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MODUL 1 
 

1.1. Brezposlenost 
 

Pozdravljeni vsi skupaj,  

Danes bomo govorili o brezposelnosti. Brezposelnost je stanje, v katerem je oseba brez dela. 

Z drugimi besedami, brezposelna oseba je oseba, ki trenutno ni zaposlena. Biti zaposlen 

pomeni delati za nekoga po pogodbi. Te pogodbe so lahko pogodbe o zaposlitvi (za določen, 

nedoločen čas), avtorske pogodbe, itd. Pogodba o zaposlitvi je pravni dokument, ki ga 

podpišete, ko ste zaposleni pri delodajalcu. Delodajalec je oseba, ki ti ponudi delo, torej 

oseba, za katero delaš. Prav tako je oseba lahko samozaposlena, torej je človek sam svoj šef. 

To so na primer lastniki podjetij in obrtniki. Pomislite, katere delodajalce poznate okoli sebe. 

Bi lahko našteli par delodajalcev ali samozaposlenih, torej ljudi, ki so sami sebi šefi? 

Vrnimo se k brezposelnosti. Brezposelnost je lahko očitna in prikrita. Očitna brezposelnost 

je brezposelnost, ki nastane zaradi vpliva zunanjih dejavnikov, prikrita pa je brezposelnost, 

ki nastane zaradi premajhne izkoriščenosti delovne sile. Sliši se zapleteno? Ne, le spremljajte 

nas in vse vam bo jasno. 

Brezposelnost je pravzaprav sistemski problem, torej problem sistema in družbe, v kateri 

živimo. Brezposelnost je pojav, ki se pojavlja v vsaki družbi, zato vsaka družbena sprememba 

enako vpliva na brezposelnost. Zato bomo najprej razložili odprto brezposelnost z 

naslednjim primerom: 

V primeru krize ali recesije (= poslabšanje gospodarskih razmer v državi, ki ga običajno 

spremlja upad kupne moči prebivalstva ali dvig cen hrane in surovin, ki ga ne spremlja dvig 

plač, prebivalci z enako plačo ne morejo več privoščiti nakup ali plačilo stvari, ki so si jih 

nekoč lahko privoščili). Ufff, to je bila dolga razlaga, zato začnimo od začetka, v primerih 

krize ali recesije se brezposelnost na splošno poveča. Zakaj? No, saj v času krize ali recesije, 

z drugimi besedami, v času šibkejših gospodarskih priložnosti ne bo na voljo toliko delovnih 

mest. Ker delovnih mest ni toliko, potem logično, število brezposelnih v državi raste. 

Poleg recesije na povečanje brezposelnosti vplivajo tudi drugi družbeni pojavi, kot so: velike 

tehnološke revolucije (kot je odkritje interneta), naravne nesreče (kot so potresi) ali vojne. 

Tako vsi ti zunanji dejavniki vplivajo na povečanje brezposelnosti med ljudmi. 

Po drugi strani pa imamo prikrito brezposelnost. Prikrita brezposelnost je nekoliko bolj 

zapleten izraz. Prikrita brezposelnost pomeni, da so ljudje sposobni delati, vendar so 

brezposelni. Zdaj bomo to malo bolj podrobno razložili. Torej so delovno sposobni ljudje ali 

posamezniki ljudje, ki lahko delajo. Imajo fizično in duševno zmožnost za opravljanje neke 

vrste dela, vendar zaradi določenih okoliščin niso zaposleni. Poglejmo na vašem primeru, kaj 

je to: 
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Predstavljajte si delovno sposobnega človeka, torej človeka, ki je sposoben in lahko opravlja 

delo. To delo je lahko telesna dejavnost ali na primer pisarniško delo. In zdaj si poskusite 

predstavljati, zakaj takšna oseba ne more delati? 

Torej, povzamimo vse, o čemer smo govorili do sedaj. Obstaja pojem brezposelnosti, ki se 

nanaša na osebe, ki niso zaposlene, torej ne delajo. Brezposelnost je lahko očitna in prikrita. 

Očitna brezposelnost (lahko opazimo ali vidimo) je brezposelnost zaradi določenih zunanjih 

vplivov (kot so kriza, recesija, tehnološke revolucije, naravne katastrofe ali vojna). Prikrita 

brezposelnost (ne moremo opaziti ali videti, vsaj ne tako zlahka) je brezposelnost, ki 

nastane, ko delovno sposobni ljudje ne delajo. Razlogi za njihovo brezposelnost so lahko 

osebni razlogi ali zunanji razlogi. 

Pojdimo zdaj naprej, h kazalnikom brezposelnosti. Kateri so kazalniki brezposelnosti? 

Kazalniki brezposelnosti so dejavniki oziroma elementi, ki nam kažejo, koliko ljudi je 

brezposelnih glede na število zaposlenih. Obstajata dve vrsti institucij, ki zbirajo te kazalnike 

brezposelnih: 

1. Podatki ali informacije, ki jih obdeluje zavod za zaposlovanje 

2. Podatki ali informacije, ki jih obdeluje Statistični urad 

Ste že slišali za Zavod za zaposlovanje? Povejte nam svoje izkušnje z zavodom za 

zaposlovanje. 

Kazalniki brezposelnosti nam kažejo, koliko ljudi je v družbi brezposelnih. Lahko nam tudi 

pokažejo, zakaj so nekateri ljudje neporočeni. Ti podatki so nam pomembni, da lahko 

začnemo reševati težave, ki povzročajo brezposelnost. Z drugimi besedami, kazalniki 

brezposelnosti nam pomagajo razumeti, kaj vpliva na brezposelnost v določeni državi. 

Kazalniki brezposelnosti so pomembni tudi zaradi nečesa drugega in to je odkrivanje 

dolgotrajne brezposelnosti. Dolgotrajna brezposelnost je stanje, ko je oseba dalj časa 

brezposelna. Povedano drugače, če je oseba brezposelna, torej brez službe, več kot 12 

mesecev, se šteje za dolgotrajno brezposelno osebo. Dolgotrajna brezposelnost je nevarna, 

ker povečuje tveganje revščine in socialne izključenosti. Socialna izključenost je ime za pojav 

izključenosti, torej zavrnitve določene skupine ljudi iz družbe. Primer socialne izključenosti 

so Romi, ki so najpogosteje ločeni (izključeni) v lastne zaprte skupnosti. Posledično se težje 

vključujejo v družbo in ne morejo uživati nekaterih ugodnosti, ki jih uživajo njihovi 

sodržavljani. 

