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Povzetek 

Ena najpomembnejših življenjskih odločitev, ki jih sprejemamo v obdobju mladostništava je 

izbira srednješolskega programa in poklica. Odločitev je še težja, če so možnosti nadaljnega 

izobraževanja omejene, kot so omejene možnosti za mladostnike, ki zaključujejo 

izobraževanje v prilagojenih programih z nižjim izobrazbenim standardom oziroma so bili 

opredeljeni kot osebe z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Osredotočili smo se na področje 

poklicne orientacije v delu svetovalnih služb v osnovnih in srednjih šolah. Ugotavljamo, da v 

učnih načrtih še vedno ni predvidenih šolskih ur, ki bi bile namenjene poklicni orientaciji. 

Diplomsko delo izhaja iz predpostavke, da so mladi – osebe z lažjo motnjo v razvoju – 

povsem neopremljeni z znanji, veščinami in spretnostmi, ki jih potrebujejo za uspešen vstop 

na trg dela. Skozi devet delavnic je 15 mladostnikov usvajalo in spoznalo nekatere veščine, 

spretnosti in znanja, ki jim bodo koristila pri vstopu na trg dela. Rezultati spremljanja so 

pokazali, da kljub usmerjenemu delu, še vedno niso samostojni pri pisanju prošenj za delo ali 

svojega življenjepisa, zato lahko trdimo, da so podobni programi nujnost, ki bi pomagali 

premostiti stres horizntalnega prestopa na trg dela oseb z lažjo motnjo v duševnem razvoju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ključne besede: lažja motnja v duševnem razvoju, poklicna orientacija v izobraževalnih 

ustanovah, svetovalna služba v izobraževalnih ustanovah, nižje poklicno izobraževanje   
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Abstract 

One ofthe most important life decisions one takes as an adolescent is  the choice of education 

and  future career. This decision becomes even more difficult when the possibilities of further 

training are limited as they are in the case of the adolescents finishing school programmes 

which had been adapted to lower educational standards i.e. for persons with mild intellectual 

and developmental disabilities. We researched career counselling services in elementary and 

middle schools and found that  in school curriculum there are still not classes designed to 

cover career counselling. 

This diploma essay poses presumption that the adolescents with mild intellectual and 

developmental disabilities are totally unequiped with accomplishements, skills and routines 

required for a successful entry in to labour market. 

A group of 15 adolescents took part in 9 workshops and aquired some skills and routines to 

serve them when entering labour market. Having followed their work our conclusion was that 

although the work had been well directed and focused they have still not reached the level at 

which they were able to independently write their applications for work and their curriculum 

vitae. Our conclusion, therefore, is that further work on similar programmes for adolescents 

with intellectual and developmental disabilities is essential to help them bridge the stress of 

horizontal passage and entry into labour market. 
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TEORETIČNI DEL 

1. Uvod 

 

Osebe z lažjo motnjo v duševnem razvoju so ena od podskupin oseb z motnjo v duševnem 

razvoju. V diplomski nalogi sem se natančnejše posvetila prav tej podskupini ljudi in po 

navedbah različnih avtorjev (Beirne-Smith, 2002; Colnerič in Zupančič, 2005; Novljan, 1997; 

Schalock, 2010) predstavila njihove splošne zmožnosti in značilnosti.  

Glede na to, da so mladi ljudje čedalje bolj negotovi v trenutni situaciji glede svojih poklicnih 

in življenjskih možnosti (Ažman, 2005), sem se v pričujočem delu posvetila poklicni 

orientaciji in kariernim možnostim izbrani skupini ljudi. Odločitev o poklicni poti je težka, 

četudi so možnosti nadaljnega izobraževanja omejene, kot so omejene možnosti za 

mladostnike, ki zaključujejo izobraževanja na osnovnih šolah z nižjim izobrazbenim 

standardom oziroma so bili opredeljeni kot osebe z lažjo motnjo v duševnem razvoju. 

Mladostnike se ob zaključku osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom zaradi neobstoja 

programov nižjega poklicnega izobraževanja poklicno usmerja le na šest obstoječih 

programov.  

Področje poklicne orientacije v izobraževalnih ustanovah je v domeni svetovalnih služb, ki 

brez predvidenih šolskih ur namenjenih poklicni orientaciji, seznanjajo, izobražujejo učence 

in dijake ter jim pomagajo pri izbiri njhovih poklicnih poti (Programske smernice svetovalne 

službe v osnovni šoli, 1999; Programske smernice svetovalne službe v srednji šoli, 2008).  

Na podlagi delovnih izkušenj smo predstavili poklicne možnosti, realno karierno stanje oseb, 

ki so bile skozi sisteme usmerjanja opredeljene kot osebe z lažjo motnjo v duševnem razvoju. 

Dekleva (2007) pravi, da so večjim tveganjem pri prestopu na trg dela izpostavljene prav 

skupine, ki so šolo zaključili s slabšim šolskim uspehom, osipniki in mladi iz delavskega 

razreda, v katerih karakteristikah najdemo prav vse udeležence programa, ki sem ga izvedla v 

empiričnem delu. Zaskrbljujoče je tudi trenutno stanje v evidencah Zavoda Republike 

Slovenije za zaposlovanje za osebe, ki so dosegli le nizke stopnje izobrazbe (Dolgotrajno 

brezposelne osebe, 2015).   

V empiričnem delu diplomskega dela smo za mlade, opredeljene z lažjo motnjo v duševnem 

razvoju, poskušali odgovoriti na kopico vprašanj, ki so povezana z ravnijo znanj, spretnosti in 

veščin, ki jih dijaki, bodoči zaposleni, potrebujejo za vstop na trg dela. Zanimala nas je 

njihova samostojnost, ki smo jo preverjali z vprašalniki pred in po izvedbi programa, 
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sestavljenega v devet delavnic, sestoječih iz treninga veščin, spretnosti in znanj, ki so nujna za 

vsakega posameznika za uspešen vstop na trg delovne sile. 

 

Celotno diplomsko delo smo strukturirali v poglavja, kot je navedeno v kazalu. V prvem delu 

smo opredelili značilnosti oseb z lažjo motnjo v duševnem razvoju, raziskovali področje 

poklicne orientacije v izobraževalnih ustanovah in pregledali njihove karierne in zaposlitvene 

možnosti. V drugem delu smo predstavili program devetih delavnic s sprotnimi analizami in 

končno analizo, kjer smo predstavili smernice za naprej. Primerjali smo raven znanj, 

samostojnosti, veščin in spretnosti vsakega udeleženca posebej in vseh skupaj pred in po 

izvedenem programu ter po zastavljenih trditvah kritično odgovorili za vsakega posameznika 

in odgovore na trditve grafično predstavili. 
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2. Osebe z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

 

2.1 Opredelitev skupine 

Po definiciji Ameriškega združenja za osebe z motnjami v duševnem razvoju (v nadaljevanju 

AAMR) je vsem osebam z motnjami v duševnem razvoju skupno to, da imajo »podpovprečne 

osnovne intelektualne funkcije, ki izhajajo iz razvojnega obdobja. Funkcije so povezane z 

primanjkljaji adaptivnega vedenja.« (Beirne-Smith, Ittenbach in Patton, 2002, str. 52). 

Zavoljo splošne rasti in človeškega razvoja, so razvojno obdobje življenja opredelili od 

starosti 0 do 16 let. Adaptivno vedenje se kaže kot zmožnost prilagajanja posameznika 

zahtevam okolja glede na svojo kronološko starost, ki se lahko odraža z zorenjem, učenjem in 

socialnim prilagajanjem. 

AAMR je leta 1961 osebe z motnjo v duševnem razvoju razdelila na 5 skupin. V tej razdelitvi 

izstopa mejna motnja v duševnem razvoju, ki jo v prihodnjih razdelitvah več ne zasledimo. 

Mejni populaciji so dodelili inteligenčni količnik med 68 in 84. Sledijo še lažja (52 – 67), 

zmerna (36 – 51), težja (20 – 35) in težka (< 20) motnja v duševnem razvoju. V kasnejših 

razdelitvah (1973, 1983) osebam z lažjo motnjo v duševnem razvoju dodelijo inteligenčni 

količnik med 50 in 70.  

Kasnejša definicija AAMR iz leta 1973 pravi, da se »motnja v duševnem razvoju nanaša na 

izrazito podpovprečne intelekutalne funkcije, ki  se manifestirajo v razvojnem obdobju. 

Funcije delujejo sočasno s primankljaji adaptivnega vedenja.« (Beirne-Smith idr, 2002, str. 

53/54). Razvojno obdobje ta skupina strokovnjakov dvigne do starosti 18 let. Nova 

opredelitev motnje v duševnem razvoju AAMR 10 let kasneje se bistveno ne razlikuje od 

prejšnje definicije iz leta 1973. 

Prilagoditvena, adaptivna vedenja v obdobju zgodnjega otroštva in otroštva so razdelili na 

veščine senzomotoričnega razvoja, komunikacijske veščine, veščine samopomoči in 

socializacije. V obdobju otroštva in zgodnje adolescence so izpostavli uporabnost akademskih 

znanj v vsakdanjih aktivnostih, uporabnost ustreznega razumevanja in presojanja v okolju ter 

socialne veščine. V obdobju pozne adolescence in odraslega življenja pa je bistvena veščina 

prilagoditvenega vedenja zmožnost prevzemanja splošne družbene odgovornosti in 

opravljanja zaposlitve. 

Leta 1992 je AAMR posodobila pretekle opredelitve. Pod vodstvom Ruth Luckasson, so 

strokovnjaki delovanje oseb z motnjami v duševnem razvoju razdelili na tri glavne dimenzije, 

in sicer na splošne zmožnosti (inteligenca, adaptivne veščine), okolje (dom, zaposlitev, šola, 
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skupnost) v katerem oseba funkcionira in raven pomoči, ki po potrebi variira, odvisno od  

delovanja vsakega posameznika. »Osebe z motnjo v duševnem razvoju imajo pommebna 

odstopanja v intelektualnem delovanju. Intelektualne zmožnosti so izrazito podpovprečne in 

delujejo sočasno z omejenimi zmožnostmi pri dveh ali več  področjih prilagoditvenega 

vedenja. Motnja v duševnem razvoju nastane pred 18. letom starosti. Področja 

prilagoditvenega vedenja so razdelili na 10 področij, in sicer na: komunikacijo, skrb za 

samega sebe, življenje doma, socialne veščine, delovanje v skupnosti, na osebno naravnanost, 

zdravje in varnost, funkcionalno znanje, prosti čas in delo.« (Beirne-Smith idr, 2002, str. 56).  

Spodaj naštete predpostavke so ključne, za upoštevanje same definicije. 

 Veljavna ocena posameznika upošteva tako kulturne in jezikovne razlike, kot tudi 

razlike v komunikaciji in vedenskih značilnostih. 

 Obstoj omejitev v zmožnostih adaptivnega vedenja se pojavlja v kontekstu starostne 

skupine posameznika in splošnega delovanja posameznika v okolju, skupnosti. Na 

podlagi delovanja posameznika se določi raven pomoči. 

 Določene omejitve na posameznem področju adaptivnega vedenja običajno 

soobstojajo z močno razvitim drugim področjem adaptivnega vedenja. Lahko so bolje 

razvite tudi druge sposobnosti. 

 S primerno pomočjo v daljšem obdobju, se bo funkcioniranje oseb z motnjami v 

duševnem razvoju izboljšalo. 

Ravno tako so uvedli ocenjevanje oseb po treh korakih: 

DIAGNOSTICIRANJE: 

diagnoza motnja v duševnem razvoju določa upravičenost do pomoči; z motnjo v duševnem 

razvoju so opredeljene osebe, katerih intelektualno delovanje je nižje od 70; imajo zmanjšane 

zmožnosti adaptivnega vedenja vsaj na dveh področjih in so stare manj kot 18 let; 

RAZVRŠČANJE: 

posameznikova močna in šibka področja pogledamo iz psihološkega, emocionalnega vidika; 

pregledamo celostno posameznikovo zdravstveno stanje in vzroke za trenutna stanja; 

natančno opredelimo posameznikovo domače okolje in predvidimo optimalno okolje, ki bo 

spodbujalo rast in razvoj posameznika; 

DOLOČANJE SISTEMA POMOČI: 

določimo profil in jakost potrebne pomoči na posameznih področjih; natančno pregledamo 

področja intelektualnega delovanja in zmožnosti prilagoditvenih veščin, pregledamo 
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psihološke in emocionalne vidike, pregledamo splošno zdravstveno stanje in vzroke za nastala 

trenutna stanja in preučimo okolje v katerem posameznik živi (Beirne-Smith idr, 2002). 

AAMR se nagiba tudi k opuščanjurazvršanja motnje v duševnem razvoju. Trenutno 

razvrščamo osebe glede na inteligentnost po standardiziranih lestvicah. Osebe z motnjami v 

duševnem razvoju delimo na osebe z lažjo, zmerno, težko in težjo motnjo v duševnem 

razvoju. AAMR združenje vidi v prihodnosti možnost opuščanja uporabe teh modelov 

razvrščanja. Sami ponujajo razvrščanje po sistemu potrebne pomoči, ki jo vsak posameznik 

potrebuje. Predlagajo: 

 pomoč s prekinitvami – pomoč posameznikom nudimo le ob kriznih trenutkih 

življenja (npr. izguba službe, zdravstvene težave ipd.); 

 omejena pomoč – pomoč je dosledna, nudena po potrebi in časovno omejena, omejena 

na posamezna življenjska obdobja (prehod iz mladostništva v odraslost, iz šole v 

zaposlovanje ipd.); 

 obsežna pomoč – dnevno nudena pomoč na posameznih področjih; 

 celostna pomoč – na vseh področjih življenja skozi celo življenje. 

Z razvojem stroke se je spremenil tudi naziv organizacije AAMR (AmericanAssociation on 

MentalRetardation) v AAIDD (AmericanAssociation on 

IntellectualandDevelopmentalDisabilities) (v nadaljevanju AAIDD). Sama organizacija se že 

od leta 1876 ukvarja z razumevanjem, opredeljevanjem in razvrščanjem mentalnih in 

razvojnih motenj. V zadnji definiciji AAIDD navaja: »Motnje v duševnem razvoju so 

opredeljenje z vidnimi omejitvami na področju intelektualnega delovanja in prilagoditvenega 

vedanja, ki se izražajo v pojmovnih, družbenih in praktičnih prilagoditvenih zmožnostih. 

Motnja v duševnem razvoju nastane pred 18. letom starosti.« (Schalock idr., 2010). Za 

opredeljevanje so postavili pet ključnih predpostavk, ki jih vidijo kot pogoj za upoštevanje 

definicije.  

 Omejitve v trenutnem delovanju morajo biti opredeljene v kontekstu okoljske 

skupnosti posameznika, ki je tipično za njegovo starostno skupino in kulturo. Okoljska 

skupnost posameznika predstavlja vse nivoje njegovega življenja: dom z okolico, šolo 

ali druga okolja v katerem živijo, se igrajo, družijo in delajo. 

 Veljavna ocena posameznika mora upoštevati kulturno in jezikovno različnost, kot 

tudi razlike v razvoju  komunikacije, senzorike, motorike in vedenjskih vzorcev. Pri 

vsakem posamezniku je potrebno upoštevati njegovo različnost in unikatno odzivnost.  

 V vsakem posamezniku sočasno s šibkostmi najdemo tudi močna področja. 
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 Opis posameznikovh primanjkljajev je ključen za oblikovanje individualiziranega 

načrta potrebne pomoči. Opredelitev motnje v duševnem razvoju mora biti pridobitev, 

ki nudi natančno načrtovanje in nudenje potrebne pomoči. 

 Z dobrim individualiziranim načrtovanjem in rednim izvajanjem se bodo v daljšem 

časovnem obdobju pokazali trajni posameznikovi napredki. V primeru stagnacije 

posameznika, je potrebno sistem pomoči ovrednotiti in spremeniti. 

Po predlogih AAIDD individualiziran načrt vsakega posameznika sestoji iz treh delov: 

natančno določene motnje, s točno opredeljenimi posameznikovimi karakteristikami in 

načrtom pomoči. Dobre odločitve sprejete glede na oceno so delno odvisne od ocenjevalnega 

orodja, procesa sistema pomoči in rezultatov. Ne glede na celostno funkcioniranje 

posameznika ali glede na specifičen namen ocene, se morajo rezultati ocenjevanja skladati s 

tremi kriteriji: skladanje med procesom in namenom ocenjevanja, morajo biti veljavni in 

morajo imeti potencialne ugodnosti za posameznika ali druge osebe z motnjami v duševnem 

razvoju (Schalock, 2010).   

Opredelitev, kdo vse so posamezniki, ki si posebno pozornost pri nas zaslužijo že v zgodnjih 

življenjskih obdobjih, natančno določa drugi člen Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami (ZUOPP-1) (Uradni list RS št. 58/2011) ki pravi, da so otroci s posebnimi 

potrebami tudi otroci z motnjami v duševnem razvoju. Ti otroci potrebujejo prilagojeno 

izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene 

programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja. 

Motnjo v duševno razvoju naprej razdelimo na: 

 lažjo motnjo v duševnem razvoju(v nadaljevanju LMDR), 

 zmerno motnjo v duševnem razvoju, 

 težko motnjo v duševnem razvoju in 

 težjo motnjo v duševnem razvoju. 

V svoji diplomski nalogi sem podrobneje obravnavala problematiko oseb z LMDR. 

2.2 Značilnosti oseb z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

V tem poglavju bomo predstavili opredelitve LMDR različnih avtorjev (Beirne-Smith idr., 

2002; Colnerič in Zupančič, 2005; Novaljan, 1997), ki so pri opredelitvah upoštevali različne 

kriterije. 

Egidija Novljan (1997) pravi, da je osnovna značilnost oseb z lažjo motnjo v duševnem 

razvoju zaostanek v spoznavnem razvoju, kar je »skupek med seboj povezanih sposobnosti. 

Otroci in mladostniki ne znajo zaznati okolja v enaki meri kot vrstniki in ga povezati v celoto, 
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ne znajo prisojati pomena in vrednosti ob soočenju s preteklimi izkušnjami, manjka jim 

prilagodljivosti in učinkovitosti.  

Podobno ugotavljajo tudi Beirne-Smith idr. (2002, str. 236), ki pravijo, da se ljudje z LMDR 

razlikujejo od ostalih prav na področju intelektualnega delovanja in sposobnosti prilagajanja 

okolju. Pomembno je, kakšne so njegove intelekutalne zmogljivosti na splošno in kakšne 

zmogljivosti imajo v dnevni in občasni interakciji z okoljem, tukaj te osebe potrebujejo največ 

usmerjanja. Poleg nižjih intelektualnih sposobnosti, pa veliko oseb razvije še različne 

psihiatrične motnje. Ti posamezniki so v odločbah Zavoda Republike Slovenije za šolstvo (v 

nadaljevanju ZRSŠ) opredeljeni kot otroci, mladostniki z več motnjami, npr. mladostnik z 

LMDR in dolgotrajno bolan mladostnik. 

AAMR (1983) določa višino inteligenčnega količnika kot orientacijsko vrednost po 

standardni lestvici. V različnih definicijah je vrednost inteligenčnega količnika pri osebah z 

LMDR pod 70. Podobno navajata tudi Colneričeva in Zupančičeva (2005), ki pravita, da 

imajo otroci in mladostniki inteligentni količnik (IQ) višji od 50 (55), a nižji od 70. Motnjo je 

težko ugotoviti v zgodnjih fazah otroštva, saj te osebe nimajo dokazane patologije možganov. 

Motnja je običajno zaznana, ko otroci vstopijo v šolo. Njihovo zmanjšano dojemanje je vidno 

na vseh področjih učenja (Beirne-Smith, idr. 2002).  

V Sloveniji običajno ti otroci v IZOBRAŽEVANJE vstopijo v programe z enkovrednim 

izobrazbenim standardom in so zaradi nedoseganja minimalnih standardov znanja v prvi, ali 

zgodnji drugi triadi iz osnovnih šol preusmerjeni na izobraževanje v osnovnih šolah z nižjim 

izobrazbenim standardom (v nadaljevanju NIS). Nekaj otrok pa »uide« usmerjanju in ostanejo 

vključeni v osnovne šole, kjer večina ne uspe doseči minimalnih standardov devetega razreda. 

Mladostniki, ki šolsko obveznost zaključijo v šestem razredu(sedmem ali osmem, odvisno od 

ponavljanja razredov), se potem lahko šolajo preko izobraževanja odraslih. Po zaključenem 

sedmem razredu pa se lahko vpišejo na programe nižjega poklicnega izobraževanja. 

2.2.1 Motivacijske in socialne vedenjske značilnosti 

Vsi otroci (z motnjo ali brez) imajo enake psihološke, socialne in čustvene potrebe. Ker so 

otroci in mladostniki z LMDR v svojih izkušnjah z okoljem manj uspešni, so tudi manj 

uspešni pri zavzemanju prilagodljivega vedenja. Običajno razvijejo vedenja, ki jih vidno 

ločijo od ostalih ljudi brez motnje v duševnem razvoju (Beirne-Smith idr., 2002). Pogosti 

neuspehi v odnosih z vrstniki botrujejo razvoju različnih osebnostnih in psihičnih težav ter 

težav s socialnim prilagajanjem. Vrstniki brez motenj adolescente z LMDR ne zavrnejo zaradi 

šolskih neuspehov, temveč zaradi socialno nesprejemljivega vedenja (Novljan, 1997).  Tudi 
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Beirne-Smith idr. (2002) navajajo, da redko uspejo navezati pristne prijateljske stike z 

vrstniki. Ljudje z LMDR imajo težave pri sprejemanju konstruktivne kritike, težko razrešujejo 

konflikte, težje sledijo navodilom in se redkeje odločajo za navezovanje stikov z vrstniki.  

Osebe z LMDR potrditve vedenj in znanj iščejo izven sebe, saj sebi zaradi ponavljajočih 

neuspehov ne zaupajo. Pri ostalih vrstnikih z leti potreba po zunanjih potrditvah, zunanji 

regulaciji izzveni, saj se začnejo zavedati vpliva svojih lastnih dejan, začnejo prevzemati 

odgovornost za svoje vedenje in življenje, začnejo zaupati sebi. Osebe z LMDR tega niso 

zmožne. Zunanja kontrola vedenja jim ne dovoljuje, da bi prevzele odgovornost za svoj uspeh 

ali neuspeh, ne dopušča niti zanašanja na samega sebe, ne omogoča razvoja samo-

regulativnega vedenja. Posledično pride do razvoja občutka učne neuspešnosti, občutka učne 

brezupnosti, ne glede na količino dela, ki ga ti posamezniki vložijo v zadano nalogo. V vsako 

novo situacijo ljudje pristopamo z pričakovanji uspeha ali neuspeha. Pričakovanje oblikujemo 

glede na pretekle izkušnje v življenju. Ker se te osebe večkrat soočajo z neuspehi kot uspehi, 

si zato postavljajo tudi nižje cilje, saj se bojijo prihodnjih razočaranj. Osebe z LMDR na svoji 

življenjski poti kronično doživljajo neuspehe, zato se težko zanesejo sami nase. Zaradi 

ponavljajočih neuspehov pogosto razvijejo odvisnost, iščejo potrditve iz zunanjega okolja. 

Zmožnost razvoja samoregulacijskega vedenja je lingvistično voden proces, področje razvoja 

govora in jezika pa je pri teh ljudeh oteženo, v zaostanku (Beirne-Smith idr., 2002).  

Njihove glavne pomanjkljivosti so nesamostojnost, slaba inciativnost, težko obvladovanje in 

odlaganje trenutnih želja (Novljan, 1997). Veliko mladostnikov z opredeljeno LMDR razvije 

različna psihiatrična stanja. Najpogosteje so poleg LDMR diagnosticirani še z bipolarno 

motnjo, s shizofrenijo, z obsesivno-kompulzivnimi motnjami, z motnjami pozornosti v 

kombinaciji s hiperaktivnostjo,  veliko jih je depresivnih in anksioznih (Beirne-Smith idr., 

2002). Zaradi pogostih neuspehov imajo osebnostne težave in težave s socialnim prilagajanje, 

kar jim v kombinacijami z nižjimi verbalnimi sposobnostmi v zgodnji odraslosti predstavlja 

veliko oviro pri iskanju zaposlitve. 

2.2.2 Učne in izobraževalne značilnosti 

Učenje je proces, kjer vaje in izkušnje povzročijo spremembe v vedenju, ki niso posledica 

zorenja, rasti ali staranja. Ker je učenje hipotetični konstrukt, ga lahko merimo samo 

indirektno, zaradi česar moramo biti še posebej previdni pri interpretaciji zmogljivostnih 

ravni. Koliko učenja se je dejansko zgodilo, lahko razberemo le iz posameznikove izvedbe 

(Beirne-Smith idr. 2002). 
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Razvoj ljudi z motnjami v duševnem razvoju so s Piagetovo teorijo kognitivnega razvoja 

prvič povezali v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Ugotovljeno je bilo, da gredo osebe z 

motnjami v duševnem razvoju po enaki lestivici razvoja, le da se v posamezni stopnji zadržijo 

dalj časa ali ostanejo v njej celo življenje. Osebe z LMDR dosežejo stopnjo konkretnih 

operacij. (Beirne-Smith idr. 2002) 

Kvantitativni pogled na kognitivni razvoj je določil mentalno starost ne glede na dejansko 

starost posameznikov. S tem se je spremenil pogled na določanje mentalne starosti oseb z 

motnjami v duševnem razvoju, saj je kognitivna raven primerljiva med posameznikih enake 

mentalne starosti.  

PROCESI POVEZANI Z UČENJEM 

Osebe z motnjami v duševnem razvoju na testih inteligentnosti dosegajo nižje rezultate in so 

počasne in neučinkovite v procesih učenja (Beirne-Smith idr. 2002; Colnerič in Zupančič, 

2005; Novljan, 1997). 

 Pozornost 

Egidija Novljan (1997) pravi, da imajo osebe z LMDR zelo kratkotrajno pozornost. Pozornost 

nalogi je ključna, če želimo, da nalogo uspešno rešimo. Težave imajo na treh bistvenih 

komponentah pozornosti: v razponu pozornosti (koliko časa so pripravljeni porabiti za 

razreševanje naloge), v fokusu (v kolikšni meri so zmožni zatreti moteče dražljaje) in v 

selektivni pozornosti (izločanje bistvenih dražljajev od nebistvenih) (Beirne-Smith idr., 2002). 

 Strategije zmožnosti povezovanja 

 Osebe z LMDR imajo težave s sprejemanjem in organiziranjem informacije v obliko, ki 

omogoča priklic. Za svoje uspešno delovanje potrebujejo veliko besednega ponavljanja, 

označevanja bistvenih podatkov, pomoči pri različnih klasifikacijah. Uspešni so le ob 

večkratnih ponovitvah in ob različnih vizualnih oporah. Sami težko uredijo informacije v 

smiselno celoto (Beirne-Smith idr., 2002). Podobno ugotavlja tudi Egidija Novljan (1997, str. 

30), ki pravi, da osebe z lažjo motnjo v duševnem razvoju »ne uvidijo zvez med posameznimi 

deli, ampak teh tudi ne znajo razvrstiti. Izločene dele razumejo kot enake in ne znajo ločiti 

bistvenih delov od nebistvenih.« Njihove zmožnosti predstav so manjše. Predstave so 

vsebinsko precej okrnjene, nejasne in nepopolne, kar otežuje zmožnosti povezovanja. 

 Spomin 

Spomin je najbolj raziskana komponenta procesov učenja. Osebe z LMDR težje memorirajo. 

Zmožnost spomina se niža s stopnjo motnje v duševnem razvoju. Raziskovalci namigujejo, da 

se težave s pomnjenjem začnejo z zmožnostjo selektivne pozornosti, z neoblikovanimi ali 

neučinkovitimi strategijami učenja,  s splošnim zaostankom v razvoju učnih zmožnosti in 



 

10 

 

nezmožnosti posploševanja naučenih veščin na nove situacije (Beirne-Smith idr., 2002). 

Enako mnenje ima tudi Egidija Novljan (1997), ki navaja, da že pridobljenega znanja ne znajo 

uporabiti v novih priložnostih. 

Spomin delimo na kratkoročni in dolgoročni. V dolgoročnem spominu so shranjenje 

informacije, ki jih lahko prikličemo čez nekaj dni, medtem ko so v kratkoročnem spominu 

shranjene informacije, ki smo jih prejeli pred nekaj trenutki, urami. Osebe z LMDR imajo 

velike težave na področju kratkoročnega spomina. Zaradi težav na tem področju za svojo 

uspešnost, pomnenje potrebujejo veliko ponovitev, da dosežejo stopnjo avtomatizacije, da 

shranijo informacijo v dolgoročni spomin. Težave imajo tudi s priklicem naučenih informacij. 

Za večjo uspešnost pri priklicu jim nudimo oporo pri organizaciji materialov v smiselne 

segmente, uporabljamo krepilne in spodbujevalne metode za pomnenje, spodbujamo 

posameznike, da se poslužujejo naučenih strategij učenja in konstruktivnega pristopa k 

rešitvam. Najlažje se učijo preko metod opazovalnega učenja: demonstracije, imitacije in 

učenja skozi opazovanje (Beirne-Smith idr., 2002). 

 Transfer ali posploševanje 

Ljudje z LMDR kažejo manjke v zmožnostih prenašanja usvojenih znanj ali veščin v nove 

situacije. Težko povežejo že obstoječe znanje v uporabne sklope. Pridobljene življenjske 

izkušnje težko prenašajo na podobne življenjske situacije (Beirne-Smith idr., 2002). Zaradi 

slabe analize je slaba tudi sinteza. (Novljan, 1997). 

2.2.3 Govorne in jezikovne značilnosti 

Tako kot Beirne-Smith idr. (2002), Colneričeva in Zupančičeva (2005) tudi Egidija Novljan 

(1997) navajajo, da je največje odstopanje od ostalih vrstnikov na verbalnem področju, saj je 

razvoj govora tesno povezan z razvojem mišljenja.  

Najpogostejše artikulacijske napake vključujejo zamenjevanje, preskakovanje, dodajanje ali 

izkrivljanje, maličenje zvokov, kar povzroča, da je govor slabše razumljiv. V Ameriki je leta 

1989 Epstein zbral podatke iz 107 individualiziranih programov otrok z LMDR. Dognal je, da 

sta jezik in govor druga najpogostejša spremljajoča motnja oseb z lažjo motnjo v duševnem 

razvoju. Jezikovne manjke je povezal z različnimi dejavniki, kot sta npr. odsotnost ali 

omejena raba ustreznih modelov govora in jezika ter manj stimulativno okolje za samo rabo 

jezika. Osebe z LMDR so pri govoru bolj kot na pomen povedanega osredotočene na pravilno 

zaporedje besed (Beirne-Smith idr. 2002). Tak posameznik lahko posname govorni model, 

vendar izrečenih besed ne doživlja. Obstaja velika razlika med aktivnim in pasivnim 
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govornim zakladom, kar povzorča težave pri vzdrževanju dialoga (Novljan, 1997). Podobno 

ugotavljata tudi Colnerič in Zupančič (2005). 

Ravno tako so med to populacijo razširjene okvare sluha, ki vplivajo na samo artikulacijo in 

posledično na zaostanek na področju jezika in govora (Beirne-Smith idr. 2002). Egidija 

Novljan (1997) dodaja, da lahko anomalije nastanejo tudi zaradi okvare samih govornih 

organov in slabše koordinacije govornega mehanizma.  

Najpogostejše je odstopanje na vsebinskem in oblikovnem nivoju (Colnerič in Zupančič, 

2005). Oblikovne govorne motnje so motnje artikulacije glasov, motnje tempa in ritma, 

redkeje motnje fonacije. Vsebinske motnje so pogostejše in bolj ovirajoče zaradi zoženega 

besednega zaklada in agramatične jezikovne strukture, kar vodi v zmanjšano pripravljenost za 

ustvarjanje in negovanje govornih stikov (Novljan, 1997). 

Beirne-Smith idr. (2002) pravijo, da bodo otroci s primanjkljaji na verbalnem in primanjkljaji 

na področju socialnih veščin (pogovor, komunikacija v parih, malih skupinah, igra, fantazija 

ipd.) odpadli iz medvrstniških odnosov in tako pritegovali pozornost z neprimernimi oblikami 

vedenja. Razloge lahko iščemo v njihovem akdemskem neuspehu, nezmožnostih ločevanja 

primernega od neprimernega vedenja, ali pa izbiri neprimernih vedenj zaradi želje po 

pozornosti vrstnikov. 

2.2.4 Zdravstvene značilnosti 

Beirne-Smith idr. (2002) menijo, da je zgodnje ugotavljanje zdravstvenih težav ključno za 

zagotavljanje celostnega otrokovega razvoja, saj lahko zgodnja diagnoza zmanjša posledice 

motnje ali celo poveča raven razvoja, ki bi ga dotični posameznik sicer dosegel. Zdravstvene 

značilnosti oseb z LMDR se ne razlikujejo bistveno od ostalih posameznikov. Lahko 

odstopajo le na posameznih področjih. Vidna je zaostalost na gibalnem področju, kjer imajo 

večje tažave pri ravnotežju, lokomociji in pri drobnih manipulativnih spretnostih. Zaradi 

tovrstnih težav so nagnjeni k pogostejšim poškodbam. Lahko imajo upočasnjeno rast in tudi 

na splošno so lažji in manjši od vrstnikov. Opazna so tudi odstopanja na senzornem področju. 

Ker odstopanja gibalnega razvoja od ostalih vrstnikov niso tako velika, lahko športne 

aktivnosti uporabimo za večjo splošno vključenost. Z usmerjenimi telesnimi aktivnostmi 

lahko te osebe sproščajo nastale telesne tenzije, hkrati pa jih lahko uporabimo tudi za 

dokazovanje in izražanje. Dokazano je, da športna aktivnost krepi socialno in osebnostno 

prilagodljivost.  

Epilepsija je relativno pogost spremljevalec oseb z LMDR. Danes poznamo več oblik 

epileptičnih napadov, ki se razlikujejo med seboj. Varirajo od komaj opaznih trenutkov 
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odsotnosti (petit mal), do tresenja mišičnih tkiv in izgube zavesti (grand mal). Sprožitelji 

napadov so lahko utripajoče luči, glasni in predirni zvoki, otrokovo vzburjeno počutje, 

bolezen ali utrujenost. S poznavanjem karakteristik posameznika priredimo okolje, kjer bo 

stimulusov za napad čim manj. Poznavanje le-teh je pomembno tudi za organizacijo 

delovnega okolja za posameznika pri zaposlitvi (Beirne-Smith idr. 2002). 

Prehrana in prehrambene navade so pomemben del človekovega zdravstvenega stanja. Slabe 

prehrambene navade in revna hrana ne samo da oslabijo splošni biološki razvoj in zmanjšajo 

odpornost našega telesa, temveč tudi zmanjšajo socialno prilagodljivost in učno uspešnost. 

Ravno tako zasledimo težave z zobmi, ki so poleg slabih prehranskih navad lahko tudi 

posledica nenatančnega in nerednega čiščenja (Beirne-Smith idr., 2002). 

2.3 Postopki usmerjanja v vzgojno-izobraževalne programe 

Vsako soočenje družine z otrokom s posebnimi potrebami je težko in postopno, zato v praksi 

večkrat zasledimo ovire pri usmerjanju teh otrok. Zahtevek za postopek usmerjanja vložijo 

starši ali zakoniti zastopniki otroka. Izobraževalne ustanove, ki so v stiku z otrokom ali 

mladostnikom lahko podajo le predlog, o predlogu pa potem odloči Center za usmerjanje pri 

Zavodu RS za šolstvo (v nadaljevanju ZRSŠ). V obeh primerih je pomembno sodelovanje 

staršev. V primerih, ko starši ne sodelujejo, je kakovost postopka usmerjanja otežena, 

usmerjanje ni izvedeno zaradi zastaranja postopka ali pa usmeritev ni izvedena pravočasno. 

Otroci, ki bi potrebovali izobraževanje na specializiranih izobraževalnih ustanovah, so večkrat 

usmerjeni v programe, ki se izvajajo na rednih, večinskih osnovnih šolah (Bela knjiga, 2011).  

»Komisije prve in druge stopnje predlagajo usmeritev otrok s posebnimi potrebami v ustrezen 

program vzgoje in izobraževanja v skladu z zakonom, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi 

potrebami in tem pravilnikom, v skladu s predpisi, ki urejajo področje predšolske vzgoje, 

osnovnošolskega, poklicnega, strokovnega ter splošnega srednjega izobraževanja in z 

zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, ter upoštevajoč pravila 

strok.« (Uradni list RS št. 88/2013).  

Komisija otroke z LMDR usmeri na izobraževalne programe z NIS. Pravilnik o organizaciji 

in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za 

opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami 

iz leta 2003 je dopuščal, da se v izobraževalne programe z NIS vključuje poleg otrok z LMDR 

še otroke z več motnjami, ki imajo tudi LMDR. Izjemoma so se v ta program vključevali tudi 

otroci z zmerno motnjo v duševnem razvoju (Uradni list RS št. 54/2003). V starem Pravilniku 

so bili popolnoma prezrti otroci avtističnih motenj, zato je leta 2013 sprejeti Pravilnik 
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vključeval tudi otroke avtističnega spektra, vendar iz izobraževanja v programih NIS izključil 

otroke z več motnjami, ki imajo tudi lažje motnje v razvoju (Uradni list RS št.88/2013). 

2.4 Odraslost oseb z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

V članku Osebnostne značilnosti učencev z LMDR avtorici Colneričeva in Zupančičeva 

(2005) navajata, da večina otrok in mladostnikov skozi šolanje usvoji vse veščine skrbi za 

samega sebe (osebna higiena, prehranjevanje, skrb za urejenost ...). Ugotavljata, da ob koncu 

šolanja ti ljudje usvojijo vse potrebne veščine, da na trg dela vstopajo kot enakopravni, nižje 

izobraženi pripadniki družbe nekje v starosti od 17 do 19 let. V obdobju poznega 

mladostništva in odraslosti so zmožni opravljati preprosta dela.  Običajno so zaposleni kot 

čistilci, pralci, opravljajo preprosta dela v gostinstvu, običajno v kuhinji, pomoč v pekarnah, 

dela za tekočim trakom v proizvodnji, dela v vrtnarstvu, kmetijstvu, kovinarstvu, lesarstvu, z 

opravljenim vozniškim izpitom lahko delajo v razvozu, skladiščih ipd.Beirne-Smith, idr. 

