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KAKŠNA JE VSEBINA MODULA 4?  
POVEČANJE PRIHODKOV 

TEMA 1. ISKANJE ZAPOSLITVE 

TEMA 2. SAMOZAPOSLITEV 



3+3 koraki pametne poti 



Takoj pojdimo do koraka 6! 

3+3 koraki  

pametne poti 

Step 

1 
step  

3 

step  

4 

Korak  

6  Kako lahko 
povečam svoj 
prihodek? 



TOPIC 1. SEARCHING FOR JOB 

 

Step 

1 
step  

3 

step  

4 

Tema 1. Iskanje zaposlitve 

 

Kako si lahko oseba poveča 
prihodek? 

 



TEMA 1. ISKANJE ZAPOSLITVE 

 

Step 

1 
step  

3 

step  

4 

informacije 

internet 

Prijatelji, 

sorodniki 
Zaposlitvene 

agencije 

Tema 1. Iskanje zaposlitve 

 



TEMA 1: ISKANJE ZAPOSLITVE 

 

Step 

1 
step  

3 

step  

4 

Analiza časopisnega oglasa 

(vaja 4a) 

 

 

Tema 1. Iskanje zaposlitve 

 



TEMA 1: ISKANJE ZAPOSLITVE 

 

Step 

1 
step  

3 

step  

4 

Vpis v bazo podatkov o prostih 

delovnih mestih in iskanje po ključni 
besedi 

(vaja 4b) 

 

 

Tema 1. Iskanje zaposlitve 

 



TEMA 1: ISKANJE ZAPOSLITVE 

Step 

1 
step  

3 

step  

4 

Priprava življenjepisa. 
(vaja 4c) 

 

 

Tema 1. Iskanje zaposlitve 

 



Step 

1 
step  

3 

Zakaj? Nihče e e želi 
zaposliti ...?! 

Neusklajenost med kompetencami in 
zahtevami delovnih mest lahko pogosto 
omejuje možnost pri iskanju zaposlitve.  

Izboljšanje kompetenc 
 
 

Tema 1. Iskanje zaposlitve 

 



TEMA 2. SAMOZAPOSLITEV 

• Motivi 

• Tveganja 
• Priložnosti 

step  

3 

step  

4 

SAMOZAPOSLITEV – ZAKAJ? 

  

Tema 2. Samozaposlitev 



Zakaj želim biti samozaposlen? 

(vaja 4d) 

Step 

1 
step  

3 

step  

4 
zaposlen  samozaposlen 

Tema 2. Samozaposlitev 



Diskriminacija na trgu dela 

(vaja 4e) 

korak 

3 

step  

4 

Situacija A:  

Dva kandidata se prijavita na 

delovno mesto. Kot izhaja iz 

življenjepisa, je kandidat X ženska, 
pripadnica etnične manjšine, s 

srednješolsko izobrazbo in brez 

izkušenj na tem področju. Kandidat 

Y je moški, ki pripada etnični 
večini, z univerzitetno izobrazbo in 

petimi leti delovnih izkušenj na 

tem področju. Kandidat Y dobi 

službo.  

Situacija B: 

Dva kandidata se prijavita na 

delovno mesto. Kot izhaja iz 

življenjepisa, imata oba  enako 

stopnjo izobrazbe in enako 

izkušenj na tem področju. Edina 

razlika med njima je etnična 

pripadnost in njun spol. Kandidat 

X je ženska, ki pripada etnični 
manjšini, medtem ko je kandidat 

Y moški, ki pripada etnični večini. 
Kandidat Y dobi službo.  

Tema 2. Samozaposlitev 



Od poslov e ideje do poslov e prilož osti 

step  

3 

Naučite se iz prejšnjih poslovnih izkušenj – delajte to, kar znate, 
opazujte okolico in iščite ideje od prijateljev, sorodnikov, sosedov, 
poslovnežev. 

Ne skrbite, če vaš posel ni inovativen, večina jih ni. Samo poskušajte 
delati bolje od vaše konkurence ali vsaj tako dobro kot oni. 

Preden investirate kakršenkoli denar, je treba nujno preučiti poslovni 
potencial vaše poslovne ideje. 

Nasveti:  

Tema 2. Samozaposlitev 



SAMOZAPOSLITEV – KAKO? 

Od poslov e ideje do poslov ih prilož osti. 
Kakš a je oja poslov a ideja i  ali je lahko dobičko os a? 

(vaja 4f) 

 

 

 

step  

3 

Jaz tudi … 

 I a  podjet iško 
idejo … 

Tema 2. Samozaposlitev 



Kako razviti poslovno idejo? 

 

 

step  

3 

 Izdelki/storitve 
 Stranke 
 Konkurenca 
 Dobava 
 Cena, distribucija, promocija 
 Poslovni prostor in lokacija 
 Oprema 
 Finance 
 Človeški viri 

Tema 2. Samozaposlitev 



Ali lahko dobim podporo za svoje podjetje? 

(vaja 4g) 

 

 

step  

3 

Tema 2. Samozaposlitev 



Registriranje mojega podjetja 

(vaja 4h) 

 

step  

3 

Podjetnik Družba z omejeno 
odgovornostjo 

DDV 

Obseg osebne 

odgovornosti 
Za obveznosti, nastale 

pri poslovanju, ne 

odgovarja z lastnim 

premoženjem. 

Za obveznosti, 

nastale pri 

poslovanju, 

odgovarja z vsem 

svojim 

premoženjem. 

Ni nujno zavezanec Zavezanec 

Tema 2. Samozaposlitev 



step  

3 

Topic 2. Self-employment 

Zgodba o uspehu 

(vaja 4i) 



step  

3 

VPRAŠANJA ZA PREVERJANJE RAZUMEVANJA MODULA 4: 

•Kje lahko pridobite informacije o prostih delovnih mestih? 

•Kateri so skriti viri informacij o prostih delovnih mestih in kako 
priti do njih? 

•Katere so prednosti vpisa v eno od baz podatkov za iskalce 
zaposlitve? 

•Kaj mora vsebovati vaš življenjepis? 

•Razložite razliko med nujnostnimi in priložnostnimi razlogi za 
samozaposlitev.  

•Na katera vprašanja morate odgovoriti za oceno dobičkonosnosti 
vaše poslovne ideje? 

•Ali lahko na začetku podjetniške poti računate na podporo? 
Razložite. 
•Katere so glavne razlike med različnimi pravnimi oblikami podjetij? 

•Naštejte glavne korake procesa registracije podjetja. 
 