Ponovimo vse to, da vemo, kdo je zaposlen in kdo je brezposeln in zakaj, potrebujemo 

kazalnike brezposelnosti. Kazalniki brezposelnosti so podatki ali informacije, ki nam kažejo 

(kazalniki kažejo), koliko ljudi je brezposelnih v družbi. Zahvaljujoč tem podatkim lahko 

zaznamo ali zaznamo dolgotrajno brezposelnost. Dolgotrajna brezposelnost pomeni, da je 

oseba brezposelna več kot 12 mesecev, torej eno polno leto. 

S tem je današnja lekcija o brezposelnosti zaključena. Se vidimo naslednjič, kjer bomo več 

govorili o socialni izključenosti! 

Pozdravljeni vsi skupaj! 
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1.2. Socialna izključenost 
 

Pozdravljeni vsi skupaj, 

Danes bomo govorili o socialni izključenosti. V zadnji lekciji smo omenili malo socialne izključenosti, 

kdo se spomni? Nam lahko poveste, česa se spomnite ali kaj veste o socialni izključenosti? Razložite s 

svojimi besedami. 

Hvala za vaš odgovor. Danes bomo govorili več o tej socialni izključenosti. Socialna izključenost ali 

socialna izolacija sta sinonima. Sinonimi so besede, ki imajo enak pomen. Tako sta socialna izolacija in 

socialna izključenost besedi, ki imata enak pomen in pomenita, da nekateri državljani (= prebivalci 

mesta, državljani) nimajo dostopa do enakih pravic kot drugi državljani. Pojasnimo to s primerom: 

Ste že kdaj slišali, da so nekomu odrekli zdravstveno oskrbo? Ali da nekdo ni imel dostopa do 

kakovostne šole ali šolanja? No, to pomeni, da je ta oseba v določeni vrsti družbeno izolirana. Iz 

različnih razlogov je izolirana od skupnosti, v kateri živi, in zato nima dostopa do enakih pravic kot 

drugi člani te skupnosti.Ta nezmožnost uživanja enakih pravic kot jo imajo ostali člani iste skupnosti 

pomeni družbeno izolacijo. Zaradi svojega socialnega položaja v skupnosti torej ne moreš uživati 

enakih pravic kot drug član te skupnosti, ki ima višji družbeni položaj od tebe. 

Višji kot je socialni status osebe, več socialnih pravic uživa (kakovostno zdravstveno varstvo in 

zdravstvena nega, kakovostno izobraževanje, dostopnost do različnih delovnih mest). Nižji kot je 

položaj, manj je socialnih pravic. 

Poleg socialne izolacije obstaja še en podoben koncept – ekonomska izolacija ali ekonomska 

izključenost. Ekonomska izolacija se nanaša na stanje, v katerem drugi ljudje ne želijo delati ali 

sodelovati z nekom. Posledično ta oseba dobi manj poslovnih priložnosti, kar posledično povzroči nižji 

zaslužek. Ko veliko članov določene družbe noče sodelovati ali delati z eno določeno osebo, se to 

imenuje ekonomska izolacija. Z drugimi besedami, oseba je izolirana od ekonomskih (poslovnih) 

priložnosti, ki jih lahko dobi, ko drugi ljudje želijo sodelovati z njimi. Pomanjkanje poslovnih priložnosti 

pomeni pomanjkanje dela, kar pomeni pomanjkanje zaslužka, torej denarja. 

Danes smo se učili o zelo težkih in abstraktnih temah – socialni izključenosti, torej izolaciji in ekonomski 

izključenosti oziroma izolaciji. Ali lahko zdaj ponovite, kaj pomenijo ti izrazi? Poskusite razložiti s 

svojimi besedami. Ali lahko navedete primer socialne in ekonomske izolacije? 

Bravo! Točno tako! Socialna izolacija je izolacija od družbe ali skupnosti, v kateri živimo, ekonomska 

izolacija pa je izolacija od dela ali trga dela, zaradi česar nimamo toliko poslovnih priložnosti kot 

kdorkoli drug, zaradi česar je manj dela, kar posledično povzroči manj denarja. Socialna in ekonomska 

izolacija sta del izključenosti s trga dela. 

Mislim, da smo se danes naučili marsikaj in gre vam odlično! Samo tako naprej! 

Se vidimo v naslednjem videu, kjer bomo govorili o nečem, kar se imenuje zaposljivost! Vas zanima kaj 

je to? No, pridružiti se nam boste morali v naslednji lekciji! 

Pozdravljeni vsi skupaj! 
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1.3. Zaposljivost 
 

Pozdravljeni vsi skupaj, 

Kot smo rekli prejšnjič, bomo danes govorili o zaposljivosti! Toda preden začnemo z današnjo lekcijo 

o zaposljivosti, se vrnimo k temu, kar smo se naučili v zadnji lekciji! 

Na to ste odlično odgovorili! Zadnjič smo se učili o socialni in ekonomski izključenosti, ki skupaj 

ustvarjata izključenost s trga dela! Danes bomo podrobneje govorili o tej izključitvi s trga dela. Torej, 

razložimo!Trg dela je izraz, ki se nanaša na trg, na katerem se iščejo ali ponujajo delovna mesta. Ko 

greš na zavod za zaposlovanje iskat zaposlitev, se obrneš na zavod, ki ti ponuja zaposlitev s trga dela. 

Zavod je zadolžen za razvrščanje prostih delovnih mest v državi, in za to, kateri delodajalci ponujajo 

določena delovna mesta. Vsa delovna mesta v državi sestavljajo trg dela in vsi delodajalci in njihovi 

zaposleni skupaj z njimi tvorijo trg dela. Tako je trg dela trg, na katerem iščemo ali ponujamo delovna 

mesta. 