(2002) ugotavljajo, da osebe z LMDR uspejo živeti zadovoljivo in produktivno življenje. 

Odrasle osebe z LMDR so zmožne zagotoviti in ohraniti zaposlitev in si s tem pridobiti 

ekonomsko neodvisnost. Pereč problem teh oseb je na področju zaposlovanja, hkrati pa to 

področje potrebuje razvoj, saj so na trgu dela zaradi različnih primanjkljajev manj 

nekonkurenčni. Večinoma se poročijo in imajo lastne družine. Največji delež oseb z LMDR 

pripada družinam z nižjim ekonomsko socialnim statusom zaradi nizke izobrazbe. Večina od 

njih se uspe naučiti osnov vodenja lastnih računov, zmožni so branja receptov, sledenju 

navodil za različne izdelke ipd. (Colnerič in Zupančič, 2005). 

Večina mladostnikov, mladih odraslih kasneje, je sposobna živeti normalno življenje ob 

različni podpori socialnih služb. Centri za socialno delo družine podpirajo s finančnimi 

sredstvi (enkratna pomoč, pomoč pri preskrbi kurjave, pomoč pri finančnih težavah, pomoč 

pri načrtovanju financ ipd.), pomagajo pri vključevanju v socialno okolje (pomoč pri 

vključevanju njihovih otrok v prostočasne dejavnosti, obveščajo starše o lokalnih prireditvah, 

urejajo kolonije za otroke in mladostnike, različni tabori), nudijo pshihološka svetovanja, 

pomoč pri nastanitvenih problemih (veliko teh družin je nastanjenih v socialnih stanovanjih z 

minimalnimi najemninami oziroma je njihova dolžnost le, da pokrijejo mesečne stroške 

stanovanja), pomagajo pri vzgoji otrok (pomoč otrokom na domu pri domačih nalogah s 

pomočjo prostovoljcev) svetujejo pri finančnem načrtovanju (potrebe po prenovah bivalnih 

prostorov, nakup avtomobila), povezujejo različne druge podporne državne institucije in 

nevladne organizacije. 
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Osebe z LMDR potrebujejo pomoč celo življenje na posameznih področjih. Žal se po 

zaključku izobraževanja večina teh oseb razgubi, vsrka v družbo, tako da obstoječe literature 

o življenju in funkcioniranju oseb z LMDR praktično ni. Te ljudi lahko najdemo v različnih 

evidencah na Zavodu za zaposlovanje kot najnižje izobražene osebe in v evidencah Centrov 

za socialno delo, kot družine, ki se jim nudi raznovrstna pomoč. 

3. Poklicna orientacija 

3.1 Pojmi in koncepti poklicne orientacije 

Evropska unija želi uveljaviti nov sistem poklicnega svetovanja in razvoja, ki ju na novo 

poimenuje karierna orientacija in karierni razvoj. Danes se v izobraževalnih ustanovah 

uporablja izraz poklicna orientacija, medtem ko je za izobraževanje odraslih bolj primeren 

izraz karierna orientacija (Drobnič, 2012a). Poklic predstavlja stanje, medtem ko kariera 

predstavlja tok. Negotovost na trgu dela sili sodobnega aktivnega pripadnika družbe k 

razmišljanju o svojem poklicu in karierni poti vse življenje. Poklicno orientacijo lahko 

opredelimo kot dejavnost, ki posamezniku omogoča izbiro poklicnega cilja, ki se na eni strani 

sklada s posameznikovimi lastnostmi in zmožnostmi, na drugi strani pa sovpada s potrebami 

družbenega in ekonomskega okolja (Svetlik, Glazer, Kajzer in Trbanc, 2002). 

Odločanje o poklicni poti je za vsakega posameznika težko, saj vsebuje prizvok trajnosti in 

dokončnosti. Današnje odločanje o poklicnih poteh pa nikakor ne prestavlja trajnosti in 

stalnosti, saj se potrebe po posameznih poklicih na trgu dela zelo spremenljive in nestalne. 

»Poklici nastajajo, se spreminjajo in izginjajo.« (Ažman idr., 2005, str. 10).  

Velike spremembe v tehnologiji, avtomatizacija proizvodnje in sama organizacija dela 

spreminjajo trg delovne sile. Razmere na trgu delovne sile vplivajo na potrebe po drugačni 

izobrazbi in usposobljenosti iskalcev zaposlitve. Zmanjšuje se količina delovnih mest, za 

katere zadostujetaizobrazba nižjih ravni in ročne spretnosti. Na zahtevnejših področjih dela 

znanje in veščine hitro zastarajo (Dominkuš, 1997). 

Zaradi hitrega zastaranja znanja in veščin posameznika, zaposlitve niso več zaposlitve za 

nedoločen čas, temveč le postanki posameznikovih kariernih poti. »Minilo je obdobje 

pretežno osemurnih zaposlitev za nedločen čas.« (Ažman idr., 2005, str.10). Niklanović in 

Trbančeva (v Svetlik idr., 2002) navajata, da se ljudje z odločitvami o poklicnih poteh ne 

srečujemo več le v mladosti, ali ob prehodih iz nižjega v srednje šolstvo, ali na prehodih iz 

izobraževanja v zaposlitev, temveč vse svoje delovno obdobje.  

Danes poklicno orientacijo poleg psihologov in poklicnih svetovalcev na Zavodu RS za 

zaposlovanje, ter delavcev v svetovalnih službah v osnovnošolskem in srednješolskem 
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izobraževanju, izvajajo tudi različne zasebne agencije za zaposlovanje, zasebne agencije za 

razvoj človeških virov, centri za izobraževanje odraslih, univerze itd. (Niklanović, 2011). 

3.2 Dejavnosti in metode poklicne orientacije 

DEJAVNOSTI 

Dejavnosti poklicne orientacije so natančno opredeljene v Politiki zaposlovanja (2002), ki so 

posebej namenjene dvema ključnima skupinama, in sicer brezposelnim in šolski mladini.  

 Informiranje pomeni zagotavljanje informacij o možnostih izobraževanja, seznanjanja 

o različnih poklicih in usposabljanjih, možnostih zaposlitve, ipd.  

 Ugotavljanje in presojanjeo primernosti posameznika o poklicnih možnostih. Danes so 

vedno bolj v uporabi internetni pripomočki za samoocenjevanje, ki se jih poslužujejo 

tako odrasli kot šolska in srednješolska mladina. 

 Dajanje nasvetov, pri katerem je poslušalec v pasivni vlogi in le sprejema nasvete. 

 Pri svetovanju poslušalec postane aktiven raziskovalec samega sebe, svojih misli, 

čustev. Svetovanje vodi v aktivnega raziskovalca svojih možnosti in sprejemanje 

odločitev ob zavedanju posledic le-teh. 

 Poklicna vzgoja oziroma izobraževanje za kariero dobiva vedno večjo vlogo v 

izobraževalnih institucijah, kjer šolska mladina pridobiva izkušnje, s katerimi razvija 

veščine, ki jim pomagajo pri izbiri poklica.  

 Posredovanje dela ali učnih mest 

 Zastopanjeposameznika pred institucijo in posredovanje med posameznikom z 

ovirami, spori in institucijo v primerih, ko posameznik sam svojih težev ne zna rešiti. 

 Povratna inforamacija zajema posredovanje podatkov o neizpolnjenih poklicih, željah 

po izobraževanju posameznikov delodajalcem, šolam, zavodom za zaposlovanje in 

drugim institucijam. 

 Spremljanjeposameznikov, ki so bili kadarkoli vključeni v programe poklicne 

orientacije. 

3.3 Poklicna orientacija v izobraževalnih ustanovah 

V Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5) (Uradni list 

RS, št.16/2007) piše, da v vzgojno-izobraževalnih ustanovah deluje svetovalna služba, katere 

naloge so:svetovanje otrokom, učencem, vajencem, dijakom, učiteljem in staršem; 

sodelovanje z vzgojitelji, učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji 
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razvoja vrtca oziroma šole, opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela in opravljanje 

poklicnega svetovanja, pri katerem se povezuje z ZRSZ.  

Izraz poklicna orientacija je v devetdesetih nadomestil prej poznano poklicno svetovanje. Na 

šolskem področju se je izraz začel uradno uporabljati leta 1999 v smernicah za delo v šolski 

svetovalni službi (Drobnič, 2012a). 

Po ugotovitvah raziskave Delovanje svetovalne službe (Vogrinc in Krek, 2012, str. 35) 

svetovalni delavci v osnovnih šolah na drugo mesto po pomembnosti uvrščajo prav poklicno 

vzgojo, ki je namenjena posredovanju informacij o nadaljnjem šolanju in možnostih 

zaposlitve, medtem ko jo svetovalni delavci v srednjih šolah uvrščajo na peto mesto. 

Osnovnošolski svetovalni delavci so kot drugi najpogostejši razlog za srečevanje z učenci 

navedli seznanjanje le-teh o nadaljnjem šolanju in poklicih, medtem ko srednješolski 

svetovalni delavci opredeljujejo dejavnosti poklicne orientacije kot tretji najpogostejši razlog 

srečevanja z dijaki. V raziskavi so še dognali, da 32,2 % osnovnošolskih svetovalnih delavcev 

sodeluje z ZRSZ, malenkost večje sodelovanje zasledimo v srednjih šolah, kjer se uslug 

ZRSZ poslužuje 38,7 % svetovalnih delavcev. Slednje sodelovanje je ključno za dobro 

organizirno poklicno orientacijo v slovenskih izobraževalnih institucijah.  

Zaradi temeljnega načela aktualnosti in zaradi možnosti prilagajanja vsake svetovalne službe 

konkretnim šolam in konkretnim pogojem dela, naloge svetovalnih delavcev niso 

strukturirano opredeljene. Najbolj natančno je opredeljeno prav delo v povezavi s poklicno 

orientacijo, kjer se svetovalne službe povezujejo z ZRSZ (Programske smernice svetovalne 

službe za osnovno šolo (1999), str.19).  

»Šole skušajo zagotoviti učencem in dijakom znanje, veščine in spretnosti, pomembne v 

razvoju delovne sile v globalni ekonomiji.« (Ažman idr., 2005, str. 13). 

3.3.1 Poklicna orientacija v osnovnih šolah 

Temeljni cilj vsake šolske svetovalne službe je  sodelovanje pri vzpostavljanju in vzdrževanju 

pogojev za optimalni razvoj vsakega učenca na šoli. Svetovalne službe posebno skrb 

namenjajo sprejemu in uvajanju otrok v šolo, sodelujejo pri raznih prehajanjih v času 

osnovnošolskega izobraževanja ter pri prehodu učencev v poklic oziroma na naslednjo 

stopnjo izobraževanja (Programske smernice svetovalne službe v osnovni šoli, 1999, str. 17). 

Otroci se prvič srečajo s poklicno orientacijo v zadnji triadi devetletne osnovne šole, kjer so 

vključeni v t.i. »nacionalni program«, ki mora biti zagotovoljen vsem učencem in 

mladostnikom. Program, ki ga izvedejo svetovalni delavci v sodelovanju s poklicnimi 

svetovalci ZRSZ, obsega poklicno informiranje, dve predavanji (o odločanju za nadaljno 
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šolanje in o postopkih vpisa), testiranje sposobnosti, ipd. in vsaj eno uro individualnega 

svetovanja pred dokončanjem osnovne šole (Svetlik idr., 2002). 

Poklicna orientacija v osnovnih šolah zajema aktivnosti: poklicno 

informiranje,diagnosticiranje,poklicno svetovanje, poklicno vzgojo, namestitev, 

zastopanje,povratno informiranje in spremljanje svetovanca (Programske smernice svetovalne 

službe v osnovnih šolah, 1999). Poklicna vzgoja prestavlja program načrtovanih izkušenj, 

katere pripomorejo k razvoju učenčevih predstav, znanj in veščin, ki mu omogočajo ustrezno 

odločanje in pomagajo pri prehodih iz osnovnošolskega v srednješolsko izobraževanje in 

kasneje v zaposlitev. Program se izvaja v okviru rednih predmetov, na urah oddelčne 

skupnosti in na organiziranih drugih aktivnosti (interesne dejavnosti, popoldanska predavanja) 

v šoli in izven (ekskurzije, obiski podjetij, organizaciji delovne prakse) šole. 

»Ključni namen poklicne vzgoje je [...] v pridobivanju informacij o svetu poklicev, nič manj 

pa v spoznavanju sebe in drugega ter veščin za odločanje, ki so potrebne za prehode iz 

osnovne šole v nadaljevanje izobraževanja, v zaposlitev ter v nadaljnjih prehajanjih med 

zaposlitvami in izobraževanji v procesu vseživljenjskega izobraževanja.« (Drobnič, 2012a, 

str. 39). 

Na spletnih straneh različnih osnovnih šol (OŠ Domžale, OŠ Kašelj, OŠ Kanal, OŠ Karla 

Destovnika idr.) najdemo veliko podatkov za starše in učence osmih in devetih razredov. 

Sama organizacija dejavnosti odstopa od šole do šole, vsem pa je skupno, da nudijo staršem in 

učencem preko celega šolskega leta individualna svetovanja in skrbijo za posredovanje gradiv 

vse to po predlogih Programskih smernic svetovalne službe v osnovnih šolah (1999). 

DELO S STARŠI 

Svetovalna služba je dolžna na šoli organizirati vsaj dve predavanji za starše, najmanj enega v 

osmem in enega v devetem razredu osnovne šole v izvedbi samih svetovalnih delavcev ali 

izvedbi poklicnih svetovalcev ZRSZ. (Programske smernice svetovalne službe v osnovnih 

šolah, 1999, str. 26).  

Svetovalna služba z razredniki devetih razredov v začetku šolskega leta organizirajo 

roditeljski sestanek, kjer seznanijo starše o njihovi vlogi  pri poklicnem razvoju in odločanju o 

nadaljnji izobraževalni poti njihovega otroka. Svetovalni delavci seznanijo starše z različnimi 

možnosti nadaljnjega šolanja za njihove otroke in mladostnike, povedo kaj je potrebno 

upoštevati pri izbiri poklica, govorijo o dejavnikih in o splošnem dogajanju poklicne 

orientacije, poskrbijo za sezname regijskih srednjih šol, nudijo pojasnila o omejitvah vpisa na 

srednješolskih programih, predstavijo datumski okvir šolskega leta s pomembnimi roki za 

vpis, govorijo o možnosti pridobitve štipendij, posredujejo zanimive spletne povezave, 
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poročajo o trenutnem dogajanju in potrebah po posameznih poklicnih profilih na trgu delovne 

sile in podobno. Podobni roditeljski sestanek ponovijo še pred oddajo Prijav za vpis v 1. 

letnik srednje šole. Konec meseca marca je v osnovnošolski svetovalni službi namenjen 

individualnim svetovanjem staršem in mladostnikom v primer, da želijo spremeniti vpisni 

program ali svojo prijavo prenesti. 

DELO Z UČENCI  

 V večih osnovnih šolah se običajno v drugi polovici ocenjevalnega obdobja osmega 

razreda učenci seznanijo s potekom srednješolskega izobraževanja, z dejavniki 

poklicnega izbora, s Poklicnim kažipotom in uporabo računalniške aplikacije ZRSZ 

Kam in kako.  

 V devetem razredu svetovalne službe skupaj z razredniki večinoma v sklopu ur 

oddelčne skupnosti načrtujejo dejavnosti poklicne orientacije preko celega šolskega 

leta. Na šolskem urniku ni predvidenih dodatnih šolskih ur, ki bi bile namenjene prav 

poklicni vzgoji, čeprav so svetovalni delavci zavezani, da izvedejo vsaj dve šolski uri 

poklicne orientacije na oddelek, tako da se večina šol poslužuje dodatnih ur v času 

pred ali po pouku. Veliko poklicne vzgoje opravijo tudi predmetni učitelji v sklopu 

svojih učnih ur v skladu z učnim načrtom poučevanega predmeta (Programske 

smernice svetovalne službe v osnovnih šolah, 1999, str. 24). Ravno tako svetovalna 

služba skrbi za organizacijo posameznih delavnic z različnimi zunanjimi strokovnjaki 

(predstavniki posameznih poklicev, poklicni svetovalci ZRSZ), ki jih po naročilu 

izvedejo za učence šole. V začetnih mesecih šolskega leta (oktober, november, 

december) je delo v šolah usmerjeno v raziskovanje lastnih interesov, izvedbi šolske 

ankete o izobraževalnih in poklicnih namerah učencev, izpolnjevanju Vprašalnika o 

poklicni poti na spletnih straneh ZRSZ 

(https://www.zadelodajalce.si/evpp/eVPPUcenecPrijava.aspx) in različnim 

posvetovalnim oddelčnim razgovormo izobraževanju, o poklicnih poteh, o poklicnih 

ciljih, o željenih poklicih, o veščinah, ki jih potrebno imeti za posamezne poklice, o 

osebnostnih karakteristikah ipd., saj je spekter možnih dejavnosti v okviru poklicne 

orientacije zelo širok. Svetovalna služba organizira obiske učencev v podjetjih in pri 

različnih delodajalcih. Od januarja do marca se svetovalne službe (skupaj z učenci in 

razredniki) intenzivno ukvarjajo s pregledovanjem e-Razpisa za vpis v srednje šole in 

izpolnjevanjem Prijave za vpis v 1. letnik srednje šole, ki jo potem izpolnjeno vsak 

sam, ali skupno kot šola, do predvidenega roka pošljejo na željene srednje šole.  Do 

https://www.zadelodajalce.si/evpp/eVPPUcenecPrijava.aspx
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konca šolskega leta v sklopu poklicne orientacije učence seznanjajo z možnostmi 

štipendiranja na srednješolskem izobraževanju.  

V zaključku raziskave Delovanje svetovalne službe (Vogrinc in Krek, 2012) najdemo 

zanimive komentarje anonimnih svetovalnih delavcev, ki izpostavljajo problematko, da v 

osnovni šoli ni predvidenih ur za poklicno orientacijo: »Nujno potrebujemo obvezne ure za 

poklicno orientacijo in preventivne deljavnosti.« in »Potrebno bi bilo sistemizirati določeno 

število ur za potrebe poklicne orientacije v 8. in 9. razredu.« (Vogrinc in Krek, 2012, str. 104, 

105). 

DELO Z DRUGIMI STROKOVNJAKI ŠOLE, VODSTVOM IN ZUNANJIMI 

SODELAVCI 

Svetovalna služba sodeluje s šolsko knjižnico pri vzpostavitvi in vzdrževanju poklicno-

informativnih gradiv, ki vsebujejo informacije o programih in šolah na sekundarni in terciarni 

ravni izobraževanja, o razpisih za vpis, štipendijah in možnostih prihodnje zaposlitve. 

Aktivno vlogo svetovalni delavci zavzemajo tudi pri načrtovanju in izvedbi poklicne vzgoje s 

predmetnimi učitelji. Z vodstvom šole sodeluje pri načrtovanju in oraganizaciji aktivnosti 

poklicne orientacije tako za učence kot za strokovni kader. Kot glavno povezovanje z 

zunanjimi organizaciji v povezavi s poklicno orientacijo je v Programskih smernicah 

svetovalne službe za osnovno šolo (1999) opredeljeno sodelovanje z ZRSZ in srednjimi 

šolami.  

DELO Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI 

Nikjer v Programskih smernicah za svetovalno službo v osnovni šoli (1999) v povezavi s 

poklicno orientacijo ni posebej opredeljeno delo svetovalnih delavcev z učenci s posebnimi 

potrebami.Dolžni so le organizirati in voditi timske posvete o izobraževalno-poklicni nameri 

učencev, po potrebi pa pri obravnavi posameznega učenca sodelovati z učitelji, zdravniki, 

poklicnimi svetovalci ZRSZ in drugimi strokovnjaki (Programske smernice svetovalne službe 

v osnovnih šolah, 1999). 

Ravno tako na spletnih straneh različnih osnovnih šol nisem našla nikakršnega podatka o 

obravnavi učencev s posebnimi potrebami v povezavi z izobraževanjem in izvajanjem 

poklicne orientacije. 

3.3.2 Poklicna orientacija v osnovnih šolah z NIS 

Vsaka odločitev o izobraževalni, poklicni, življenjski poti je težka, vendar še težja, če so 

realne možnosti za načrtovanje nadaljnega življenja omejene, tako kot so omejene možnosti 
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mladostnikov, ki zaključujejo osnovne šole z NIS. Na negotovost in ozkost poklicnih izbir 

opozarja tudi Drobnič (2012a) v prispevku Poklicna orientacija oseb s posebnimi potrebami 

poudarja, da je treba pri osebah s posebnimi potrebami opredeliti močna področja, saj je 

njihova poklicna pot dodatno otežena zaradi motenj. Močna področja so posameznikove 

prednosti, ki ga postavljajo v položaj pred ostalimi, kot so npr. specifične sposobnosti, 

nekatere osebnostne lastnosti, spretnosti in veščine. Svoj profil učenec spoznava s pomočjo 

svetovalnih služb na šoli, na ZRSZ, na Centru za poklicno informiranje, med pogovorom s 

starši, učitelji, sošolci, preko spleta in še kje. Verjamem, da osredotočenost na močna 

področja izboljšuje samopodobo posameznikov, ki se pri osebah z lažjo motnjo v duševnem 

razvoju v stiku z vrstniki brez motenj hitro niža, če niso primerno opolnomočeni (Beirne-

Smith idr., 2002; Novljan, 1997). Kot učinkovit način spoznavanje sebe so se izkazale 

skupinske metode dela in medsebojna komunikacija, kjer so sošolci in sošolke ogledalo mene 

v postopku spoznavanja vrednot, sposobnosti, osebnostnih lastnosti, učne situacije, prioritet 

ipd. Še vedno pa je treba opredeliti posameznikova šibka področja, okvare oziroma 

invalidnost, da se lahko določi potrebna dodatna pomoč ali potrebni različni pripomočki. Na 

podlagi tega se izognemo izbiri poklicev, kjer bi bila motnja resna ovira za opravljanje le-teh 

(Kofol, 2005).    

Za dobro testiranje mladostnikov z LMDR se uporabljajo specifična psihodiagnostična 

sredstva, ki so prilagojena na področju razumevanja, vzpostavljenega sistema vrednot, 

motivov in interesov posameznika. Pri ugotavljanju sposobnosti se namesto testov MFBT 

uporablja samo besedni del Wechslerjeve lestvice inteligentnosti za otroke, podtesti iz 

področja poučenosti, podobnosti, računanje, besednjak, razumevanje in ponavljanje števil. 

Testiranja svetovalni delavci v sodelovanju z ZRSZ dopolnjujejo s pogovori z mladostniki in 

starši, pomagajo si z opisi učiteljev in z udeleževanjem na raznih delavnicah (Drobnič, 

2012a). 

Edina možna nadaljnja izobraževalna pot mladostnikov z LMDR je izobraževanje v 

programih Nižjega poklicnega izobraževanja, ki po uspešnem ali neuspešnem zaključku, 

glede na trenutno stanje na trgu delovne sile, nima pozitivne prognoze prihodnosti. 

Neposredni vpis na triletne srednje programe jim je onemogočen, saj osnovne šole z NIS ne 

izvajajo zunanjega preverjanja znanja. Kofol (2005) se sprašuje o primernosti znanj, veščin in 

spretnosti, ki jih mladi usvojijo skozi izobraževanje v osnovni šoli s prilagojenim programom. 

Ali so znanja, veščine in spretnosti, ki jih mladostniki obvladajo resnično tista prava, ki jih 

pripravijo, da lahko sprejemajo odločitve v povezavi z nadaljnjim izobraževanjem in na koncu 
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tudi z bodočim poklicem in poklicno potjo? Ali so to znanja, ki mlade z LMDR resnično 

pripravijo na samostojno vključevanje v svoje delovno in lokalno socialno okolje? 

Kako organizirati poklicno orientacijo v osnovnih šolah z NIS se v večini ukvarja šolska 

svetovalna služba. Smernice dela v svetovalnih službah se glede na standard znanja  ne 

razlikuje od osnovnih šol, le da je obseg možnosti nadaljnega izobraževanja precej ožji. 

Zaradi specifičnosti šoloobvezne mladine teh šol so dejavnosti poklicne orientacije naravnane 

na pridobivanje praktičnih izkušenj z vključevanjem mladostnikov v delovne procese kot 

opazovalce njim zanimivih poklicev. V ta namen Kofol (2005) predlaga natančno ciljno 

načrtovanje individualiziranih programov za vsakega posameznika z dejavnostmi poklicne 

orientacije z začetkom v 7. razredu. Drobnič (2012a) poleg oblikovanja samih 

individualiziranih programov izobraževanja kot sestavni del le-teh vključuje tudi natančen 

zaposlitveni načrt in karierni razvoj. Kofol (2005) predvideva nujne korake za načrtovanja in 

pripravo mladostnika z lažjo motnjo v duševnem razvoju na vstop na trg delovne sile: 

 pogovor z mladostnikom o njegovih interesih, ciljih, željah o nadaljnem življenju; 

raziskovanje razlogov, ki so posameznega mladostnika privedli do odločitve za svojo 

nadaljno pot (izobraževanje ali iskanje zaposlitve); 

 ocenjevanje mladostnika s standardnimi testi in usmeritev mladostnika na podlagi 

njegovih interesov in zmožnosti za nadaljno poklicno pot; 

 poznavanje mladostnikovih zmožnosti, ne le s strani strokovnih šolskih služb, temveč 

tudi s strani mladostnika samega; previdno soočenje mladostnikov s svojimi 

zmožnostmi in nezmožnostmi, pravicami in odgovornostmi, poznavanjem učinkovitih 

prilagotitev, ki mu koristijo pri učnem procesu; poznavanje zakonov za uveljavitev 

pravic; 

 povezovanje osnovnih šol s srednjimi šolami, ki izvajajo tudi programe nižjega 

poklicnega izobraževanja; 

 organizacija obiska ustreznih delovnih mest glede na interese vsakega posameznika 

(spremljanje mentorja dan ali več na njegovem delovnem mestu, s čemer se poveča 

predstavljivost dnevnih delovnih dolžnosti); mladostnik za svoje »delo« ne dobi 

plačila, dobi pa konkretno predstavljivost o dnevnih delovnih dolžnostih, ki so 

predvidene za izbrani poklic; ravno tako se poveča posameznikov profesionalni 

socialni krog, ki širi možnosti tudi za nadaljno potencialno zaposlitev; 
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 pomoč mladostniku pri sestavi njegovega urnika, ki bo potekal kot priprava na izbrano 

zaposlitev, pri čemer je potrebno dobro opredeliti posameznikova močna in šibka 

področja z namenom krepitve le-teh. 

V sodobnem kariernem svetovanju je treba motnjo identificirati in ugotoviti njen učinek na 

funkcioniranje posameznika, vpliv motnje na njegovo socialno integracijo v celoti, vendar naj 

to ne bi bilo merilo in temelj za odločanje o kariernem razvoju. Drobnič (2012a) poudarja, da 

bi morala sodobna poklicna vzgoja pomagati razviti sposobnosti in interese, ne pa le puščati 

odločitve na podlagi uveljavljenih karakteristik. Poklicna orientacija mora biti organizirana na 

način, ki nudi pridobivanje veščin in znanj za zmožnost sprejemanja lastnih odločitev glede 

poklica, zaposlovanja in izobraževanja. Karierno svetovanje, ki temelji na močnih področjih 

posameznika, je lahko tisto, ki spodbudi in usmeri osebe s posebnimi potrebami na tista 

področja udejstvovanja, pri katerih se lahko najbolj uveljavijo in na katerih je njihovo 

delovanje konkurenčno. 

3.3.3 Poklicna orientacija v srednjih šolah 

V predmetniku srednjih šol ni učne ure, ki bi bila namenjena poklicni orientaciji. Poklicna 

orientacija je opredeljena v Programskih smernicah za svetovalno službo (2008) v gimnazijah, 

nižjih in srednjih poklicnih in strokovnih šolah kot eno izmed področij svetovalnega dela z 

dijaki. (Ažman idr., 2005). 

Delo svetovalne službe v srednji šoli se načelno ne razlikuje od dela svetovalne službe v 

osnovni šoli. Naloge svetovalnih delavcev so enake, le da se način dela nekoliko spremeni, saj 

ciljna populacija niso več učenci, temveč dijaki na poti k osamosvajanju. 

V Programskih smernicah za svetovalno službo (2008) v gimnazijah, nižjih in srednjih 

poklicnih šolah ter strokovnih šolah in dijaških domovih je način dela s tematiko poklicne 

orientacije predstavljen v obliki standarda.  

Svetovalna služba mora dijakom zagotoviti možnost udeležbe na posebnih skupinskih oblikah 

dela, kjer dijaki spoznavajo sami sebe, se informirajo o možnostih nadaljnega šolanja ali se 

seznanijo s postopki prestopa iz izobraževalnih sistemov na ZRSZ. Za dijake zadnjih letnikov 

je organiziran vsaj en individualni razgovor s strani svetovalne službe. Tako kot v osnovnih 

šolah tudi na srednjih šolah svetovalna služba skrbi za vse oblike informiranja v povezavi s 

poklicno orientacijo. Količina dela z dijaki je predvidena, a ne določena. Za prva dva letnika 

so dolžni organizirati dveurno dejavnost v šolskem letu, za dijake tretjih letnikov triurno in za 

četrti letnik vsaj štiriurno dejavnost.  
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Vogrinc in Krek (2012) navajata, da svetovalni delavci v srednjih šolah poklicni orientaciji ne 

namenjajo toliko pozornosti kot osnovnošolski svetovalni delavci, saj menijo, da je večina 

dijakov svoj poklic že izbrala.  

Večina dejavnosti poklicne orientacije v srednjih šolah je usmerjena v informiranje dijakov o 

nadaljnih možnostih šolanja. V sodobni družbi je tendenca po čim višji izobrazbi velika, tako 

da večkrat pozabljamo na posameznike, ki si ne želijo nadaljevati šolanja. V to skupino 

spadajo tudi dijaki z LMDR, ki obiskujejo programe nižjega poklicnega izobraževanja in po 

zaključku le-teh v večini šolanje zaključujejo in po poteku statusa dijaka vpišejo v evidenco 

brezposlenih oseb na ZRSZ kot najnižje izobraženi iskalci prve zaposlitve na trgu delovne 

sile. Večina teh dijakov nima usvojenih osnovnih veščin, ki so potrebne za uspešen vstop na 

trg delovne sile, saj kljub standardiziranim smernicam predvidenih učnih ur za poklicno 

orientacijo v srednji šoli ni. 

4. Kariera oseb z LMDR 

Kariera je vseživljenjski proces, v katerega se vključujemo z zavzemanjem različnih vlog 

(učenec, dijak, študent, partner, starš  ...)  in opravil skozi vse življenje. Kariero gradimo na 

dogodkih iz preteklosti (že pridobljenih znanj in veščin, izkušenj na vseh nivojih življenja) na 

podlagi katerih sprejemamo odločitve za naprej (Drobnič, 2012b).  

Dominkuš (1997) navaja, da je splošna usmeritev držav Evropske unije taka, da se otrokom in 

mladostnikom s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami zagotovi enake možnosti kot 

vsem ostalim otrokom za izobraževanje na primarni, sekundarni in terciarni stopnji. 

Izobraževanje oseb s posebnimi mora biti sestavni del celotnega izobraževanja. Integracija 

oseb s posebnostmi na vzgojno-izobraževalnem področju predstavlja prednostno nalogo pri 

načrtovanju in razvoju vzgojno-izobraževalnega sistema. V Zahodni Evropi na tem področju 

veljajo prakse in usmeritve, ki dovoljujejo v okoljih, kjer ni mogoče zagotoviti popolne 

integracije ali kjer so potrebe dijakov specifične do take stopnje, da integracija ni mogoča, 

oblikovanje specialnega izobraževanja. Ta vrsta izobraževanja pa mora biti enaka oziroma 

boljša od standardnega, ki zagotavlja učencem in dijakom s posebnimi potrebami enake 

možnosti in izhodišča za nadaljno izobraževanje in zaposlovanje.  

Mali ugotavlja (v Grašič in Jeznik, 2014, str. 69), da je Zakon o poklicnem in strokovnem 

izobraževanju podlaga za ugotavljanje in zagotavljanje poklicnega in strokovnega šolstva, a je 

sistem pomanjkljiv, saj se delodajalca ne upošteva kot partnerja v izvedbi izobraževalnega 

programa. Piše, da bi bilo treba posebno pozornost nameniti delodajalcem kot izvajalcem 

praktičnega dela izobraževanja. Ugotavljanje, zagotavljanje in razvoj kakovosti poklicnega in 
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strokovnega izobraževanja je mišljeno na dveh ravneh, in sicer na sistemski ravni in na ravni 

izvajalcev izobraževanja. 

4.1 Karierne možnosti 

Na področju nadaljnega izobraževanjaEgidijaNovaljan (1997) vidi problem v tem, da je za 

absolvente osnovne šole z NIS premalo programov nižjega poklicnega izobraževanja,  med 

katerimi se mladostniki lahko odločajo. 

4.1.1 Programi nižje poklicnega izobraževanja 

Programi nižjega poklicnega izobraževanja trajajo dve leti. Namenjeni so mladostnikom, ki so 

opravili osnovnošolsko obveznost in uspešno zaključili vsaj sedem razredov osnovne šole. 

Ravno tako so ti programi namenjeni mladostnikom z lažjo motnjo v duševnem razvoju, ki 

uspešno zaključijo vseh devet razredov osnovne šole z NIS. 

Programe in kataloge znanj nižjega poklicnega izobraževanja najdemo na spletni strani Centra 

Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (http://www.cpi.si/nizje-poklicno-

izobrazevanje.aspx): 

 Obdelovalec lesa, 

 Pomočnik v tehnologiji gradnje, 

 Pomočnik v biotehniki, 

 Pomočnik v biotehniki in oskrbi, 

 Pomočnik v tehnoloških procesih, 

 Preoblikovalec tekstilij. 

Nižje poklicno izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom, ki je sestavljen iz praktičnega 

dela in iz zagovora.  Na vseh programih se od dijakov na praktičnih preizkusih pričakuje 

izdelava izdelka, izvedba storitve ali izpeljava ene od ponujenih nalog. Nekateri od zgoraj 

naštetih programov imajo tudi omejeno količino ur (25 ur v biotehnoloških programih), ki jih 

mora dijak opraviti, da izdela, izvede, ali izpelje nalogo. Zagovor sestoji iz predstavitve 

izpeljave zaključne naloge in iz strokovnega zagovora.  

EgidijaNovaljan (1997) se sprašujetudi o ustrezni izvedbi samih programov nižjega 

poklicnega izobraževanja, saj učiteljem izvajalcem običajno na šoli ni v pomoč strokovno 

usposobljen kader. V Sloveniji redko na srednji šoli zasledimo zaposlene specialne in 

rehabilitacijske pedagoge. 

http://www.cpi.si/nizje-poklicno-izobrazevanje.aspx
http://www.cpi.si/nizje-poklicno-izobrazevanje.aspx
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4.1.2 Mladostniki z uspešno zaključenim nižjim poklicnim izobraževanjem 

Težavna prihodnost za to populacijo ostane tudi po uspešnem zaključku, ki ga bomo razdelili 

na tri kategorije: komaj uspešne, uspešne in zelo uspešne.  

Nekateri komaj uspešni bi morda morali biti že po zaključku osnovne šole z NIS usmerjeni na 

postopek ponovnega usmerjanja in si s tem pridobili status invalidne osebe, pa to niso bili na 

podlagi različnih razlogov (nestrinjanje staršev, različne tolerance doseganja minimalnih 

standardov v osnovnih šolah s prilagojenim izvajanjem ipd.). Prihodnost teh oseb je v 

današnjem času težko napovedati. Ker je prehod iz izobraževanja v sisteme iskanja zaposlitve 

za nekatere ljudi »zapleten«, se veliko teh mladostnikov izgubi, izpade iz sistema. Če je 

prehod vendarle izveden, jih velikokrat najdemo v evidenci dolgotrajno brezposlenih oseb z 

nizko izobrazbo.V najboljšem primeru so usmerjeni k rehabilitacijskem svetovalcu. Komaj 

uspešni običajno s šolo ne želijo imeti nikakršnega opravka več, kar odpira vprašanja o 

primernosti različnih programov v sklopu poklicne, karierne orientacije, ki jih za »neuspešne« 

iskalce zaposlitve ponuja ZRSZ in njihovi koncesionarji. 

Uspešni dosegajo povprečne rezultate. Ta populacija po dokončanem dvoletnem programu 

»doseže polkvalifikacijo, kajti še vedno predstavlja skupino ljudi, ki sodi v praktično 

nezaposljivo socialno kategorijo.« (Novljan, 1997, str. 36).  

Nekateri zelo uspešni se vpišejo na triletne poklicne programe. V tej situaciji se za osebe z 

LMDR ukine kakršna koli pomoč v programih izobraževanja, saj jim zaradi opredeljene 

LMDR učna pomoč v triletnih poklicnih programih ne pripada več. Dodeljene odločbe 

namreč propadejo ob spremembi ravni šolanja, z ukinitvijo odločbe pa nimajo več dostopa do 

prilagojenega izvajanja, niso več upravičeni učne pomoči v srednji šoli, ki pripada učencem s 

posebnimi potrebami, ki so v preteklosti zaključili osnovne šole. Nastala situacija odpira 

vprašanje, na kakšen način bi lahko uvedli pomoč tem zelo uspešnim mladostnikom z 

LMDR? Ali si pomoč sploh zaslužijo? Ali jim pomoč pripada? 

Nekateri uspešni in zelo uspešni  dijaki si želijo ostati v izobraževanju, vendar se jim triletni 

poklicni programi zdijo pretežki, hrati pa se čutijo nezreli za vstop na trg dela. Prav zato 

nekateri starši in mladostniki z LMDR iščejo poleg ZRSZ še druge možnosti, saj so ti 

mladostniki ob zaključku nižjega poklicnega programa stari od 16 do 18 let. Nekateri 

mladostniki se tako odločijo za nadaljevanje izobraževanja na drugem (na enem od preostalih 

pet) programu nižjega poklicnega izobraževanja, saj si tako še za nadaljni dve leti podaljšajo 

status dijaka, si vzamejo priložnost za dozorevanje in odraščanje, preden vstopijo na trg dela. 
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Nekateri dijaki pa kljub temu zaključijo s formalnim izobraževanjem in tako postanejo 

najmlajši pripadniki družbe, ki vstopajo na trg delovne sile. Vsak oktober se na ZRSZ poveča 

število mladih, iskalcev prve zaposlitve v evidenci brezposelnih oseb (Mladi in trg dela, 

2015). 

