
ŠOLSKI PARLAMENT
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2020/2021

Tema/Téma: Moja poklicna prihodnost

Szakmai jövőm

Mentorica/Mentor: Manuela Sabo



Delo – poklic/ Munkahely - szakma

Delo je tista dejavnost, ki jo nekdo opravlja z namenom, da za to 
dobi plačilo, jo opravlja v določenem delovnem času. 

Za določeno delo velikokrat potrebujemo primerno izobrazbo –
pomeni, da pridobimo poklic. 



Poklíc - delo, dejavnost, za katero je potrebna 

usposobljenost, navadno za pridobivanje 

osnovnih materialnih dobrin – plača, hrana.

(Slovar slovenskega knjižnega jezika)

Kaj je poklic?/ Mi a szakma?











VIDEO SPOT »ZNANJE JE LAJF«/ TRKAJ V OKVIRU 
PROJEKTA POTUJOČA RAZSTAVA POKLICEV 
PRIHODNOSTI

https://www.youtube.com/watch?v=qBuso2selQg

Video spot »Znanje je lajf« je nastal v okviru projekta Potujoča razstava poklicev prihodnosti. 

Potujoča razstava in video spot bosta skupaj potovala po šolah, podjetjih, kariernih sejmih, 

poklicnih tržnicah ter drugih dogodkih, namenjenih kariernemu odločanju mladih. 

Video spot in »komad« smo na GZS pripravili skupaj s priljubljenim raperjem Trkajem posebej 

za ta namen. 

Moto celotne Potujoče razstave je »Grem se učit kar hočem bit« in želi spodbuditi mlade, da 

spoznajo čim več poklicev, zato, da se lahko odločijo za nadaljnje šolanje po svojih željah in 

potencialih.

https://www.youtube.com/watch?v=qBuso2selQg


INTERAKTIVNE NALOGE
INTERAKTÍV FELADATOK

MEMORI POKLICI; http://manuelas.splet.arnes.si/?p=435

ISKANJE BESED/SZÓKERESŐ; http://manuelas.splet.arnes.si/?p=437

UGANKE/TALÁLÓS KÉRDÉSEK; http://manuelas.splet.arnes.si/?p=439

UGANKE ZA POVEZAT/ÖSSZEKÖTŐS TALÁLÓS KÉRDÉSEK: 

http://manuelas.splet.arnes.si/?p=443

http://manuelas.splet.arnes.si/?p=435
http://manuelas.splet.arnes.si/?p=437
http://manuelas.splet.arnes.si/?p=439
http://manuelas.splet.arnes.si/?p=443


Izbira poklica oz. srednje šole je pomembna odločitev vsakega devetošolca.

Ravno zato si devetošolci za to odločitev vzemite dovolj časa in zbirajte čim več 

informacij, ki vas bodo pripeljale do – za vas – najboljše odločitve.



To bo moj poklic! Ez lesz a szakmám! 

KLIK: to bo moj poklic - YouTube

https://www.youtube.com/results?search_query=to+bo+moj+poklic


Spletna stran: MOJA IZBIRA

MOJA IZBIRA, Na spletni strani boste dobili skoraj vse informacije o poklicih in izobraževanju. 

Podatki so predstavljeni na enostaven in pregleden način, poleg tekstovnih opisov pa je na 

voljo preko 350 video predstavitev poklicev. Spletno mesto se osvežuje sproti iz baz podatkov 

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Andragoškega centra Slovenije, Obrtne zbornice in 

Zavoda RS za izobraževanje. Podatke o šolah pa sproti dopolnjujejo vse srednje šole v Sloveniji:

http://www.mojaizbira.si/poklici

http://www.mojaizbira.si/poklici


Spletna stran: 
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE

Z veliko pomembnimi informacijami, tudi o aktualnostih na trgu dela in opisov 

poklicev:

http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev

ter videoposnetkov o številnih poklicih:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ_Psqxs4JCddmLxVwO5KjtcLnlSSeeRb

http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ_Psqxs4JCddmLxVwO5KjtcLnlSSeeRb


Spletna stran:
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN 
ŠPORT

Spletna stran kjer boste našli Pravilnik o vpisu v srednje šole: merila za izbiro kandidatov v 

primeru omejitve vpisa, tabelo za izračun točk, arhiv podatkov o vpisu v srednje šolstvo ter 

obrazce, ki se uporabljajo ob prijavi: http://www.mizs.gov.si

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/


Spletna stran: SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI 
PROGRAMI

Če pa vas podrobneje zanimajo, pokukajte 

na: http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2013/programi/index.htm

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2013/programi/index.htm


Spletna stran: KARIERNI PLAC – KARIERNI CENTER 
ZA MLADE | JAVNI ZAVOD CENE ŠTUPAR

Mladim nudijo možnost individualnega informiranja, svetovanja s področja načrtovanja in 

vodenja kariere ter pomoč pri odločanju. Predstavljali bodo različne poklice, organizirali 

brezplačne aktivnosti, kot so obiski delodajalcev, karierni kvizi, hitri zmenki ali soočanja s 

trgom dela ter učne in debatne delavnice.

https://karierniplac.si/

https://karierniplac.si/


Spletna stran: CPI – CENTER RS ZA POKLICNO 
IZOBRAŽEVANJE

je del Kariernega središča, ki je namenjen mladini in vsem drugim, ki 

načrtujete svojo izobraževalno ali zaposlitveno kariero in potrebujete za svoje 

odločanje prave informacije.

http://www.cpi.si/

http://www.cpi.si/


Spletna stran: eSVETOVANJE

Vam bo s pomočjo spleta pomagalo pri izboru vaše poklicne poti. Razišči svoje 

interese, lastnosti, zaposlitvene cilje!

https://esvetovanje.ess.gov.si/

https://esvetovanje.ess.gov.si/


JAVNI ŠTIPENDIJSKI RAZVOJNI INVALIDSKI IN 
PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE

Vse o štipendijah, kdo je upravičen do določene štipendije, kaj moramo storiti, 

da za določeno štipendijo kandidiramo.

http://www.jpi-sklad.si/

ZAKON O ŠTIPENDIRANJU najdete na:

http://www.uradni-list.si/1/content?id=113765

http://www.jpi-sklad.si/
http://www.uradni-list.si/1/content?id=113765


RAČUNALNIŠKI PROGRAM KAM IN KAKO

Bi radi izvedeli, kateri poklici so za vas najprimernejši?

Interaktivni računalniški program za izbor poklicev: http://www.ess.gov.si/ncips/cips/kam_in_kako

http://www.ess.gov.si/ncips/cips/kam_in_kako


“TO BO MOJ POKLIC” – RTV SLO kratki film o 

različnih poklicih

https://4d.rtvslo.si/!oddaja/to-bo-moj-poklic-izobrazevalna-serija/28518158

https://4d.rtvslo.si/!oddaja/to-bo-moj-poklic-izobrazevalna-serija/28518158


Za knjižne molje/Könyvmolyoknak: 

O poklicih, moj poklic: Sophie Bordet, Nadine Mouchet, 

Henri Fellner

Kakšne barve je vaše padalo? Richard n. Bolle

Poklici. Delo hvali mojstra: Marjeta Zorec, Uroš Hrovat

Poklici. Christopher Maynard



Uživajte v raziskovanju in pridobivanju informacij!

Élvezzétek a kutatást és az információszerzést! 