Zdaj, ko smo razložili trg dela, bi morali pojasniti tudi izključitev s trga dela. Sprašujem se, kaj menite, 

kako nas lahko izločijo s trga dela? 

Tako kot pri socialni ali ekonomski izključenosti, če družba ali skupnost določene osebe izključuje iz 

določenih socialnih pravic ali ekonomskih (poslovnih) priložnosti, potem to pomeni, da iste osebe, ki 

so izključene iz družbe, ne bodo imele enakega dostopa do trga dela. Morda jim ne bodo ponujena 

enako visoko plačana delovna mesta kot drugim ali pa jim dela sploh ne bodo ponujena v situaciji, ko 

potrebujejo službo. Ta položaj se imenuje izključenost s trga dela. 

Zakaj je za nas pomembno vedeti o socialni in ekonomski izključenosti oziroma izključenosti s trga 

dela? No, ker moramo te stvari vedeti, ko govorimo o zaposljivosti! Ja, končno je prišel trenutek, ko 

bomo več govorili o zaposljivosti. Zaposljivost je izraz, ki je lahko izjemno preprost ali zelo zapleten. 

Nanaša se na sposobnost osebe, da dobi službo. Sliši se preprosto, kajne? Vendar, ali je situacija v 

resnici tako preprosta, kot se sliši tukaj? 

Seveda ne. V resnici so stvari vedno veliko bolj zapletene! Ko govorimo o zaposljivosti, lahko govorimo 

o dveh vrstah zaposljivosti – zaposljivosti kot delovni fleksibilnosti in zaposljivosti kot individualni 

lastnosti. Počasi! Vemo, da se to sliši zapleteno, vendar bomo vse razložili korak za korakom in nato 

ponovili, da preverimo, ali smo vse razumeli. 

V redu, smo pripravljeni? Pojdimo torej! Govorili smo o tem, da je zaposljivost zmožnost osebe, da se 

zaposli. Sposobnost osebe, da se zaposli, pomeni, koliko ima oseba določenih znanj in veščin, 

potrebnih za opravljanje dela. Pojasnimo to s primerom: 

Kako iščete službo? Kaj je za vas pomembno pri iskanju zaposlitve? Kaj bi radi pridobili s tem delom in 

kaj lahko ponudite tej službi? 

Tukaj so vprašanja, ki si jih morate zastaviti, ko iščete službo: 

1) Kaj želim delati - Kje bom iskal službe, ki jih želim opravljati? Kako bom iskal zaposlitve, ki jih 

želim opravljati? 
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2) Kaj želim pridobiti s tem delom - Kaj se želim naučiti od tega dela? Kakšno znanje lahko 

pridobim pri tem delu? Katere veščine lahko pridobim v tem delu? 

spretnosti – nekaj, kar smo se naučili početi, na primer kuhanje, čiščenje ali shranjevanje. Vse 

to so veščine, ki smo se jih naučili od nekoga ali od nekje. Določene veščine pridobimo tudi pri 

delu, odvisno od tega, kaj počnemo. 

3) Kaj lahko ponudim na tem delovnem mestu - Katera znanja ali veščine imam v tem trenutku, 

da bi mi lahko pomagali biti boljši delavec? Kaj lahko storim, da bom bolje opravljal svoje delo? 

S temi vprašanji si pomagate ugotoviti, katera dela želite opravljati in zakaj. Prav tako si pomagate pri 

trženju in iskanju delovnih mest, ki bi jih želeli delati na dolgi rok, torej dlje časa. Dela, ki ponujajo 

dolgoročno zaposlitev, so delovna mesta, ki nam ponujajo finančno stabilnost. Neprekinjena plača 

nam omogoča, da iz meseca v mesec ne skrbimo, kako in koliko bomo zaslužili in kako bomo živeli. 

Vendar s temi vprašanji lahko ugotovimo, kakšne vrste veščin imamo. Z drugimi besedami, s temi 

vprašanji lahko ugotovimo, ali smo fleksibilni glede dela (zaposljivost kot delovna fleksibilnost) in ali 

imamo nekatere splošne veščine, potrebne za delo (zaposljivost kot individualna lastnost). 

Danes smo se veliko pogovarjali. Ponovimo vse skupaj, da se prepričamo, ali smo si zapomnili. Trg dela 

je trg, na katerem iščemo ali ponujamo delovna mesta. Trg dela sestavljajo vsa delovna mesta skupaj 

z njihovimi delavci in delodajalci. Nekateri imajo prost dostop do trga dela, drugi pa ne. Ljudje, ki 

nimajo zagotovljenega dostopa do trga dela (kar pomeni drugačna in kvalitetna delovna mesta), so 

ljudje, ki so izključeni s trga dela. Ta dva izraza, skupaj s socialno in ekonomsko izključenostjo, sta 

pojma, povezana z zaposljivostjo. 

Poleg zaposljivosti smo omenili še dva pojma - zaposljivost kot delovno fleksibilnost in zaposljivost kot 

individualno lastnost. Poskusimo skupaj rešiti eno nalogo. 

Prvi primer: 

Moje ime je Ivan. Spreten sem z rokami in rad izdelujem stvari. Rad se ukvarjam z naravnimi 

materiali, kot je les, in izdelujem praktične stvari, ki bodo koristile meni ali drugim. Poleg tega, 

kar rad počnem, nimam težav z opravljanjem drugih fizičnih del. Lahko prenašam težka 

bremena, kot so odstranjevanje ruševin iz zgradb, prenašanje pohištva ali kosovnih odpadkov. 

Kakšno zaposljivost ima Ivan? 

Tako je, gre za zaposljivost kot delovno fleksibilnost. Ivan je pri fizičnem delu in izdelavi stvari iz 

naravnih materialov prilagodljiv. Zato lahko opravlja različna dela, ki vključujejo prenašanje tovora ali 

izdelavo stvari iz lesa. 

Še en primer: 

Sem Marko in trenutno iščem službo. Rad se pogovarjam z ljudmi in nimam težav govoriti z 

nekom. Dobro delam na računalniku in znam hitro tipkati. V prostem času rešujem uganke in 

na splošno rad iščem rešitve za težave, na katere naletim. Lahko delam v timu, vendar mi ni 

težko samemu opravljati naloge. 