4.1.3 Neuspešni mladostniki na programih nižjega poklicnega 

izobraževanja 

V primeru neuspešnosti ali zaradi kompleksnejših zdravstvenih stanj posameznika na 

programih nižjega poklicnega izobraževanja, lahko šola vloži predlog za poklicno usmerjanje 

mladostnika na Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije (v nadaljevanju URI 

Soča), kjer je mladostnik testiran in ocenjen skozi delovne aktivnosti. Z napotnico osebnega 

zdravnika za rehabilitacijsko oceno se mladostnik naroči v Center za poklicno rehabilitacijo, 

kjer rehabilitacijski tim na URI Soča mladostniku, staršem izda poročilo o obravnavi, 

katerega namen je ugotoviti ustreznost izobraževalnega programa in oceno dela zmožnosti. 

Glede na oceno tim predlaga nadaljno izobraževanje ali pa mladostnika napoti k 

rehabilitacijskemu svetovalcu na ZRSZ. Na rehabilitacijskega svetovalcaso usmerjene osebe, 

ki so bile kot otroci usmerjeni kot otroci s posebnimi potrebami ali kot druge težje zaposljive 

osebe. Skupaj s svetovalcem mladostnik izpolni vlogo za storitve zaposlitvene rehabilitacije 

(Lipičar, Krautberger in Govekar, 2015). Zaposlitvena rehabilitacija je sklop storitev, s 

katerim se povečuje zaposljivost in je ni možno izvajati brez aktivne udeležbe potencialnega 

invalida. Financira se iz proračuna Republike Slovenije in se izvaja kot javna služba (Uršič 

idr., 2007) Samo na območju Ljubljane zaposlitveno rehabilitacijo izvajajo različni izvajalci: 

CenterKontura, URI Soča, Papilot, Racio, Šentprima, Želva d.o.o. idr. Ko je proces 

zaposlitvene rehabilitacije zaključen, strokovni tim izda oceno, na podlati katere je oseba, 

mladostnik usmerjena v različne oblike zaposlovanja: 

 zaposlitev v običajnem delovnem okolju (100% pričakovana delovna učinkovitost); 

 podporna zaposlitev v običajnem delovnem okolju (70 – 100% pričakovana delovna 

učinkovitost); 

 zaščitna zaposlitev v invalidskem podjetju ali zaposlitvenem centru (30 – 70% 

pričakovana delovna učinkovitost). 

V primeru, da mladostnik ne dosega 30% pričakovane delovne učinkovitosti, ZRSZ izda 

odločbo o nezaposljivosti. Na podlagi odločbe se mladostnik, oseba lahko vključi v program 

socialne vključenosti (Lipičar idr., 2015). 
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Enak postopek usmerjanja je predlagan s strani rehabilitacijskega svetovalca na ZRSZ tudi za 

odrasle osebe, ki so utrpele trajno poškodbo, ali imajo druge zdravstvene razloge za 

nezmožnost opravljanja dela. Če imajo »srečo«, se v teh postopkih znajdejo tudi mladi z 

LMDR, (če ne predložijo odločbe o usmeritvi zaposlitvenemu svetovalcu, do 

rehabilitacijskega svetovalca niti ne pridejo in se za njimi izgubi vsaka sled oziroma jih 

najdemo v evidencah brezposelnih oseb z nizko izobrazbo), ki so se po zaključku nižjega 

poklicnega izobraževanja vpišejo v evidenco brezposelnih oseb na ZRSZ. Nekateri 

mladostniki z LMDR vpisa v evidenco na ZRSZ nikoli ne izpeljejo. 

V sodelovanju s starši se nekatere mladostnike (lahko tudi uspešne), na podlagi njihovega 

realnega stanja funkcioniranja, predlaga (pred 18. letom starosti) na ponovno preverjanje na 

komisiji za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Z odločbo Centra za socialno delo se 

mladostnik lahko vključi v Varstveno delovni center (v nadaljevanje VDC) ali pa v Oddelke 

vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanje OVI), katerih programi trajajo do 26. leta starosti. Po 

izpolnjenem 26. letu starosti se ti mladostniki vključijo v VDC, ki lahko poleg varovane 

zaposlitve nudi tudi nastanitev v bivalnih skupnostih (Lipičar idr., 2015). 

4.2 Zaposlovanje mladih 

Evropske smernice v politiki zaposlovanja kažejo, da bodo »pri povečevanju zaposljivosti 

prebivalstva imeli prednost ukrepi za preprečevanje nadaljnjega naraščanja dolgotrajne 

brezposlenosti, še posebej mladih, z omogočanjem pridobivanja in dopolnjevanjem ključnih 

znanj in veščin.« (Svetlik idr., 2002, str. 82, 83). Ravno tako v Strokovnih izodiščih za leto 

2016 (str. 31) na ZRSZ napovedujejo večji poudarek na programih aktivne politike 

zaposlovanja (javna dela, razni tečaji...) pri delu s skupinami ljudi, ki jih najdemo v 

kategorijah mladih, starejših, dogotrajnobrezposlenih in nižje izobraženih oseb, ki imajo 

težave s prehodi na trgu delovne sile (Strokovna izhodišča za leto 2016).  

Prehod iz izobraževanja v zaposlitev je horizontalni prehod, saj predstavlja prehod iz 

institucije v institucijo. Ti prehodi se ne zgodijo sami po sebi, vendar le z lastno udeležbo in 

akcijo bodočega mladega iskalca zaposlitve (Dekleva, Rapuš Pavel in Zorc Maver, 2007). 

Mednarodne raziskave kažejo, da je prehod mladega iz izobraževalnega sistema na trg 

delovne sile ključen, saj je trajanje med prvo zaposlitvijo, ki jo iskalec sprejme in trajanjem 

brezposlenosti močno povezano. Dolgoročno so bolj uspešni tisti posamezniki, katerih čas 

prehoda med izobraževanjem in brezposlenostjo je najkrajši. Ti posamezniki se bodo bolj 

verjetno tudi zaposlili na delovnih mestih, za katera so pridobili tudi izobrazbo (Strokovna 

izhodišča za leto 2016). Za lažji prehod iz šolanja v zaposlitev, bi morali dijakom in 
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študentom omogočiti, da čim več študentskega dela opravljajo v strokah, za katere se 

izobražujejo, saj jih le na tak način delodajalci lahko spoznajo in ob zaključku šolanja, kot 

preverjen kader, tudi zaposlijo (Mladi in trg dela, 2015). 

Po podatkih Statističnega urada število delovno sposobnih mladih v starosti od 15 do 29 let 

pada že od leta 1995. Število se je zadnjih dvajsetih letih zmanjšalo za 106.917 delovno 

sposobnih mladih. Prihajajoče demografske spremembe bodo pomembno vplivale na trg 

delovne sile. Delež mladih se bistveno ne bo spreminjal, bo pa močno naraščalo število 

starejših ljudi, starih 65 let in več. Mladi v Sloveniji, v primerjavi z ostalimi državami v 

Evropi, dokaj pozno vstopajo na trg dela, saj se večina mladih izobražuje do sredine dvajsetih 

let. Izobrazbena struktura delavno aktivnega prebivalstva kaže, da je  bilo decembra 2015 

23,7 % mladih, starih od 15 do 19 let opredeljenih kot osebe z zaključeno osnonošolsko 

izobrazbo ali manj (Mladi in trg dela, 2015). V tej skupini najdemo poleg mladih, ki so po 

nezaključeni osnovni šoli nadaljevali šolanje na programih nižjega poklicnega izobraževanja, 

tudi mlade z LMDR, ki po zaključku svoje izobraževalne poti vstopajo na trg delovne sile. Na 

spletnih straneh Mreže za družbeno odgovornost Slovenije zasledimo, da »[...] prehod mladih 

s posebnimi potrebami iz šole na trg dela v našem prostoru ni ustrezno urejen.« 

(http://mdos.si/Files/Racio.pdf) 

Najtežje zaposljive skupine ljudi so nekvalificirani in neizobraženi delavaci oziroma delavci z 

najnižjimi stopnjami izobrazbe. Klemenčič-Rozmanova in Dekleva (Dekleva idr., 2007, str. 

57) sta v raziskavi Identifikacija psihosocialno ogoroženih in socialno izključenih skupin 

mladih nezaposlenih v Sloveniji prišla do zaključka: »[...] da so med nezaposlenimi mladimi 

daleč najbolj ogroženi [...] tisti, ki imajo nižjo izobrazbo (ali pa jo imajo njihovi staraši), [...] 

in so trajneje nezaposleni (ali samo občasno zaposleni).«  

Mlade, ki so dokončali le osnovno šolo ali manj, bi bilo potrebno ponovno preveriti, saj ima 

večina le-teh večkrat dokončanih nekaj letnikov srednje šole. S ponovno vključitvijo v 

formalno izobraževanje bi bilo možno povečati njihove zaposlitvene možnosti. V preteklosti 

je bil za mladino, ki je izstopila iz formalnega izobraževanja urejen sistem spremljanja, ki je 

omogočal vključevanje usipnikov v dodatna svetovanja, za njih se je poiskal primeren način 

nadaljevanja šolanja ali pa so se vključili v PUM (Mladi in trg dela, 2015). Ta sistem pomoči 

pa zaradi pomanjkanja sredstev trenutno ne deluje. 

Septembra 2015 je bilo dolgotrajno brezposlenih mladih kar 8.656, med njimi kar 469 oseb, ki 

so že 5 let ali več brezposelne. 37,7 % je delež dolgotrajno brezposlenih mladih, a najbolj 

pereč je odstotek izrazito dolgotrajno brezposelnih, ki je septembra 2015 znašal kar 15,1 %. 

http://mdos.si/Files/Racio.pdf
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To pomeni, da je vsak šesti mladi iskalec službe brezposelen že dve leti ali več (Mladi in trg 

dela, 2015, str. 16). 

Po raziskavah v osemdesetih in devetdesetih letih mladi zaposlenosti pripisujejo več koristi. 

Kot pomembno korist navajajo dostop do lastnega denarja, hkrati pa so jim pomembne tudi 

druge koristi, saj navajajo, da jim je zaposlitev prinesla tudi večji občutek odraslosti, 

samozavesti in jim razširila pogled na svet (Dekleva idr., 2007). 

4.3 Zaposlovanje oseb z LMDR 

V osemdesetih letih je pomembno spremembo na področju srednješolskega izobraževanja 

prineslo usmerjeno izobraževanje. Namesto enoletnih poklicnih programov osnovnih šol s 

prilagojenim programom, so tako uvedli dvoletne srednješolske programe, v katere so se 

lahko vključili tudi otroci z LMDR (Bela knjiga, 2011). 

Ko osebe z LMDR zaključijo izobraževanje, vstopijo na trg delovne sile kot enakopravni, 

nižje izobraženi pripadniki družbe nekje v starosti od 16 do 18 let. V obdobju poznega 

mladostništva in odraslosti so zmožni opravljati preprosta dela.  Običajno so zaposleni kot 

čistilci, pralci, opravljajo preprosta dela v gostinstvu, običajno v kuhinji, pomoč v pekarnah, 

dela za tekočim trakom v proizvodnji, dela v vrtnarstvu, kmetijstvu, kovinarstvu, lesarstvu, z 

opravljenim vozniškim izpitom lahko delajo v razvozu, skladiščih ipd. (Colnerič in Zupančič, 

2005).  

Ljudje (zaradi neizkušenosti, še posebej mladi) z LMDR na trgu dela ne dosegajo enakega 

položaja, saj je njihova delovna zmožnost zmanjšana oziroma okrnjena. Od drugih ljudi se 

razlikujejo po sistemih razmišljanja, kot tudi po nižjih intelektualnih sposobnostih na različnih 

področjih učenja. Njihova delovna mesta so tako umsko manj zahtevna, posledično zato tudi 

manj plačana, nezanesljiva, manj ugledna, ki večkrat povzročajo osebno nazadovanje. Trg 

delovne sile jim ni naklonjen, saj deluje po sistemu močnejši, boljši, hitrejši, uspešnejši...  Ker 

je sodobna družba osnovana na vrednotah dela in zaposlitve, so nezaposleni postavljeni na 

obrobje le-te, in zato predstavljajo marginalizirano in stigmatizirano skupino populacije. 

Značilnost sodobne nezaposenosti je, da dodatno marginalizira tiste posameznike, ki so že 

sami po sebi marginalizirani in stigmatizirani(Dekleva idr., 2007). 

1.276 mladih z dokončano osnovnošolsko izobrazobo in 386 mladih s terciarno izobrazbo se 

je znašlo v evidencah dolgotrajnobrezposlenih mladih. Dolgoročno bo tako dolga 

brezposelnost negativno vplivala na poklicno kariero, saj različne raziskave kažejo, da dlje,  

ko je oseba iskalka zaposlitve, manj uspešna je njena kariera. Tako z vidika plače kot 
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profesionalnega razvoja (Mladi in trg dela, 2015). Kar 32,3 % vseh dolgotrajnih brezposelnih 

oseb so osebe z osnovnošolsko izobrazbo (Dolgotrajno brezposlene osebe, 2015). 

Delodajalci za slovenski trg dela so v prvi polovici letošnjega leta najpogosteje iskali varlice, 

voznike težkih tovornjakov, delavce za preprosta dela v predelovalni industriji, orodjarje, 

prodajalce, zidarje, kemercialne zastopnike za prodajo, kuharje, strugarje ter čistilce, strežnike 

in gospodinjske pomočnice. Za osebe z doseženo najnižjo stopnjo izobrazbe in posledično 

tako tudi osebe z LMDR se  letos ponuja več možnosti, tako da bodo lahko kandidirali za 

različna delovna mesta, saj nekateri njihovi izobrazbeni profili sovpadajo s ponudbami dela v 

predelovalni industriji, pri opravljanju preprostih zidarskih del in za delo gospodinjskih 

pomočnic (Kaj delodajalci napovedujejo za slovenski trg dela za prvo polovico leta 2016 , str. 

3). 

Pri iskanju zaposlitve predstavlja veliko oviro nizko dosežena stopnja izobrazbe, saj se ti 

ljudje lahko zaposlujejo le v intenzivnih panogah oziroma v poklicih, za katere zadostuje 

osnovnošolska oz. poklicna izobrazba. Pri takih zaposlitvah so pogoji dela težji (fizično 

naporni, neugodni urniki dela), delo je običajno slabo plačano (Strokovna izhodišča za leto 

2016). V evidenci brezposelnih oseb najdemo skupino mladih, ki so izrazito dolgotrajno 

brezposelne, kar pomeni,  da neuspešno iščejo zaposlitev na trgu dela več kot dve leti. Od tega 

je kar 36,9 % oseb, ki imajo zaključeno le nizko stopnjo izobrazbe (Mladi in trg dela, 2016). 

4.4 Varovane zaposlitve 

»Invalidi so ena najbolj ranljivih skupin na trgu dela.« (Uršič idr., 2007, str. 7).  V Strokovnih 

izhodiščih ZRSZ (2016, str. 15) zasledimo, da so v najmanj zavidljivem položaju tiste osebe, 

ki imajo določene druge lastnosti, zaradi katerih je njihova konkurečnost na trgu še manjša.  V 

letu 2015 je bilo dolgotrajno brezposelnih kar 14.043 invalidov, kar znaša 83,6 % vseh 

dolgotrajno brezposlenih oseb (Strokovna izhodišča za leto 2016). Ta skupina dolgotrajno 

brezposelnih oseb zaradi svojih oviranosti doživlja neenakost na trgu dela. »Čim oseba 

pridobi formalno oznako invalidnosti, se ji možnosti za zaposlitev močno zmanjšajo.« 

(Dolgotrajno brezposlene osebe, 2015). 

Na ZRSZ je potekala analiza, kjer so preverjali število oseb, ki so že eno leto ali več 

prijavljene v evidenci brezposelnih oseb. V analizi so natančno opredeljeni tudi podatki, ki 

določajo stanje invalidov na trgu dela. Navedeno je, da je delež invalidov med dolgotrajno 

brezposelnimi osebami višji od deleža  invalidov v celotni  brezposelnosti(Dolgotrajno 

brezposelne osebe, 2015, str. 15).  
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Kot je razvidno iz raziskave ZRSZ o dolgotrajno brezposlenih osebah, je stanje na trgu dela 

za invalide zelo neugodno. Zaradi tega se posamezne organizacije trudijo oblikovati varnejše 

oblike zaposlovanja za te pripadnike družbe.V sklopu Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in 

zaposlovanju invalidov (v nadaljevanju ZZRZI) so bili izdani praviliniki, ki določajo 

delovanje invalidskih podjetij in zaposlitvenih centrov (Urišič idr., 2007). Tovrstne oblike 

zaposlovanja nudijo možnosti zaposlitve za osebe, ki so bili na podlagi rehabilitacijske 

komisije ocenjeni od 30 do 70 %  delovno učinkovtost. Za osebe, ki so dosegle od 70 do 100 

% pričakovano delovno učinkovitost so predvidene podporne zaposlitve (Lipičar idr., 2015). 

4.4.1 Kvotni sistem 

Kvotni sistem je eden od ukrepov spodbujanja zaposlovanja invalidov, ki določa, da so vsi 

delodajalci, ki zaposlujejo najmanj 20 delavcev, dolžni zaposlovati tudi invalide. Višino kvote 

določi Vlada Republike Slovenije na predlog Ekonomsko-socialnega sveta. Z zakonom 

najvišje določena kvota je 6 % od skupnega števila zaposlenih delavcev, najnižja kvota je  2 

%. V kvoto so všteti vsi invalidi, ki so v podjetju zaposleni najmanj 20 ur na teden. Če 

delodajalci ne dosegajo kvote z zaposlovanjem invalidov, lahko to kvoto dosežejo na tak 

način, da sklenejo pogodbe o poslovnem sodelovanju z invalidskimi podjetji ali z 

zaposlitvenimi centri. Invalidskemu podjetju ali zaposlitvenemu centru se morajo priznati 

stroški dela v višini zneska najmanj 12 minimalnih plač letno za vsakega invalida, ki bi ga 

delodajalec moral zaposliti, če bi želel doseči z zakonom določeno kvoto (Uršič idr., 2007). 

4.4.2 Podporna zaposlitev 

Podporna zaposlitev je zaposlovanje invalida v običajnem delovnem okolju s strokovno in 

tehnično podporo njemu in delodajalcu. V sklopu podpornih zaposlitev se invalidu lahko 

zagotovi osebno asistenco in tehnično prilagoditev delovnega mesta. Osebno asistenco 

izvajajo strokovni delavci ali sodelavci, ki so zaposleni pri izvajalcih zaposlitvene 

rahabilitacije, v zaposlitvenih centrih ali invalidskih podjetjih, lahko pa tudi druge fizične 

osebe, ki izpolnjujejo pogoje v skladu s predpisi. Z zakonom so določeni pogoji, ki morajo 

biti izpolnjeni, da se v posameznem podjetju lahko zaposli invalid s 70 do 100 % delovno 

učinkovitostjo. Vsak posameznik je usposobljen za opravljanje dela na konkretnem delovnem 

mestu, s strani izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije mora biti izdelan individualiziran načrt v 

podporo tako invalidu kot delodajalcu. V sklenjeni pogodbi o zaposlitvi so poleg obveznih 

sestavin Zakona o delovnih razmerjih določeni tudi način ter obseg strokovne in tehnične 

podpore zaposlenemu in delodajalcu ter natančno opredeljeno delovno okolje. Posameznik je 
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v podporni zaposlitvi upravičen do subvencije plače do 30 % minimalne plače (Uršič idr., 

2007). 

4.4.3 Invalidska podjetja 

Invalidska podjetja so namenjena invalidom, ki se zaradi invalidnosti ne morejo zaposlovati 

ali zadržati zaposlitve pri delodajalcih v običajnem delovnem okolju. So oblika socialne 

ekonomije, ki podorobneje določa skupino invalidov, ki naj bi se zaposlovala v invalidskih 

podjetjih (Uršič idr., 2007). Delovna učinkovitost posameznikov, ki jim pripada možnost 

zaposlitve v invalidskih podjetjih je od 30 do 70 % (Lipičar idr., 2015). Za pridobitev statusa 

invalidskega podjetja je treba izpolniti pogoje zaposlovanja strokovnih delavcev. V primeru, 

da so v podjetju zaposleni trije invalidi, je treba zaposliti strokovnega delavca, ki nudi tem 

ljudem asistenco in pomoč ostalim zaposlenim pri soočanju z invalidnostjo sodelavca. Večja 

invalidska podjetja pa so dolžna na 20 invalidov zaposliti enega strokovnega delavca (Uršič 

idr., 2007). 

4.4.4 Zaščitna zaposlitev in zaposlitveni centri 

Zaščitna zaposlitev pomeni zaposlovanje invalida na delovnem mestu v delovnem okolju, ki 

je prilagojeno delovnim zmožnostim in potrebam zaposlenega, ki ni zaposljiv na običajnem 

delovnem mestu. Zaščitno zaposlitev se lahko posamezniku nudi v zaposlitvenem centru, 

lahko pa delo opravlja tudi od doma. Vsakemu zaposlenemu v zaposlitvenem centru pripada 

pravica do subvencije plače. Delež izplačila delodajalca in delež izplačila subvencije 

predstavljata mesečno izplačilo invalida, ki skupaj dosegata nivo minimalne plače (Uršič idr., 

2007). 

Zaposlitveni center je pravna oseba, ki zaposluje invalide izključno na zaščitenih delovnih 

mestih. Država zaposlitvenim centrom omogoča posamezne olajšave v smislu izenačevanja 

konkurenčnosti (Uršič idr., 2007). Delovna učinkovitost posameznikov, ki jim pripada 

možnost zaposlitve v zaposlitvenih centrih je z odločbo ZRSZ ugotovljena od 30 do 70 % 

(Lipičar idr., 2015). S splošnim aktom zaposlitveni center opredeli število zaščitnih delovnih 

mest in število delovnih mest za strokovne delavce in sodelavce, katerih plače se financirajo 

iz javnih sredstev. ZZRZI določa, da morajo imeti zaposlitveni centri najmanj 5 zaposlenih 

invalidov na zaščitnih delovnih mestih. Določena je tudi količina in stopnja izobrazbe 

strokovnih delavcev za pomoč invalidom. Če je v zaposlitvenem centru zaposlenih od 5 do 10 

invalidov na zaščitenih delovnih mestih, potem je v centru zaposlen en strokovni delavec z 

ustrezno univerzitetno, visoko ali višjo strokovno izobrazbo v pomoč invalidom. Če je v 
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zaposlitvenem centru zaposlenih 11 do 20 invalidov, mora center na vsakega invalida 

zaposliti še 0,15 % strokovnega sodelavca, ki nudi invalidom tehnično pomoč pri delu in 

druge podporne storitve. Za vsakih nadaljnih 10 zaposlenih invalidov zaposlitveni centri 

zaposluje novega strokovnega delavca (Uršič idr., 2007).  

Pogodba, ki jo kandidat invalid podpiše z zaposlitvenim centrom poleg splošnih pravil 

Zakona o delovnih razmerjih vsebuje tudi način in obseg potrebne strokovne pomoči in 

spremljanja, ki ga oseba potrebuje na delovnem mestu. Zaposlitveni center je dolžan vsem 

zaposlenim invalidom zagotavljati programe, ki omogočajo neprekinjeno delo in vse pravice, 

ki izhajajo iz sklenjenega delovnega razmerja (Uršič idr., 2007). 

4.4.5 Socialno podjetništvo 

Socialna podjetja so nepridobitne pravne osebe,  ki predstavljajo trajno opravljanje dejavnosti 

pod posebnimi pogoji zaposlovanja, s proizvodnjo in prodajo proizvodov ali opravljanjem 

storitev na trgu, pri čemer ustvarjanje dobička ni izključni niti glavni cilj opravljanja 

dejavnosti. Socialno podjetništvo spodbuja sodelovanje med ljudmi, krepi družbeno 

solidarnost in kohezijo, razvija nove možnosti zaposlovanja in zagotavlja dodatna delovna 

mesta ter socialno integracijo in poklicno reintegracijo najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu 

dela. Ciljna populacija zaposlovanja v socialnih podjetjih so invalidi, ki jim je invalidnost 

priznal pristojni organ z odločbo;  brezposelne osebe, ki so utrpele trajne telesne, duševne 

okvare ali bolezni, ki jim zmanjšujejo možnosti zaposlitve oziroma ohranitve zaposlitve; 

dolgotrajno brezposelne osebe, ki so brez zaposlitve zadnjih 24 mesecev ali več; brezposelne 

osebe, ki so v evidenci iskalcev zaposlitve vsaj 6 mesecev in še niso pridobili izkušnje prve 

zaposlitve; brezposelne osebe stare nad 55 let; pripadniki romske skupnosti; mladoletne osebe 

brez zaključenega osnovnega ali nižjega poklicnega izobraževanja; brezposelni na pogojnem 

odpustu ali po prestani zaporni kazni; begunci in brezdomci (Uradni list RS št. 20/2011). 

4.5 Implementacija različnih možnosti zaposlitve za osebe z LMDR 

Možnosti zaposlovanja v zgoraj navedene sisteme zaposlovanja invalidnih in drugače 

prikrajšanih oseb odpira pot za varnejšo prihodnost tudi za nekatere osebe, katerim je bila 

skozi zgodnje obdobje življenja priznana LMDR. Do varovanih zaposlitev dostopajo, če jih 

pred tem šola, ali druga institucija v katero je posameznik vključen, predlaga za ponovno 

preverjanje delovnih zmožnosti. Če strokovni tim določi delovno zmožnost od 30 % do 70 %, 

so vrata do zaposlitve v invalidskih podjetjih, zaposlitvenih centrih in zaščitnih zaposlitvah 
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odprta. Ker so tovrstna podjetja finanacirana iz občinskih sredstev, so v Sloveniji le redke 

občine, ki take zaposlitve invalidnim osebam lahko zagotovijo. 

Osebe z LMDR brez predložitve odločbe na ZRSZ obravnava svetovalec zaposlitve, ki ni 

usposobljen, da bi opazil odstopanja teh ljudi in jih usmeril k rehabilitacijskemu svetovalcu. 

Redna planirana srečanja z zaposlitvenim svetovalcem so kratka, vsebujejo polno navodil in 

napotkov, ki jih ljudje z LMDR težjememorirajo, analizirajo, uredijo in tudi izpolnijo. Veliko 

ljudise preneha voditi v evidenci brezposelnih oseb prav zaradi neizpolnjevanja obveznosti, ki 

so zapisane v Zaposlitvenem načrtu, ki ga izdelajo na vsakem srečanju. Programi v sklopu 

Aktivne politike zaposlovanja ZRSZ so za osebe z LMDR pretežki in prehitri, zato se jih 

redki udeležijo. 

V diplomskem delu smo ugotavljali, ali so ti mladi odrasli skozi šolsko in srednješolsko 

poklicno orientacijo uspeli usvojiti nujne veščine in znanja za vpis v evidenco iskalcev 

zaposlitev na ZRSZ? Ali so ti mladi usposobljeni za uspešno iskanje zaposlitve na trgu dela? 

Ali vedo, po katerem srednješolskem programu so se izobraževali? Ali poznajo svoje cilje? 

Ali so vešči pisanja vlog in ponudb za delo, pisanja življenjepisa, izdelave zaposlitvenega 

načrta, izpolnjevanja različnih prijav, branja brošur ZRSZ? Ali poznajo svoje možnosti? V 

empiričnem delu smo podobna vprašanja postavili skupini 15 mladostnikov, ki so nastanjeni v 

dijaškem domu Centra Janeza Levca Ljubljana. 
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EMPIRIČNI DEL 

5. Problem 

Zagotavljanje kvalitete življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju zajema tudi vprašanja 

njihovega zaposlovanja. Pri tem so osebe z LMDR sistemsko najbolj izpostavljena skupina, 

saj jim opredeljena LMDR ne zagotavlja nikakršne socialne varnosti, kot je to zagotovljeno 

osebam z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju.  

Po končanem izobraževanju (osnovna šola z NIS in programi nižjega poklicnega 

izobraževanja, ki z uspešnim zaključkom zagotavlja priznano III. stopnjo izobrazbe) se 

prijavljajo na lokalnih Uradih za delo, kamor sicer pridejo z odločbo iz Zavoda Republike 

Slovenije za šolstvo, kjer je jasno opredeljeno njihova motnja, vendar odločbe večina 

svetovalcem ne predloži, tako da postanejo samostojni, enakopravni iskalci dela, čeprav 

pogosto ne vedo, kaj to sploh pomeni. Ti mladostniki, mladi odrasli, ki so se šolali po 

prilagojenih programih, ali so zaključili programe nižjega poklicnega izobraževanja, se tako 

hitro znajdejo v skupini dolgotrajno brezposelnih mladih z nizko doseženo izobrazbo.  

Življenjska zaposlitvena prognoza teh ljudi (četudi je v dobi mladosti domače okolje varno in 

podporno, z ostaritvijo staršev nekje v prihodnosti tudi to izzveni) je nepredvidljiva, saj ne 

predstavlja praktično nikakršne bivanjske, finančne, socialne varnosti, saj so njihove 

zaposlitve običajno kratkotrajne (na podlagi v prvem delu opisanih značilnosti je njihovo 

privajanje novemu delovnemu mestu in samemu delu daljše, morda dolgo ravno toliko, da jim 

v mogoči novi zaposlitvi poteče poskusna doba, ki jo zaradi oviranosti ne pridobijo, čeprav bi 

podaljšano privajanje tvorilo zanesljivega, odgovornega in usposobljenega delavca), v težkih 

delovnih pogojih (izpostavljeni vročini, mrazu, hrupu, turnusom ...), nezanesljive (pokličemo, 

ko bo delo, sezonska dela) in seveda plačane z zakonsko določeno najnižjo plačo.   

Začarani krog »življenja na robu« v družine (staršev v mladostništvu in  njihovih otrok 

opredeljenih z LMDR) vključuje tudi druge institucije, ki nudijo pomoč na preživetvenih 

življenjskih področjih (stanovanja, enkratne denarne podpore, odpisovanje dolgov, pomoč pri 

načrtovanju prihodnosti, finančne načrte reševanja iz enormnih dolgov, kreditov, pomoč pri 

vzgoji, oskrbi in učenju otrok, paketi obleke, hrane, botrstva ...). Neprestana stiska z 

občutkom brezizhodnosti, saj nove težave kopičijo, saj jih sami s svojimi odločitvami 

neprestano tvorijo brez lastnega uvida v posledice. Preživetveni instinkt lahko vodi v razvoj 

prestopništva zaradi nujnosti konkuriranja v družbi, ki ga sistem kaznovanja obravnava 

enakopravno. 
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Za poklicno orientacijo v srednjih (in osnovnih) šolah v učnih načrtih ni predvidenih učnih ur. 

Svetovalni delavci le s težavo umestijo v urnike dijakovpodročje poklicne orientacije. Zaradi 

pomanjkanja časa je delo z dijaki splošno (interesi, cilji, nadaljno izobraževanje, konec 

izobraževanja in prijava na ZRSZ). Usmerjeno delo (treniranje pisanja ponudb, prošenj, 

življenjepisov, spoznavanje pravic in odgovornosti zaposlenega, urejanje zavarovanja, ipd.), 

ki bi bilo namenjo dijakom, ki po zaključku zadnjega letnika izobraževanja prestopajo na trg 

dela, je redko ali sploh ne obstaja.Težave pri isanju prve zaposlitve imajo glede na podatke 

različnih publikacij ZRSZ (Mladi in trg dela 2015; Strokovna izhodišča za leto 2016) vsi 

mladi, s še večjimi težavami pa se spopadajo mladi, ki jim je bila opredeljena LMDR.Osebe z 

LMDR za osvajanje šolske snovi potrebujejo veliko ponovitev, utrjevanja, treniranja in časa. 

Popolnoma enaka je situacija pri obvladanju veščin, ki so nujne za uspešen vstop na trg dela. 

V izvedbo programa smo vključili mladostnike nastanjene v dijaškem domu Centra Janeza 

Levca Ljubljana, ki so najbližje vstopu na trg delovne sile. Ugotovili smo, da je večina 

mladostnikov popolnoma neopremljena za uspešno iskanje zaposlitve. Mladostniki, mladi 

odrasli z LDMR po zaključku šolanja ne znajo uporabljati spletne strani ZRSZ, ne znajo 

napisati vloge za zaposlitev kot drugi iskalci, ne vedo kakšno zaposlitev morajo iskati glede 

na izučen poklic, ne vedo kje se v njihovih domačih krajih nahajajo Uradi za delo, koga na 

Uradu za delo poiskati, da jih primerno usmeri.  

5.1 Namen 

Oblikovan in izveden program smo preverjali na manjši skupini ljudi. V program smo 

vključili 15 mladostnikov,  od tega 14 mladih odraslih z LMDR, ki so se šolali v osnovnih 

šolah z NIS in trenutno obiskujejo zadnji letnik program nižjega poklicnega izobraževanja ali 

so že zaključili nižje poklicno izobraževanje in nadaljujejo izobraževanje na poklicnih 

programih. V raziskavi smo ugotavljali, kako in v kolikšni meri lahko z vodenenim, 

postopnim programom pripomoremo k lažjemu vstopu mladostnikov z LMDR na trg delovne 

sile. 

5.2 Cilji 

V diplomskem delu smo sledili naslednjim ciljem: 

 ugotavljali raven veščin potrebnih za iskanje prve zaposlitve na vzorcu mladostnikov z 

LMDR. Zanimale so nas veščine, kot so samostojno pisanje vloge za delo, 

življenjepisa in ponudbe za delo ter raven motiviranosti za pridobitev prve zaposlitve; 
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 oblikovali, izvedli in evalvirali smo program za razvijanje veščin, ki smo jih 

predvideli kot ključne za vstop mladostnikov z LMDR na trg delovne sile. Evalvacijo 

smo izvedli kot ponovno ugotavljanje ravni veščin, ki smo jih preverili pred in po 

izvedbi programa. 

 pripravili smo smernice za nadaljnjo uporabo programa uvajanja mladostnikov z lažjo 

motnjo v duševnem razvoju na trg delovne sile. 

5.3 Raziskovalna vprašanja 

Zgoraj naštete cilje raziskovanja, ki se nanašajo na ugotavljanje ravni znanja, spretnosti in 

veščin mladostnikov pred in po izvedenem programu, smo operacionalizirali z naslednjimi 

raziskovalnimi vprašanji:  

 Kolikšna je raven znanja, spretnosti in veščin, ki jih mladostniki že obvladajo, 

kolikšna je ta raven po izvedenem programu? 

 Kako znajo opredeliti svoje interese pred in po izvedenem programu? 

 Kolikšna je raven samostojnosti pri pisanju ponudb in vlog za delo ter žvljenjepisa 

pred in po izvedenem programu? 

 Kolikšna je raven samostojnosti mladostnikov pri predstavljanju samega sebe na 

razgovoru za delo pred in po izvedenem programu? 

 Kolikšna je raven samostojnosti pri iskanju primerne pomoči na lokalnem Uradu za 

delo pred in po izvedenem programu?  

 Kolikšna je raven samostojnosti pri prijavi na lokalnem Uradu za delo in iskanju  

rehabilitacijskega svetovalca pred in po izvedenem programu? 

 Kolikšna bo raven samostojnosti pri preiskovanju spletne strani Zavoda za 

zaposlovanje in pisanju vloge za določeno delovno mesto pred in po izvedenem 

programu? 

 Kakšna je končna ocena uporabnosti in primernosti programa? Kakšne so potrebne 

prilagoditve za nadaljno uporabo. 

6. Metodologija raziskovanja 

6.1 Opis vzorca 

Program smo izvedli med petnajstimi (15) mladostniki, ki so vključeni v delovno enoto Dom 

Centra Janeza Levca Ljubljana.Od tega jih je štirinajst (14), ki so se izobraževali 

poprilagojenih programih zNIS in obiskujejo zadnji letnik nižjega poklicnega izobraževanja, 
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ali so izobraževanje v programu nižjega poklicnega izobraževanja uspešno zaključili in 

nadaljujejo izobraževanje na poklicnih triletnih programih, en udeleženec (1) je zaključil 

osnovno šolo in se izobražuje po poklicnem programu. 

PO SPOLU 

 

Slika 1:Udeležba po spolu. 

PO STAROSTI 

 

Slika 2: Udeležba po starosti. 

PO IZOBRAŽEVALNEM PROGRAMU 
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Slika 3: Izobraževalni program. 

6.2 Merski instrumenti 

Oblikovali smo vprašalnik (PRILOGA 1), ki so ga mladostniki izpolnili pred in po izvedbi 

programa. Vprašalnik je vseboval 12 vprašanj, ki so zajemale področja poznavanje samega 

sebe in svojih interesov, vedenja o svojem izobraževanju in poznavanjem izobraževanja ter  

področje, ki vključuje poznavanje za njih nujnih postopkov na ZRSZ in veščine, ki so 

»obvezne« za vstop na trg dela kot iskalec zaposlitve.  

Prva naloga je bila sestavljena iz 19 trditev, na katera so odgovarjalidihotomno (odg. da/ne). 5 

trditev se je nanašalo na poznavanje samega sebe, svojih interesov, v 7 trditvah so presojali o 

obvladovanju svojih veščin, 7 trditev je bilo povezano s poznavanjem vpisa na ZRSZ, 

iskanjem prostih delovnih mest ter pravic in odgovornosti vsakega zaposlenega. Od ostalih 

enajstih vprašanj, jih je bilo 6 odprtega tipa, od katerega je bilo eno (2.) vprašanje o 

poznavanju sebe, dva (3. in 4.) vprašanja sta bila s področja izobraževanja in trije (8., 11. in 

12.) o poznavanju postopkov ZRSZ. Zadnja (12.) naloga je od izpolnjevalcev zahtevala, da 

napiše svoj življenjepis in prijavo za prosto delovno mesto na razpis, ki je bil objavljen na 

spletnih straneh ZRSZ. Pet vprašanj je bilo zaprtega tipa iz področja izobraževanja (5.,6. in 7.) 

in vedenja (9. in 10.) o postopkih ZRSZ. 

