
Digitalna znanja – okno v svet
Vesna Kren 





ZOOM – tehnična navodila 



• Ana: čez 3 dni 
imam razgovor za 
zaposlitev v Idriji. 
Ne vem zakaj ne 
uporabijo vso 
tehnologijo, ki je na 
voljo. 

• Peter: 
Razgovor imam 
preko MS Teams. 
Raje bi šel osebno 
tja. 
i šel osebno tja. 

Primeri iz prakse 



• Z ____________
• P ____________
• P ____________

Kako postati imun na strah in 
skrbi?



• ZAUPANJE
• POGUM

• POZORNOST

Kako postati imun na strah in 
skrbi?



eStoritve ZRSZ 



• Skrb za kariero – načrtovanje
• Nadzor na kariero – sprejemanje 

odločitev
• Zanimanje za kariero – raziskovanje
• Zaupanje v kariero – reševanje 

problemov 

KARIERNA PRILAGODLJIVOST



www.poiscidelo.si





Previdno 
pri izbiri 

kriterijev: 
MANJ JE 

VEČ.
Da bi videli 

več delovnih 
mest, 

izberemo 
manj 

kriterijev.



Predstavi se (delodajalcu)

Uporaba portala PoiščiDelo.siLjubljana, 17. 11. 2020

Izdelajte 
OSEBNI PROFIL, s katerim 

se predstavite delodajalcem 
in ga aktivirajte.

Delodajalci iščejo 
primerne kandidate

med iskalci zaposlitve, ki 
so vpisani v bazo.

PROFIL ŽIVLJENJEPIS

Namenjen predstavitvi delodajalcem
na SLO ali EU trgu

Kreira se iz izpolnjenega profila 
Namenjen zasebni rabi – npr. za 
prijavo na prosto delovno mesto

Imate lahko le enega, podatke v 
profil lahko prenesemo- vi le 

dopolnite

Lahko jih izdelate več z različnimi 
nazivi 

Možnost anonimnih podatkov 
(skrijete osebne/kontaktne podatke) Izdelava po Europass standardu

SHRANITE AKTIVEN PROFIL



Uporaba portala PoiščiDelo.siLjubljana, 17. 11. 2020

 Predstavitev iskalca - pritegnite pozornost delodajalca. 

450 znakov!

Tako vidite vi

Tako vašo predstavitev 
vidi delodajalec – ga 
bo prepričala?



Moji podatki

Uporaba portala PoiščiDelo.siLjubljana, 17. 11. 2020



Moji dogovori

Uporaba portala PoiščiDelo.si



Zaposlitveni načrt

Uporaba portala PoiščiDelo.si

Predlagajte nove zaposlitvene 
cilje.

Svetovalec jih bo pregledal in 
vam, če se bo z njimi strinjal, v 
podpis po elektronski pošti 
poslal nov zaposlitveni načrt. 



Moj svetovalec

Uporaba portala PoiščiDelo.si

Kaj lahko sporočite svojemu svetovalcu?

 sporočite na katero delovno mesto ste v npr 
zadnjem mescu kandidirali in s kakšnim 
uspehom, 

 sporočite odsotnost, 
 predlagate nove aktivnosti iskanja zap., 
 sporočite ali bi za uspešno kandidiranje na 

delovna mesta potrebovali dodatna znanja, 
 druga vprašanja.

080-20-55



Napotitve 

Uporaba portala PoiščiDelo.si

Poglejte 
napotnico, 
obvestilo Sporočite rezultat 

napotitve



Moji dokumenti

Uporaba portala PoiščiDelo.siLjubljana, 17. 11. 2020



Kaj s portalom pridobite?
24 ur/dan dostop do storitev in informacij za 

iskanje zaposlitve

prihranite čas, potne stroške in delate od 
doma

več zasebnosti in več časa za premislek

orodja za pomoč pri iskanju zaposlitve

hitrejšo in preprostejšo komunikacijo s 
svetovalcem

pregled komunikacije s svetovalcem

ažurno pomoč Kontaktnega centra. 



Kaj vam portal ponuja?
• Storitve za sodelovanje z Zavodom 

(sporočanje, komunikacija, vpogled v uradne osebne podatke, 
podatke o delovni dobi, naročilo potrdil)

• Storitve za iskanje zaposlitve in 
predstavljanje delodajalcem (pregled delovnih 
mest, obveščanje, predstavitev delodajalcem s profilom na 
slovenskem in/ali evropskem trgu dela)



• Prejemamo obvestila o aktualnih prostih delovnih mestih na 
elektronski naslov ali SMS,

• Se predstavimo delodajalcem registriranim na Zavodovem Portalu 
za delodajalce (89.992 reg. Delodajalcev) in EURES portalu (z 
aktiviranjem profila),

• Na enostaven način natisnemo življenjepis(e), 
• pregledujemo napotitve in obvestila na prosta delovna mesta, 
• sporočamo rezultat napotitve, 
• pregledujemo zaposlitveni načrt
• predlagamo spremembo zaposlitvenih ciljev, 
• spremljamo koledar aktivnosti na Zavodu,
• komuniciramo s svetovalcem, 
• sporočamo spremembe osebnih in kontaktnih podatkov, 
• naročimo potrdilo iz evidence Zavoda,
• oddamo prijavo v evidence Zavoda in
• oddamo vlogo za denarno nadomestilo. 



Kaj se lahko naučimo od vrhunskih športnikov?



eSvetovanje
• Storitve za vodenje kariere:

• Nasvete za iskanje zaposlitve (Kje in kako iščem 
zaposlitev, priprava na zaposlitveni razgovor…)

• Vprašalnike  za spoznavanje sebe, interesov, 
vrednot: Kaj me zanima, Kakšen sem, Kaj znam

• Orodja za spoznavanje trga dela: Kaj naj delam
(opisi poklicev in statistični podatki o PDM za posamezen 
poklic v zadnjih 3 letih)



Spleti svojo kariero
https://www.vkotocka.si/gradiva/knjiznica/

Kariera se ustvari, ne zgodi
Izbira in načrtovanje kariere
Kaj si želim in v čem sem dober
Kje in kako iščem zaposlitev?
Samozaposlovanje in drugačne oblike zaposlitve
Iskanje zaposlitve s pomočjo interneta
Prijava/vloga, ponudba in življenjepis
Zaposlitveni razgovor
Pogajanja z delodajalcem
Osnove delovnopravne zakonodaje

https://www.vkotocka.si/gradiva/knjiznica/


• Edine prave omejitve v mojem življenju so 
tiste, ki si jih _____ postavim. 

Zakon omejitev



• pripomoček za raziskovanje, razvoj in 
izpopolnjevanje možnosti v karieri
• izbor najprimernejših poklicev
• informacije o poklicih
• veščine 
• izdelava kariernega načrta

Kam in kako



Dokler ne narediš ___________, se ne 
zgodi nič. 



• Slika ključ



Za vsakim čelom 
je še en svet.

Pritajen in neznan. 
Svet skrivnosti in sanj. 

(Brina Žmauc)

Hvala za vašo pozornost.
Želim vam veliko uspehov na vaši poti.

vesna.kren@ess.gov.si
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