Kakšno zaposljivost ima Marko? 
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Super! Marko ima zaposljivost kot individualno lastnost. Marko ima veliko lastnosti (kot so govorjenje, 

digitalne veščine, reševanje problemov), ki jih je mogoče spremeniti v splošne veščine, potrebne za 

pisarniško delo ali delo z ljudmi. 

Današnja lekcija ni bila prav nič lahka, a vse smo uspeli obvladati. Vidite, ni tako težko. 

V naslednjem videu bomo govorili o iskanju zaposlitve in o vseh načinih, kako lahko iščemo službo! 

Komaj čakam, da slišim, kako iščete zaposlitev! Pridružite se nam! 

Pozdravljeni vsi skupaj! 

 

 

1.4. Aktivno iskanje zaposlitve 
 

Pozdravljeni vsi skupaj! 

Zadnjič smo imeli eno obsežno, torej veliko lekcijo. Pogovarjali smo se o pojmih, kot sta trg dela in 

izključenost s trga dela, in kaj pomeni zaposljivost. Zdaj poskusite razložiti te izraze s svojimi besedami. 

Super! Po spoznavanju teh novih konceptov smo omenili tudi zaposljivost kot delovno fleksibilnost in 

individualno lastnost. Te koncepte smo razložili na primeru Ivana in Marka. Kdo zna povedati njuna 

primera, o kakšni zaposljivosti smo govorili? 

Ja, tako je, Ivan je bil delovno fleksibilen in je imel zaposljivost kot delovno fleksibilnost, Marko pa je 

imel vrsto lastnosti, ki bi ustrezale nekaterim splošnim zahtevanim delovnim mestom. Zato ima Marko 

zaposljivost kot individualno lastnost. 

Danes bomo malo spremenili način dela. Današnja tema je aktivno iskanje zaposlitve! Preden 

preidemo na gradivo, bi rad, da mi razložite, kako iščete službo? 

Ne glede na to, kaj rečete, ni slabega načina iskanja službe. Pomembno je iskati službo, dokler iščemo 

službo, jo prej ali slej najdemo. Vendar pa obstajajo nekatere stvari, ki jih lahko storimo, da povečamo 

naše možnosti za iskanje zaposlitve. 

Danes bomo z vami korak za korakom razpravljali o tem, kako aktivno iskati zaposlitev! 

1. Za začetek, če še niste, se prijavite v evidenco brezposelnih na Zavodu za zaposlovanje. 

Prijavite se lahko osebno, obiščete njihovo lokacijo ali elektronsko. 

a. Zahtevana je osebna prijava: 

i. identifikacijski dokument (veljavna osebna izkaznica, izdana v Republiki 

Sloveniji, potni list ali izkaznica za prebivanje za državljana tretje države) 

ii. potrdilo o končani šoli ali diploma  

(izvirnik na vpogled ali overjena kopija, če izvirnika oseba nima v lasti) 

 

b. Zahtevana je prijava: 

i. identifikacijski dokument 
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(veljavne osebne izkaznice, izdane v Republiki Sloveniji, potni listi ali izkaznice za prebivanje za 

državljane tretjih držav) 

2. Po prijavi boste morali opraviti informativni razgovor s svetovalcem za zaposlitev. Svetovalec 

bo preučil nekaj stvari o vaši osebnosti (zapomnite si zaposljivost kot individualno lastnost) in 

vaših obstoječih spretnostih (zapomnite si zaposljivost kot delovno fleksibilnost). Spomnimo 

se tistih vprašanj, povezanih z iskanjem zaposlitve: 

Zelo dobro, dobro napredujemo! Zdaj pa rešimo dve nalogi: 

Prvi primer: 

Kako bi opisali svoje individualne lastnosti ali značilnosti, za katere menite, da so zaposljive? 

Poskusite se opisati na način, da bi vas delodajalec želel zaposliti. Opišite svoje osebne 

lastnosti, za katere menite, da bi lahko bile prednost pri vaši zaposlitvi. 

Zelo dobro, takšno predstavitev morate vaditi doma pred ogledalom. Zapomnite si, kaj želite povedati, 

in to recitirajte pred ogledalom. Na ta način vadite varnost pri predstavitvi in gradite svojo samozavest! 

Še en primer: 

Kako bi opisali nekatere veščine, ki jih že imate? Kje ste jih pridobili? Kaj ste delali, da ste jih 

pridobili? Opišite nekaj svojih obstoječih veščin in kako ste jih pridobili. Dobro premislite, kaj 

znate narediti in katera od vaših veščin bi bila zaželena veščina za delo. 

Super! Delodajalci radi slišijo ljudi, ki jih delo zanima. Upoštevajte to pri prijavi na delovno mesto. Kako 

se lahko predstavite na način, da vas delodajalec želi zaposliti?! Zaradi tega je dobro vedeti vse te 

informacije o zaposljivosti! 

Drug način, kako lahko aktivno iščete zaposlitev, je sledenje aktivnim politikam zaposlovanja. Aktivne 

politike zaposlovanja so ukrepi vlade, ki spodbujajo delodajalce k zaposlovanju različnih skupin ljudi. 

Ni slabo, če obiščemo spletno stran Zavoda za zaposlovanje in tam pogledamo, ali je trenutno odprta 

aktivna politika zaposlovanja in ali pripadamo skupini, ki jo ta politika pokriva. V primeru, da niste vešči 

uporabe interneta, imate vedno možnost, da se osebno odpravite na Zavod za zaposlovanje in tam 

prosite za pomoč pri zaposlitvi preko aktivnih politik zaposlovanja. 

Danes smo naredili veliko! Izvedeli smo, kako biti aktivni pri iskanju zaposlitve in kaj je aktivna politika 

zaposlovanja! 

a. Kaj želim početi? (Kje bom iskal/-a službo, ki jo želim opravljati?, Kako bom iskal/-

a zaposlitev, ki jo bom opravljal/-a?) 

b. Kaj želim pridobiti s tem poslom? (Kaj se želim naučiti v tej službi? Kakšno znanje 

lahko pridobim v tej službi? Kakšne veščine lahko pridobim v tej službi?) 

c. Kaj lahko ponudim na tem delovnem mestu? (Katera znanja ali veščine, ki jih 

trenutno imam, mi lahko pomagajo, da postanem boljši/-a delavec/-ka? Kaj lahko 

storim, da svoje delo opravljam bolje?) 
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In zdaj za konec predlagamo, da obiščete spletno stran svojega Zavoda za zaposlovanje in jo malo 

raziščete. Poskusite ugotoviti, kakšna je trenutna aktivna politika zaposlovanja in razmislite o tem, ali 

se najdete v tej politiki. 