S pomočjo vprašalnika in zaposlitvenih map (izdelek vsakega udeleženca na treningu) smo za 

celotni vzorec odgovorilina 16 raziskovalnih trditev, od tega smo jih 15preverili s 𝜒2 

preizkusom neodvisnosti.Na 8 trditev smo odgovorilidihotomno (da/ne), 7 trditvam smo 

dodali tretjo možnost (da/ne/s pomočjo, da/ne/delno ali da/ne/nepopolno). Po številu 

udeleženih smo grafično prikazali eno trditev, na katero smo odgovarili le po izvedenem 

programu. 

6.3 Postopek zbiranja podatkov 

Anketirancem smo pojasnili namen vprašalnika in celotnega programa z zagotovilom o 

previdnem ravnanju in varovanju njihovih osebnih podatkov. 

Z METODO OPAZOVANJA smo med izvajanjem programa preverjali dejansko 

samostojnost mladostnikov. Opazovanje je potekalo sistematično in naključno, brez lastne 

udeležbe in opazovanje z udeležbo, kjer smo se delu priključevali. 

Z METODO HETEROANAMNEZE smo preko matičnih vzgojiteljev udeleženih pridobivali 

kontinuirane objektivne informacije. Zanimali so nas podatki, ki se nanašajo na njihovo 
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bližnjo okolico (družino, odnose doma, socialno in ekonomsko stanje družine, odnosi v 

vzgojni skupini v dijaškem domu z vzgojiteljem in ostalimi mladostniki ...). 

S ŠTUDIJEM OSEBNE DOKUMENTACIJE smo se seznanili z mladostniki, katerim 

trenutno ali v preteklosti še nismo bili matični vzgojitelji. Izvedba programa je bila beležena v 

individualiziranih programih vseh udeleženih. 

S ŠTUDIJAMI IZDELKOV UDELEŽENIH smo dobivali neposredni vpogled v dejansko 

funkcioniranje vsakega posameznika. Vsak mladostnik je preko programa polnil osebno 

mapo. Mape so bile preko poteka treninga v našem varstvu, kar nam je omogočalo tedenski 

vpogled v napredovanje vsakega posameznika. Po zaključku programa smo vsakemu 

posamezniku vrnili njegovo zaposlitveno mapo.  

INTERVJU smo uporabili le enkrat, ko smo z matičnim vzgojiteljem obravnavali enega 

posameznika. 

6.4 Obdelava in analiza podatkov 

Obdelavo podatkov smo razdelili na kvalitativni in kvantitativni del. 

KVALITATIVNI DEL 

Sestavljajo ga kratke opisne analize udeleženih mladostnikov, v katerih smo predstavili 

njihove karakterje, splošno funkcioniranje v šolskem in domskem okolju, pri nekaterih smo se 

dotaknili trenutnega šolskega področja, po potrebi družinske slike. Opisno smo primerjali 

obvladanje veščin in znanj, ki smo jih trenirali na delavnicah. Za primerjanje smo uporabili 

posameznikova izpolnjena vprašalnika, preučevali smo njihove zaposlitvene mape in 

pregledali evalvacije delavnic. 

Opisno smo evalvirali izvedeni program in predstavili smernice za naprej. 

KVANTITATIVNI DEL 

S 𝜒2preizkusom neodvisnosti smopreverjali pomembnost razlik v znanju skupine pred 

izvedbo in po izvedbi programa. Po 15 trditvah smo ocenili vse udeležene. Odgovori so 

temeljili na poznavanju mladostnikov, študiji njihovih osebnih in zaposlitvenih map. Nekatere 

odgovore smo oblikovali po posvetu z matičnimi vzgojitelji. Na eno trditev smo odgovarjali 

le po izvedenem programu in jo grafično prikazali. 
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7. Program 

Z oblikovanjem in izvedbo programa smo želeli petnajstim mladostnikom, mladim odraslim, 

ki so se šolali po programih z NIS in obiskujejo zadnji letnik programa nižjega poklicnega 

izobraževanja ali so že zaključili nižje poklicno izobraževanje in nadaljujeo izobraževanje na 

poklicnih programih, s praktičnimi delavnicami olajšati horizontalni sistemski prestop iz 

izobraževanja v evidence iskalcev zaposlitve ZRSZ.  

Program je bil sestavljen iz devetih delavnic, ki so se enkrat tedensko odvijale v Centru 

Janeza Levca Ljubljana. Vsaka delavnica je trajala predvidoma 60 minut. Šest delavnic smo 

izvedla s celo skupino v zbornici delovne enote Dom, za tri delavnice (DELAVNICE 4, 6 in 

7) smo skupino, zaradi premajhne količine računalnikov v računalnici delovne enote OŠPP 

Levstikov trg, delili na pol. 

Za vsako delavnico posebej smo opredelili namen, cilje in operacionalizirane cilje. Na kratko 

smo opisali teme in natančno opredelili poteke delavnic z opisanimi dejavnostmi. Na vsaki 

delavnici smo na koncu z mladostniki izvedli preprosto evalvacijo, kjer smo povzela njihove 

povratne informacije in kratko analizirali celotno delavnico.  

Delavnice v dijaškem domu so podprli tudi vzgojitelji in jih v individualiziranih programih 

navedli kot enega od ciljev. 

7.1 Delavnice 

DELAVNICA 1: SPOZNAVANJE SEBE 

V prvi delavnici smo preko interakcijskih iger spoznavali sebe, ozaveščali svoje lastnosti, 

določali svoje interese in se opazovali. 

DELAVNICA 2: SPOZNAVANJE SEBE IN IZOBRAŽEVALNEGA SISTEMA 

V drugi delavnici smo preko interakcijskih iger spoznavali sebe in svoje lastnosti ter se 

umestili v izobraževalni sistem. 

DELAVNICA 3: IZOBRAŽEVALNI IN POKLICNI CILJI, POKLICI 

V tretji delavnici smo preko interakcijskih iger določali in razlikovali poklicne in 

izobraževalne cilje, spoznavali poklice ter poteke običajnih delovnih dni. 

DELAVNICA 4: PONUDBA ZA DELO 

V četrti delavnici smo v računalniškem programu napisali ponudbo za delo. 
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DELAVNICA 5: PRIPOROČENA POŠILJKA IN PRAKSA V PROSTORU IN ČASU 

V peti delavnici smo izpolnjevali poštni obrazec in orientirali praktične izkušnje v prostoru in 

času. 

DELAVNICA 6: MOJ ŽIVLJENJEPIS 

V šesti delavnici smo na spletni strani www.eurpass.si vpisovali svoj življenjepis in ga 

shranili za nadaljno uporabo. 

DELAVNICA 7: PRIJAVA NA DELOVNO MESTO 

V sedmi delavnici smo v računalniškem programu napisali prijavo na delovno mesto, ki je 

bilo razpisano na spletnih straneh ZRSZ. 

DELAVNICA 8: RAZGOVOR ZA DELOVNO MESTO 

V osmi delavnici smo preko interakcijskih iger preizkusili v razgovoru za delovno mesto, za 

katerega smo napisali prijavo. 

DELAVNICA 9: KAKO IZPELJEM PRIJAVO NA ZAVODU RS ZA ZAPOSLOVANJE 

V deveti delavnici smo izpolnili obrazec za prijavo iskalca zaposlitve in pregledali pravice in 

odgovornosti vsakega zaposlenega. 

7.2 DELAVNICA 1: SPOZNAVANJE SEBE 

NAMEN: preko interakcijskih iger, dela v malih skupinah, parih in individualno ozaveščajo 

sebe, svojo individualnost (in prilagoditve, ki jih potrebujejo za dobro delo), svoje interese, 

sposobnosti in osebnostne lastnost.  

CILJI DELAVNICE 

 Prepoznavajo lastne vrednosti. Razmišljajo o lastnostih, ki prevladujejo v naših 

vedenjih in o svojem vedenju.  

 Ozaveščajo svoje osebnostne lastnosti, ki vplivajo na uspešnost pri izobraževanju in 

delu.  

 Razmišljajo o svojih osebnostih lastnostih.  

 Prepoznajo svoje šolske in izvenšolske interese. 

 Razvijajo zmožnost samoopazovanja in se zavedajo svojih sposobnosti. 

OPERACIONALIZIRANI CILJI DELAVNICE 

http://www.eurpass.si/
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 Pozna namen, cilje, okvirni urnik, potek naših srečanj. 

 Izpolni vprašalnik. 

 Predlaga dogovor skupine. 

 Zapiše pozitivno lastnost na vsako črko svojega imena, našteje različne osebnostne 

lastnosti (Srečna, Eksotična, Ranljiva, Galantna, Emocionalna, Jezljiva, Aktivna) 

 Opredeli različne osebnostne lastnosti. 

 Našteje področja, ki ga zanimajo.  

 Pozna svoja šibka in močna področja. Našteje, loči področja, ki ga zanimajo do 

nezanimivih. 

 Zaveda se svojih zmožnosti in jih povezuje s poklicnimi cilji na podlagi trenutnega 

izobraževalnega programa. 

 Zaveda se svojih učnih navad. 

 Razmišlja o sebi in se opazuje. 

 Aktivno sedeluje pri delu v malih skupinah. 

PRIPOMOČKI: vprašalniki, A4 format listi, pisala, flipchart pola, marker, flomastri, post it 

lističi v treh barvah, zaposlitvenemape 

OBLIKE DELA: skupinska, delo v malih skupinah, demonstracija, frontalna  

TRAJANJE: predvideno 60 minut 

OPIS TEME: poznavanje samega sebe, svojih lastnosti, vrednot in prepričanj je zelo 

pomembno pri oblikovanju in iskanju lastnih poklicnih ciljev. Najprimernejši izbrani poklic je 

tisti poklic, kjer se lastnosti in kvalitete posameznika skladajo z zahtevami delovnega okolja. 

Vsak posameznik razvija in oblikuje interese na podlagi ožjega in širšega okolja, zato smo 

posamezniki med seboj različni. Interesi temeljijo na izkušnjah, ki smo jih posamezniki 

pridobili doma, v šoli, pri sodelovanju na različnih taborih, v interesnih dejavnostih, tečajih in 

pri opravljanju počitniškega dela. Interesi se oblikujejo tudi s prostočasnimi 

samozaposlitvami. Naše sposobnosti predstavljajo možnosti za učinkovito opravljanje 

aktivnosti, zato moramo vedeti, v čem smo dobri in kaj nam nikakor ne gre od rok.  

Zavedanje svojih prednosti, šibkosti, hotenj in želja nam je v veliko pomoč pri oblikovanju 

zaposlitvenih ciljev, pomembno pa je tudi za splošno osebnostno dozorevanje.  

POTEK 

 Pozdrav in nagovor. 
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Najprej sem pozdravila vse prisotne. Zahvalila sem se jim za njihovo udeležbo na naših 

delavnicah, kjer smo se učili osnovnih veščin, ki so nujne za uspešen prestop iz šole v 

zaposlitev.Skozi naša druženja smo sestavili sklop veščin in znanj, ki so nujna, da bodo v 

prihodnosti uspešno izpeljali prehod na ZRSZ. Za njih sem pripravila kratek program, kjer 

smo spoznavali, vadili, utrjevali veščine, ki so in bodo nujna spremljevalka na njihovih 

nadaljnih poklicnih poteh.  

 Dogovori skupine. 

Skupaj s celotno skupino smo sklenili osnovne dogovore, ki smo se jih držali preko vseh 

naših srečanj. Pravila sem napisala na večji plakat, tako da so bila vidna na vseh naših 

srečanjih. Predlogi dogovorov: smo točni, s seboj prinašamo pisala, v času naših srečanj 

telefoni niso zaželeni, dovoljeni, se poslušamo, se spoštujemo, jaz sem ok, ti si ok, vsako 

mnenj šteje, se ne posmehujemo drug drugemu, si pomagamo ipd. 

 Urnik, potek, cilji, namen delavnic, razdelitev zaposlitvenih map. 

Srečevali smo se vsak ponedeljek ob 17. uri (možna so odstopanja, vendar čim manj, praksa v 

šoli...) do vključno 14.1.2016, ko so še drugič rešili vprašalnike in s tem zaključili program. 

Vsak ponedeljek sem jih preko matičnih vzgojiteljev obveščala, kje bodo delavnice potekale 

(velika zbornica v DE Dom Center Janeza Levca Ljubljana, računalnica DE Levstikov trg 

Center Janeza Levca Ljubljana). Namen naših srečanj je bil olajšati prehod iz izobraževanja 

na trg delovne sile, ki nekatere čaka v septembru 2016. Za uspešno iskanje zaposlitve, službe 

na trgu delovne sile moramo poznati sami sebe, poznati zgodovino svojega izobraževanja in 

že pridobljenih delovnih izkušenj, poznati oblike šolanja za primer nadaljnega izobraževanja, 

poznati svoje cilje in želje, znati napisati ponudbo za delo, vlogo za delo, svoj življenjepis, 

vedeti koga poiskati na ZRSZ, poznati svoje pravice in odgovornosti do dela ipd. Preko 

srečanj je vsak gradil svojo poklicno mapo, kamor je shranjeval pisne izdelke naših srečanj. 

Vsak teden sem mape pobrala in jim jih na začetku srečanj razdelila.  

 Izpolnjevanje vprašalnika (vprašalnik: PRILOGA 1). 

Udeleženim sem razložila namen izpolnjevanja vprašalnika. Vsak mladostnik je dobil simbol, 

ki ga je nalepil v zgornji kot vprašalnika. Po kodiranju, sem mladostnike prosila, da se 

podpišejo še na krožeči list poleg njihovega simbola,  s čimer sem zagotovila, da je istega 

posameznika na zaključnem izpolnjevanju vprašalnika predstavljal isti simbol.  

 Sproščanje telesa s stresanjem in raztezanjem, raztegovanjem zgornjih okončin in 

prsnega koša. Usmerim jih na dihanje (odprto okno). 
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 Pozitivne lastnosti (PRILOGA 2) – Ime navpično napišemo na list papirja in si na 

vsako črko imena pripišemo eno pozitivno lastnost. 

Po zaključku vsak prebere pozitivne lastnosti na glas pred celo skupino. 

 Razdelitev v male skupine po sistemu žrebanja barvnih lističev. Tri različne barve, tri 

male skupine. 

 Delo v malih skupinah (PRILOGA 3). 

Vsaka mala skupina dobi svojo nalogo. 

PRVA SKUPINA  

Na večji papir so pisali o INTERESIH IN O NAŠIH ZNAČAJIH (Kaj rad počneš v prostem 

času? Kaj počneš v popoldanskem času? Katere predmete v šoli imaš rad? Zakaj imaš rad te 

predmete? Katerih predmetov ne maraš? Zakaj jih ne maraš? Katere interesne dejavnosti 

obiskuješ v šoli? Katere interesne dejavnosti obiskuješ v Domu? S čim se zaposliš čez vikend 

doma? Ali se znaš držati dogovorjenega? Ali dogovorjeno vedno izpolniš? Ali znaš izraziti 

željo? Ali znaš svojo željo objasniti drugemu tako, da te bo razumel? Ali se znaš prilagajati? 

Ali si strpen ali se hitro razjeziš? Kaj lahko poveš o sebi? Kakšne navade imaš? Kaj se ti zdi 

pomemebno, da dosežeš v svojem življenju? Ali si pri svojem delu vztrajen? Koliko časa 

vztrajaš pri istem opravilu? Dokler ga ne dokončaš, ali prej odnehaš? Kakšne odnose imaš z 

drugimi ljudmi (starši, sorojenci, vrstniki, profesorji, vzgojitelji, ljudmi ki jih srečuješ zunaj 

ožjega okolja)? itd.). 

DRUGA SKUPINA 

Razpravljali in pisali so o SPOSOBNOSTIH (Kakšne sposobnosti imaš? Kakšne sposobnosti 

imamo ljudje na splošno? Ali si hitro zapomniš snov? Kolikokrat rabiš ponoviti, da si pri 

posameznem delu uspešen? Pri katerih opravilih si hiter, pri katerih počasnejši? V čem si 

dober in kaj ti nikakor ne gre od rok? Ali si spreten in natančen z rokami? Ali rad rišeš, pišeš, 

govoriš, poješ, igraš, računaš? Ali rad učiš novih znanj? Ali si pri želji po dosegu cilja narediš 

delovni načrt, delo sistematiziraš? Ali veš kataro delo opraviš najprej, katero kasneje?  itd.). 

TRETJA SKUPINA 

Razpravljali in pisali so o UČNIH IN DELOVNIH NAVADAH (Ali si v šoli uspešen? Pri 

katerih predmetih si uspešen? Kaj delaš, da si pri teh predmetih uspešen? Ali imaš urejen svoj 

učni kotiček? Na kakšen način se učiš (sam, v paru, v skupini)? Ali se znaš učiti? Kako se 

učiš (bereš in v glavi ponavljaš prebrano, snov si razdeliš v sklope, večkrat prepišeš snov v 
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miselni vzorec ali povzetek, si narišeš sličice, ali si lažje zapomniš snov, če ti jo kdo glasno 

bere)? Ali pri učenju znaš poiskati pomoč, če jo potrebuješ? Ali se učiš vsak dan? Koliko časa 

na dan se učiš? Ali redno delaš domače naloge? itd.). 

Z delom v malih skupinah sem želela doseči širši pogled na izbrano temo, saj več glav več ve. 

Prehod na raziskovanje samega sebe je potem lažji. Ves čas sem krožila med skupinami, jih 

spodbujala in jim nudila pomoč, kjer je bilo potrebno. 

Po zaključku je vsaka skupina predstavila svoje ugotovitve. 

 Evalvacija 

Evalvacijo sem izvedla v krogu, kjer je vsak povedal kaj je bilo dobro (pri pozitivnih 

komentarjih sem  jih sproti ozaveščala, kaj so s tem pridobili), kaj ni bilo dobro (sprejela sem 

kritiko) in kaj bi spremenili (navdušeno sem sprejemala predloge in razmišljala o uporabi le-

teh za naprej).  

 Zahvalila sem se za sodelovanje in jim zaželela lep teden do našega srečanja. 

EVALVACIJA 

Večina mladostnikov (11) se je pritožila nad dolžino vprašalnika. Vsi mladostniki (15) so se 

pritožili nad dolžino naše delavnice. Nekateri mladostniki (4) so se pritožili nad dolžino vseh 

bodočih srečanj. Vsi (15) mladostniki so pozitivno ovrednotili sproščanje in delo v malih 

skupinah. Nekaj (5) se jih je pritožilo na razdelitev v male skupine.  

ANALIZA 

Prva delavnica je uspela. Postavili smo temelj našim srečanjem in se dogovorili za naša 

druženja v naprej. Dogovore smo sklenili za potek celotnega programa, ki jih bomo na 

začetku vsakega srečanja osvežili. Večina mladostnikov se je pritožila nad vprašalnikom, ki je 

bil res dolg in izčrpen. Presenetil me je čas, ki smo ga porabili za izpolnjevanje vprašalnikov. 

Potrebovali so precej več časa za izvedbo, kot sem predvidevala, posledično tega so tudi 

pritožbe nad dolžino trajanja. Določene veščine so udeleženci že poznali in jih bili vešči, 

nekatere pa so spoznali na novo. Glede na to, da večina udeležencev s koncem avgusta 

zaključuje nižje poklicno izobraževanje in se jim v prihodnjem septembru obeta vpis v 

evidenco iskalcev zaposlitve. Mladostniki so pokazali interes po usvajanju novih znanj in 

vedenj o sebi, saj so se začeli spraševati o sebi, svojih lastnostih, interesih, svojih navadah, 

zmožnostih. Delavnica je trajala uro in pol. 
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7.3 DELAVNICA 2: SPOZNAVANJE SEBE IN IZOBRAŽEVALNEGA 

SISTEMA 

NAMEN: preko interakcijskih iger, samostojno, skupinskega dela in dela v paru spoznava 

sebe in svoje interese in se umešča v izobraževalni sistem. 

CILJI DELAVNCE 

 Ozaveščajo svoje osebnostne lastnosti, ki vplivajo na uspešnost pri izobraževanju in 

delu.  

 Prepoznajo svoje šolske in izvenšolske interese. 

 Razvijajo zmožnost samoopazovanja in se zavedajo svojih sposobnosti. 

 Poznajo svoj program izobraževanja, naziv po zaključku in stopnjo pridobljene 

izobrazbe. 

OPERACIONALIZIRANI CILJI DELAVNICE 

 Razmišlja o sebi in se opazuje. 

 Ovrednoti svoje učne navade. Pozna svoje učne navade. Razmišlja o svoji delovni 

površini. 

 Presodi svoj učni uspeh. 

 Upošteva svoje zmožnosti za učenje in načrtovanje poklicne oziroma izobraževalne 

poti. 

 Umesti svoje izobraževanje se v izobraževalni sistem. 

 Pozna pridobljeno stopnjo izobrazbe po zaključku programa. 

 Aktivno sedeluje pri delu v paru in skupinskih dejavnostih. 

PRIPOMOČKI: flipchart pola, marker, učni list 1 (PRILOGA 4), učni list 2 (PRILOGA 5), 

računalnik, projektor, na kose narezana vrvica, povzetek šolskega izobraževanja (PRILOGA 

6), kam po zaključku izobraževanja (PRILOGA 7), zaposlitvene mape 

OBLIKE DELA: skupinska, delo v paru, demonstracija, frontalna 

TRAJANJE: predvideno 60 minut 

OPIS TEME: svoje poklicne cilje je lažje oblikovati, če poznamo sebe, svoje interese in 

zmožnosti, če se znamo organizirati in če znamo organizirati svojo delovno površino. Dobro 

organizirano in strukturirano delo ima temelj v naših učnih navadah in v vedenju, kako si 

oblikovati učni/delovni prostor, kjer smo pri učenju/delu uspešni. Vsi pripadniki družbe 

moramo poznati osnove izobraževanja (stopnje izobrazbe, dosedanje in možnosti 
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nadaljnegašolanja) in kaj sledi po zaključku šolanja vsakega posameznika.Vsak mora vedeti v 

katero izobraževalno ustanovo je vpisan, poznati srednješolski izobraževalni program, po 

katerem se izobražuje, stopnjo pridobljene izobrazbe po zaključku šolanja in naziv svojega 

poklica. Ob prekinitvi, zaključku šolanja se vpiše v evidenco ZRSZ kot iskalec zaposlitve. Na 

ZRSZ se mu dodeli poklicni svetovalec, kateremu lahko pokažejo fotokopijo odločbe o 

usmerjanju, tako da ga poklicni svetovalec napoti k rehabilitacijskemu svetovalcu. 

POTEK 

 Pozdrav. 

 Pregled dogovorov naše skupine in razdelitev zaposlitvenih map. 

 Kratek uvod v današnjo temo. 

Prejšnji teden  so se pred evalvacijo razdelili v male skupine, v katerih so se pogovarjali o 

njihovih interesih, sposobnostih, učnih navadah in njihovih značajih. Kratko sem obnovila 

snov s podvprašanji: O čem ste se pogovarjali v prvi skupini in do kakšnih ugotovitev ste 

prišli (ob tem jim v vpogled ponudim njihove predstavitvene plakate iz prejšnje delavnice za 

lažji priklic dela)?  

 Razdelitev v pare s pomočjo vrvice. 

Na pribljižno 40 – 50 cm dolžine sem narezala vrvico. Vse vrvice skupaj sem na sredini 

sprijela v snop. Vsak je prijel eno vrvico. Ko sem snop spustila, je par oblikoval mladostnika, 

ki sta držala isto vrvico. Sama sem bila v paru s tistim, ki je vrvico držal sam. 

 Delo v paru – učni list 1 (PRILOGA 4). 

V paru so se pogovorili o svojih učnih navadah, organizaciji svojega delovnega prostora (Kje 

se učiš?; Kdaj se učiš?; Kje stoji tvoja delovna miza (ob oknu, ob steni, pred oknom ...)?; Od 

kod prihaja svetloba na tvojo delovno površino?; Kakšen stol uporabljaš med učenjem (vrtljiv, 

z naslonjalom za roke, mehak, zibljiv ...)?; Kakšen je tvoj delovni prostor na praksi?; Kako 

imaš urejena svoja orodja, ki jih poterbuješ za delo (na sredini, ob robu, na polici pod delovno 

površino ...)?; Kako so urejene tvoje potrebščine med učenjem (na mizi, na postelji, poleg 

pisalne mize na tleh ...)?; Ali imaš poleg delovnega prostora, prostora za učenje »oglasno 

desko«, list, kamor si zapisuješ/imaš zapisane zadatke za delo (urnik, koledar, zapisani cilji, 

želje, pomembno prihodnje dogodke, obveznosti ...)?; Ali za samoorganizacijo uporabljaš 

planer (planer je knjižica z dnevi in datumi s prostorom, kamor vpisujemo zadatke, naloge 

...)?; Ali pri učenju, delu paziš na zračnost prostora? itd.). Ko so s pogovorom zaključili, je 
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vsak par na kratko opisal svojo delovno površino. Po poročanju sem na kratko povzela, kako 

večina ljudi organizira svoj delovni in učni prostor. 

 Učni list 2 (PRILOGA 5) – S čim se lahko pohvalim?   

Če smo zadnjič splošno govorili o njihovih interesih, sposobnostih, učnih navadah in njihovih 

značajih, sem jih v tej delavnici prosila, da se vsak sam poglobi v vprašanja, ki sem jih za njih 

pripravila na učnih listih. Želela sem, da je vsak zase razmislil in zapisal na učni list 2: S čim 

se lahko pohvali?; Kdaj te pohvalijo/kritizirajo v šoli, internatu in doma?; Kaj o tebi pravijo 

tvoji starši?; Kaj pravijo o tebi tvoji prijatelji?; Kaj misliš, da bi o tebi dejal tvoj delodajalec? 

Po končanem delu so svoj list vložili v svojo mapo. Vsak si je v miselnem vzorcu izbral eno 

trditev, jo glasno prebral in po potrebi razložil pred skupino. 

 Moje izobraževanje. 

Na platnu sem osvetlila vprašanja: Po katerem izobraževalnem programu se izobražuješ?; 

Kakšen je naziv šole, ki jo obiskuješ?; Katero stopnjo izobrazbe pridobiš ob zaključku?; 

Kakšen bo tvoj naziv po zaključku šolanja?; Vsak je v krogu poskušal glasno odgovoriti na 

vsa štiri vprašanja.  

 Možnosti izobraževanja v Sloveniji (PRILOGA 6). 

Skupaj smo pregledali možnosti izobraževanja. Vsak je obkrožil na listu svojo izobraževalno 

pot. Prilogo pospravijo v zaposlitveno mapo. 

 Kam po zaključku izobraževanja (PRILOGA 7). 

Skupaj smo pregledali miselni vzorec. Po potrebi sem razjasnila nejasno. Ob pregledovanju 

PRILOGE 7 sem jim pojasnila obisk na ZRSZ. Ko se bodo vpisali v evidenco iskalcev 

zaposlitve, jim bo dodeljen svetovalec zaposlitve, ki mu lahko pokažejo svojo odločbo o 

usmeritvi ne glede na zaključen srednješolski program izobraževanja. Odločba jim odpira pot 

do rehabilitacijskega svetovalca, ki jim bo v večjo oporo pri iskanju zaposlitve. Prilogo 

pospravijo v mapo. 

 Evalvacija 

Evalvacijo sem izvedla v krogu, kjer je vsak povedal kaj je bilo dobro (pri pozitivnih 

komentarjih sem  jih sproti ozaveščala, kaj so s tem pridobili), kaj ni bilo dobro (sprejela sem 

kritiko) in kaj bi spremenili (navdušeno sem sprejemala predloge in razmišljala o uporabi le-

teh za naprej).  

 Zahvalila sem se za sodelovanje in jim zaželela lep teden do našega srečanja. 
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EVALVACIJA 

Večina udeleženih (13) je pohvalila delo v paru, bilo je le nekaj pripomb nad »srečo« izbire. 

Nekateri (7) so se pritožili, ker so morali na miselni vzorec zapisovati. Vprašanja na platnu so 

se zdela skoraj vsem (13) prezahtevna. Oba miselna vzorca sta se zdela vsem (15) uporabna. 

ANALIZA 

Druga delavnica je za nami. Zadovoljna sem z njihovim priklicem dela prejšnji teden. V 

veliko pomoč so jim bile vidne opore, ki so jih zapisali prešnje srečanje (delo v malih 

skupinah). Ko so vprašanja na temo moje izobraževanje zakrožila v krogu, sem prišla do 

ugotovitve, da vsi mladostniki v programih nižjega poklicnega izobraževanja niso vedeli, 

kako se imenuje njihov program, kako šola. Precej se nam je zatikalo in poiskali smo si 

pomoč na internetu (celo ime šole – kaj se skriva za kraticami BIC, SPSŠB, SGGOŠ). Res 

sem pričakovala več. Žal mi je, da teh vprašanj nisem zastavila tudi v začetnih in končnih 

vprašalnikih. Pri PRILOGI 6 smo pregledali srednješolsko izobraževanje in označili njihove 

poti – OŠ NIS, nižje poklicno izobraževanje, (9) jih je obkrožilo tudi program srednjega 

poklicnega izobraževanja. S pregledom izobraževalnega sistema sem želela, da uvidijo svoje 

realno stanje po izobrazbeni lestvici. 

7.4 DELAVNICA 3: IZOBRAŽEVALNI IN POKLICNI CILJI, POKLICI 

NAMEN: preko interakcijskih iger, samostojno, skupinskega dela in dela v paru ločujejo 

življenjske cilje od poklicnih in povezujejo svoje izobraževanje s svojimi poklicnimi cilji.   

CILJI DELAVNICE 

 Ločujejo življenjske, šolske in zaposlitvene cilje. 

 Poznajo sestavo poklicnega cilja. 

 Spoznavajo različne poklice in njihove običajne delovne dni. 

OPERACIONALIZIRANI CILJI DELAVNICE 

 Našteje več različnih poklicev. 

 Opiše svoj delovni dan v bodoči službi/na praksi. 

 Pozna postopek pridobitve bolniške odsotnosti. 

 Zaveda se svojih zmožnosti in jih povezuje s poklicnimi cilji na podlagi trenutnega 

izobraževalnega programa. 

 Vedo iz česa sestoji poklicni cilj. 
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 Loči življenjske, šolske in zaposlitvene cilje. Pozna povezavo med izobraževalnimi in 

zaposlitvenimi cilji. 

 Opredeli svoj življenjski cilj, izobraževalni cilj in zaposlitveni cilj. 

 Prepozna in izrazi svoje želje, pričakovanja v zvezi z izobraževalno in poklicno potjo 

ter osebnim življenjem. 

PRIPOMOČKI: kartice poklicev ZRSZ, odlomek filma ZRSZ – zaposlitveni cilji, A4 format 

listi, pisala,flipchart pola, marker, računalnik, projektor, žogica, zaposlitvene mape 

OBLIKE DELA: skupinska, delo v malih skupinah, demonstracija, frontalna 

TRAJANJE: predvideno 60 minut 

OPIS TEME: vsak posameznik mora točno poznati naziv svojega poklica in nazive poklicev, 

ki so blizu njegovemu, saj ni rečeno, da bo prosto razpisano delovno mesto na spletnih straneh 

ZRSZ imelo enak naziv kot ga ima njegov poklic. Preden se odločamo za poklic, moramo 

poznati svoje karakteristike in karakteristike izbranega poklica. Pomembno je, da poznamo 

svoje cilje, da znamo te cilje razdeliti v različne kategorije (življenjske, izobraževalne, 

poklicne) in da ločimo, kateri cilji so uresničljivi/neuresničljivi, realni/nerealni in 

dolgoročni/kratkoročni. Naši zaposlitveni cilji sestojijo iz naše izobrazbe, izkušenj in naših 

želja. 

POTEK 

 Pozdrav. 

 Pregled dogovorov naše skupine in razdelitev zaposlitvenih map. 

 Možganska nevihta na besedo: poklici. 

Na naštete raznovrstne poklice smo razsikovali njihove poklicne obleke, uniforme, 

odgovornosti, pravice, dolžnosti, o delovnih pogojih posameznih poklicih (delo na višini, v 

pisarni, v vročini, v mrazu, z nevarnimi stroji, kakšni so vplivi hrupa, vloge zaščitnih oblek ...) 

in o varnosti na posameznih delovnih mestih.  

 Med karticami poklicev ZRSZ poiščejo poklice, ki so najbolj podobni njihovemu 

izobraževalnemu programu in opišejo delovni dan. 

Med karticami poklicev ZRSZ so izbrali kartice poklicev: avtoserviser, avtoličar; gradbenik; 

šivilja, modni oblikovalec, trgovec, gostinec, kuhar in pek. Vsak mladostnik je imenoval svoj 

bodoči poklicni naziv, program izobraževanja in celo ime šole, ki jo obiskuje. 
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 Na platno osvetlim besede: turnus, delovni dan, nadure, delovna ura, deljeni delovni 

čas, bolniška odsotnost, letni dopust, prodniški dopust, očetovski dopust, starševski 

dopust, plačilo po učinku, zaščitna/varovalna obleka, poškodba na delu (službeni 

razvoz, vožnja na delo, na poti v službo) 

Preko skupinskega pogovora smo pojasnila zgoraj navedene besede in jih povezali z 

njihovimi trenutnimi zaenkrat še šolskimi obveznostmi. Posebno pozornost smo namenili 

bolniški odsotnosti z dela (kdo nam jo odobri, kdaj jo dobimo, zakaj jo potrebujemo, kako se 

imenuje obrazec za bolniško odsotnost, komu nesemo bolniški list ...) in ga povezali z 

zdravniškim opravičilom.  

 Masaža v krogu za sprostitev. 

 Govoreča žogica naših ciljev. 

Kdor ima žogico, govori, drugi poslušamo. Križem kražem si jo podajamo. Naše cilje sem 

zapisovala na večjo polo. Za vsakega posameznika je pomembno, da ima postavljen cilj. 

Zapisane cilje razporedimo po sistemu življenjski, izobraževalni in zaposlitveni cilj. Preko 

pogovora sem ugotovila, da ima vsak od njih postavljen živjenjski cilj (vsi si želimo svoje 

družine, svojega stanovanja, hiške, avta ...). Navezala sem pogovor naprej na: kaj pa kakšen 

cilj, ki je povezan z vašim šolanjem, izobraževanjem? V krogu je vsak od njih povedal vsaj en 

svoj izobraževalni cilj v letošnjem šolskem letu. Kaj pa ko šolo zaključite? Kaj pa potem? 

Pogovor sem navezala na čas po zaključku izobraževanja in na njihove zaposlitvene cilje. Vsi 

cilji (življenjski, izobraževalni in zaposlitveni) pa so lahko dosegljivi (narediti vozniški izpit) 

in nedosegljivi (voziti raketo). Nekateri naši cilji so realni (zaključiti šolanje na tem 

programu), drugi so nerealni (zasloveti z igranjem računalniških igric). Nekatere cilje lahko 

dosežemo v kratkem ali dolgem času. 

 Ogled kratkega filma o zaposlitvenih ciljih.  

V filmu so bili natančno opredeljeni zaposlitveni cilji in iz česa zaposlitveni cilji sestojijo. 

Zaposlitveni cilji se torej sestavljeni iz: dosežene stopnje izobrazbe, iz izkušenj, ki smo jih 

pridobili v življenju in iz naših želja. Filemček smo obnovili in povzeli skozi pogovor. 

 Vsak sam na list papirja zapiše svoje zaposlitvene cilje (PRILOGA 8) in jih vloži v 

svojo zaposlitveno mapo. 

Vsak je vsaj en zaposlitveni cilj glasno prebral v krogu pred vsemi. 

 Evalvacija  
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Evalvacijo sem izvedla v krogu, kjer je vsak povedal kaj je bilo dobro (pri pozitivnih 

komentarjih sem  jih sproti ozaveščala, kaj so s tem pridobili), kaj ni bilo dobro (sprejela sem 

kritiko) in kaj bi spremenili (navdušeno sem sprejemala predloge in razmišljala o uporabi le-

teh za naprej).  

 Zahvalila sem se za sodelovanje in jim zaželela lep teden do našega srečanja. 

EVALVACIJA 

Nekaj (7) udeleženim so bile všeč kartice poklicev ZRSZ, (3) so se pritožili, saj so morali svoj 

delovni dan predstaviti sami, ostali (5) kartic s poklici ZRSZ niso komentirali. Vsi (15) so 

pohvalili filmček in povedali, da jim bo v prihodnosti lažje zapisati svoje poklicne cilje. 

Večina (13) jih je kot novo pridobljeno znanje navedla »pridobivanje« bolniške odsotnosti. 

Vsi (15) so se strinjali, da bi masažo v krogu lahko podaljšali. 

ANALIZA 

Tretja delavnica je končana. Pri izbiri kartic poklicev ZRSZ se je oblikovala ena večja 

skupina »gostincev« (9, ki jim je bilo lažje s skupnimi močmi pojasniti delovni dan in razlike 

med poklici na izbranih karticah) in manjša skupina »trgovcev (3). Dve kartici za svoj poklic 

sta si izbrala dva (2) prisotna, en udeleženec se je našel v poklicu gradbenik. Delovnih dnevov 

jim ni bilo težko opisati, saj imajo vsi programi, ki jih obiskujejo, predviden vsaj 1 dan 

delovne prakse na teden.   

Uvideli so razliko med cilji (življenjski, izobraževalni, zaposlitveni). Nekaterim je uspelo 

sestaviti realne in uresničljive poklicne cilje. Njihovi cilji so precej podobni, kar je logična 

posledica, saj se 10 udeležencev izobražuje v programu Pomočnik v biotehniki in oskrbi. Več 

težav sta imela 2 udeleženca (Pomočnik v tehnologiji gradnje in Pomočnik v tehnoloških 

procesih), saj se njun poklicni cilji precej razlikujejo od »gostinskih«. Nekateri deleženci (5), 

ki so izobražujejo v triletnih poklicnih programih (11) so znali hitreje zapisati svoj cilj, saj so 

v prejšnjem šolskem letu že morali izpolniti prijavo za vpis v prvi letnik poklicnega programa. 