Pozdravljeni vsi skupaj! 

 

 

1.5. Komunikacijske veščine 
 
Pozdravljeni vsi skupaj! 
 
Doslej smo se ukvarjali s tematikami, ki so neposredno povezane z zaposljivostjo in iskanjem 
zaposlitve, danes pa se bomo ukvarjali z nečim, kar je tudi za nas izjemno pomembno, ko govorimo 
o zaposlitvi, a morda vam ne bi takoj prišlo na misel. Gre za komunikacijo. 
 
Zaposlitev, aktivno iskanje zaposlitve in končno predstavitev na zaposlitvenem razgovoru so vse 
akcije in dejanja, ki zahtevajo dobre komunikacijske veščine. Toda kaj so komunikacijske veščine? 
Veseli me, da ste me vprašali. Komunikacijske veščine so veščine, potrebne za vzdrževanje 
komunikacije z različnimi ljudmi. Morda se zdaj sprašujete, zakaj potrebujem posebne veščine za 
pogovor z ljudmi? Vsak dan se pogovarjam z ljudmi, to ni posebna veščina! Presenečeni bi bili, a 
to, da se lahko pogovarjamo z različnimi ljudmi, hkrati pa se predstavimo na najboljši način, je res 
posebna veščina. Pojasnimo to s primerom: 
 
Vsi poznamo ljudi, ki nimajo težav s pripovedovanjem in imajo poseben način združevanja stavkov 
in izrazov. To so ljudje, ki se lahko s komer koli kadar koli pogovarjajo o čemer koli. Poskusite se 
spomniti, če poznate takšno osebo. Poskusite jo opisati. V čem je drugačna od vas? 
 
Takšni ljudje naj bi imeli prirojene komunikacijske sposobnosti. Kaj to pomeni? To pomeni, da so 
preprosto rojeni s sposobnostjo, da se s komer koli pogovarjajo o čemer koli. Vendar to ne pomeni, 
da se mi ostali, ki nismo rojeni s temi veščinami, tega ne moremo naučiti. In prav to bomo počeli 
danes! 
 
Začnimo z definicijo komunikacije. Komunikacija je proces izmenjave besed ali informacij med 
dvema ali več osebami. Kaj pravzaprav počnemo, ko se z nekom pogovarjamo? Prenesemo jim 
nekaj informacij, nekaj, kar nas moti, zanima, ali preprosto nekaj, kar želimo deliti z nekom. Ne 
glede na razlog za komunikacijo, vedno pride do te izmenjave informacij. 
 
Nam še sledite? Pojdimo zdaj na malo višjo raven. Obstaja nekaj, kar se imenuje verbalna in 
neverbalna komunikacija. Gre torej za vrsto komunikacije (= proces izmenjave informacij med 
ljudmi), ki poteka na dveh ravneh. Verbalna komunikacija je komunikacija z besedami, kot smo 
navedli v današnjih primerih, neverbalna komunikacija pa je komunikacija brez besed. Morda se 
sprašujete, kako lahko komuniciramo brez besed, a odgovor je pravzaprav precej preprost. Točno 
to, kar sem zdaj naredil, je oblika neformalne komunikacije. Kdo mi lahko razloži, kaj sem naredil? 
In kdo mi lahko razloži, kaj to pomeni? 
 
Tako je, obstaja nekaj, čemur pravimo kretnje – določeni gibi telesa in mimika. Svojo besedno 
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komunikacijo zaključimo s kretnjami in mimiko. Tako lahko na primer rečemo: 
  
 Hej, Ivan. Kakšen čudovit dan tam zunaj, kajne? 
   
   ali takole: 
 
 Hej, Ivan. Kakšen čudovit dan tam zunaj, kajne? 
 
Ste opazili razliko? Kdo bi mi lahko povedal, kako sta se ta dva stavka razlikovala? 
 
Tako je, v prvem stavku ni bilo kretnje, izraza obraza in spremembe barve glasu, v drugem pa. Zato 
se nam je prvi stavek zdel čudno in nenaravno. Čeprav v samem stavku ni nič nenavadnega, je bil 
način, kako sem posredoval informacije, čuden in nenaraven. Razlog za to je ravno zaradi verbalne 
in neverbalne komunikacije. Tega se ne zavedamo, vendar nenehno in izmenično uporabljamo 
besedno in neverbalno komunikacijo. Alternativno pomeni, da uporabljamo malo verbalne in nato 
malo neverbalne komunikacije. In včasih uporabljamo ti dve vrsti komunikacije skupaj. 
 
V redu, poglejmo, kako nam to lahko služi pri iskanju zaposlitve. 
 
Razgovor za službo je del procesa iskanja zaposlitve. Proces iskanja zaposlitve je sestavljen od 
samega postopka iskanja zaposlitve (npr. na spletni strani Zavoda za zaposlovanje ali raziskovanja 
oglasov v mestu) do opravljanja zaposlitvenega razgovora. Razgovor za službo je prvi korak pri 
zaposlitvi. Če to naredimo dobro, so možnosti, da dobimo delo, velike. To je eden od razlogov, 
zakaj je danes izjemno pomembno, da se dobro pripravimo na razgovor za službo. In tu nam bosta 
pomagala verbalna in neverbalna komunikacija! 
 
Kako nam lahko verbalna komunikacija pomaga na razgovoru za službo? 
 
Enostavno, saj z poznavanjem verbalne komunikacije bolje določimo, kaj želimo povedati in kako. 
Z drugimi besedami, če poznamo nekatera pravila, povezana z verbalno komunikacijo, se bomo 
znali predstaviti na najboljši način. Najprej: 

1. Izogibajte se odgovoru z da ali ne!  
Če vam zastavijo vprašanje, se izogibajte kratkim odgovorom, vedno poskusite biti pri 
odgovoru izčrpni. S svojim širokim odgovorom pokažite, kako vas ta položaj zanima! 

2. Pokažite zanimanje! 
Pozorno poslušajte, kaj vam delodajalec govori, ne prekinjajte ga. Dovolite mu, da dokonča 
svojo misel in nato postavljajte vprašanja. 

3. Sprašujte! 
S postavljanjem vprašanj pokažete, da ste pozorno poslušali in da vas ta položaj izjemno 
zanima. 

4. Vnaprej pripravite vprašanja! 
Če želite pokazati zanimanje za delo, vnaprej pripravite vprašanja. 

5. Raziščite službo ali podjetje, kamor se prijavljate! 
Dobra priprava je ključ do uspeha. Vprašajte malo o tem poslu in zapišite vse informacije, 
ki jih dobite. Pomagale vam bodo pri pripravi vprašanj za razgovor za službo in tudi sami 
se boste pripravili. 

6. Vadite, vadite in še enkrat vadite! 
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Stari dober latinski pregovor pravi, da je ponavljanje mati znanja in to drži. Dobra 
usposobljenost, varnost in samozavest vam bodo pomagali opraviti najboljši razgovor za 
službo v vašem življenju! 

 
Vse to so nasveti, povezani z verbalno komunikacijo; kaj pa neverbalna komunikacija? Neverbalna 
komunikacija bo prav tako pomembna kot verbalna komunikacija in sicer: 
 

1. Vadite, vadite in še enkrat vadite! 
Ko vadite samopredstavitev, bodite pozorni na besede, ki jih uporabljate, na način, kako 
jih izgovarjate, in na ton, ki ga uporabljate. Pomembno je, da se zavedate svojega telesa in 
da se počutite udobno, ko se pogovarjate o delu. 

2. Samozavesten ton in glas! 
Ljudje imajo radi samozavest. Močan ter odločen glas in ton bosta pritegnila veliko več 
pozornosti kot tiho šepetanje ali jecljanje. Bodite prepričani v to, kar govorite, in verjemite 
vase. 

3. Topel in vesel nasmeh! 
Topel nasmeh je nekaj, s čimer se lahko počutimo bolje, pa tudi za to, da se oseba poleg 
nas počuti bolje. Nasmeh nas nič ne stane, lahko pa prinese veliko dobrega. 

4. Očesni stik! 
Poskusite ostati v stiku z ljudmi, s katerimi se pogovarjate. To ne pomeni, da gledate, ne 
da bi pomežiknili, ampak ne bojte se pogledati svojega potencialnega delodajalca v oči. 

 
Danes smo osvojili še eno odlično lekcijo! Čeprav je komunikacija nekaj, kar uporabljamo vsak dan, 
sta znati govoriti in znati se predstaviti dve popolnoma različni stvari. Zato smo danes našteli vse 
nasvete, ki vam bodo v pomoč pri pripravi na razgovor za službo, a tudi pri komunikaciji na 
delovnem mestu! V naslednji lekciji bomo vse še ponovili, tako da bomo imeli priložnost vaditi te 
na novo naučene komunikacijske veščine! 
 
Se vidimo! 
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MODUL 2 
 

2.1.    Sklenitev delovnega razmerja 
 

Pozdravljeni vsi skupaj! 

Ko smo se nazadnje videli, smo se pogovarjali o osnovnih konceptih za potrebe trga dela. Nekateri od 
teh izrazov so bili: 

- Brezposelnost 
- Socialna in ekonomska izključenost 
- Izključitev s trga dela 
- Zaposljivost  
- Aktivno iskanje zaposlitve 
- Komunikacijske sposobnosti 
- Verbalna in neverbalna komunikacija 
- Poslovna komunikacija 

 
Te koncepte smo se morali naučiti, da smo lahko delali na temah trga dela. Tudi današnje teme bodo  
povezane s trgom dela, konkretno, danes bomo govorili o zaposlovanju na lokalni in evropski ravni. 
Vendar preden gremo naprej, lahko s svojimi besedami razložite, kaj pomeni sklenitev delovnega 
razmerja? 

Zelo dobro! Sklenitev delovnega razmerja skratka pomeni sklenitev delovnega razmerja z 
delodajalcem. Z delodajalcem sklenemo delovno razmerje, ko podpišemo pogodbo. Delovna razmerja 
se razlikujejo glede na vrsto pogodbe in so v posameznih državah drugače urejena. Vendar je pogodba, 
ki nas najbolj zanima in pogodba, ki je pomembna za vse, pogodba o zaposlitvi. 

Ko podpišete pogodbo o zaposlitvi, obljubite delodajalcu, da boste spoštovali in izvajali, kar piše v tej 
pogodbi! S podpisom pogodbe o zaposlitvi se tako delodajalec kot delavec zavezujeta, da bosta 
spoštovala zapisano. Zato je izjemno pomembno, da najprej preberete, kaj piše v vaši pogodbi, preden 
jo podpišete! 

Zdaj pa poglejmo, kaj piše v vsaki pogodbi o zaposlitvi. 

Pogodba o zaposlitvi mora vsebovati naslednje podatke: 

- podatke o zaposlenem in delodajalcu 
- začetni datum 
- naziv delovnega mesta 
- kratek opis delovnega mesta 
- delovno mesto 
- trajanje pogodbe o zaposlitvi 
- uporaba prostih dni ali dopusta 
- odločitev o dnevnem ali tedenskem počitku in prerazporeditvi delovnega časa 
- višina plače 
- odpovedni rok 
- druge pravice in obveznosti v zvezi z delovno zakonodajo (= ki je edinstvena za vsako državo) 
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Vsaka pogodba o zaposlitvi mora vsebovati te podatke, ker jih predpisuje delovna zakonodaja. Zakon 
o delu je pravni dokument, ki ga izda vsaka država. To pomeni, da vsaka država sama določi, kaj bo v 
njeni delovni zakonodaji. Zato se delovna zakonodaja v posamezni državi razlikuje in je zaradi tega 
posebna in drugačna. Za države članice Evropske unije pa obstajajo določeni deli delovne zakonodaje, 
ki jih je potrebno uskladiti oziroma jih uskladiti z evropskimi delovnimi dokumenti. Čeprav se delovna 
zakonodaja razlikuje od države do države, obstajajo nekateri deli delovnega prava, ki so enaki v vsaki 
državi. Del, ki mora biti enak za vse, je podatek, ki smo ga navedli v sami pogodbi o zaposlitvi. Ta 
informacija je za nas pomembna, saj določa in opredeljuje naše delovno mesto oziroma delovni 
položaj.  