Pri ostalih (6) mladostniki (triletno poklicno izobraževanje) pa je morda opaziti, da so v 

sistem izobraževanja vpisanji zaradi drugih razlogov (podaljšanje statusa, potreba po 

dozoravanju, socialna in ekonomska stiska, stanovanjski problem ipd.). 

7.5 DELAVNICA 4: PONUDBA ZA DELO 

NAMEN: preko računalnika, z uporabo računalniškega programa Word uspejo napisati svojo 

ponudbo za delo. 
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CILJI DELAVNICE 

 Napišejo ponudbo za delo. 

 Oblikujejo ponudbo za delo. 

 Poznajo sestavne dele ponudbe za delo. 

OPERACIONALIZIRANI CILJI DELAVNICE 

 Pozna sestavne dele ponudbe za delo. 

 Prižge računalnik in odpre prazen dokument v računalniškem programu Word. 

 Oblikuje novo mapo z imenom: ZA SLUŽBO. 

 V zgornji levi kot napiše svoj naslov. 

 Desno od svojega naslova vpiše kraj in datum. 

 Levo od datuma vpiše naslov prejemnika. 

 Napiše namen pisanja ponudbe dela. 

 Napiše svojo ponudbo za delo. 

 Ponudbo zaključi s pozdravom. 

 Na desni strani s tiskanimi črkami napiše svoje ime. 

 Shrani dokument na svoj USB ključek v mapo: ZA SLUŽBO. 

 Pošlje dokument na moj elektronski naslov. 

 Natisne ponudbo in jo podpiše. 

PRIPOMOČKI: računalnik, projektor, učni list (PRILOGA 9), USB ključek, zaposlitvene 

mape 

TRAJANJE: predvideno 60 minut 

OBLIKE DELA: skupinska, demonstracija, frontalna, individualna 

OPIS TEME: v sodobnem času za uspešno iskanje zaposlitve na trgu dela ni več dovolj 

prijava na razpisano prosto delovno mesto, ampak se je na trgu dela potrebno znati tudi 

ponuditi s svojimi znanji in spretnostmi. Današnje srečanje smo namenili prav oblikovanju 

preproste ponudbe dela. Za dobro napisano ponudbo dela moramo poznati sebe, svoje 

kvalitete, znanja, interese in veščine. Poleg tega je potrebno poznati tudi osnove programa 

Word in pošiljanje elektronske pošte. 

POTEK 

 Pozdrav. 
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 Hitri pregled dogovorov naše skupine in razdelitev zaposlitvenih map. 

 PONUDBA ZA DELO. 

Kratek povzetek o ponudbi za delo sem projecirala na platno. Skupaj smo pregledali, iz česa 

sestoji ponudba in katere nujne dele vsebuje, o čem je potrebno pisati v ponudbi, kako je 

potrebno pisati, na kaj je potrebno biti pozoren. Usmerjala sem jih na sebe. 

Povzetek projeciranega: 

PONUDBA ZA DELO = delovno mesto NI OBJAVLJENO (ponudimo se podjetju) 

UVOD 

• Naj ne bo preveč birokratski.Bolje je, da smo že v uvodu bolj osebni,  imamo 

drugačen pristop … 

• Navedemo za katero delovno mesto se prijavljamoin kje smo zasledili prijavo oziroma 

kje smo zasledili njihovo podjetje. 

JEDRO 

• Utemeljimo svojo primernostza delovno mesto, na katerega se prijavljamo. 

• Svoje izkušnje in spretnosti ovrednotimoin jim damo pomen z vidika zaposlitve, za 

katero kandidiramo. 

• Pomembna je dobra priprava!! 

SKLEP 

• Delodajalca spodbudimo k pozitivnemu razmišljanju o tvoji ponudbi(npr. veselilo bi 

me, če bi  lahko delal v vašem podjetju …) 

• V sklepu napišemo oz. podamo vljudnostni pozdrav. 

Napotki za pisanje 

 Pri pisanju bodite jasni, kratki in jedrnati. 

 Upoštevajte zahteve delovnega mesta. 

 Za vsako delovno mesto napišite NOVO prijavo. 

 Ohranite kopijo prijave (za lastno evidenco). 

 Lepa oblika prijave, brez slovničnih napak! 

 Vzemite si čas! 

 Nikoli ne navajajte laži in neresničnih podatkov! 

 Ne opisujte svojega socialnega položaja. 

 Ne kopirajte prijav nekoga drugega. 

 

 Primer ponudbe za delo (PRILOGA 9). 

Razdelila sem jim primer ponudba za delo (PRILOGA 9). Skupaj smo natančno pregledali 

sestavne dele ponudbe za delo. Usmerila sem jih, da so si med pregledovanjem ponudbe 

označili pomembne dele. 

 Mapa: ZA SLUŽBO. 
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Vsak je priključil svoj USB ključek v računalnik. V odprtem okencu smo izbrali mapo s 

folderji, tako da se nam je odprla vsebina map na USB ključku. Vsak je na svojem ključku 

odprl novo mapo z naslovom: ZA SLUŽBO, v katerem smo shranjevali vse bodoče 

dokumente, ki so nastali na delavnicah. V to mapo smo shranjevali tudi pomembne internetne 

povezave.  

 Ponudba za delo v Word dokumentu. 

Sama sem odprla prazen dokumnet Word in ga projecirala na platno. Pregledali smo ikone, ki 

so pomembne za oblikovanje in shranjevanje dokumenta. Še prazen dokument smo shranili v 

mapo: ZA SLUŽBO kot ponudba za delo. Vsak se je lotil pisanja svoje ponudbe za delo, v 

prvi osebi. Ves čas sem krožila. Med pisanjem sem jih opozarjala na sprotno shranjevanje. 

 Po elektronski pošti. 

Vsak je odprl internet na svojem računalniku in odprl svoj elektronski račun. Vsi so na moj 

elektronski naslov poslali svojo ponudbo za delo. Po potrebi sem jih vodila. 

 Evalvacija. 

Evalvacijo sem izvedla v krogu, kjer je vsak povedal kaj je bilo dobro (pri pozitivnih 

komentarjih sem  jih sproti ozaveščala, kaj so s tem pridobili), kaj ni bilo dobro (sprejela sem 

kritiko) in kaj bi spremenili (navdušeno sem sprejemala predloge in razmišljala o uporabi le-

teh za naprej).  

 Zahvalila sem se za sodelovanje in jim zaželela lep teden do našega srečanja. 

EVALVACIJA 

Vsi mladostniki (15) so se prvič seznanili s to obliko vloge za delo, ki jim je bila v veliko 

pomoč pri oblikovanju svoje. Večina (10) jih je menilo, da jim je bil projeciran povzetek v 

pomoč. Nekaterim (8) se je zdelo pisanje ponudbe za delo težko. Vsi (15) so menili, da je bila 

delavnica predolga. Nakaj (7) udeležencev se je pritožilo zaradi prestavljene večerje. 

ANALIZA 

Delavnica je potekala v dveh delih, saj računalnica v enoti Levstikov trg Centra Janeza Levca 

Ljubljana nima zadosti računalnikov, da bi jo lahko izvedli v eni skupini, pa tudi sicer bi bilo 

delo z petnajstimi mladostniki istočasno praktično nemogoče, saj so nekateri rabili veliko 

individualne pomoči. Delavnice so se tako potegnile do osme ure zvečer, tako da se je druga 

skupina nad tem precej pritoževala in zmrdovala. Prva skupina se je pri delu bolje odrezala. 

Njihova zbranost je bila večja. Nekateri so svoje ponudbe za delo le prepisali iz mojega 
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vzorca (PRILOGA 9). Zaradi razpotegnjenega časa delavnic, saj so posamezni udeleženci 

morali prestaviti večerni obrok in večerjati v zgornjih prostorih DE Doma. 

Več je bilo dela s predpripravami: pregled računalnikov na Levstikovem trgu, dogovorov o 

prosti računalnici in dostopnosti, dogovarjanje s popoldanskim kadrom. 

7.6 DELAVNICA 5: PRIPOROČENA POŠILJKA IN PRAKSA V 

PROSTORU IN ČASU 

NAMEN: preko dela v malih skupinah, veliki skupini in samostojno uspejo izpolniti Potrdilo 

o oddaji pošiljke in v času in prostoru orientirati svoje praktične in delovne izkušnje. 

CILJI DELAVNICE 

 Poznajo postopek oddaje priporočenega pisma. 

 Orientirajo svoje praktične izkušnje v prostoru in času. 

 Poznajo svoje pridobljene praktične izkušnje. 

OPERACIONALIZIRANI CILJI DELAVNICE 

 Napiše pošiljateljev naslov na desni strani lica ovojnice. 

 Na licu ovojnice všteje prostor za poštno nalepko. 

 Na zadnjo stran ovojnice napiše svoj naslov. 

 Izpolni Potrdilo o oddaji pošiljke. 

 Časovno orientira svoje praktične izkušnje skozi srednješolski program. 

 Časovno in prostorsko orientira svoje praktične izkušnje. 

 Zapiše svoje praktične izkušnje v kronološkem zaporednju. 

PRIPOMOČKI: vprašanja za delo v malih skupinah (PRILOGA 10), Potrdilo o oddaji 

pošiljke (PRILOGA 11), ovojnice, post it lističi, flipchart pola, markerji, flomastri, pisala, 

zaposlitvene mape, računalnik, projektor 

OBLIKE DELA: skupinska, demonstracija, frontalna, individualna 

TRAJANJE: predvideno 60 minut 

OPIS TEME: vsako ponudbo ali vlogo za delo je potrebno delodajalcu poslati s priporočeno 

pošiljko, saj mora vsak iskalec zaposlitve voditi svojo evidenco. ZRSZ iskalce zaposlitve 

usmerja na posamezne razpise in od iskalcev pričakuje, da za razpisano delovno mesto 

pošljejo vlogo za delo. ZRSZ vrača poštne in potne stroške na podlagi dokazil, ki jih iskalci 



 

58 

 

hranijo. Poleg vrašačnja stroška kilometrine, povrnejo tudi stroške pošiljanja. Dokazilo za 

poslano pošiljko je poštni izpis priporočene pošiljke. 

Ker v naslednjem srečanju pišemo svoj življenjepis, je pred tem potrebno poznati svoje 

pretekle praktične, delovne izkušnje. Te izkušnje je potrebno orientirati v času in prostoru. 

Potrebno je poznati kdaj in kje smo delo opravljali, kakšne so bile naše naloge na tem 

delovnem mestu, koliko časa smo to delo opravljali. 

POTEK 

 Pozdrav. 

 Hitri pregled dogovorov naše skupine in razdelitev zaposlitvenih map. 

 Možganska nevihta na  besede: pošta, kuverta, pismo, hitro pismo, priporočena 

pošiljka, paket, reklame, DHL express, GLS dostava 

Na večjo polo sem zapisovala asociacije udeležencev. Preko možganske nevihte sem želela 

osvežiti že njihove pretekle izkušnje glede pošiljanja, sprejemanja pošiljk, možnosti pošiljanja 

pisem. Usmerila sem jih na ponovno prejemanje npr. izgubljenih zdravstvenih izkaznic, 

pridobitve osebne izkaznice ali potnega lista, zdravniških poročil, bančnih kartic, 

prejemanjem paketov. Pogovor sem usmerila na njihove izkušnje s pošiljanjem. 

 Razdelitev v male skupine, sprostitvena dejavnost. 

Iz vreče smo izžrebali lističe, na katerih so bile navedene živali. Med razdeljevanjem sem 

predstavila pravila igre. Izžrebani listič smo hranili brez vpogleda dokler ni vsakdo od nas 

prejel lističa. Povedala sem jim, da so na lističih napisana živa bitja, ki se različno oglašajo in 

gibajo. Nagovorila sem jih, da vsak poišče svojo vrsto. Na pobudo zdaj, je vsak pogledal v 

svoj listič in posnemal glas navedenega živega bitja (kanarček, mačkon/mačkonke). 

 Delo v malih skupinah (PRILOGA 10): moja pot na pošto. 

Vsaki skupini sem dala svojo nalogo napisano na listih podprto s podvprašanji. Želela sem, da 

podoživijo že nekatere pridobljene izkušnje s prejemanjem in pošiljanjem različnih pošiljk. 

Če izkušenj z določeno pošiljko, prejemom še niso imeli, sem želela, da na podlagi že 

obsotječih preteklih izkušenj znanje povežejo v bodočo, prihajajočo izkušnjo in oblikujejo 

korake potrebne za to. Na večjo polo so zapisali svoje zadatke. Med njihovim samostojnim 

delom sem na spletu odprla stran Pošte s poštnimi številkami in jo projecirala na platno. Med 

dejavnostjo sem ves čas nudila podporo obema skupinama. Po zaključenem delu smo se 

vsedli v krog, kjer so svoje korake predstavili pred vsemi.  
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KANARČKI: jaz pošiljam navadno pismo ali paket. 

Na polo po korakih opišite oddajo pisma, paketa.  

Kako pošljem pismo?; Kaj potrebujem, da pošljem pismo po pošti (kuverta/ovojnica, besedilo 

za pismo, znamko, naslov kamor pošiljam, poštno številko in kraj)?; Kje poiščem poštno 

številko, če je ne poznam?; Kam nalepim znamko?; Kam na kuverto napišem naslov?; Kako 

pošljem po pošti prijatelju npr. skodelico za rojstni dan (škatla, zaščita škatle, časopisni papir 

za zaščito)?; Kam na paket napišem naslov (vidno mesto, dovolj na veliko)?; Kako vse lahko 

oddam pismo (navadna, hitra, priporočena)?; Kakšne so razlike med posameznimi pošiljanji?; 

Katera oblika je najbolj varna?; Za katero obliko pošiljanja ti Pošta izda potrdilo?; Kaj moram 

izpolniti za pošiljanje priporočene pošiljke? 

MAČKONI/MAČKONKE: jaz sprejemam priporočeno pošiljko, pomembno pismo, večji 

paket. 

Na polo po korakih opišite sprejemanje priporočene pošiljke, pomembnega pisma, večjega 

paketa.  

Kdo prinese priporočeno pošiljko (poštar na vrata)?; Kaj je potrebno storiti, ko prevzameš 

pošiljko na vratih doma (podpis)?; Kaj, če nas ob poštarjevem obisku ni doma?; Kaj nam 

poštar da namesto pomembnega pisma v nabiralnik?; V kolikem času je treba priporočeno 

pismo, večji paket na Pošti prevzeti?; Ali moram pismo na pošti prevzeti osebno?; Ali lahko 

kdo namesto nas prevzeame priporočeno pošiljko?; Ali lahko koga za to na Pošti pooblastimo 

(starše, rejnike)?; Kdaj prevzeti paket na Pošti plačamo (ko naročimo kaj preko spleta, kjer 

izberemo možnost plačila po povzetju, ko nam nekdo pošlje pošiljo na naš račun)?; Kdo vse 

nam lahko naročeno blago preko interneta dostavi (različne dostavne službe)?  

 Izpolnjevanje Potrdila o priporočeni pošiljki (PRILOGA 11) in pisanje naslovov na 

ovojnico. 

V krogu sem jim razdelila prazne bele kuverte, njihove napisane ponudbe dela iz prejšnje 

delavnice, in poštna potrdila o oddaji pošiljke. Pred izpolnjevanjem sem z demnostracijo vsak 

kos predstavila (na svoji ovojnici sem na licu in na hrbtu narisala pravokotnika, kamor 

napišemo naslov pošiljatelja in kamor napišemo svoj naslov; na Potrdilu o oddaji pošiljke sem 

označila tisti del, kamor vpisujemo svoj naslov; skupaj smo vsak svojo ponudbo dela, 

primerno kuverti, natančno prepognil). Moja označena ovojnica in Potrdilo o oddaji pošiljke 
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sta bila med njihovim delom ves čas na voljo za ponovni vpogled. Po izpolnjenem zadatku so 

obrazec in ovojnico pospravili v mapo. 

 Moje izobraževanje v prostoru in času. 

Na sredino sem postavila A4 formate, jih povabila, da jih koristijo po potrebi in na platno 

projecirala vprašanja: 

Kako se imenuje moja zaključena osnovna šola?; Kako se imenuje moja srednja šola?; Kako 

se imenuje srednješolski program, ki sem ga že zaključil (poklicni program)?; Kako se 

imenuje program, ki ga obiskujem?; Katero leto sem bil vpisan v 1. letnik srednje šole?; 

Koliko časa in kje je potekala moja praksa v šoli?; Koliko časa, kje in kdaj je potekala moja 

zunanja praksa v 1. letniku v programu nižjega poklicnega izobraževanja?; Koliko časa, kje in 

kdaj je potekala moja zunanja praksa v 2. letniku v programu nižjega poklicnega 

izobraževanja?; Koliko časa, kje in kdaj je potekala mojua zunanja praksa v 1. letniku 

poklicnem programu?; Koliko časa, kje in kdaj je potekala moja zunanja praksa v 2. letniku 

poklicnem programu?; Ali sem med poletnimi počitnicami opravljal delo preko študentske 

napotnice?; Če, koliko časa, kje in kdaj? 

Povabila sem jih, da je vsak glasno v krogu odgovoril na vprašanja. S skupnimi močmi smo 

uspeli za vsakega posameznika opredeliti katero leto je prvo leto srednješolskega šolanja in 

kateri program obiskuje. Tako sta nastali dve skupini. Vsi udeleženci ki obiskujejo 2. letnik 

nižjega poklicnega izobraževanja so tvorili eno skupino, drugo skupino so tvorili vsi, ki 

obiskujejo triletne srednješolske programe. Vsaka skupina je na A4 format napisala začetne 

datume svojega srednješolskega izobraževalnega programa. Posebno pomoč sem nudila 

ponavljalcem ali »podaljševalcem« šolanja pri določanju letnic njihovega začetka. S skupnimi 

močmi smo določili še začetke šolanja za dijake poklicnih programov. Ob prvem letu 

srednješolskega izobraževanja so navedli količino šolske in obvezne zunanje prakse. Vprašala 

sem jih še o možnem delu preko študentske napotnice med poletnimi počitnicami med 1. in 2. 

letnikom. Za dijake drugih letnikov nižjega poklicnega izobraževanja se je časovni okvir 

zaključil. Te posameznike sem prosila, da vsak zase na svoj list odgovori na vsa navedena 

zgoraj projecirana vprašanja. Dijaki poklicnih programov so natančno časovno in prostorsko 

opredelili še praktične izkušnje v drugem letniku nižjega poklicnega izobraževanja. Ob 

zapisanem praktičnem delu v drugem letu izobraževanja v nižjem poklicnem izobraževanju je 

večina udeležencev zaključila. Tudi ti posamezniki so samostojno odgovorili na zgoraj 

projecirana vprašanja. S časovnim orientiranjem praktičnih izkušenj so nadaljevali udeleženci, 
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ki obiskujejo višje letnike poklicnih programov (PRILOGA 12). Po zapisanem so časovni in 

prostorski okvir svojih praktičnih izkušenj vložili v mape. 

 Evalvacija  

Evalvacijo sem izvedla v krogu, kjer je vsak povedal kaj je bilo dobro (pri pozitivnih 

komentarjih sem  jih sproti ozaveščala, kaj so s tem pridobili), kaj ni bilo dobro (sprejela sem 

kritiko) in kaj bi spremenili (navdušeno sem sprejemala predloge in razmišljala o uporabi le-

teh za naprej).  

 Zahvalila sem se za sodelovanje in jim zaželela lep teden do našega srečanja. 

EVALVACIJA 

Večina posameznikov (12) je povedala, da jim je »poštni« promet sedaj bolj jasen. Skoraj vsi 

(14) so prvič pisali Potrdilo o oddaji pošiljke. Vsi (15) so radi delali v malih skupinah. Vsi 

(15) so komentirali, da je bilo pisanje praktičnih izkušenj zelo težko. Nekaj (5) se jih je 

pritožilo, da po koncu vpisanih praktičnih izkušenj niso imeli kaj početi. 

ANALIZA 

Presenetila me je količina mladostnikov brez izkušnje pošiljanja priporočene pošiljke, ki 

jenujna pri poštnem pošiljanju vlog in ponudb za delo. Poznavanje časovne orientacije svojih 

praktičnih izkušenj mladostnikov ni preveč dobro. Velike težave so imeli pri postavljanju 

letnic, slabo so si zapomnili delodajalce, pri katerih so bili na zunanji praksi. Ker so si letnice 

njihovih začetkov, zaključkov različne, sem veliko časa namenila dijakom poklicnih 

programov. Nisem pričakovala takega razcepa, in tako so dijaki nižjega poklicnega 

izobraževanja po zaključenem zadatku ostali brez dela, trajanje delavnice pa se je bližalo šesti 

uri. Res sem želela, da dijaki poklicnih programov zaključijo z določanjem prakse, tako da so 

tisti, ki so zaključili z delom prej, lahko odšli. S skupino sem se izredno za kratek čas sestala 

med tednom z namenom predstavitve poteka naslednje delavnice in izvedbe evalvacije z 

dijaki, ki so delavnico zapustili predčasno. 

7.7 DELAVNICA 6: MOJ ŽIVLJENJEPIS 

NAMEN: s pomočjo časovne razporeditve opravljanja prakse na spletnem portalu europass.si 

napišejo življenjepis. 

CILJI DELAVNICE 

 Poznajo sestavne dele življenjepisa. 
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 Napišejo svoj življenjepis preko spletnega portala www.europass.si. 

OPERACIONALIZIRANI CILJI DELAVNICE 

 Loči slab življenjepis od dobrega. 

 V spletnem iskalniku Google poišče spletno stran europass.si. 

 Na osebnem dokumentu odčita svoje podatke, ki so potrebni za vpisovanje osebnih 

podatkov. 

 Po vodenju na spletni strani www.europass.si vpiše svoje praktične izkušnje. 

 Pri pisanju praktičnih izkušenj si pomaga s pripomočkom (časovna in prostorska 

orientacija praktičnih izkušenj), ki ga je napisal na peti delavnici.  

 Praktične izkušnje kronološko vpiše v svoj življenjepis. 

 Življenjepis izvozi v word dokumentu in ga shrani na USB ključek v mapo ZA 

SLUŽBO kot zivljenjepis. 

 V priponki pošlje svoj življenjepis na moj elektronski naslov. 

 Napiše, natisne in podpiše svoj življenjepis. 

PRIPOMOČKI: računalnik, projektor, internet, primera življenjepisa (PRILOGA 13 in 

PRILOGA 14), povzetki znanj po različnih programih nižjega poklicnega izobraževanja 

(PRILOGA 15), A4 format, pisala, printer, USB ključki, zaposlitvene mape 

OBLIKE DELA: skupinska, demonstracija, frontalna, individualna 

TRAJANJE: predvideno 60 minut 

OPIS TEME: pri prijavljanju na razpisano prosto delovno mesto večkrat zapsledimo, da 

delodajalci od iskalcev zaposlitev zahtevajo napisan življenjepis. Za sestavo življenjepisa je 

treba poznati svoje delovne in praktične izkušnje, katerih povzetek smo naredili na prejšnji 

delavnici. Najprimernejša in najpreprostejša oblika je primer življenjepisa, ki ga najdemo na 

spletnem portalu www.europas.si. Spletna stran je narejena tako, da nas postopno vodi pri 

korkih izpolnjevanja. Pred samostojnim pisanjem življenjepisa samo, smo si za lažjo 

predstavo ogledali primer dobrega in slabega življenjepisa narejenega preko zgoraj 

navedenega portala.  

POTEK 

 Pozdrav. 

 Hitri pregled dogovorov naše skupine in razdelitev zaposlitvenih map. 

 Primer slabega življenjepisa (PRILOGA 13). 

http://www.europass.si/
http://www.europas.si/
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Vsakemu posamezniku sem razdelila primer slabega življenjepisa. Skupaj smo ga na hitro 

pregledali in pokomentirali.  

 Primer dobrega življenjepisa (PRILOGA 14). 

Vsakemu posamezniku sem razdelila primer dobrega življenjepisa. Skupaj smo pregledali 

vsebino. Spodbudila sem jih, da si označijo pomembne dele. 

 Kratki opisi njihovih poklicnih znanj po programu. 

Pred odpiranjem spletne strani, sam udeležencem razdelila kratke opise delavnih nalog po 

programih, ki so jih, ali jih obiskujejo (PRILOGA 15). Vsak je samostojno preletel znanja, ki 

jih je usvojil med izobraževanjem in razmislil, če je ta znanja res pridobil. Spodbudila sem 

jih, da so znanjem pripisali še druga znanja, ki jih imajo.  

 Spletni portal www.europass.si. 

Na svojem računalniku sem odprla spletno stran in jo projecirala na platno. Postopno smo 

vpisovali vsak svoje podatke. Med izpolnjevanjem sem neprestano krožila med mladostniki in 

jim nudila individualno pomoč, kjer je bilo potrebno. Za pomoč pri vpisovanju delovnih 

izkušenj so si pomagali s časovno orientacijo prakse na prejšnji delavnici. Na pogosta 

vprašanja sem odgovarjala skupinsko. Ko so svoj življenjepis zaključili, so ga izvozili v word 

dokument in ga shranili na USB ključek v mapo ZA SLUŽBO, kot zivljenjepis. Tudi spletno 

stran www.eurpass.si so si kot bližnjico shranili v mapo. 

 Po elektronski pošti. 

Vsak je odprl internet na svojem računalniku in odprl svoj elektronski račun. Vsi so na moj 

elektronski naslov poslali življenjepis. Po potrebi sem jih vodila s pomočjo svojega 

elektronskega računa. 

 Printanje življenjepisa in shranjevanje v zaposlitveno mapo. 

Vsak je s pomočjo ikone v programu Word natisnil svoj življenjepis in ga vložil v svojo 

mapo. 

 Evalvacija 

Evalvacijo sem izvedla v krogu, kjer je vsak povedal kaj je bilo dobro (pri pozitivnih 

komentarjih sem  jih sproti ozaveščala, kaj so s tem pridobili), kaj ni bilo dobro (sprejela sem 

kritiko) in kaj bi spremenili (navdušeno sem sprejemala predloge in razmišljala o uporabi le-

teh za naprej).  

 Zahvalila sem se za sodelovanje in jim zaželela lep teden do našega srečanja. 

http://www.europass.si/
http://www.eurpass.si/
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EVALVACIJA 

Vsi mladostniki (15) so se prvič seznanili s pisanjem življenjepisa preko spletnega portala 

www.europass.si. Večina (12) jih je menilo, da ste jim bila primera življenjepisa v pomoč pri 

oblikovanju svojega. Vsi (15) so povedali, da so jim bili povzetki znanj posameznih poklicev 

v veliko pomoč pri pisanju. Nekaterim (7) se je zdelo pisanje življenjepisa težko. Nakaj (7) 

udeležencev se je pritožilo zaradi prestavljene večerje. 

ANALIZA 

Delavnica je potekala v dveh delih, saj računalnica v enoti Levstikov trg Centra Janeza Levca 

Ljubljana nima zadosti računalnikov, da bi jo lahko izvedli v eni skupini, pa tudi sicer bi bilo 

delo z petnajstimi mladostniki istočasno praktično nemogoče, saj so nekateri potrebovali 

veliko individualne pomoči. Delavnice so se potegnile do osme ure zvečer, vendar so delo 

sprejeli z manj zmrdovanja. Pripravljeni so bili tudi na večerjo v zgornjih prostorih. Odhod 

obeh skupin na delavnico smo obrnili, tako da je bila zadnjič druga skupina danes prva na 

vrsti. Tako kot zadnjič, se je tudi danes prva skupina bolje odrezala kot druga. Nezadovoljene 

biološke potrebe (lakota – prestavljena večerja) zmanjšajo zbranost. 

Dogovarjanje za uporabo računalnice je bilo danes že utečeno. 

7.8 DELAVNICA 7: PRIJAVA NA DELOVNO MESTO 

NAMEN: preko računalnika, z uporabo programa Word uspejo napisati svojo vlogo za 

razpisano prosto delovno mesto iz strani ZRSZ glede na svojo pridobljeno izobrazbo. 

CILJI DELAVNICE 

 Napišejo vlogo za razpisano prosto delovno mesto. 

 Oblikujejo vlogo za razpisano prosto delovno mesto.  

 Poznajo sestavne dele vloge za prosto delovno mesto. 

OPERACIONALIZIRANI CILJI DELAVNICE 

 Priže računalnik in v spletnem iskalniku Google poišče ZRSZ in odpre možnost Prosta 

delovna mesta. 

 Z naprednim iskanjem določi iskalno regijo in vpiše svoj poklicni naziv. 

 Med razpisanimi delovnimi mesti izbere sebi primeren poklic v domači regiji. Po 

potrebi poišče alternativne možnosti, če za njegov poklic v domači regiji ni 

razpisanega prostega delovnega mesta. 

http://www.europass.si/
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 Iz razpredelnice o določenem prostem delovnem mestu razbere podatke, ki so potrebni 

pri pisanju vloge za rapisano prosto delovno mesto. 

 Pozna sestavne dela vloge za razpisano prosto delovno mesto. 

 Odpre prazen dokument Word in ga shrani na svoj USB ključek v mapo: ZA 

SLUŽBO, kot prosnja. 

 V zgornji levi kot napiše svoj naslov. 

 Desno od svojega naslova vpiše kraj in datum. 

 Levo od datuma vpiše naslov prejemnika. 

 Napiše namen pisanja vloge za delo za določeno prosto razpisano delovno mesto. 

 Napiše svojo vlogo za delo. 

 Vlogo zaključi s pozdravom. 

 Na desni strani s tiskanimi črkami napiše svoje ime. 

 Pošlje dokument na moj elektronski naslov. 

 Natisne vlogo in jo podpiše. 

PRIPOMOČKI: računalnik, projektor, printer, A4 formati, pisala, primer vloge za delo 

(PRILOGA 16), USB ključ, zaposlitvene mape 

OBLIKE DELA: skupinska, demonstracija, frontalna, individualna 

TRAJANJE: predvideno 60 minut 

OPIS TEME: za prijavo na razpisu za prosto delovno mesto je treba napisati vlogo za delo in 

ji priložiti svoj življenjepis. V današnjem času obiskovanje območnih Uradov za delo zaradi 

iskanja prostih delovnih mest ni več potrebno, saj so vsa razpisana delovna mesta objavljena 

tudi na spletnih straneh ZRSZ. Skozi delavnico je vsak posameznik našel svoji izobrazbi 

primeren razpis za prosto delovno mesto in na ta razpis napisal svojo vlogo. Vse vloge za delo 

morajo biti napisane v Word dokumentu, s katerim so se srečali že na eni od preteklih 

delavnic. Pomembno je tudi shranjevanje dokumentov, ki so potrebni za uspešno iskanje 

zaposlitve. 

POTEK 

 Pozdrav. 

 Hitri pregled dogovorov naše skupine in razdelitev zaposlitvenih map. 

 VLOGA ZA DELO. 
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Kratek povzetek o prijavi za delo sem projecirala na platno. Skupaj smo pregledali, iz česa 

sestoji vloga in katere nujne dele vsebuje, o čem je treba pisati v prijavi, kako je treba pisati, 

na kaj je potrebno biti pozoren.  

Povzetek projeciranega: 

PRIJAVA ZA DELO (vloga,prošnja) = prosto delovno mesto JE OBJAVLJENO na spletnih 

straneh ZRSZ, v časopisih in na drugih spletnih portalih. 

UVOD 

• Naj ne bo preveč birokratski.Bolje je, da smo že v uvodu bolj osebni, imamo drugačen 

pristop … 

• Navedemo za katero delovno mesto se prijavljamoin kje smo zasledili prijavo oziroma 

kje smo zasledili njihovo podjetje. 

JEDRO 

• Utemeljimo svojo primernostza delovno mesto, na katerega se prijavljamo. 

• Svoje izkušnje in spretnosti ovrednotimoin jim damo pomen z vidika zaposlitve, za 

katero kandidiramo. 

• Pomembna je dobra priprava! 

SKLEP 

• Delodajalca spodbudimo k pozitivnemu razmišljanju o tvoji prijavi(npr. veselilo bi 

me, če bi  lahko delal v vašem podjetju …) 

• V sklepu napišemo oz. podamo vljudnostni pozdrav. 

 

Napotki za pisanje 

 Pri pisanju bodite jasni, kratki in jedrnati. 

 Upoštevajte zahteve delovnega mesta. 

 Za vsako delovno mesto napišite NOVO prijavo. 

 Ohranite kopijo prijave (za lastno evidenco). 

 Lepa oblika prijave, brez slovničnih napak! 

 Vzemite si čas! 

 Nikoli ne navajajte laži in neresničnih podatkov! 

 Ne opisujte svojega socialnega položaja. 

 Ne kopirajte prijav nekoga drugega. 

 

 Primer prijave za delo (PRILOGA 16). 

Razdelila sem jim primer vloge za delo (PRILOGA 16). Skupaj smo natančno pregledali 

sestavne dele vloge za delo. Usmerila sem jih, da so si med pregledovanjem vloge označevali 

pomembne dele, dodajali fraze ...  

 Pisanje vloge za delo. 
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Na svojem računalniku sem odprla spletno stran ZRSZ in jo projecirala na platno. Tudi vsak 

sam udeleženec je na svojem računalniku odprl isto spletno stran. Odprli smo povezavo 

Prosta delovna mesta in jo nemudoma shranili na USB ključek v mapo ZA SLUŽBO. Vsak je 

v naprednem iskanju označil domačo regijo, vpisal svoj naziv poklica in poiskal sebi primeren 

razpis za prosto delovno mesto v lokalnem okolju. Če potreb v lokalnem okolju po njihovem 

profilu ni bilo, sem jim kot alternativni oglas ponudila iskanje v ljubljanski regiji. Želela sem, 

da vsak svojo vlogo za delo napiše po dejansko razpisanem delovnem mestu z namenom 

naučiti se branja podatkov iz oglasa. V pomoč so jim bila izpisana pridobljena znanja po 

poklicih (PRILOGA 15). Po zaključku pisanja so svoje vloge za delo shranili na USB ključek 

v mapo ZA SLUŽBO kot prosnjo. Med njihovim samostojnim delom sem zbrala vse njihove 

izbrane oglase, na katere so se udeleženci prijavljali, saj sem jih kasneje uporabila za igre vlog 

za naslednjo delavnico na temo: razgovor za delovno mesto. 

 Po elektronski pošti. 

Vsak je odprl internet na svojem računalniku in odprl svoj elektronski račun. Vsi so na moj 

elektronski naslov poslali svojo prijavo za delo. Po potrebi sem jih vodila s pomočjo svojega 

elektronskega računa. Na spletnih straneh ZRSZ smo našli razpis, v katerem je bilo prijavo 

potrebno oddati po elektronski pošti. Vsi so vedeli, da objavljeni elektronski naslov vpišejo 

namesto mojega. 

 Tiskanje vloge za delo in shranjevanje v mapo. 

Vsak je s pomočjo ikone v programu Word natisnil svoj življenjepis in ga vložil v svojo 

mapo. 

 Evalvacija  

Evalvacijo sem izvedla v krogu, kjer je vsak povedal kaj je bilo dobro (pri pozitivnih 

komentarjih sem  jih sproti ozaveščala, kaj so s tem pridobili), kaj ni bilo dobro (sprejela sem 

kritiko) in kaj bi spremenili (navdušeno sem sprejemala predloge in razmišljala o uporabi le-

teh za naprej).Tokrat sem jim postavila še vprašanje: Kaj si se novega naučil? 

 Zahvalila sem se za sodelovanje in jim zaželela lepe počitnice, praznike in veselo 

praznovanje novega leta. 

EVALVACIJA 

Vsi mladostniki (15) so se prvič seznanili s pisanjem prijave na razpisano prosto delovno 

mesto na straneh ZRSZ. Večina (12) jih je menila, da jim je bil primer vloge v pomoč pri 

oblikovanju svoje. Vsi (15) so povedali, da so jim bili povzetki znanj posameznih poklicev v 
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veliko pomoč pri pisanju. Nekaterim (5) se je zdelo pisanje vloge težko. Vsi (15) so bili 

veseli, da je dela v računalnici konec. 

ANALIZA 

Tudi danes je delavnica potekala v dveh delih zaradi premajhne količine računalnikov v 

računalnici v eni od enot Centra Janeza Levca Ljubljana. Z zadnjo delavnico smo zaključili 

okoli osme ure zvečer. Ponovno smo obrnili obe skupini. Vsi mladostniki so uspeli napisati 

svoje vloge na razpisano prosto delovno mesto ZRSZ. Veliko je bilo individualnega dela. 

Tudi sama sem vesela, da je konec dela v računalnici zaradi urejanja vseh logističnih nujnosti 

izvedbe delavnice. Tudi danes je prva skupina delala bolje kot druga. 

7.9 DELAVNICA 8: RAZGOVOR ZA DELOVNO MESTO 

NAMEN: preko iger vlog, samostojno, skupinskega dela in dela v paru pripravijo razgovor za 

razpisano prosto delovno mesto.  

CILJI DELAVNICE 

 Preizkusijo se v razgovoru za zaposlitev. 

 Zavedajo se svoje neverbalne komunikacije. 

 Samostojno izpolnijo Potrdilo o oddaji pošiljke in napišejo svoj naslov. 

OPERACIONALIZIRANI CILJI DELAVNICE 

 Napiše pošiljateljev naslov na desni strani lica ovojnice. 

 Na licu ovojnice všteje prostor za poštno nalepko. 

 Na zadnjo stran ovojnice napiše svoj naslov. 

 Izpolni Potrdilo o oddaji pošiljke s svojim naslovom. 

 Zaveda se pomembnosti razgovora za delovno mesto. 

 Na kratko napiše povzetek, s katerim se bo predstavil na razgovoru. 

 Pripravi vprašanja za delodajalca za delovno mesto, za katerega je pisal prijavo. 

 V paru izvede razgovor. 

PRIPOMOČKI: računalnik, projketor, ovojnica, Potrdilo o oddaji pošiljke, oglasi na katere 

pisali vloge za delo, flipchart pola, marker, flomastri, stavki na pol za razdelitev v pare, 

vrečka, zaposlitvene mape 

OBLIKE DELA: skupinska, demonstracija, frontalna, individualna 

TRAJANJE: predvideno 60 minut 
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OPIS TEME: zaposlitev se nikoli ne zgodi brez razgovora z delodajalcem, ki je v večini 

primerov ključen, da nas na delovno mesto zaposlijo. Medčloveški stik pove veliko več o nas, 

kot »list papirja«, ki ga je z našo vlogo in življenjepisom delodajalec dobil po pošti ali 

elektronski pošti. Zato je pomembeno, kako izpeljemo zaposlitveni razgovor. Nujno je, da na 

razgovor pridemo pripravljeni in odločeni, da bomo prav to delovno mesto dobili, saj smo 

zanj najprimernejši. Za razgovor je pomemben tudi naš izgled, saj si nas ljudje vedno najprej 

ogledajo, pomembna sta drža telesa in izraz na obrazu. 