Pametno razmišljate! V bistvu imata ta dva izraza enak pomen. Torej kako jih imenujemo? 

Bravo! Sinonim je pravilen odgovor! Sopomenke so besede, ki imajo enak pomen kot naše delovno 
mesto in delovni položaj! 

Zdaj smo videli, kako je to videti pri nas, videli pa bomo tudi, kako je to videti v Evropski uniji. Evropska 
unija je skupina držav v Evropi. Nekatere države na evropski celini so se pridružile skupini, ki jo 
imenujemo Evropska unija. Evropska unija ima trenutno 27 držav članic od skupno 44 držav v 
evropskem prostoru. Evropska unija kot združenje različnih držav članic ponuja določene gospodarske, 
socialne in gospodarske koristi koristi svojim članom. Kaj to pomeni? To pomeni, da vsaka država, ki 
se pridruži, prejme določene ugodnosti v primerjavi z drugimi državami, ki se niso pridružile EU. Ena 
od teh ugodnosti je možnost zaposlitve kjerkoli znotraj Evropske unije, če je vaša država članica 
Evropske unije. Zato se lahko zaposlite v kateri koli državi članici Evropske unije, pod pogojem, da je 
tudi vaša matična država članica Evropske unije. 

Da bi to omogočila, je morala Evropska unija opredeliti izraz "delavec", vse države članice pa so se 
morale strinjati s to opredelitvijo in jo uvesti v svoje zakone, med katerimi je na primer zakon o delu. 
Zakon, ki smo ga prej že omenili. Zato Evropska unija opredeljuje pojem "delavec" kot vsako osebo, ki 
na učinkovit način opravlja določene delovne dejavnosti. 

Ta definicija je za nas pomembna zaradi pravice do dela vsakega človeka. Evropska unija je ob svojem 
nastanku opredelila nekaj skupnih dokumentov, v katerih so navedle in opredelile pravice in 
svoboščine vsakega človeka. Ena od teh svoboščin je svoboda izbire poklica in pravica do dela za 
vsakega človeka. Po tem dokumentu ima vsak človek ob rojstvu pravico izbrati svoj poklic. Z drugimi 
besedami, vsak se lahko in se mora sam odločiti, kaj bi rad počel v svojem življenju. Prav tako bi morala 
vsaka država članica Evropske unije vsakemu državljanu omogočiti delo. Na ta način Evropska unija 
vsem zagotavlja pravico do dela. Dokument, v katerem je Evropska unija navedla in opredelila vse te 
človekove svoboščine, se imenuje Evropska konvencija o človekovih pravicah. 

S tem je zaključena današnja lekcija o delu na lokalni ravni in ravni Evropske unije. Kako se počutite? 
Kako vam je bilo slišati za to? Ali menite, da vam bo v prihodnje pomagalo pri iskanju zaposlitve? Ne 
pozabite po vsaki lekciji izpolniti samooceno zadovoljstva in nam tako dati povratne informacije! 

Se vidimo v naslednji lekciji! 
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2.2.   Delovni čas 
 

Spet smo tukaj! 

Danes smo se zbrali, da bi nadaljevali z jezikovnim podukom o zaposlovanju in zaposljivosti! Pa 
začnimo! Kdo mi lahko pove kaj o zaposlitvi in kdo o zaposljivosti? 

Zelo dobro! Zaposlitev je pojem, ki se nanaša na proces iskanja in izbire zaposlitve, zaposljivost 
pa je zmožnost določene osebe, da se zaposli! 

Zadnjič smo se pogovarjali o začetku zaposlitve in o tem, kaj pomeni začeti službo in kako se to 
počne v Evropi. Danes bomo malo razširili to temo in se pogovarjali o delovnem času, zato 
gremo! 

Delovni čas je pojem, ki smo ga do zdaj omenjali, a se z njim nikoli nismo preveč ukvarjali. 
Pravzaprav se lahko vprašamo, kaj je delovni čas? 

Delovni čas je čas, v katerem je delavec dolžan opravljati naloge. Torej, če se spomnite iz 
prejšnje lekcije, smo rekli, da delavec pred začetkom dela sklene z delodajalcem ... 

_______________________________________________? 

Tako je, pogodba o zaposlitvi! Pogodba o zaposlitvi je pravni dokument, ki ga vi, delavec, sklenete z 
delodajalcem. Pravni dokument postane veljaven šele, ko ga podpišete. Zato je izjemno pomembno, 
da preberemo vse, kar moramo podpisati, še posebej, ko gre za pravne dokumente! Gremo naprej! 
Ali lahko navedete vsaj štiri stvari, ki so v vaši pogodbi o zaposlitvi? 

Tako je, vse ponovimo še enkrat, ker so to bistvene stvari, ki si jih je treba zapomniti! 

Pogodba o zaposlitvi mora vsebovati naslednje podatke: 

- podatke o zaposlenem in delodajalcu 
- začetni datum 
- naziv delovnega mesta 
- kratek opis delovnega mesta 
- delovno mesto 
- trajanje pogodbe o zaposlitvi 
- uporaba prostih dni ali dopusta 
- odločitev o dnevnem ali tedenskem počitku in prerazporeditvi delovnega časa 
- višina plače 
- odpovedni rok 
- druge pravice in obveznosti v zvezi z delovno zakonodajo (= ki je edinstvena za vsako državo) 

 
To si moramo zapomniti, da vemo, kaj podpisujemo in zakaj. Tudi pogodbe o zaposlitvi so razdeljene 
po vrstah. Obstajajo lahko pogodbe o zaposlitvi za določen čas in pogodbe o zaposlitvi za nedoločen 
čas. Katera pogodba se vam zdi bolj zaželena in zakaj? 