POTEK 

 Pozdrav 

 Hitri pregled dogovorov naše skupine in razdelitev zaposlitvenih map. 

 Izpolnjevanje Potrdila o priporočeni pošiljki in pisanje naslovov na ovojnico. 

V krogu sem jim razdelila prazne bele kuverte in Poštna Potrdila o oddaji pošiljke.Vloge za 

delo in življenjepise so poiskali v svojih mapah. Pred izpolnjevanjem sem na hitro vsak kos 

ponovno predstavila, brez označevanja, saj sem želela, da postopek izpeljejo samostojno. Po 

izpolnjenem zadatku so potrdilo in polno ovojnico brez pečatenja pospravili v mapo.  

 Možganska nevihta na besede: pogovor, razgovor, trema, očesni stik, razgovor za 

službo. 

Med vsako predlagano besedo sem vprašala, kako oni menijo, da izgleda njihova drža telesa, 

kakšna je njihova mimika obraza med pogovorom s prijateljem, staršem, vzgojiteljem, 

učiteljem. Vsak je poskušal odigrato držo telesa in pogled. Največ časa smo namensko prebili 

na zadnji besedi, saj je predstavljala center naše delavnice. Na kratko smo se pogovorili o 

tem: Kdaj pridemo na razgovor (po telovadbi, eno uro pred dogovorjenim, nekaj minut)?; 

Kakšni pridemo na razgovor (iz mehanične delavnice, čisti, osveženi ...)?; Kako smo oblečeni 

na razgovoru (trenirka, kot za v šolo, primerno razpisano delovnemu mestu ...)?; Ali na 

razgovor »kar pridemo« (priprava na razgovor po vlogi, razmislimo katero dobro osebno 

lastnost še nismo zaupali bodočemu delodajalcu, pripravimo vprašanja, ki bi jih radi zastavili 

v povezavi z delom ...)?; Kako se odziva naše telo na stresne situacije (spraševanje v šoli če 

znaš in kako če ne znaš)?; Kakšna je takrat naša telesna drža, mimika obraza?; Kakšen je naš 

očesni stik?. 

 Pregled oglasov in vlog na razpisano delo iz prejšnje delavnice (PRILOGA 17). 
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Vsak je iz ovojnice za drugo priporočeno pošiljko vzel svojo vlogo in med natisnjenimi oglasi 

za delo poiskal tistega, za katerega je pisal vlogo. Povabim jih, da pregledajo tudi ostale 

pripomočke v mapi, ki bi jim lahko bili v pomoč za pripravo na razgovor (PRILOGA 15). 

 Priprava na razgovor po korakih. 

Vsak posameznik je na kratko po korakih napisal, kaj bi sam o sebi povedal na razgovoru za 

delovno mesto, na katerega se je prijavil na prejšnji delavnici. V ta namen so si napisali kratke 

povzetke in si zastavili vprašanja. Pripravila sem se tudi sama, saj sem v prihodnji dejavnosti 

sodelovala v paru. 

 Razdelitv v pare, sprostitvena dejavnost. 

Vsak iz vreče izžreba listič in ga pogleda. Na lističih so napisani polovični stavki. Naloga 

vsakega je bila, da najde smiselen začetek, ali konec trditve. S celo trditvijo sta tvorila par za 

naslednjo dejavnost. Vsak par je svojo trditev glasno prebral. Sama sem tvorila en par. 

Na lokalnem Uradu za delo   poiščem rehabilitacijskega svetovalca. 

Vlogo za prosto delovno mesto po pošti pošljem   s priporočeno pošiljko. 

Bolniški dopust odobri   moj splošni zdravnik. 

Življenjepis pišem na spletni strani   www.europass.si. 

Prosto delovno mesto iščem na spletni strani  Zavoda RS za zaposlovanje. 

Na lokalni Urad za delo se prijavim ko   zaključim šolanje. 

Na delovnem mestu sem pripravljen   nekaj minut pred uradnim začetkom.  

Poznam svoje   zaposlitvene cilje. 

 Razgovor za službo v paru. 

Vsak se je svojemu paru predstavil, kot bi prišel na razgovor. Govoreči je pazil na svojo 

telesno govorico, glas, pogled v oči, poslušalec ga je pozorno opazoval. Ko sta končala, mu je 

poslušalec podal povratno informacijo. Vlogi smo zamenjali. Ko smo se vrnili v krog, sem jih 

vprašala kako jim je šlo in če bi kateri od par razgovor izpeljal pred skupino. Dva para sta se 

za izvedbo tudi odločila. Cela skupina jima je podala konstruktivne kritike na izvedbo 

razgovora. 

 Evalvacija  

http://www.europass.si/
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Evalvacijo sem izvedla v krogu, kjer je vsak povedal kaj je bilo dobro (pri pozitivnih 

komentarjih sem  jih sproti ozaveščala, kaj so s tem pridobili), kaj ni bilo dobro (sprejela sem 

kritiko) in kaj bi spremenili (navdušeno sem sprejemala predloge in razmišljala o uporabi le-

teh za naprej).Tokrat sem jim postavila še vprašanje: Kaj si se novega naučil? 

 Zahvalila sem se za sodelovanje in jim zaželela lep teden do našega srečanja. 

EVALVACIJA 

Večini mladostnikov (9) se je zdelo, da je bilo pisanje Potrdil o oddaji pošiljke in pisem 

nepotrebno ponavljati. Vsem (15) jim je bila všeč razdelitev v pare in delo v paru. Večina (11) 

jih je menilo, da jim bo delavnica koristila pri pripravi na razgovor. Vsi (15) so veseli, da se 

vidimo samo še enkrat. 

ANALIZA 

Delavnica je bila ohlapna, saj so mladostniki proslavljali ponovno srečanje po novoletnih 

počitnicah. Delavnica prvi dan po počitnicah ni bila toliko delovno naravnana, kot je bila 

veselje ob ponovnem snidenju, tematika pa je kljub pomembnosti to ponujala, saj smo se 

preizkušali v igrah vlog. Na hitro smo izpolnili Potrdilo o oddaji pošiljke, napisali naslove na 

ovojnico, zložili vlogo za delo in življenjepis ter ju pospravili v ovojnico. Več časa smo 

potrebovali pri osveževanju napisane prijave za delo in samega oglasa. Z razdeljevanjem v 

pare sem hotela osvežiti nekatera nujna vedenja, ki jih morajo osvojiti. 

7.10 DELAVNICA 9: KAKO IZPELJEM PRIJAVO NA ZAVODU RS 

ZA ZAPOSLOVANJE 

NAMEN: preko dela v malih skupinah, veliki skupini in samostojno izpolni prijavo za delo in 

se zaveda svojih pravic in odgovornosti kot bodoči iskalec zaposlitve na trgu dela. Podajanje 

povratne informacije na celotni program. 

CILJI DELAVNICE 

 Pregled zgibank ZRSZ. 

 Izpolnjevanje obrazca Prijava v evidenco brezposelnih oseb. 

 Obnovitev celotnega programa. 

 Izpolnjevanje zaključnega vprašalnika. 

OPERACIONALIZIRANI CILJI DELAVNICE 

 Označi pomembne dele v zgibanki Prijav pri Zavodu RS za zaposlovanje. 
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 Izpolni obrazec Prijava v evidenco brezposelnih oseb. 

 Pozna pravice in odgovornosti kot brezposelna oseba. 

 Pozna pravice in odgovornosti kot iskalec zaposlitve. 

 Pozna svoje pravice za uveljavljanje obveznega in dodatnega zavarovanja. 

 Zna uveljaviti nadomestilo stroškov za isaknje zaposlitve. 

 Poda povratno informacijo na vsa naša srečanja. 

 Zbrano izpolni vprašalnik. 

PRIPOMOČKI: zgibanke ZRSZ, obrazec za prijavo na ZRSZ, vprašalnik (PRILOGA 1), pola 

flipchart, flomastri, pisala, vrčka (srčki, gumbi, zvezdice), evalvacijska vprašanja, 

zaposlitvene mape 

OBLIKE DELA: skupinska, demonstracija, frontalna, individualna 

TRAJANJE: predvideno 60 minut 

OPIS TEME: za dobro sodelovanje z ZRSZ je treba poznati pravila delovanja institucije. 

Treba je poznati svoje pravice in obveznosti ob pridobitvi statusa brezposelna oseba. ZRSZ 

poleg posredovanja prostih delovnih mest skrbi tudi za pomoč posameznikom, ki bi si radi 

izboljšali svoje zaposlitvene možnosti ali se naučili učinkovitega nastopa na trgu dela. Prijava 

na ZRSZ sledi zaključku šolanja. Za prijavo je treba zbrati različne dokumente, ki jih moramo 

predložiti našemu svetovalcu zaposlitve. Posebno pozornost sem namenila njihovim 

odločbam, preko katerih pridejo še do rehabilitacijskih svetovalcev. Poleg prijave na ZRSZ je 

treba urediti tudi zdravstveno zavarovanje. 

POTEK 

 Pozdrav. 

 Hitri pregled dogovorov naše skupine in razdelitev zaposlitvenih map. 

 Prijava na Zavod za zaposlovanje. 

Vsem mladostnikom sem razdelila zgibanke ZRSZ (Svetovalnica, Učinkovit nastop na trgu 

dela, Katere pravice in obveznosti pridobim kot brezposelna oseba?, Katere pravice in 

obveznosti pridobim kot iskalec zaposlitve in Prijava pri Zavodu RS za zaposlovanje) in 

obrazec Prijava v evidenco brezposelnih oseb. Natančneje smo pregledali posamezne dele 

zgibank (zavarovanje, nadomestilo stroškov, obveznosti iskalcev zaposlitve ...). Največ 

pozornosti smo namenili zgibanki Prijava pri Zavodu RS za zaposlovanje, kjer smo si ogledali 

predvsem kje in kako se lahko prijavijo in katere dokumente je treba imeti s seboj ob prijavi. 
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Kdaj se lahko prijavijo smo opredelili s zaključkom šolanja (nekateri z začetkom novega 

šolskega leta). Po pogovoru je vsak samostojno izpolnil Prijavo v evidenco brezposelnih oseb 

in jo vložil v svojo mapo. Po korakih smo nanizali pot do rehabilitacijskega svetovalca: 

prijava v evidenco brezposelnih oseb, svetovalec zaposlitve, predložitev odločbe o usmeritvi 

splošnemo svetovalcu, napotitev do rehabilitacijskega svetovalca. 

 Razdelitev v skupine, sprostitvena dejavnost. 

Vsak je v vreči izžrebal svoj predmet. Smiselno so tvorili skupine (5 srčkov, 5 zvezdic, 5 

gumbov). 

 Povzetki po skupinah. 

Tokrat sem evalvacijo izvedla v treh malih skupinah, saj sem želela skozi njo osvežiti vsa 

znanja, ki so jih udeleženci pridobili. Vsaka skupina je dobila svojo nalogo, ki sem jo napisala 

na večjo polo. Želela sem, da vsaka skupina povzame posamezne sklope delavnic. Za oporo 

sem jim pripravila vprašanja. Po zaključku je vsaka skupina na kratko povzela svoje področje. 

SRČKI: RAČUNALNICA – PONUDBA, VLOGA IN ŽIVLJENJEPIS. 

Ali ti je bilo delo v računalnici všeč? Ali si se kaj novega naučil? Kaj si se novega naučil v 

računalnici? Kaj si samostojno napisal na računalnik? Kako izgleda ponudba za delo? V 

katerem programu si pisal ponudbo in vlogo za delo? Kako izgleda vloga za delo? Kako 

izgleda življenjepis? Kako se imenuje spletna stran, na kateri pišeš svoj življenjepis? Kje si 

iskal oglas za prosto delovno mesto?   

ZVEZDICE: SPOZNAVANJE SEBE, IZOBRAŽEVALNI SISTEM, POKLICNI CILJI IN 

POKLICI 

Kakšni so tvoji interesi? Ali poznaš svoj značaj? Kakšne so tvoje učne navade? Ali veš v čem 

si dober? Ali znaš našteti vsaj 5 različnih poklicev? Ali znaš opisati svoj delovni dan? Kako je 

urejen tvoj učni/delovni prostor? Kako se imenuje šola, v katero hodiš? Kako se imenuje 

program, ki ga obiskuješ? Kakšne so tvoje možnosti za nadaljno šolanje? Ali poznaš svoje 

zaposlitvene cilje? Kakšni so vse lahko naši cilji?  

GUMBI: PRAKSA V PROSTORU IN ČASU, PRIPOROČENA POŠILJKA, RAZGOVOR 

ZA PROSTO DELOVNO MESTO 

Ali znaš sprejeti/oddati priporočeno pošiljko? Ali znaš časovno (kdaj, koliko časa) in 

prostorsko (kako se imenuje delodajalec, kje v šoli na praksi) opredeliti svoje praktične 



 

74 

 

izkušnje? Kako se pripraviš na razgovor za prosto delovno mesto? Kaj je nujno narediti pred 

razgovorm za službo? Kakšen prideš na razgovor? Kakšna je naša telesna govorica na 

razgovoru? Kakšen je naš očesni stik s bodočim delodajalcem? 

 Evalvacija vseh delavnic. 

Evalvacijo sem izvedla v krogu, kjer je vsak odgovoril na moja vprašanja. Njihove odgovore 

sem zapisovala.  

Ali ti je bilo 60 minut za posamezno delavnico predolgo/prekratko/ravno prav? 

Ali si bil s prostorsko izvedbo delavnice zadovoljen (zbornica, računalnica)? Da/ne/tako-tako. 

Ali sem dobro izbrala dan v tednu (da/ne/tako-tako)? 

Ali se ti zdi, da bi lahko na delavnicah delali še kaj drugega (da/ne/če, kaj)? 

Kaj ti je najbolj ostalo v spominu? 

 Hitri pregled zaposlitvenih map. 

Na razpolago sem jim dala 10 minut, da si osvežijo svoje delo na delavnicah. 

 Izpolnjevanje vprašalnikov 

Poskrbela sem, da je vsak mladostnik dobil vprašalnik z enakim simbolom, kot ga je imel pri 

reševanju prvega vprašalnika. Spodbudila sem jih k zbranemu reševanju in jim po potrebi 

nudila pomoč.  

 Razdelila sem jih zaposlitvene mape in se jim zahvalila za sodelovanje.  

EVALVACIJA 

Večini (13) se je dolžina delavnic zdela predolga, ostalima (2) se je zdelo trajanje ok. Vsi (15) 

mladostniki so komentirali, da je bilo prestavljanje iz Doma v računalnico neprijetno. Večini 

(12) je bila uporaba domske zbornice všeč, ostali (3) niso imeli komentarja. Večina (10) jih je 

menila, da je bil ponedeljek edini dan v tednu, ko so lahko sodelovali na delavnicah, ostali (5) 

o tem niso imeli mnenja. Nihče (0) ni predlagal nove teme za delavnice. Nekaj (7) jih je 

predlagalo, da bi posamezne dejavnosti podaljšali (vaje za razgovor). Nekateri (6) so si 

najbolj zapomnili pisanje življenjepisa, saj se jim je zdelo težko. Nekaj (4) so si najbolj 

zapomnili delo v malih skupinah na različne tematike. Ostali (5) so si najbolj zapomnili 

prepozne večerje. 

ANALIZA 
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Zadnja delavnica je za nami. Vsi so lepo sodelovali in pri reševanju vprašalnika vložili zadnje 

napore. 

8. Rezultati in interpretacija 

8.1 Udeleženi posamezniki 

8.1.1 UDELEŽENKA 1 

Stara je 18 let in obiskuje drugi letnik triletnega srednješolskega programa, smer Trgovec. V 

preteklosti je zaključila nižje poklicno izobraževanje, smer Pomočnik v biotehniki in oskrbi. 

deluje stalno nezadovoljna in se zelo rada pritožuje. Vsaka naloga ji je bila težka, čeprav je 

bila ena bolj delavnih udeležencev in je od samega programa dobila veliko. Če iz obeh 

vprašalnikov primerjam le življenjepis in vlogo za delo, lahko rečem, da je napredek 

ogromen. V prvem vprašalniku (2 . 11. 2015) je nerealno presodila svoje veščine. Drugi 

vprašalnik (11. 1. 2016) je  izčrpno zapolnjen. Pri zadnjem odgovoru ni napisala le 

življenjepisa in vloge za delo, ampak tudi prijavo na delovno mesto in prošnjo za delovno 

mesto. Očitno skozi delavnice nisem bila dovolj jasna, da so vloga, prijava in prošnja isti 

dokument. Skozi pisanje vloge je januarja 2016 stopnjevala količino zapisanega. Slika 1 

prikazuje njeno vlogo za delo pred in po izvedbi programa. Brez omejitve časa in pritiska, bi 

ji uspela v njenih zmožnosti spodobna prošnja. Iz razpisa je razbrala pomembne podatke in jih 

navedla v glavo ter odgovorila na bistvena vprašanja. Ker je bilo v razpisu potrebno navesti 

svoje podatke v povezavi s preteklim in sedanjim izobraževanjem že v življenjepisu, podatkov 

v sami ponudbi dela ni navajala, navedla je le zaključeno izobraževanje v nižjem poklicnem 

programu. Svoje prošnje za delo in življenjepisa še ne bi znala samostojno napisati. Z vajo, bi 

jo nekoč v prihodnosti lahko. Pomoč bo potrebovala pri popravilu slovničnih napak. Pomoč 

pri časovni orientaciji dela in prakse v prihodnosti bo nujna. Razvite ima tudi strategije 

iskanja informacij preko interneta. Na straneh ZRSZ bo znala poiskati svoji izobrazbi 

primerno zaposlitev. Pozna pot do rehabilitacijskega svetovalca na ZRSZ, ki ga bo zaradi 

gibalne oviranosti tudi poiskala. Njeni poklicni cilji niso realni. Brez pomoči (zmanjšan obseg 

delovnega časa, opravičeno težko delo) kljub doseženi poklicni izobrazbi ne bo zmogla 

zaposlitve v polnem obsegu. Udeleženka bo na lokalni Urad za delo prišla s preveliko 

količino dokumentov.
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Slika 4: udeleženka 1. 

8.1.2 UDELEŽENKA 2 

Stara je 17 let in obiskuje drugi letnik triletnega srednješolskega programa, smer Trgovec, 

tako kot udeleženca 1 in 6. V preteklosti je zaključila nižje poklicno izobraževanje, smer 

Pomočnik v biotehniki in oskrbi. Je zvedavo dekle, ki glasno govori in veliko krili z rokami. 

Večkrat prezre potrebo drugega po govorjenju. Več pomoči in usmerjanja potrebuje pri 

organizaciji sebe in organizaciji svojega dela. Za svoje stvari lepo skrbi, ves čas pa izgublja, 

pozablja, posoja, zalaga svoj telefon, s katerim je zelo obremenjena. Njena pozornost je zelo 

kratkotrajna, saj jo vsak dražljaj zmoti. Pri delu v malih skupinah na delavnicah se je znašla in 

se hitro našla najmočnejši člen. V obdobju poteka delavnice je imela veliko šolsko krizo, saj 

snovi v drugem letniku poklicnega programa ne zmore več. Tempo snovi je enostavno 

prehiter za utrjevanje. Izobraževanje v letošnjem šolskem letu zaključuje, tako da septembra 

sledi vpis v evidenco iskalcev zaposlitve na lokalnem Uradu za delo. V prvem vprašalniku so 

se želje po poklicu skladale s izobraževalnim programom, januarja pa so se njene želje 

spremenile. Sprijaznila se je z doseženo izobrazbo na programu nižjega poklicnega 

izobraževanja in bo v tej smeri iskala tudi zaposlitev. Svojo prošnjo in življenjepis bo uspela 

napisati s pomočjo. Svojih delovnih izkušenj ne zna umestiti v čas in prostor. Njeno močno 

področje je komunikacija. Na delavnici Razgovor za delovno mesto se je znašla bolje od 

pričakovanega. O sebi je naštela le bistvene podatke. Na zastavljena vprašanja je spretno 

odgovorila, znala je zastaviti tudi svoje vprašanje. Spretna je z uporabo interneta, tako da bo 

znala na spletnih straneh ZRSZ poiskati svoji izobrazbi primerno zaposlitev. Pozna pot do 

rehabilitacijskega svetovalca, ki ga bo v septembutudi poiskala, vendar bo pri tem potrebovala 
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vodenje. Ravno tako ji pri vpisu ne bo uspelo prinesti vseh dokumentov, saj bo zaradi 

splošnih karakteristik zaposlitveno mapo izgubila. 

 

Slika 5: Udeleženka 2. 

8.1.3 UDELEŽENKA 3 

Stara je 17 let in obiskuje prvi letnik triletnega srednješolskega programa, smer Slaščičar. V 

preteklosti je zaključila nižje poklicno izobraževanje, smer Pomočnik v biotehniki in oskrbi. 

Je tiha punca, ki zelo rada pomaga. Domače okolje je varno in stabilno. V veliko pomoč je pri 

delu z mlajšimi otroki in mladostniki, ki se radi zanašajo na njo. Je predstavnica ene od 

skupin v dijaškem domu na domski skupnosti. Tudi pri gospodinjskih opravilih je zelo spretna 

in hitra. Pri praktičnih predmetih v šoli dosega zelo dobre rezultate. Drži se dogovorov, pravil 

in svoje naloge vestno opravlja. Nekoč v prihodnosti bo dobra, zanesljiva in odgovorna 

delavka. Na programih nižjega poklicnega izobraževanja je bila zelo uspešna, zato je vpisala 

poklicno šolo, ki pa že kaže zobe. Skoraj nepremostljive težave so na matematičnem in 

jezikovnem področju. Svojih praktičnih izkušenj ne zna umestiti v prostor in čas. Za 

premagovanje lukenj v znanju veliko svojega časa namenja učenju. V stiku z odraslimi, 

»nadrejenimi« je v začetku tiha, zadržana, vendar hitro pokaže svojo razigranost. Zelo dobro 

vpliva na ostale mladostnike in dinamiko dela. Daje vtis, da zna več. Pri iskanju zaposlitve na 

straneh ZRSZ je spretna in bo v prihodnosti samostojno znala poiskati sebi primerno 

zaposlitev. Pri prijavi na lokalni Urad za delo bo potrebovala pomoč in usmeritve. Ravno tako 

po delavnicah še ne bo uspela samostojno napisati svoje vloge za delo in življenjepis oziroma 

bo njen izdelek potreboval popravke. Iz razpisa je uspela razbrati naslov podjetja. Glava v 
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vlogi za delo je pomanjkljiva, saj manjkajo njeni podatki. Ravno tako je zapisani naslov 

orientiran napačno. Ve, kaj mora sporočiti, vendar ji sporočanje ne gre od rok. Potrebuje 

začetni zagon, da se vzpostavi miselni tok. Njeni zaposlitveni cilji so realni in v skladu z 

njenimi pričakovanji. Pozna pot do rehabilitacijskega svetovalca, ki ga bo poiskala, če bo na 

poklicni šoli neuspešna. Pri prijavi na lokalni Urad za delo bo potrebovala pomoč pri izbiri 

prave dokumentacije. 

 

Slika 6: Udeleženka 3. 

8.1.4 UDELEŽENKA 4 

Stara je 17 let in obiskuje prvi letnik triletnega srednješolskega programa, smer Slaščičar. V 

preteklosti je zaključila nižje poklicno izobraževanje, smer Pomočnik v biotehniki in oskrbi. 

V stiku z odraslimi, »nadrejenimi« je nesamozavestna in tiha, med vrstniki pa velja za 

zgovorno in zabavno. Težje komunicira z odraslimi in ne uspe dolgo časa zadržati očesnega 

stika. Nerodno ji je. Gospodinjska opravila izpelje samostojno na pobudo. Pri svojem šolskem 

delu je samostojna in odgovorna. Loči vloženo delo s končnim rezultatom znanja in delom, 

kjer po učenju še vedno ne zna. Za pomoč težko prosi odraslega, medtem ko ima strategije 

pomoči med vrstniki zelo dobro razvite. Njeni zvezki so urejeni in zgledni. Veliko dela vlaga 

v učenje, saj je poklicni program precej zahtevnejši, luknje v znanju pa velike zaradi 

osnovnošolskega izobraževanja po nižjem standardu. Pri izpolnjevanju vprašalnika ni dala 

vsega od sebe, ni zmogla dati vsega od sebe. Delavnice so potekale takoj po zaključku njene 

popoldanske šolske prakse. Kljub nezadovoljivo napisani prošnji za delo v drugem 

vprašalniku (11. 1. 2016), na podlagi poznavanja mladostnice lahko rečem, da bi uspela tako 

življenjepis kot vlogo za delo samostojno zapisati. Njeni poklicni cilji so realni, morda bi 
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lahko ciljala višje. Svoje delovne izkušnje je znala orientirati v prostoru in času. Na spletnih 

straneh ZRSZ bi znala poiskati svoji izobrazbi primerno zaposlitev. Ravno tako pozna pot do 

rehabilitacijskega svetovalca na lokalnem Uradu za delo. Po individualnem pogovoru z njo bo 

odločbo svetovalcu predložila, če bo sama neuspešno iskala zaposlitev pol leta po zaključeni 

poklicni šoli, sicer bo odločbo svetovalcu zaposlitve na ZRSZ predložila nemudoma. Pri 

vpisu na lokalni Urad za delo bo potrebovala pomoč pri izbiri dokumentacije. 

 

Slika 7: Udeleženka 4. 

8.1.5 UDELEŽENKA 5 

Stara je 17 let in obiskuje zadnji letnik nižjega poklicnega izobraževanja, smer preoblikovalec 

tekstilij. Je zelo zanimivo dekle. Nižje poklicno izobraževanje izdeluje bolje kot (pogovor z 

razrednikom) z odličnim uspehom brez vloženega dela. Izobraževanje bo nadaljevala v 

poklicni šoli, smer šivilja. Njeni izdelki pri praktičnem pouku v šoli so fantastični, sešije tudi 

po želji. Poleg posameznih interesnih dejavnosti v dijaškem domu (slikarski krožek, pevski 

zbor, dijaška Domska skupnost), dvakrat tedensko obiskuje plesno šolo Bolero, kjer trenira 

enega modernejših skupinskih plesov. Gospodinjska opravila obvlada, vendar izbira 

izogibanje. Angleško govori tekoče, še več razume. Piše pesmi tako v slovenskem kot 

angleškem jeziku, pri slednjem zapisuje fonetično. Dileme pri fonetičnem zapisu zna razložiti. 

Matematičnega področja ne mara, posledično je šibko, ne zna poštevanke. Svojih delovnih 

izkušenj v prostoru in času ne zna orientirati. Naših delavnic, po njenem razumljivo, ni vzela 

preveč resno, saj namerava šolanje nadaljevati in ve, da bo veščine do vpisa na ZRSZ še lahko 

izvežbala. Sama pravi, da pomoči rehabilitacijskega svetovalca ne bo potrebovala, meni pa, 
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da je dobro poznati pot do njega. Svojo odločbo komentira: »So se verjetno zmotili. 

Čeprav...«. Njena vloga za delo je igriva in na podlagi zapisanega lahko razberemo, da 

udeleženka zmore, če bi želela v danem trenutku, in zna zapisati tako vlogo kot življenjepis. 

Za vprašalnik sem izbrala razpis za delovno mesto, ki je bilo najpogosteje zastopano s strani 

udeleženih. Pozna mejo med »sanjskim« poklicem (psihologinja, preučevanje ljudi) in 

realnimi zaposlitvenimi cilji.  

 

Slika 8: Udeleženka 5. 

8.1.6 UDELEŽENKA 6 

Stara je 18 let in obiskuje zadnji letnik poklicnega srednješolskega programa, smer Slaščičar. 

V preteklosti je zaključila nižje poklicno izobraževanje, smer Pomočnik v biotehniki in 

oskrbi. Je precej samosvoje, tiho, na videz neodločno, izobrazbeno osredotočeno dekle. Ko 

poskušaš poseči v njen prostor (njeni cilji, prapričanja o prav, kako si je zamislila v glavi), 

postavi jasno mejo. Zna poiskati pomoč, ko jo potrebuje. S stresnimi situacijami (predvsem 

povezanimi s šolo) se ne sooča dobro, takrat namreč želi z vsem prekiniti, oditi in poiskati 

svoj mir doma. Stikov s vrstniki skoraj nima, ves svoj čas pa vlaga v učenje. Šolsko snov 

tolikokrat ponovi, da jo mehansko obvlada - jo delno ali popolno razume. Njene šolske ocene 

lahko sežejo tudi čez povprečje. Rada se pogovarja z odraslimi. Ne vključuje se v interesne 

dejavnosti in nima razvitih hobijev. Pri gospodinjskih opravilih je spretna in temeljita. V 

zadnjih mesecih se pojavljajo psihiatrične motnje, saj govori o prividih, ki ji govorijo. Od 

šolskega dela enostavno noče odstopiti, ko pa odstopi (ob koncih šolskega leta), jo je zelo 

težko zvabiti nazaj. Na delavnicah se je izkazala kot zelo zainteresirana udeleženka, saj se ji 
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morda v septembru obeta vpis v evidenco iskalcev zaposlitve ZRSZ. Na delavnici o 

izobraževalnih in poklicnih ciljih je veliko spraševala o nadaljnem šolanju in preverjala svoje 

možnosti. Svoje delovne izkušnje zna s pomočjo orientirati v prostoru in času. Pri vseh 

dejavnostih se je potrudila, zato poleg para vprašalnikov vloge za delo (Slika 6), prilagam še 

njen življenjepis (slika 7). Na lokalnem Uradu za delo bo znala poiskati rehabilitacijskega 

svetovalca, vendar bo najprej poiskušala sama. Če pisanju vloge za delo in življenjepisa 

dodamo njen determinativen karakter, usmerjen v šolsko delo, lahko z gotovostjo trdim, da 

zna samostojno zapisati oboje. Pri vpisu na lokalni Urad za delo bo potrebovala pomoč pri 

dokumentaciji. 

 

Slika 9: Udeleženka 6. 
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Slika 10: Udeleženka 6. 

8.1.7 UDELEŽENKA 7 

Stara je 18 let in obiskuje drugi letnik srednješolskega poklicnega programa, smer Trgovec. V 

preteklosti je zaključila nižje poklicno izobraževanje, smer Pomočnik v biotehniki in oskrbi. 

Izhaja iz velike družine, je navidezno tiho dekle z živimi očmi. Dobro se počuti v ožjem 

krogu prijateljic iz vzgojne skupine. Verbalno je zelo spretna in razume tudi preneseni pomen 

besed. Med vrstniki rada spletkari, hitro koga nagovori v izpolnjevanje uslug (ti se zmeni, da 

gremo ven; reci tistemu, da mi posodi slušalke ipd.). Zelo aktivna, občasno neprevidna, je na 

socialnih omrežjih. Zavoljo zabave pri gospodinjskih opravilih občasno izbira površnost, na 

pobudo opravi delo temeljito. Je ciljno usmerjena v šolo in ve, kaj je tisto najmanj, kar mora 

narediti, da bo še naprej uspešna. Ker se izobražuje kot trgovka, se v prihodnosti vidi v 

trgovini z otroškimi oblačili, kar je dosegljiv zaposlitveni cilj. Pri tem bo spretna. Z mislijo na 

zaposlitev se še ne ukvarja pretirano, posledično s tem je tudi njen izdelek, vendar zmore in 

zna, če hoče oboje, tako vlogo za delo, kot življenjepis. Svoje prakse ni znala (želela) 

orientirati v prostoru in času. Na spletnih straneh ZRSZ bo znala poiskati svoji izobrazbi 

primerno zaposlitev. Na lokalnem Uradu za delo bo poiskala rehabilitacijskega svetovalca, če 

bo daljše obdobje neuspešna pri iskanju zaposlitve. Na delavnicah je delovala 
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nezainteresirano, naloge je ocenjevala kot težke, temu primerena je tudi njena vloga za delo. 

Pri vpisu na lokalni Urad za delo bo potrebovala vodenje pri urejanju dokumentacije. 

 

Slika 11: Udeleženka 7. 

8.1.8 UDELEŽENKA 8 

Stara je 19 let in obiskuje zadnji letnik nižjega poklicnega izobraževanja, smer Pomočnik v 

biotehniki in oskrbi. Z letošnjim šolskim letom zaključuje svoje izobraževanje. Karakterno je 

prijetna, komunikativna mladostnica, ki se v krogu vrstnikov dobro znajde. Izhaja iz zakotne 

večje kmečke družine, kjer je navajena delati. Gospodinjska dela obvlada do potankosti. 

Pisanje domačih nalog razume kot pisanje po nareku. Izredno šibko področje je matematika. 

Zelo je spretna v ročnih delih, saj kvačka, kleklja in plete. Njeni izdeliki so lepi, vendar 

nenatančni. Težko v zaporedju šteje ali ponavlja kroge stalnih zaporedij dalj časa, brez da se 

ušteje. Tudi sicer ji matematika v šoli predstavlja trd oreh. Izpeljuje jo s prepisovanjem. 

Praktičnih izkušenj v prostoru in času ni znala orientirati sama. Zaradi ročnih spretnosti je v 

šoli pri praktičnem pouku zelo uspešna in marljiva. Podobne težave kot z matematiko ima z 

angleškim jezikom in slovenščino. Prošnje za delo in življenjepisa ne bo znala napisati, ravno 

tako bo potrebovala vodenje pri vpisu na lokalni Urad za delo. Za to udeleženko je pot do 

rehabilitacijskega svetovalca nujna, sama pa je ne pozna. Kot delavka bi bila marljiva, pridna, 

točna in natančna pri delih, ki so ji poznana, v določenem času bi se priučila tudi novih 

opravil. Njena pričakovanja o poklicni poti in poklicni cilji niso realni. Ne zna urediti 

dokumentov, ki so potrebni za vpis na lokalni Urad za delo. 
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Slika 12: Udeleženka 8. 

8.1.9 UDELEŽENEC 9 

Star je 19 let in obiskuje zadnji letnik srednjega poklicnega izbraževanja, smer Pek. V 

preteklosti je zaključil nižje poklicno izobraževanje, smer Pomočnik v biotehniki in oskrbi. 

Ve, kaj si v življenju želi, ve do kam lahko cilja, čeprav pred skupino vrstnikov tako ne 

deluje. Je mladostniško razposajen, zgovoren, zabaven in radoveden. Zelo dobro igra 

harmoniko, v preteklosti je zaključil nižjo glasbeno šolo. Med ostalimi vrstniki je dobro 

sprejet. V septembru se bo vpisal na lokalni Urad za delo. Pot do rehabilitacijskega svetovalca 

se mu zdi uporabna. Poiskal ga bo, če bo dalj časa iskal zaposlitev neuspešno. Mladostnik bi 

svojo vlogo za delo in življenjepis znal napisati bolje, če bi za to imel več časa in uporabo 

interneta na dosegu roke. S pomočjo je umestil svoje delovne izkušnje v prostor in čas. Stran 

ZRSZ zna raziskati in poiskati svoji izobrazbi primerno zaposlitev. Njegovi zaposlitveni cilji 

so realini in dosegljivi. Pri vpisu na lokalni Urad za delo bo potreboval vodenje pri urejanju 

dokumentacije. 
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Slika 13: Udeleženec 9. 

8.1.10 UDELEŽENEC 10 

Star je 15 let in obiskuje prvi letnik poklicnega srednješolskega programa, smer Slaščičar.  

Dijaškem domu prebiva prvo leto. Bil je najmlajši udeleženec in posledično s tem tudi 

najmanj zrel. Lahko je zelo zabaven in povezovalen, vendar v odnosu z vrstniki izbira napete, 

podtalne odnose. Z odraslimi se ne zna pogovarjati, jim ne zaupa. Je edini mladostnik, ki 

prihaja iz večinske osnovne šole. Zaradi velikih bralno napisovalnih težav je razvil veliko 

neprimernih vedenjskih vzorcev, ki mu v prihodnosti lahko škodijo. Pisanje je zelo šibko. Za 

šolsko delo se sam ne odloča. Delovnih navad nima, navajen je, da se reči enostavno izidejo. 

Po triadah je menjal večinske osnovne šole (3). Družina dobro finančno stoji, odnosi znotraj 

so razdvojeni, starša se pri vzgoji razhajata, kontrirata, mladostnik je posledično s tem 

zmeden, ne zna presojati o smiselnih pravilih. Je zelo dober prijatelj s starejšimi vrstniki, 

prijatelj ostane tudi takrat, ko sam sebi škoduje. Prevzema odgovornost za dejanja, ki niso 

njegova. V preteklosti so bile zlorabe in preprodaja mehkih drog, posledično s tem se je 

vključila tudi policija. Po vikendih v dijaški dom večkrat pride poškodovan zaradi pretepov. 

Hišni red v dijaškem domu še preizkuša. Odnosa do prihodnje zaposlitve še nima, niti ne 

razmišlja o tem, ve pa, da bo nekoč lahko delal v očetovem podjetju. Svojih poklicnih ciljev 

in predstav o zaposlitvi še nima razvitih. Težave so v šoli, saj zjutraj redno zamuja pouk, kar 

rešujemo z alternativnimi ukrepi, količina dovoljenih neopravičenih ur je bila presežena že 

novembra. Njegovi odsnosi s profesorji so napeti, zaradi neizpolnjevanja obveznosti. Pri 
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pisanju prošnje za delo je viden njegov odnos do dela. Svoj življenjepis in vlogo za delo bi 

lahko napisal s pomočjo. Kaj je rehabilitacijski svetovalec, ne ve, kaj predložiti pri vpisu na 

lokalni Urad za delo, ne ve. Delovnih izkušenj še nima. 

 

Slika 14: Udeleženec 10. 

8.1.11 UDELEŽENEC 11 

Star je 17 let in obiskuje zadnji letnik nižjega poklicnega izobraževanja, smer Pomočnik v 

tehnologiji gradnje. Želi nadaljevati šolanje na poklicnem izobraževanju, smeri še ni 

dokončno izbral, vendar se namerava držati gradnje. Osebnostno deluje kot zabavni profesor. 

V komunikacijo vstopa s klovnovskim pristopom. Z ostalimi mladostniki se dobro razume in 

je med njimi sprejet. V dijaškem domu ima prijatelja, ki zelo pozitivno vpliva nanj in obratno. 

Njegov način komunikacije z odraslimi ljudmi je seznanjanje, ki ga večkrat ne zna razumsko 

razložiti. Na delavnicah je sodeloval zelo dobro, vendar se je večkrat pokazala njegova 

kratkotrajna pozornost. Tudi on se je poigral z oglasom »pomivalec posode«, saj se izobražuje 

v popolnoma drugo smer. Življenjepis in vlogo za delo bo uspel napisati sam, vendar bo 

njegov izdelek potreboval popravke. Svojih delovnih izkušenj ni znal razmljivo umestiti v čas 

in prostor. Na internetu bo znal poiskati svoji izobrazbi primerno zaposlitev. Njegovi 

zaposlitveni cilji niso realni, saj vztraja pri s.p. obliki zaposlovanja, kjer bo sam svoj šef. Ne 

morem se odločiti, ali to misli resno, ali me preizkuša. Pot do rehabilitacijskega svetovalca se 

mu ni zdela smiselna. Pri vpisu na lokalni Urad za delo bo potreboval vodenje pri urejanju 

dokumentacije. 
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Slika 15: Udeleženec 11. 

8.1.12 UDELEŽENEC 12 

Star je 19 let in obiskuje prvi letnik poklicnega srednješolskega izobraževanja, smer Slaščičar. 

V preteklosti je zaključil nižje poklicno izobraževanje, smer Pomočnik v biotehniki in oskrbi. 

Med vrstniki velja za nadležnega, saj veliko govori in med pogovorom stalno v 

neenakopravni položaj postavlja vrstnike. Rad širi govorice in se veliko pritožuje na drugimi, 

sebe postavlja v vlogo žrtve. Za šolo je zelo zavzet in se rad dela pametnega. Njegovi zvezki 

so lepi in urejeni, saj v prostem času prepisuje šolsko snov v zgledno obliko, zvezke rad 

posodi ostalim vrstnikom. Trenutni vpisani program izobraževanja se mu zdi težak. Odraslim 

rad postavlja vprašanja iz splošne poučenosti. Zanimive so mu zgodbe o velikih imenih, 

dogodkih in kaj so ti ljudje, dogodki spremenili v svetu. Rad bere. Med delavnicami je 

zavzemal aktivno vlogo poslušalca, rad pa je tudi sodeloval v malih skupinah. Res se je trudil. 

Pri pisanju ponudbe, vloge za delo in življenjepisa je na delavnicah dal vse od sebe. Svojo 

prakso je s pomočjo orientiral v prostoru in času. Pri pisanju vloge za delo in življenjepisa bo 

v prihodnosti potreboval vodenje in pomoč. Pot do rehabilitacijskega svetovalca pozna in jo 

bo tudi uporabil, vendar bo potreboval pomoč pri urejanju dokumentacije za vpis na lokalni 

Urad za delo. Njegovi izobraževalni cilji so morda nerealni, medtem ko je zaposlitveni cilj z 

obema nogama na trdnih tleh.  
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Slika 16: Udeleženec 12. 

8.1.13 UDELEŽENEC 13 

Star je 16 let in obiskuje zadnji letnik v nižjem poklicnem izobraževanju, smer Pomočnik v 

biotehniki in oskrbi. Je tih, nesamozavesten mladostnik, ki se težko postavi zase. Dekleta ga 

imajo rada. Za sebe in svoje stvari vestno skrbi, pomembna mu je higiena. Povprečno dvakrat 

mesečno ima epileptični napad, ki ga zelo utrudi. V svojem življenju je navajen slediti in to 

vlogo brez upiranja sprejema. Zelo rad, dobro in s čutenjem prepeva bosanske pesmi, a 

pevskem zboru ne želi dodati svojega glasu. Ukvarja se z balinanjem in dosega vidne rezultate 

na nacionalni ravni v »kategoriji brez posebnih potreb«, njegov trener zna iz njega izvabiti 

najbolje. Njegovi cilji so cilji njegove skrbne družine. Zaposlitve samostojno ne bo nikoli 

zmogel opravljati v polnem delovnem obsegu, kljub zaključenemu nižjemu poklicnemu 

izobraževanju. Zaradi dozorevanja z družino načrtujejo nadaljevanje izobraževanja na 

programu Preoblikovalec lesa, saj triletnega srednješolskega izobraževalnega programa ne bi 

zmogel. Gospodinjska opravila ima rad, rad sodeluje pri kuhanju in pripravi hrane, vendar pri 

vsakem delu potrebuje vodenje. Pri vseh opravilih je počasen. Pot do rehabilitacijskega 

svetovalca ne pozna, ravno tako ne ve, katere dokumente je potrebno predložiti pri vpisu na 

lokalni Urad za delo. Svoje praktične izkušnje opiše takole: »Saj sem delal, tam sem delal.« 
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Slika 17: Udeleženec 13. 

8.1.14 UDELEŽENEC 14 

Star je 17 let in v letošnjem šolskem letu obiskuje prvi letnik poklicnega srednješolskega 

izobraževanja, smer Pek. Je zabaven, komunikativen, razgledan mladostnik, iz težkega 

depriviligiranega domačega okolja. Preživetvene strategije so na robu zakona. Sam želi stran 

in v to vlaga veliko dela in energije. Med počitnicami čim manj časa preživlja doma, zato se s 

pomočjo različnih organizacij udeležuje prostočasnih izobraževalnih in doživetvenih 

programov. Razvil je veliko telesno težo, ki jo trenutno uspešno regulira s pomočjo 

programov v Stični. Zelo dobro se spozna na računalnik. Med ostalimi mladostniki je odlično 

sprejet, saj jim redno pomaga pri zapletih s tehnologijo. Na delavnicah je deloval malenkost 

zdolgočaseno, kot da je tam neka tretja oseba in ne on sam. S pristopom je občasno negativno 

vplival na ostale. Ker sebe realno vidi vsaj še dve leti v procesu izobraževanja, v delo na 

delavnicah ni vlagal preveč truda. Ker je dober s tehnologijo, je na delavnicah v računalnici 

rad priskočil na pomoč z nameščanjem platna, projektorja, vrstnikom pri iskanju na spletu in 

oblikovanju dokumentov. Sam se za delo ni preveč potrudil. Na podlagi poznavanja 

mladostnika trdim, da zmore in zna napisati tako življenjepis kot vlogo za delo. Na spletnih 

straneh ZRSZ zna poiskati sebi primerno zaposlitev. Svoje praktične in delovne izkušnje je 

znal orientirati v prostoru in času. Njegov zaposlitveni cilj je realen. Vidi se kot »nočno sovo 

v peklu« – pekarni, kar je realen zaposlitveni cilj. Pot do rehabilitacijskega svetovalca pozna 
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in jo bo uporabil po potrebi. Zaradi nujnosti bo znal urediti tudi svoje dokumente za prijavo 

na lokalni Urad za delo. 

 

Slika 18: Udeleženec 14. 

8.1.15 UDELEŽENEC 15 

Star je 16 let in v letošnjem šolskem letu obiskuje zadnji letnik nižjega poklicnega 

izobraževanja, smer Pomočnik v tehnoloških procesih. Je zadržan mladostnik, ki potrebuje 

več časa, da pokaže svoje barve. Ko se sprosti je zabaven, pogovorljiv, šaljiv, spoštljiv, včasih 

muhast in učljiv v svojih zmožnostih. Rad uveljavi svojo voljo. Zelo je navezan na svoje 

ljubljenčke. Šola mu je pomembna, čeprav v njo ne vlaga veliko dela. Težave ima z 

matematiko in angleškim jezikom. Šolski stres rešuje z ustvarjanjem zgodb o maltretiranju in 

izsiljevanju. Zelo ga zanimajo avtomobili, zato želi nadaljevati izobraževanje po poklicnem 

programu, smer Avtomehanik. Pri gospodinjskih opravilih je dosleden in natančen, vendar jih 

opravlja le na pobudo, sam dela ne opazi. Svoje praktične izkušenje v prostoru in času je 

orientiral s pomočjo. Njegovi zaposlitveni cilji – avtomehanična delavnica, niso realni. Na 

spletnih stranez ZRSZ bo znal poiskati svoji izobrazbi primerno delovno mesto, ker pa je 

odločen in včasih kakšno stvar izpelje po svoje, bi znal ciljati tudi nerealno. Samih delavnic 

zaradi svojih izobraževalnih ciljev ni vzel preveč resno. Pri vpisu na lokalni Urad za delo bo 

potreboval vodenje in pomoč pri zbiranju pravih dokumentov. Pot do rehabilitacijskega 

svetovalca pozna, vendar verjame, da je ne bo potreboval. 
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Slika 19: Udeleženec 15. 

8.2 Kvantitativni del: analiza po trditveh 

V tem delu smo odgovarjali na 15 trditev. Na 16. trditev smo odgovorili le po izvedbi 

programa in jo grafično prikazali. 

TRDITEV 1: ve v čem je dober. 

H0: Poznavanje svojih spretnosti, veščin in znanj ni odvisno od izvedbe programa. 

H1: Poznavanje svojih spretnosti, veščin in znanj je odvisno od izvedbe programa. 

𝜒2 = 0 <𝜒2 (P = 0,05; g = 1) =3,841 

Vrednost 𝜒2 preizkusa ni statistično pomembna na ravni P = 0,05. Ničelno hipotezo obdržimo 

in trdimo, da poznavanje svojih spretnosti, veščin in znanj ni odvisno od izvedbe programa. 

Trditev je potrjena na skupini udeleženih(15) mladostnikov. 

Poznavanje svojih spretnosti, veščin in znanj je dogotrajen proces. Dejavnosti s področja 

poznavanja sebi bi bilo potrebno izvajati dalj časa, da bi se izrazila statistična pomembnost. 

TRDITEV 2: opredeli svoje interese. 

H0:Vedenje in poznavanje svojih interesov ni odvisno od izvedbe programa. 

H2:Vedenje in poznavanje svojih interesov je odvisno od izvedbe programa. 

𝜒2 = 1,292 <𝜒2 (P = 0,05; g = 1) =3,841 
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Vrednost 𝜒2 preizkusa ni statistično pomembna na ravni P = 0,05. Ničelno hipotezo obdržimo 

in trdimo, da vedenje in poznavanje svojih interesov ni odvisno od izvedbe programa. Trditev 

je potrjena na skupini udeleženih (15) mladostnikov. 

Raziskovanje svojih interesov bi bilo potrebno izvajati daljše obdobje, da bi se pokazala 

statistična pomembnost. 

TRDITEV 3: ima realen zaposlitveni cilj 

H0: Zastavljanje realnih zaposlitvenih ciljev ni odvisno od izvedbe programa. 

H3: Zastavljanje realnih zaposlitvenih ciljev je odvisno od izvedbe programa. 

 DA NE ∑ 

Pred izvedbo programa 2 13 15 

Po izvedbi programa 8 7 15 

∑ 10 20 30 

Tabela 1: prikaz odgovorov na trditev: ima realen zaposlitveni cilj. 

𝜒2 = 5,4 >𝜒2 (P = 0,05; g = 1) =3,841 

Vrednost 𝜒2 preizkusa je statistično pomembna na ravni P = 0,05. Ničelno hipotezo zavrnemo 

in s tveganjem manjšim od 5 % trdimo, da je realno postavljanje zaposlitvenih ciljev odvisno 

od izvedbe programa. Trditev je potrjena na skupini udeleženih (15) mladostnikov. 

POTRJENA RAZISKOVALNA HIPOTEZA H3! 

Razlika se je pokazala kot pomembna, saj so si udeleženi mladostniki po izvedbi programa 

zastavljali bolj realne zaposlitvene cilje. Zaposlitvene cilje so povezali s svojim 

izobraževalnim programom. 

TRDITEV 4: samostojno napiše ponudbo za delo 

H0:Samostojnost pri pisanju ponudbe za delo ni odvisna od izvedbe programa. 

H4: Samostojnost pri pisanju ponudbe za delo je odvisna od izvedbe programa. 

 DA NE S POMOČJO ∑ 

Pred izvedbo 

programa 
0 10 5 15 
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Po izvedbi 

programa 
5 4 6 15 

∑ 5 14 11 30 

Tabela 2: prikaz odgovorov na trditev: samostojno napiše ponudbo za delo. 

𝜒2 = 7,662 >𝜒2 (P = 0,05; g = 2) = 5,991 

Vrednost 𝜒2 preizkusa je statistično pomembna na ravni P = 0,05. Ničelno hipotezo zavrnemo 

in s tveganjem manjšim od 5 % trdimo, da je samostojnost pri pisanju ponudbe za delo 

odvisna od izvedbe programa. Trditev je potrjena na skupini udeleženih (15) mladostnikov. 

POTRJENA RAZISKOVALNA HIPOTEZA H4! 

Razlika se je pokazala kot pomembna. Na delavnicah so se udeleženi prvič seznanili s 

ponudbo za delo. S pisanjem svoje ponudbe so ugotovili, da se lahko na trgu dela ponudijo s 

svojimi znanji in spretnostmi. 

TRDITEV 5: zna orientirati svoje praktične izkušnje v prostoru in času 

H0: znanje orientacije svojih praktičnih izkušenj v prostoru in času ni odvisno od izvedbe 

programa. 

H5: znanje orientacije svojih praktičnih izkušenj v prostoru in času je odvisno od izvedbe 

programa. 

 DA NE ∑ 

Pred izvedbo programa 2 13 15 

Po izvedbi programa 7 8 15 

∑ 9 21 30 

Tabela 3: prikaz odgovorov na trditev: zna orientirati svoje praktične izkušnje v prostor in 

čas. 

𝜒2 = 3,968 >𝜒2 (P = 0,05; g = 1) =3,841 

Vrednost 𝜒2 preizkusa je statistično pomembna na ravni P = 0,05. Ničelno hipotezo zavrnemo 

in s tveganjem manjšim od 5 % trdimo, da je znanje, kako orientirati svoje praktične izkušnje 

v prostoru in času, odvisno od izvedbe programa. Trditev je potrjena na skupini udeleženih 

(15) mladostnikov. 
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POTRJENA RAZISKOVALNA HIPOTEZA H5! 

Statistična pomembnost pri orientaciji svojih praktičnih izkušenj v prostoru in času je mala. 

Pomoč pri orientiranju izkušenj bi imelo večji učinek, če bi to dejavnost izvedli individualno, 

saj bi se takrat resnično lahko posvetili mladostniku. 

TRDITEV 6: samostojno pošlje priporočeno pošiljko. 

H0:samostojno pošiljanje priporočene pošiljke ni odvisno od izvedbe programa. 

H6:samostojno pošiljanje priporočene pošiljke je odvisno od izvedbe programa. 

 DA NE S POMOČJO ∑ 

Pred izvedbo 

programa 
2 6 7 15 

Po izvedbi 

programa 
9 2 4 15 

∑ 11 8 11 30 

Tabela 4: prikaz odgovorov na trditev: samostojno pošlje priporočeno pošiljko. 

𝜒2 = 7,273 >𝜒2 (P = 0,05; g = 2) = 5,991 

Vrednost 𝜒2 preizkusa je statistično pomembna na ravni P = 0,05. Ničelno hipotezo zavrnemo 

in s tveganjem manjšim od 5 % trdimo, da je samostojno pošiljanje priporočene pošiljke 

odvisno od izvedbe programa. Trditev je potrjena na skupini udeleženih (15) mladostnikov. 

POTRJENA RAZISKOVALNA HIPOTEZA H6! 

Le dva mladostnika sta se pred izvedbo programa seznanila z različnimi možnostmi poštnega 

pošiljanja, saj se mladi danes bolj poslužujejo drugih socialnih medijev za posredovanje 

sporočil. Šest mladostnikov pred programom še nikoli ni slišalo za možnost priporočenega 

pošiljanja. 

TRDITEV 7: samostojno napiše svoj življenjepis. 

H0:samostojnost pri pisanju življenjepisa ni odvisna od izvedbe programa. 

H7:samostojnost pri pisanju življenjepisa je odvisna od izvedbe programa. 

 DA NE S POMOČJO ∑ 
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Pred izvedbo 

programa 
2 10 3 15 

Po izvedbi 

programa 
5 3 7 15 

∑ 7 13 10 30 

Tabela 5: prikaz odgovorov na trditev: samostojno napiše svoj življenjepis. 

𝜒2 = 6,655 >𝜒2 (P = 0,05; g = 2) = 5,991 

Vrednost 𝜒2 preizkusa je statistično pomembna na ravni P = 0,05. Ničelno hipotezo zavrnemo 

in s tveganjem manjšim od 5 % trdimo, da je samostojnost pri pisanju življenjepisa odvisna 

od izvedbe programa. Trditev je potrjena na skupini udeleženih (15) mladostnikov. 

POTRJENA RAZISKOVALNA HIPOTEZA H7! 

Pisanje življenjepisa je veščina. Kljub statistični pomembnosti bo znanje o pisanju 

življenjepisa pri mladostnikih hitro izpuhtelo, saj ni bilo dovolj ponovitev, da bi se znanje 

shranilo v dolgoročni spomin. 

TRDITEV 8: samostojno napiše prijavo za razpisano prosto delovno mesto. 

H0: samostojnost pri pisanju prijave za razpisano prosto delovno mesto ni odvisna od izvedbe 

programa. 

H8: samostojnost pri pisanju prijave za razpisano prosto delovno mesto je odvisna od izvedbe 

programa. 

 DA NE S POMOČJO ∑ 

Pred izvedbo 

programa 
0 5 10 15 

Po izvedbi 

programa 
5 3 7 15 

∑ 5 8 17 30 

Tabela 6: prikaz odgovorov na trditev: samostojno napiše prijavo za razpisano prosto 

delovno mesto. 

𝜒2 = 6,029 >𝜒2 (P = 0,05; g = 2) = 5,991 
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Vrednost 𝜒2 preizkusa je statistično pomembna na ravni P = 0,05. Ničelno hipotezo zavrnemo 

in s tveganjem manjšim od 5 % trdimo, da je samostojnost pri pisanju prijave na razpisano 

prosto delovno mesto odvisna od izvedbe programa. Trditev je potrjena na skupini udeleženih 

(15) mladostnikov. 

POTRJENA RAZISKOVALNA HIPOTEZA H8! 

Podobno kot s pisanjem življenjepisa se bo zgodilo s pisanjem prošnje. Zaradi neobnavljanja 

bo znanje hitro zbledelo. 

TRDITEV 9: na ZRSZ pozna postopek do rehabilitacijskega svetovalca 

H0: poznavanje postopka do rehabilitacijskega svetovalca na ZRSZ ni odvisna od izvedbe 

programa. 

H9: poznavanje postopka do rehabilitacijskega svetovalca na ZRSZ je odvisna od izvedbe 

programa. 

 DA NE ∑ 

Pred izvedbo programa 1 14 15 

Po izvedbi programa 13 2 15 

∑ 14 16 30 

Tabela 7: prikaz odgovorov na trditev: na ZRSZ pozna postopek do rehabilitacijskega 

svetovalca. 

𝜒2 = 19,286 >𝜒2 (P = 0,05; g = 1) =3,841 

Vrednost 𝜒2 preizkusa je statistično pomembna na ravni P = 0,05. Ničelno hipotezo zavrnemo 

in s tveganjem manjšim od 5 % trdimo, da je poznavanje postopka do rehabilitacijskega 

svetovalca na ZRSZ odvisna od izvedbe programa. Trditev je potrjena na skupini udeleženih 

(15) mladostnikov. 

POTRJENA RAZISKOVALNA HIPOTEZA H9! 

Ta trditev se je pokazala kot statistično najpomembnejša. Samo en mladostnik je pred 

programom slišal za rehabilitacijskega svetovalca. Lahko rečemo, da si bo večina tudi po 

daljšem času zapomnila ime »rehabilitacijski svetovalec«, vendar bodo pozabili zakaj ga 

potrebujejo, kako do njega.  
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TRDITEV 10: samostojno raziskuje spletno stran ZRSZ. 

H0: samostojnost pri raziskovanju spletne strani ZRSZ ni odvisna od izvedbe programa. 

H10: samostojnost pri raziskovanju spletne strani ZRSZ je odvisna od izvedbe programa. 

 DA NE S POMOČJO ∑ 

Pred izvedbo 

programa 
2 5 8 15 

Po izvedbi 

programa 
10 2 3 15 

∑ 12 7 11 30 

Tabela 8: prikaz odgovorov na trditev: samostojno raziskuje spletno stran ZRSZ. 

𝜒2 = 8,892 >𝜒2 (P = 0,05; g = 2) = 5,991 

Vrednost 𝜒2 preizkusa je statistno pomembna na ravni P = 0,05. Ničelno hipotezo zavrnemo 

in s tveganjem manjšim od 5 % trdimo, da je samostojnost pri raziskovanju spletne strani 

ZRSZ odvisna od izvedbe programa. Trditev je potrjena na skupini udeleženih (15) 

mladostnikov. 

POTRJENA RAZISKOVALNA HIPOTEZA H10! 

Mladi so spretni z internetom. Izvedba programa je pripomogla k temu, da so bili usmerjeni 

na strani ZRSZ, saj sami še niso imeli potrebe po raziskovanju.  

TRDITEV 11: izpelje dvominutno predstavitev o sebi. 

H0: izpeljava dvominutne predstavitve o sebi ni odvisna od izvedbe programa. 

H11: izpeljava dvominutne predstavitve o sebi je odvisna od izvedbe programa. 

 DA NE S POMOČJO ∑ 

Pred izvedbo 

programa 
0 12 3 15 

Po izvedbi 

programa 
5 4 6 15 

∑ 5 16 9 30 
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Tabela 9. prikaz odgovorov na trditev: izpelje dvominutno predstavitev o sebi. 

𝜒2 = 10 >𝜒2 (P = 0,05; g = 2) = 5,991 

Vrednost 𝜒2 preizkusa je statistično pomembna na ravni P = 0,05. Ničelno hipotezo zavrnemo 

in s tveganjem manjšim od 5 % trdimo, da je izpeljava dvominutne predstavitve o sebi 

odvisna od izvedbe programa. Trditev je potrjena na skupini udeleženih (15) mladostnikov. 

POTRJENA RAZISKOVALNA HIPOTEZA H11! 

Mladostniki so se prvič preizkusili v predstavljanju sebe z namenom pridobitve zaposlitve. S 

programom so pridobili prvo izkušnjo, ki pa je ne bodo znali prenesti na realno situacijo. 

TRDITEV 12: pozna celotno ime šole, ki jo obiskuje 

Za pravilni oziroma nepravilni odgovor smo se odločali na podlagi poznavanja izobraževalnih 

programov, ki jih udeleženi obiskujejo. 

H0: poznavanje celotnega imena šole, ki jo obiskujejo, ni odvisno od izvedbe programa. 

H12: poznavanje celotnega imena šole, ki jo obiskujejo, je odvisno od izvedbe programa. 

 DA NE ∑ 

Pred izvedbo programa 6 8 15 

Po izvedbi programa 13 2 15 

∑ 19 16 30 

Tabela 10: prikaz odgovorov na trditev: pozna celotno ime šole, ki jo obiskuje. 

𝜒2 =  6,152 >𝜒2 (P = 0,05; g = 1) =3,841 

Vrednost 𝜒2 preizkusa je statistično pomembna na ravni P = 0,05. Ničelno hipotezo zavrnemo 

in s tveganjem manjšim od 5 % trdimo, da je poznavanje celotnega imena šole, ki jo 

obiskujejo, odvisno od izvedbe programa. Trditev je potrjena na skupini udeleženih (15) 

mladostnikov. 

POTRJENA RAZISKOVALNA HIPOTEZA H12! 

Pred izvedbo programa kar nekaj mladih ni znalo opredeliti, katero šolo obiskujejo. Skozi 

program smo vsa imena šol, kjer so tudi programi nižjega poklicnega izobraževanja tolikokrat 

ponovili, da ime šole in ime svojega izobraževanja ne bodo nikoli pozabili. 
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TRDITEV 13: pozna dolžino svojega izobraževalnega programa. 

H0: poznavanje dolžine svojega izobraževalnega programa ni odvisno od izvedbe programa. 

H13: poznavanje dolžine svojega izobraževalnega programa je odvisno od izvedbe programa. 

𝜒2 = 2,727 <𝜒2 (P = 0,05; g = 1) =3,841 

Vrednost 𝜒2 preizkusa ni statistično pomembna na ravni P = 0,05. Ničelno hipotezo obdržimo 

in trdimo, da poznavanje dolžine svojega izobraževanja ni odvisno od izvedbe programa. 

Trditev je potrjena na skupini udeleženih (15) mladostnikov. 

Poznavanje dolžine svojega izobraževalnega porgrama se ni pokazal kot statistično 

pomembna, saj je večina mladostnikov vedela, koliko časa morajo še hoditi v šolo. 

TRDITEV 14: ve s kakšnim preizkusom zaključi šolanje po programu. 

H0: vedenje s kakšnim preizkusom zaključi šolanje po programu ni odvisno od izvedbe 

programa. 

H14: vedenje s kakšnim preizkusom zaključi šolanje po programu je odvisno od izvedbe 

programa. 

𝜒2 = 2,16<𝜒2 (P = 0,05; g = 1) =3,841 

Vrednost 𝜒2 preizkusa ni statistično pomembna na ravni P = 0,05. Ničelno hipotezo 

obdržimoin trdimo, da vedenje s kakšnim preizkusom oseba zaključi šolanje po programu ni 

odvisno od izvedbe programa. Trditev je potrjena na skupini udeleženih (15) mladostnikov. 

Mladostnike v zadnjem letniku nižjega poklicnega izobraževanja preko celega šolskega leta 

pripravljajo na zaključni izpit, zato je večina zadnji preizkus poznala. 

TRDITEV 15: ve katere dokumente mora predložiti za prijavo na ZRSZ. 

H0: vedenje katere dokumente mora predložiti za prijavo na ZRSZ ni odvisno od izvedbe 

programa. 

H15: vedenje katere dokumente mora predložiti za prijavo na ZRSZ je odvisno od izvedbe 

programa. 

 DA NE NEPOPOLNO ∑ 

Pred izvedbo 1 14 0 15 
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programa 

Po izvedbi 

programa 
3 5 7 15 

∑ 4 19 7 30 

Tabela 11: prikaz odgovorov na trditev: ve katere dokumente mora predložiti za prijavo na 

ZRSZ. 

𝜒2 = 12,263 >𝜒2 (P = 0,05; g = 2) = 5,991 

Vrednost 𝜒2 preizkusa je statistno pomembna na ravni P = 0,05. Ničelno hipotezo zavrnemo 

in s tveganjem manjšim od 5 % trdimo, da je vedenje, s katerimi dokumenti oseba opravi 

prijavo na ZRSZ, odvisno od izvedbe programa. Trditev je potrjena na skupini udeleženih 

(15) mladostnikov. 

POTRJENA RAZISKOVALNA HIPOTEZA H15! 

Večina udeleženih še vedno ne bo zmogla samostojne prijave na ZRSZ. Pri tem bodo 

potrebovali pomoč s strani šole, staršev in zaposlitvene svetovalke na ZRSZ. 

TRDITEV 16: Naloge izpolnjuje s prepisovanjem vzorcev 

 

Slika 20: Prikaz odgovorov na trditev: naloge izpolnjuje s prepisovanjem vzorcev. 

8.3 Evalvacija izvedbe programa in predlogi za naprej 

Program bi bil v naših očeh uspešnejši, če bi vsako tematiko lahko podrobneje predelali, jo 

predelovali daljše obdobje, da bi se vedenje, veščine ali znanje »usedlo«. Da bi bil proces 

prenosa podatkov iz kratkoročnega spomina v dolgoročni spomin večkraten, tolikokraten, da 

bi »sedel« v dolgoročni spomin. Program bi moral teči skozi daljše obdobje šolskega leta, ki 

je pri izobraževanju na programih nižjega poklicnega in poklicnega izobraževanja specifično, 
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saj vključuje praktični pouk in obvezno zunanjo prakso, ki se gibata različno od programa, ki 

ga posamezniki obiskujejo preko celega leta. Vsekakor bi dijaki potrebovali več ponovitev 

pisanja ponudb, vlog in življenjepisov. Pri oblikovanju časovnega okvira njihovih praktičnih 

izkušenj nas je presenetilo njihovo stanje, po drugi strani pa so bili udeleženi stari največ 19 

let. Koliko delovnih izkušenj lahko posameznik nabere do devetnajstega leta starosti? Za to 

dejavnost bi absolutno potrebovali več časa, več delavnic, morda celo individualno delo.   

Program v Centru Janeza Levca Ljubljana je izvedljiv od sredine oktobra, začetka novembra, 

pa do konca marca, saj je takrat v dijaškem domu prisotnih največ dijakov. Do oktobrskih, 

novembrskih počitnic se zaključijo različni projekti, ki izkoriščajo zadnje utrinke poletja in se 

v dijaškem domu vzpostavijo urniki interesnih dejavnosti, ustalijo se spreminjajoči urniki 

dijakov. Sprašujem se, kdo bi si sploh za interesno dejavnost izbral veščine nastopa na trgu 

dela – pisanje prijave na delovno mesto itd.?Kako bodo pridobili te veščine, če jih ne bodo 

imeli priložnosti vaditi?   

Sam program bi bil uspešnejši, če bi za izvedbo lahko izbrali primernejšo uro, kot je peta ura 

popoldan za začetek. Pri treh delavnicah smo zaključili šele po osmi uri zvečer. Učinkovitost 

udeleženih je bila zato zmanjšana. Zaradi njihovih urnikov so bili v dijaškem domu vsi 

prisotni šele ob peti ali celo po peti uri popoldan. V ta namen se je začetek delavnic zamikal. 

Občasno so dijaki (tisti, ki so imeli v ponedeljkih na urniku prakso) na delavnice prihajali 

neposredno iz praktičnega pouka v šoli. Mladostniki brez posebnih pogojov funkcioniranja bi 

imeli težave pri motivaciji in zbranosti. 

Med izvajanjem programa smo prišlido ugotovitev, da ni povezovanja med dijaki in 

delodajalci. Tovrstno delo je v domeni ZRSZ in šolskih svetovalnih služb, ki pa se na podlagi 

učnih načrtov in nepredvidenih šolskih ur namenjenih poklicni orientaciji praktično ne more 

vzpostaviti. Sami nimamo dovolj znanj o poklicih, za katere se izobražujejo udeleženi dijaki, 

da bi jim lahko nudili kakovostno pomoč pri oblikovanju njihovih prijav za delo, 

življenjepisov, kjer je potrebno opisati svoje delovne naloge. Vsi udeleženi potrebujejo pomoč 

pri verbalnem opredeljevanju svojih znanj in veščin. Razgovori bodo za njih trd oreh. 

Izvedba programa bi bila uspešnejša, če bi delavnice vodili vsaj dve osebi. Organizacija 

izvedbe, sprotnega sestavljanja potekov na podlagi gibanja skupinske dinamike, sprotnih 

spoznanj o dejanskem stanju veščin udeležencev, zavedanja, da sam nisi dovolj (za 

kakovostno pomoč mladostnikom med programom, da bi iz njega lahko potegnili največ), je 

bila precej stresna.  
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Med programom nismo uspeli navezati kontakta z ZRSZ. Osebni stik z rehabilitacijskim 

svetovalcem bi vplival na motivacijo, da bi udeleženci te uslužbence ZRSZ dejansko poiskali.  

Neprestano nadgrajajočo izvedbo programa bi lahko predlagali kot del letnega delovnega 

načrta v »naši« instituciji. Program potrebuje nadgradnjo, več ljudi, sodelovanje z ZRSZ, 

sodelovanje z delodajalci, z Zdravstvenim domom za predstavitev bolniškega dopusta in 

daljše obdobje izvajanja. 
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9. Zaključek 

Vloga in položaj posameznika v socialnem okolju se spreminjata, saj so v človekov vsakdan 

uveljavene vrednote, ki zavračajo diskriminacijo. Sama družba bi si morala prizadevati za bolj 

enakopraven položaj oseb s posebnimi potrebami. Družbena skrb za osebe, katerih posebne 

potrebe so očitne, se hitreje vzpostavi, saj potrebo po pomoči vsakdo hitro uvidi. Prizadevanje 

za osebe, ki na videz ne kažejo nikakršnih odstopanj, odstopajo pa po sistemih razmišljanja, 

pomnenja, priklica, zmožnostih organizacije misli, organizaciji dela, selekciji podatkov, 

komunikaciji, pa je težje. Zmožnosti oseb opredeljenih z LDMR odstopajo od povprečnih, 

nekateri ravno toliko, da navidezno zmorejo popolnoma samostojno življenje. In ga zmorejo, 

če se družba sama potrudi za njihov enakopravni položaj. Trenutno bi njihov enakopravni 

položajdosegli, če bi bil sistem pomoči vzpostavljen do te stopnje, ki bi zagotavljal 

njihovoenakopravnost. 

Mladostniki z LMDR po zaključku osnovne šolez NIS lahko izbirajo med šestimi programi 

nižjega poklicnega izobraževanja. »Nekateri trdijo, da je najpomembnejše, koliko izbir ima 

oseba s posebnimi potrebami, ki mora sama izraziti svoje želje, na voljo. Pri tem pa ljudje ne 

upoštevajo, da so osebe s posebnimi potrebami vse življenje živele brez izbir in ne znajo ali 

pa si ne upajo izraziti svojih zahtev.« (Zaviršek, 2000, str. 19).  

Egidija Novljan (1997) postavlja vprašanje o smislu doseganja tako 

imenovane»polkvalifikacije«, čeprav vemo, da je ta socialna skupina ljudi praktično 

nezaposljiva. Sama menim, da so ti mladi ne samo nezaposljivi, temveč niso še dovolj zreli in 

potrebujejo še veliko usmerjenega vodenja do samostojnosti.Morda potrebujemo sistem, ki bi 

omogočal možnost podaljšanega šolanja v obliki polzaposlitve izven šole, kar bi 

mladostnikom dopustilo nujno dozorevanje in hkrati navajanje na delovno okolje. S tem bi 

pridobili realnejši in dolgotrajnejši vpogled v njegove delovne zmožnosti in šele na podlagi 

tega, bi se kasneje razmišljalo o nadaljnem usmerjanju, če bi bilo to še potrebno. Ravno tako 

pa bi se vzpostavil nujno potrebni most med delodajalci, izobraževalnimi programi in ZRSZ. 

Osebe z LMDR iz programov izobraževanja izpadejo najhitreje. Ob zaključku izobraževanja 

(običajno le nižje poklicno izobraževanje), kar je v poznih najstniških, zgodnjih dvajsetih 

letih, izgubijo vso sistemsko pomoč namenjeno osebam z motnjami v duševnem razvoju. Kaj 

se zgodi s temi mladostniki, ne ve nihče. Skozi svoje raziskovanje in tudi delo, ki ga trenutno 

opravljam, skušam sestavljati njihove življenjske zgodbe. Žal uspemo videtile ozek krog 

mladostnikov in staršev, ki so vključeni v delovno enoto Dom, Centra Janeza Levca 
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Ljubljana. Večina naših mladostnikov (in pogosto v preteklosti tudi njihovi starši) se 

izobražuje na programih nižjega poklicnega izobraževanja. Nekaterim »uspe« in zaključujejo 

še poklicne programe, na katerih so zaradi opredeljene LMDR ostali brez učne pomoči (kot 

pripadajo dijakom, ki prihajajo v iste programe iz osnovnih šol kot učenci s posebnimi 

potrebami, ki svojo posebnost uveljavljajo tudi v srednješolskih programih). Na tem področju 

je potrebno vzpostaviti sistem, ki bi jim omogočal enakopravnost. 

Na podlagi vedenja, da nekateri mladostniki z naslednjim šolskim letom zaključujejo šolanje, 

smo jim ponudili nekaj, kar menimo, da bodo lahko uporabili pri iskanju svoje zaposlitve v 

domačem kraju. Oblikovali smo 9 delavnic, skozi katere smo raziskovali sebe, svoje interese, 

trenirali pisanje ponudbe in prošnje za delo, skupaj smo oblikovali časovni pregled njihovih 

praktičnih izkušenj in napisali življenjepis preko spletne strani www.europass.si.  Mislim, da 

je pomembno, da vedo, kaj jim njihova »lažja motnja v duševnem razvoju« ali »dolgotrajno 

bolan otrok« in »lažja motnja v duševnem razvoju« na ZRSZ lahko doprinese ali škodi, 

odvisno od posameznika. Na zadnjem srečanju se je večina mladostnikov opredelila, da bi o 

lastnih odločbah rada vedela več oziroma smo se dogovorili, da jim obstoječe odločbe iz 

individualiziranih programov prekopiramo in damo, da jih po potrebi uporabijo na ZRSZ, saj 

jim odločba odpira vrata do rehabilitacijskega svetovalca. 

Po izvajanju programa sem na prvem mestu vesela nad učinkom samega programa in 

napredkom udeleženih, a na drugi strani sta skrb in skepticizem nad zrelostnim stanjem 

udeleženih velika. Primerjava mladostnikov pred in po izvedbi programa se je pokazala kot 

statistično pomembna, saj se je program izkazal kot učinkovit v enajstih trditvah od petnajstih. 

Velik napredek se je pokazal pri poznavanju postopkov prijave in iskanjuzaposlitve na spletni 

strani ZRSZ. Pomembna sprememba v delovanju mladostnikov je bilo soočenje z odločbami, 

s katerimi dosežejo rehabilitacijske svetovalce na ZRSZ. Povezava med razpisom za prosto 

delovno mesto in pisanjem prijave za delo je bila vzpostavljena, vendar samo pisanje še ni 

dovolj zasidrano v dolgoročni spomin, da bi ga večina udeleženih mladostnikov znala 

uporabiti v praksi.  

Velike spremembe v razvoju tehnologije, avtomatizaciji proizvodnje in organizacije dela 

spreminjajo razmere na trgu delovne sile oziroma določajo drugačne potrebo po izobrazbi in 

usposobljenosti iskalcev zaposlitve (Dominkuš, 1997). Trg dela ne zahteva samo izobrazbene 

spremembe, zahteva predvsem delavca spretnega iskanja, zmožnega selekcioniranja in 

združevanja informacij, delavca, ki ima dobro razvite organizacijske, socialne in 

komunikacijske spretnosti (Ažman idr., 2005). Tovrstne zahteve trga dela so za osebe z 

http://www.europass.si/
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LMDR, ki so uradno enakopravne, težko dosegljive oziroma bodo ti ljudje brez dodatnih 

vodenj in pomoči težko zadovoljili zahteve delodajalcev. Na podlagi njihovih osnovnih 

značilnosti, kljub pozitivnim vplivom izvedenega programa, lahko zapišem, da bodo nekateri 

na trgu dela v svojem življenju težko konkurenčni. 
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http://www.ess.gov.si/_files/7916/Strokovna_izhodisca_za_leto_2016.pdf
http://pefprints.pef.uni-lj.si/1188/1/Vogrinc_Krek_Delovanje_svetovalne.pdf
http://pefprints.pef.uni-lj.si/1188/1/Vogrinc_Krek_Delovanje_svetovalne.pdf
file:///C:/Users/Mojca/Downloads/Uradni%20list%20RS,%20št.%2020/2011%20(18.%203.%202011).%20Pridobljeno%20s:%20https:/www.uradni-list.si/1/content%3fid=102703
file:///C:/Users/Mojca/Downloads/Uradni%20list%20RS,%20št.%2020/2011%20(18.%203.%202011).%20Pridobljeno%20s:%20https:/www.uradni-list.si/1/content%3fid=102703
file:///C:/Users/Mojca/Downloads/Uradni%20list%20RS,%20št.%2016/2007%20(23.%202%202007).%20Pridobljeno%20s:%20https:/www.uradni-list.si/1/content%3fid=78530
file:///C:/Users/Mojca/Downloads/Uradni%20list%20RS,%20št.%2016/2007%20(23.%202%202007).%20Pridobljeno%20s:%20https:/www.uradni-list.si/1/content%3fid=78530
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2714
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11. PRILOGE 

PRILOGA 1 

VPRAŠALNIK 

 

Spol (obkroži):  Ž   M 

 

Starost:    

 

1. Preberi trditve in označi izbrani odgovor. 

 

Poznam svoje osebnostne lastnosti.  DA NE 

Poznam svoje veščine. DA NE 

Poznam svoje cilje. DA NE 

Poznam svoje zaposlitvene cilje. DA NE 

Zaposleni za nedoločen čas imajo neomejeno dni letnega dopusta. DA NE 

Če sem bolan/bolna ostanem doma. DA NE 

Za bolniški dopust zadostuje moje napisano opravičilo. DA NE 

Če zbolim, obiščem zdravnika, da mi odpre bolniški list. DA NE 

Lahko grem na bolniški dopust, čeprav nisem bolan. DA NE 

Znam napisati prijavo, vlogo, prošnjo za delovno mesto. DA NE 

Znam poiskati prosta delovna mesta na internetni strani Zavoda 

Republike Slovenije za zaposlovanje. 
DA NE 

Znam opraviti dober razgovor z delodajalcem. DA NE 

Vem kje najdem razpisana delovna mesta. DA NE 

Vem koga poiskati na Uradu za delo. DA NE 

Vem na katerem področju si želim delati. DA NE 

Po zaključku šolanja si avtomatično prijavljen na Urad za delo.  DA NE 

Če sem brezposelen v vsakem primeru dobim denarno nadomestilo. DA NE 

Znam zbrati podatke, ki jih rabim predložiti pri prijavi na Uradu za 

delo. 
DA NE 

Znam napisati življenjepis (Europass). DA NE 
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2. Kako se imenuje poklic, ki te zanima? 

            

           

 

3. Kako se imenuje poklic, za katerega se izobražuješ? 

            

           

 

4. Kako se imenuje šola, ki jo obiskuješ? Napiši s polnim imenom. 

            

           

 

5. Katero stopnjo izobrazbe dosežeš z zaključenim nižjim poklicnim 

izobraževanjem? (obkroži en odgovor) 

 

a) Osnovnošolsko izobrazbo, II. stopnjo izobrazbe 

b) Srednješolsko izobrazbo, III. stopnjo izobrazbe 

c) Srednješolsko poklicno izobrazbo, IV. stopnjo izobrazbe 

d) Univerzitetno izobrazbo, VII. stopnjo izobrazbe 

 

6. Koliko let traja šolanje za tvoj poklic? (obkroži en odgovor) 

 

a) 4 leta 

b) 2 leti 

c) 3 leta 

d) 5 let 

 

7. S čim zaključiš šolanje? (obkroži en odogovor) 

 

a) Matura 

b) Mojstrski izpit 

c) Zaključni izpit 

d) Poklicno maturo 

e) Diplomska naloga 

 

8. Kje boš iskal zaposlitev, ko zaključiš izobraževanje? 
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9. Kje se boš prijavil, ko zaključiš šolanje?  

 

a) V Zdravstvenem domu 

b) V knjižnici 

c) Na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje 

d) Na lokalnem Uradu za delo 

 

 

10. Koga poiščeš na lokalnem Uradu za delo? (obkroži en odgovor) 

 

a) Čistilko 

b) Svetovalca zaposlitve 

c) Hišnika 

d) Varnostnika 

e) Rehabilitacijskega svetovalca  

 

11. Kaj potrebuješ za prijavo na lokalnem Uradu za delo? 

            

           

 

12. Na spletni strani Zavoda za zaposlovanje so podatki za prosto delovno 

mesto. Napiši vlogo, prošnjo za razpisano prosto delovno mesto in svoj 

življenjepis. (na koncu vprašalnika je prazen list za pisanje prijave, vloge, 

prošnje in življenjepisa) 
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POMIVALEC/KA POSODE - M/Ž 

 

Podatki o prostem delovnem mestu oz. vrsti dela številka MH66460 

 

Naziv delodajalca HOTEL SLON D.D. LJUBLJANA 

Naslov delodajalca Slovenska cesta 34 , 1000 LJUBLJANA 

Kontaktna oseba delodajalca za 

kandidate 

kontaktna oseba: SMUKOVIČ DAVID telefon: 031 671 781 el. naslov: 

karmen.zakosek@hotelslon.com  

Naziv delovnega mesta oziroma dela 
POMIVALEC/KA POSODE - M/Ž 

Opis del in nalog 

OPRAVLJANJE POSTOPKOV GROBE OBDELAVE SUROVIN IN DRUGA 

PRIPRAVLJALNA DELA, 

 ČIŠČENJE DELOVNIH PROSTOROV, POVRŠIN, OPREME IN DELOVNIH 

PRIPOMOČKOV, 

 ROČNO IN STROJNO ČIŠČENJE IN POMIVANJE POSODE (BELA, ČRNA, 

STEKLENINA, PRIBOR) IN OSTALEGA DROBNEGA INVENTARJA, 

 MENJAVA UMAZANEGA PERILA V PRALNICI, 

 PREVZEMANJE ČISTIL IN POTROŠNEGA MATERIALA IZ SKLADIŠČA ČISTIL... 

 

Upravna enota delovnega mesta 

oziroma dela 

LJUBLJANA 

Izobrazba 

osnovnošolska 

 

Trajanje zaposlitve Določen čas,  3 mesece 

Delovni čas polni delovni čas 

Delovne izkušnje 6 mes 

Prijava je mogoča do 3.11.2015 

Način prijave kandidatov 
kandidati naj pošljejo vlogo in življenjepis na zgoraj naveden naslov. 

Poskusno delo 1 mesec 

Objava PD na Ljubljana 

 

Vir: Zavod RS za zaposlovanje,http://www.ess.gov.si 

 

  

http://www.ess.gov.si/
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Življenjepis 
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Prijava, vloga, prošnja za delo 
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PRILOGA 2 
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PRILOGA 3 

INTERESI IN NAŠI ZNAČAJI 

Kaj rad počneš v prostem času? Kaj počneš v popoldanskem času? Katere 

predmete v šoli imaš rad? Zakaj imaš rad te predmete? Katerih predmetov ne 

maraš? Zakaj jih ne maraš? Katere interesne dejavnosti obiskuješ v šoli? Katere 

interesne dejavnosti obiskuješ v Domu? S čim se zaposliš čez vikend doma? Ali 

se znaš držati dogovorjenega? Ali dogovorjeno vedno izpolniš? Ali znaš izraziti 

željo? Ali znaš svojo željo objasniti drugemu tako, da te bo razumel? Ali se znaš 

prilagajati? Ali si strpen ali se hitro razjeziš? Kaj lahko poveš o sebi? Kakšne 

navade imaš? Kaj se ti zdi pomemebno, da dosežeš v svojem življenju? Ali si pri 

svojem delu vztrajen? Koliko časa vztrajaš pri istem opravilu? Dokler ga ne 

dokončaš, ali prej odnehaš? Kakšne odnose imaš z drugimi ljudmi (starši, 

sorojenci, vrstniki, profesorji, vzgojitelji, ljudmi ki jih srečuješ zunaj ožjega 

okolja)? 

 

SPOSOBNOSTI 

Kakšne sposobnosti imaš? Kakšne sposobnosti imamo ljudje na splošno? Ali si 

hitro zapomniš snov? Kolikokrat rabiš ponoviti, da si pri posameznem delu 

uspešen? Pri katerih opravilih si hiter, pri katerih počasnejši? V čem si dober in 

kaj ti nikakor ne gre od rok? Ali si spreten in natančen z rokami? Ali rad rišeš, 

pišeš, govoriš, poješ, igraš, računaš? Ali rad učiš novih znanj? Ali si pri želji po 

dosegu cilja narediš delovni načrt, delo sistematiziraš? Ali veš kataro delo 

opraviš najprej, katero kasneje? 

 

UČNE NAVADE 

Ali si v šoli uspešen? Pri katerih predmetih si uspešen? Kaj delaš, da si pri teh 

predmetih uspešen? Ali imaš urejen svoj učni kotiček? Na kakšen način se učiš 

(sam, v paru, v skupini)? Ali se znaš učiti? Kako se učiš (bereš in v glavi ponavljaš 

prebrano, snov si razdeliš v sklope, večkrat prepišeš snov v miselni vzorec ali 

povzetek, si narišeš sličice, ali si lažje zapomniš snov, če ti jo kdo glasno bere)? 
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Ali pri učenju znaš poiskati pomoč, če jo potrebuješ? Ali se učiš vsak dan? Koliko 

časa na dan se učiš? Ali redno opraviš domače naloge? 

PRILOGA 4 

MOJE UČNE NAVADE IN DELOVNI PROSTOR 

 Kje se učiš? 

 Kdaj se učiš? 

 Kje stoji tvoja delovna miza (ob oknu, ob steni, pred oknom,...)? 

 Od kod prihaja svetloba na tvojo delovno površino? 

 Kakšen stol uporabljaš med učenjem (vrtljiv, z naslonjalom za roke, mehak, 

zibljiv,...)? 

 Kakšen je tvoj delovni prostor na praksi? 

 Kako imaš urejena svoja orodja, ki jih poterbuješ za delo (na sredini, ob 

robu, na polici pod delovno površino,...)? 

 Kako so urejene tvoje potrebščine med učenjem (na mizi, na postelji, poleg 

pisalne mize na tleh,...)? 

 Ali imaš poleg delovnega prostora, prostora za učenje »oglasno desko«, 

list, kamor si zapisuješ/imaš zapisane zadatke za delo (urnik, koledar, 

zapisani cilji, želje, pomembno prihodnje dogodke, obveznosti,...)? 

 Ali za samoorganizacijo uporabljaš planer (planer je knjižica z dnevi in 

datumi s prostorom, kamor vpisujemo zadatke, naloge,...)? 

 Ali pri učenju, delu paziš na zračnost prostora?
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PRILOGA 5 

KAJ PRAVIJO TVOJI STARŠI (bratje, sestre, tete, stare mame...)  

O TEBI? (Kaj storiš, da te tvoji starši pohvalijo? Katera  

opravila so še posebej cenjena doma...) 

S ČIM SE LAHKO POHVALIM? 

(kaj vse sem že dosegel, kaj znam,  

v čem sem dober, kaj zmorem, kaj me zanima...?) 

KAJ PRAVIJO O TEBI PRIJATELJI? 

(Ali se lahko zanesejo nate? Ali se držiš dogovorov?  

Ali si pripravljen priskočiti na pomoč, če je v tvoji moči...?) 

 

KDAJ TE POHVALIJO/KRITIZIRAJO V ŠOLI, DOMU?      

(Kaj storiš, da si pohvaljen/grajan? Kakšno vedenje zavzemaš takrat?  

Katero dejanje nagrajujejo vzgojitelji, učitelji? Ali kdaj zamujaš k pouku...?) 

KAJ MISLIŠ, DA BI O TEBI DEJAL TVOJ DELODAJALEC? 

(Ali si točno v službi? Ali odgovorno opravljaš svoje delo? Ali se  

prepiraš z nadrejenim...?) 
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PRILOGA 6 
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PRILOGA 7 
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PRILOGA 8 

 

  



 

122 

 

PRILOGA 9 

Nina Novak 

Resljeva ulica 12 

1000 Ljubljana 

GSM: 070 83 45 77 

Ljubljana, 23. november 2015 

Pekarna in slaščičarna Slapek 

Ižanska cesta 

1000 LjubljanaPozdravljeni! 

Morda boste v prihodnjih tednih zaradi bližajočih se božičnih praznikih potrebovali več delavcev v 

vaši pekarni. Ker bi se rada pridružila vaši ekipi, vam pošiljam ponudbo in moj življenjepis. 

Ime mi je Nina. Imam III. stopnjo izobrazbe. Po poklicu sem pomočnica peka in slaščičarja. V 

letošnjem letu sem uspešno zaključila šolanje.  

 

V okviru šolske prakse sem delala v šolski pekarni. Tam sem spoznala vse faze dela za pripravo kruha 

in pekovskega peciva:  

- tehtala sem sestavine za pekovsko pecivo,  

- uporabljala stroje pri izdelavi testa, 

- oblikovala izdelke (žemlje, ljubljanski žepki …), 

- priprava in pakiranje suhih sezamovih palčk, 

- skrbela sem za čistočo v delavnici. 

Samostojno znam uporabljati stroje v pekarni. Veseli me izdelovanje okraskov iz testa in marcipana. 

Rada imam svoj poklic. Sem vestna in odgovorna.  

 

Vesela bom, če bom lahko s svojim delom koristno pomagala vašem kolektivu.  

 

S spoštovanjem 

 

 

      NINA NOVAK 

(lastnoročni podpis) 
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PRILOGA 10 

KANARČKI 

Jaz pošiljam navadno pismo ali paket. 

Na polo po korakih opišite oddajo pisma, paketa.  

Kako pošljem pismo? Kaj potrebujem, da pošljem pismo po pošti (kuverta/ovjnica, 

besedilo za pismo, znamko, naslov kamor pošiljam, poštno številko in kraj)? Kje 

poiščem poštno številko, če je ne vem? Kam nalepim znamko? Kam na kuverto 

napišem naslov? Kako pošljem po pošti prijatelju npr. skodelico za rojstni dan 

(škatla, zaščita škatle, časopisni papir za zaščito)? Kam na paket napišem naslov 

(vidno mesto, dovolj na veliko)? Kako vse lahko oddam pismo (navadna, hitra, 

priporočena)? Kakšne so razlike med posameznimi pošiljanji? Katera oblika je 

najbolj varna? Za katero obliko pošiljanja ti Pošta izda potrdilo? Kaj moram 

izpolniti za pošiljanje priporočene pošiljke? 

MAČKONI/MAČKONKE 

Jaz sprejemam priporočeno pošiljko, pomembno pismo, večji paket. 

Na polo po korakih opišite sprejemanje priporočene pošiljke, 

pomembnega pisma, večjega paketa.  

Kdo prinese priporočeno pošiljko (poštar na vrata)? Kaj je potrebno storiti, ko 

prevzameš pošiljko na vratih doma (podpis)? Kaj, če nas ob poštarjevem obisku ni 

doma? Kaj nam poštar da namesto pomembnega pisma v nabiralnik? V okolikem 

času je potrebno priporočeno pismo, večji paket na Pošti prevzeti? Ali moram 

pismo na pošti prevzeti osebno? Ali lahko kdo namesto nas prevzeame 

priporočeno pošiljko? Ali lahko koga za to na Pošti pooblastimo (starše, rejnike)? 

Kdaj prevzeti paket na Pošti plačamo (ko naročimo kaj preko spleta, kjer 

izberemo možnost plačila po povzetju, ko nam nekdo pošlje pošiljo na naš račun)? 

Kdo vse nam lahko naročeno blago preko interneta dostavi (različne dostavne 

službe)? 
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PRILOGA 11 

 

  



 

125 

 

PRILOGA 12 
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PRILOGA 13 

OSEBNI PODATKI Nina Kovač 
 

 Resljeva cesta 65, 1000 Ljubljana, Slovenija 

040/13-859 

nincika.pink89@hotmail.com 

 

Spolženski| Datum rojstva22. 11. 1994| Državljanstvoslovenije 

 

 

 

DELOVNE IZKUŠNJE  

 

 

IZOBRAŽEVANJE IN 
USPOSABLJANJE  

 

 
 
 
 
 

ŽELENO PODROČJE DELA 
POKLIC 

DELOVNO MESTO, NA 
KATEREGA SE PRIJAVLJAM 

ŠTUDIJ, NA KATEREGA SE 
PRIJAVLJAM 

Računovodstvo 

2013 – 2014 (v poletnih mesecih) Natakarica 

CaffePrulček, Prijateljeva 2, 1000 Ljubljana 

▪ Strežba pijače 

Vrsta dejavnosti ali sektor 
2015 - sedanjost Promotorka 

Promocije.si, Letališka cesta 12, 1000 Ljubljana 

▪ Promocija izdelkov 

Vrsta dejavnosti ali sektor 
Julij 2013 – avgust 2014 Praksa 

Bilanca, računovodske storitve in davčno svetovanje d.o.o. 

▪ Računovodska dela 

Vrsta dejavnosti ali sektor 

2006 - 2010 Ekonomski tehnik  (EOK), če je 
določena 

Srednja ekonomska šola - Prešernova 

Slovenščina, matematika, angleščina, zgodovina, biologija, umetnost, geografija, sociologija, 
psihologija, kemija, športna vzgoja, nemščina, poslovni projekti, ekonomika poslovanja, poslovanje 
podjetij, sodobno gospodarstvo, finančno poslovanje 

2010 - Diplomirani ekonomist (EOK), če je 
določena 

Ekonomska fakulteta Ljubljana 

Program Visoka poslovna šola, smer računovodstvo 
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KOMPETENCE  

 

 

 

 

 

 

 

 

DODATNI PODATKI  

 

 

PRILOGE  

 

 

 

  

Materni jezik Slovenščina 

  

Drugi jeziki RAZUMEVANJE  GOVORJENJE  PISNO SPOROČANJE  

Slušno razumevanje  Bralno razumevanje  
Govorno 

sporazumevan-je  
Govorno sporočanje   

Angleščina C1 C1 B2 B2 B2 

 Vpišite potrdila o jezikovnem znanju ter stopnjo, če je navedena. 

srbohrvaščina B2 B2 B1 B1 A2 

 Vpišite potrdila o jezikovnem znanju ter stopnjo, če je navedena. 

 Stopnja: A1/2: Osnovni uporabnik - B1/2: Samostojni uporabnik - C1/2 Usposobljeni uporabnik 
Skupni evropski jezikovni okvir 

Komunikacijske kompetence Sem zelo komunikativna in odprta oseba. Rada spoznavam nove ljudi in sklepam nova prijateljstva. 
Delo z ljudmi me izredno veseli. 

Organizacijske/vodstvene 
kompetence 

/ 

Strokovne kompetence Sem izredno natančna in vestna oseba ter po naravi perfekcionistka.  

Računalniške kompetence Word, Excel, Access, Pantheon, Facebook, Twitter, Instagram, Pinteres 

Druge kompetence V prostem času se ukvarjam s fotografijo- 

Vozniško dovoljenje Da 

Objave 

Predstavitve 

Projekti 

Konference 

Seminarji 

Priznanja in nagrade 

Članstva 

Reference 

/ 

 / 
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PRILOGA 14 

OSEBNI PODATKI Nina Novak 
 

 Resljeva cesta 65, 1000 Ljubljana, Slovenija  
040/173-859 

nina.novak@gmail.com 

 
Spolženski| Datum rojstva22. 11. 1994| Državljanstvoslovensko 

 

 

DELOVNE IZKUŠNJE  

 

 

IZOBRAŽEVANJE IN 
USPOSABLJANJE  

 

 
 

ŽELENO PODROČJE DELA Računovodstvo 

2015 - sedanjost Promotorka 
Promocije.si, Letališka cesta 12, 1000 Ljubljana 
 Predstavitev izdelkov (različne vrste, od hrane in pijače do mobilnih telefonov in 

avtomobilov) 
 Svetovanje potencialnim kupcem 
 Prodaja izdelkov 
 Pridobivanje novih strank 

 Vrsta dejavnosti ali sektorTrženje 
  

julij 2013 – september 2014 Praktično usposabljanje 
Bilanca, računovodske storitve in davčno svetovanje d.o.o., Drenikova 7, 1000 Ljubljana 
 Obračun plač  
 Knjiženje 
 Sestava in vodenje medletnih bilanc 

 Izdelava statističnih poročil 
Vrsta dejavnosti ali sektorRačunovodstvo 

  

2013 – 2014 (v poletnih 

mesecih) 
Natakarica 
CaffePrulček, Prijateljeva 2, 1000 Ljubljana 

 Priprava in strežba pijač 
 Skrb za urejenost lokala 
 Zaključevanje blagajne 

 Spremljanje in naročanje zalog 
Vrsta dejavnosti ali sektorGostinstvo 

  

2010 – (predvidoma 2016) Diplomirana ekonomistka (VS) 
Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani , Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana 

Program Visoka poslovna šola, smer računovodstvo. Glavni predmeti: računovodstvo 

podjetnikov, stroškovno računovodstvo, finančno računovodstvo, davki in davčne 
obremenitve podjetij 

  

2006 - 2010 Ekonomska tehnica 
Ekonomska šola Ljubljana, Prešernova cesta 6, 1000 Ljubljana 
Program Ekonomski tehnik. Strokovni predmeti: poslovni projekti, ekonomika 
poslovanja, poslovanje podjetij, sodobno gospodarstvo, finančno poslovanje 
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KOMPETENCE  

 

 

 
 

 

 

 

 

DODATNI PODATKI  

 

 
  

Materni jezik slovenščina 

Drugi jeziki RAZUMEVANJE  GOVORJENJE  PISNO SPOROČANJE  

Slušno razumevanje  
Bralno 

razumevanje  
Govorno 

sporazumevanje  
Govorno 

sporočanje   

angleščina C1 C1 B2 B2 B2 

hrvaščina/srbščina B2 B2 B1 B1 A2 

 Stopnja: A1/2: Osnovni uporabnik - B1/2: Samostojni uporabnik - C1/2 Usposobljeni uporabnik 

Komunikacijske kompetence Imam večletne izkušnje z delom z ljudmi, ki sem jih pridobila kot natakarica in 
promotorka. Na teh delovnih mestih sem se pogosto srečevala s tujci, s čimer sem 

krepila svojo sposobnost komunikacije v tujem jeziku, predvsem angleškem. Zelo dobro 
se znajdem tudi v timskem delu, kar je prišlo do izraza, ko sem delala kot natakarica. 

Strokovne kompetence Teoretično znanje s področja računovodstva, ki sem ga pridobila v času študija, 
podkrepljeno z znanjem iz prakse (Bilanca d.o.o.) . 

Računalniške kompetence Napredna uporabnica MS Office programov Excel in Access 
Osnovna uporabnica programa Pantheon 
Izkušena uporabnica ostalih MS Office 
Redna uporabnica elektronske pošte, svetovnega spleta in socialnih omrežij 

Druge kompetence Rada delam s številkami, pri čemer pride do izraza moja natančnost. Hkrati pa imam 
številne izkušnje s promocijo in delom z ljudmi, zaradi česar bi lahko prispevala k 
procesu pridobivanja novih strank. 

Vozniško dovoljenje B kategorija 

Reference  

 
 
 

Seminarji 

 

Za reference se lahko obrnete na gospo Marijo Novak, ki je bila moja mentorica v času 

praktičnega usposabljanja. Dostopna je preko elektronske 
poštemarija.novak@bilanca.siali na telefonski številki 01/3672-241.  
 
Udeleženka seminarja Prodajne veščine za komercialiste in prodajalce na terenu. 
Gospodarska zbornica Slovenije, 5. oktober 2011. 

mailto:marija.novak@bilanca.si
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PRILOGA 15 

PREOBLIKOVALEC TEKSTILIJ 

 Poznam klasične in sodobne postopke izdelave enostavnih tekstilnih 

izdelkov, materiale in orodja, v procesu izdelave le-teh. 

 Poznam vse faze od od načrtovanja do zaključka izdelka. 

 Osvojil sem vsa enostavna dela v procesu izdelave tekstilnih izdelkov. 

 Poznam tekstilije za različne namene. 

 Poznam pravila v delavnem okolju. 

 Poznam temeljno strokovno terminologijo oblačilne stroke in potrebne 

informacijske vire. 

 Imam razvit čut za opazovanje, estetiko, ročne spretnosti in prostorsko 

predstavo. 

 Imam smisel za natančnost, doslednost in pravočasnost. 

 Znam izdelati enostavne tekstilne izdelke. 

 Med delom uporabljam zaščitna sredstva, poznam pravila varnega dela in 

zdravja. 

 Poznam in znam uporabljati šiviljske stroje. 

 Pri delu uporabljam spretnosti ročnega in strojnega šivanja. 

 Imam razvit občutek za estetiko.  

 Primerno komuniciram s sodelavci, nadrejenimi, naročniki in strankami. 

 Poznam racionalno rabo energije, materiala in časa. 

 Znam predstaviti opravljeno delo. 

POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH 

 Usposobljen sem za delo na svojem poklicnem področju. 

 Znam povezati teorijo s prakso. 

 Znam pristopiti in izbrati tehnološki proces pri opravljanju različnih nalog. 

 Propoznam sestavine delov, sklopov, naprav in sistemov na strojih. 

 Ločim kovinske od nekovinskih materialov. 

 Usposobljen sem za enostavna dela v proizvodnih/tehnoloških postopkih. 

 Poslužujem se naprav in strojev po navodilih. 

 Znam pripraviti svoje delovno mesto, orodje in material. 

 Izvajam redna vzdrževalna in manjša serisna dela na strojih, opremi in 

napravah. 

 Redno preizkušam in kontroliram delovanje strojev, opreme in naprav. 

 Uporabljam ustrezne merilne postopke in merilne naprave, orodja in 

stroje. 

 Znam načrtovati lastno delo, racionalno rabo energije, materiala in časa. 
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 Razumem vpiv odpadkov na naravo in se pravilno odločam v ravnanju z 

njimi. 

 Upoštevam vsa pravila in predpise s področja varnosti in zdravja pri delu 

in varovanju okolja. 

 Uporabljam dokumentacijo in osnovno informacijsko tehnologijo. 

 Primerno komuniciram s sodelavci, nadrejenimi, naročniki in strankami. 

 Pri delu sem redoljuben, zanesljiv in imam dobro razvite ročne spretnosti. 

 Obvladam osnove elektrotehnike, električnih inštalacij in strojev. 

POMOČNIK V TEHNOLOGIJI GRADNJE 

 Izdelujem, postavljam, razstavljam, čistim in skladiščim opaže za 

betonske, armiranobetonske in zdiane konstruktivne elemente. 

 Izdelujem obloge iz lesenih in drugih lahkih plošč ter izolacij. 

 Izdelujem omete. 

 Izvajam zidarska popravila in sem gradbena pomoč pri obrtniških in 

instalacijskih delih ter vgradnji opreme. 

 Sodelujem in izvajam dela s keramiko. 

 Sodelujem pri izvajanju tesarskih del in zaščitnih lesenih konstrukcij. 

 Načrtujem, pripravljam, izvajam in kontroliram lastno delo. 

 Pri delu čas, material in energijo racionalno uporabljam. 

 Primerno komuniciram s sodelavci, nadrejenimi, naročniki in strankami. 

 Pri delu upoštevam vse predpise za varovanje zdravja in okolja. 

 Upravljam lahko gradbene stroje v obratu in na gradbišču. 

 Zidam z vsemi vrstami zidakov in blokov. 

POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI 

 Skrbim za čistočo in urejenost delovnega mesta in prostora. 

 Pripravim izdelke za prodajo in nadaljno predelavo. 

 Pripravim živali in živalske proizvode za prodajo in nadaljno predelavo. 

 Poznam vplive stroke na naravno okolje in izvajam delov skladu z načeli 

trajnostnega razvoja. 

 Pakiram izdelke ali pridelke. 

 Sodelujem pri pripravi obrokov. 

 Ustrezno shranjujem surovine in izdelke. 

 Čistim delovne prostore, orodja, naprave in stroje. 

 Odgovorno skrbim za lastno zdravje, zdravje potrošnikov in razvijam 

poziteven odnos do zdravega načina življenja. 

 Negujem ekološko zavest, varčnost in osebno odgovornost na delovnem 

mestu. 
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 Zagotavljam kakovost po opravljenem delu. 

 Na delovnem mestu se prilagajam delovnemu okolju in sodelujem v 

kolektivu. 

 Primerno pisno in ustno komuniciram s sodelavci, nadrejenimi in drugimi ter 

pri tem uporabljam temeljno strokovno terminologijo. 

 Sodelujem pri vseh fazah sprejema surovin in materialov. 

 Sodelujem pri manj zahtevnih fazah izdelave izdelka. 

 Sodelujem pri pripravi končnih izdelkov za prodajo ali skladiščenje. 

 Sodelujem pri spravili, skladiščenju in prodaji izdelkov. 

 Pri delu racionalno uporabljam energijo, material in čas. 

SLAŠČIČAR 

 Samostojno opravljam različna dela, od priprave surovin in materialov za 

različne slaščice, peciva in sladolede do končnega izdelka. 

 Pripravljam različne vrste moke, jajca, sladkor in druge sestavine za 

različne vrste testa. 

 Pripravljam modele in ročno oblikujem testo, ga vlagam v modelem, mešam 

v razne kreme in nadeve. 

 Nadziram fementacijo testa, urejam in pripravljam peči, vlagam pekače in 

modele v peč, nadziram peko in narnavam temperaturo za peko posameznih 

izdelkov. 

 Jemljem pecivo iz peči, praznim model in oblikujem različne slaščice z 

rezanjem. 

 Različne izdelke polnim z nadevi, prelivam s prelivi, glaziram, brizgam 

različne nadeve, krasim pecivo in ga pakiram. 

 Kuham in pripravljam sadne želeje, marmelade, džeme in pudinge. 

 Prpravljam različne sladolede in marcipane. 

 Izdelujem izdelke iz čokolade, napolitanke, medenjake, krekerje, kekse, 

oblate in želeje. 

 Na delovnem mestu vzdržujem stroje in naprave. 

 Primerno urejam in čistim svojo delovno površino (odstranjujem moko, 

ostanke testa, mažem stroje in naprave, preverjam delovanje strojev, po 

potrebi opravim manjša popravila. 

 Svoje delo opravim v skladu s kakovostjo, varnostjo in zavostjo, da 

sodelujem v procesu priprave higiensko neoporečne prehrane. 

 Primerno vzdružujem osebno higieno, higieno prostorov in sredstev, ki jih 

uporabljam. 

 Poznavam in uporabljam sanitetne predpise. 
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PEK 

 Opravljam vse delovne faze izdelave kriha in pekovskega peciva. 

 Pripravljam surovine za peko, gnetenje in obdelovanje testa. 

 Oblikujem kruh in pekovsko pecivo. 

 Kruh in pecivo na primerni temperaturi pečem in nadziram proces peke. 

 Nadziram fementacijo testa, urejam in pripravljam peči, vlagam pekače in 

modele v peč, nadziram peko in narnavam temperaturo za peko posameznih 

pekovskih peciv. 

 Primerno skladiščim in pakiram izdelke. 

 Vzdržujem delovne stroje in naprave na delovnem mestu. 

 Pletem zahtevne pekovske izdelke (srce, pletenke,...) 

 Primerno vzdružujem osebno higieno, higieno prostorov in sredstev, ki jih 

uporabljam. 

 Svoje delo opravim v skladu s kakovostjo, varnostjo in zavostjo, da 

sodelujem v procesu priprave higiensko neoporečne prehrane. 

 Primerno urejam in čistim svojo delovno površino (odstranjujem moko, 

ostanke testa, mažem stroje in naprave, preverjam delovanje strojev, po 

potrebi opravim manjša popravila. 

 Na delovnem mestu vzdržujem stroje in naprave. 

 Poznavam in uporabljam sanitetne predpise. 

 Na delovnem mestu dobro prenašam vročino in spremenjem bioritem. 

TRGOVEC 

 Na svojem delovnem mestu varujem svoje zdravje in skrbim za okolje s 

racionalno rabo energije, materiala in časa. 

 Dobro si znam postaviti prioritete nalog v okviru svojih zadolžitev. 

 Izvajam delo v skladu z načrtovanim procesom v trgovini. 

 Zelo dobro komuniciram s strankami, dobavitelji, nadrejenimi,... 

 Zagotavljam kakovost uspešnega dela v delovnem okolju v skladu s predpisi 

in standardi. 

 Imam razvite osebnostno lastnosti, ki mi omogočajo vsestranskost. 

 Svoje delo pošteno in odgovorno opravljam, še posebej ko sem v stiku s 

denarjem. 

 Pri delu upoštevam načela poklicne etike in poslovne morale. 

 Osvojene imam vse pojme, dejstva in zakonitosti s področja trgovskega 

poslovanja. 

 Razvrščam blago in poznam dejavnike, ki vplivajo na uporabno vrednost 

blaga. 
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 Razumem pomen klasifikacije blaga in ciljev standardizacije. 

 Obvladam količinski in kakovostni prevzem blaga. 

 Poznam ustreznost skladiščenja posameznega blaga. 

 Poznam načine priprave blaga z prodajo. 

 Zavedam se pomembnosti informiranja kupcev. 

 Kupcem svetujem. 

 Obvladam prodajni postopek. 

 Poznam pravila blagajniškega poslovanja. 

 Poznam različna vedenje porabnikov in pripomorem k pozitivnemu 

reševanju različnih konfliktnih situacij. 

 Razumem nakupni proces in dobro predvidevam nakupne odločitve. 

 Uporabljam primeren način komunikacije in strokovne terminologije pri 

izvajanju posameznih nalog. 

Uporabljam informacijsko komunikacijsko tehnologijo za iskanje, obdelavo in 

analizo podatkove ter predstavitev. 

  



 

135 

 

PRILOGA 16 

Nina Novak 

Resljeva ulica 12 

1000 Ljubljana 

GSM: 070 83 45 77      Ljubljana, 14.december 2015 

Pekarna in slaščičarna Slapek 

Ižanska cesta 

1000 Ljubljana 

 

Pozdravljeni! 

ZAKAJ VAM PIŠEM? 

Oglašam se na objavljeni razpis, ki sem ga dne 10. decembra 2015 zasledila na straneh Zavoda RS za 

zaposlovanje. Razpisali ste delovno mesto pomočnika peka in slaščičarja. 

KDO SEM? 

Ime mi je Nina. Imam III. stopnjo izobrazbe. Po poklicu sem pomočnica peka in slaščičarja. V 

letošnjem letu sem uspešno zaključila šolanje.  

KAJ VAM PONUJAM? 

Moje dosedanje delovne izkušnje so vezane na delo preko študentskega servisa med počitnicami in v 

okviru redne šolske prakse. Dosedanje delovne izkušnje sem nabirala v strežbi v gostinskem lokalu.  

V okviru šolske prakse sem delala v slaščičarni Lun'ca. Tam sem spoznala vse faze dela priprave 

slaščic. (Tehtala  sem sestavine za pecivo, pripravljala sem sadje ali kreme, pakirala sem piškote, 

pomagala pri izdelavi sladkornih okraskov.) Včasih sem pomagala za pultom, skrbela sem za čistočo v 

delavnici. 

KATERA SO MOJA DODATNA ZNANJA? 

Moje znanje angleščine je osnovno. Boljše govorim kot pišem angleško. Samostojno znam uporabljati 

stroje v pekarni. Veseli me izdelovanje okraskov iz testa in marcipana. Rada imam svoj poklic. Sem 

vestna in odgovorna.  

 

Vesela bom, če me boste povabili na razgovor! 

 

S spoštovanjem 

 

      NINA NOVAK 

(lastnoročni podpis) 



 

136 

 

PRILOGA 17 

POMOČNIK SLAŠČIČARJA - M/Ž 
 

Podatki o prostem delovnem mestu oz. vrsti dela številka MH94320 

 

Naziv delodajalca DELAKORDA, slaščičarstvo, d.o.o. 

Naslov delodajalca Ulica Pohorskega bataljona 11 , 2314 ZGORNJA POLSKAVA 

Kontaktna oseba delodajalca 

za kandidate 

kontaktna oseba: DELAKORDA LIDIJA telefon: 051 661 316 

el. naslov: lidija.delakorda@gmail.com  

Naziv delovnega mesta 

oziroma dela 

POMOČNIK SLAŠČIČARJA - M/Ž 

Opis del in nalog ENOSTAVNA OPRAVILA PRI IZDELAVI KEKSOV. 

Upravna enota delovnega 

mesta oziroma dela 

SLOVENSKA BISTRICA 

Število prostih delovnih mest 3 

Izobrazba 
srednja poklicna, Živilska tehnologija 

 

Alternativna izobrazba 
osnovnošolska, Živilska tehnologija 
 

Trajanje zaposlitve Določen čas,  2 meseca 

Delovni čas polni delovni čas 

Drugi pogoji 
ROČNE SPRETNOSTI.  PREDNOST KANDIDATOM IZ 
BLIŽINE. ZAŽELENE IZKUŠNJE IZ ŽIVILSKE STROKE.  

Prijava je mogoča do 24.12.2015 

Način prijave kandidatov kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti 

Poskusno delo 1 mesec 

Objava PD na Slovenska Bistrica 

 
Vir: Zavod RS za zaposlovanje,http://www.ess.gov.si 
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