Ste na pravi poti! Razmislimo. Pogodba o zaposlitvi za določen čas pomeni, da bo delavec pri 
delodajalcu delal za določen čas. Kaj to pomeni? To pomeni, da ima delavec pri tem delodajalcu 
dogovorjen začetek in konec dela takoj od začetka zaposlitve. Po zaključku opravljenega dela, če vas 
želi delodajalec obdržati kot delavca, vam bo moral ponuditi novo pogodbo. Z drugimi besedami, 
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pogodba za določen čas pomeni, da boste v nekem trenutku prenehali delati pri tem delodajalcu ali 
da vam bo moral ta delodajalec ponuditi novo pogodbo. Ali menite, da bi morali pred branjem prebrati 
novo pogodbo, ki vam jo je ponudil isti delodajalec? 

Seveda! Odgovor je, da ga morate VEDNO prebrati, preden ga podpišete, tudi če je to pri istem 
delodajalcu! 

Po drugi strani pa je pogodba za določen čas v nasprotju s pogodbo za nedoločen čas, ki je tako ali 
drugače bolj zaželena oblika pogodbe. Pogodba za nedoločen čas je bolj zaželena oblika pogodbe, ker 
nam ponuja zaposlitev brez opredeljenega konca dela ali zaposlitve. Takšna pogodba se lahko odpove 
z odpovedjo delodajalca, delavca ali z medsebojno odpovedjo obeh strank. Sporazumna odpoved 
pomeni, da sta se delodajalec in delavec dogovorila za odpoved pogodbe o zaposlitvi. 

Pogodbe se lahko poleg vrste razlikujejo tudi po trajanju dela. Doslej smo govorili o vrstah pogodb – 
pogodbah o zaposlitvi za določen čas in pogodbah o zaposlitvi za nedoločen čas. Vendar pa obstaja še 
ena vrsta pogodbe, in to so pogodbe za polni delovni čas in pogodbe za krajši delovni čas. Rekli smo 
namreč, da mora pogodba vsebovati postavko, ki opredeljuje naš delovni čas. Največje število ur, ki 
jih lahko delamo na dan, je osem ur. To predpisuje delovnopravna zakonodaja, ki smo jo omenili tudi 
v prejšnji lekciji in Direktiva Evropske unije o delovnem pravu. 

Zakon o delu predpisuje čas, ki ga smemo preživeti za delo, ker ščiti pravice delavcev. Se spomnite, da 
smo v prejšnjih urah omenjali pravice delavcev? Naj se malo spomnimo, kaj so pravice delavcev in 
zakaj so nam pomembne? 

Pravice delavcev so pravice vseh oseb, ki so zaposlene, in so zagotovljene z zakonom. Zaposlitev 
pomeni sklenitev pogodbe o zaposlitvi ali drugo vrsto pogodbe, pri kateri se delavec zaveže, da bo 
delal za nekoga v zameno za plačo. Vsaka demokratična država bi morala varovati človekove in 
delavske pravice svojih državljanov, vsaka evropska država pa je nadalje zavezana spodbujanju in 
zaščiti teh pravic ter kaznovanju tistih, ki jih kršijo. Zato, da ne bi kršili vaših delovnih pravic, je bila 
sprejeta Direktiva Evropske unije o delovnem pravu in drugi pravni akti, ki določajo delovni čas pri 
delodajalcu. S tem v mislih smo omenili pogodbo za polni delovni čas in pogodbo za krajši delovni čas. 
Če je največje število ur, ki jih lahko delamo pri delodajalcu, osem ur, koliko časa lahko delamo s 
pogodbo za polni delovni čas? 

Torej pogodba o zaposlitvi za polni delovni čas pomeni, da z delodajalcem podpišemo pogodbo, da 
bomo z njim delali, kolikor bomo lahko delali, to je osem delovnih ur v enem dnevu. Po drugi strani 
pa, če z delodajalcem sklenemo pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas, to pomeni, da se 
zavezujemo, da bomo pri delodajalcu delali s krajšim delovnim časom, to je štiri ure dnevno. Zato se 
pogodba o zaposlitvi imenuje skrajšani delovni čas, ker takoj v imenu pomeni, da lahko opravimo le 
polovico od skupno možnih osem ur dela. 

Danes smo imeli zahtevnejšo lekcijo, vendar je pomembno, da te osnove glede dela in delavskih pravic 
usvojite, da lahko kasneje nemoteno vstopate na trg dela. 

Naslednjič bomo delali na konceptu, imenovanem plača in zakaj delamo za plačo. Zato nas ne 
zamudite!  

Se vidimo!! 
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2.3. Plača 
 

Pozdravljeni vsi skupaj! 

Kot smo napovedali v prejšnji lekciji, bomo danes govorili o pojmu plače. Do zdaj smo ga tudi omenjali, 
a ga nikoli nismo podrobno razlagali, zato začnimo s tem, kaj je plača. 

Bravo, pazite, da sledite in napredujete! Preprosto povedano, plača je denar, ki ga dobimo v zameno 
za svoje delo. Ko z delodajalcem podpišemo pogodbo o zaposlitvi, se zavežemo, da bomo delali zanj v 
zameno za plačo. Kako se zavežemo? No, zavezujemo se z našim podpisom! Zato nenehno 
poudarjamo, kako pomembno je, da pred podpisom pogodbe o zaposlitvi to podrobno preučimo in 
preberemo. Če imate težave pri branju ali razumevanju, vzemite svoj primer pogodbe in ga odnesite 
nekomu, ki mu zaupate, ki vam bo znal prebrati in razložiti, kaj piše v pogodbi! 

V pogodbi o zaposlitvi je določeno, kdaj nam bo delodajalec izplačal plačo in v kakšnem znesku. Ko 
govorimo o plačah, govorimo o bruto in neto znesku, ste že slišali za te besede? 

Bruto in neto sta besedi, ki označujeta, koliko denarja je plačano na naš račun. Morda se sprašujete, 
če je tako preprosto, zakaj so besede tako zapletene? No, zdaj bodo stvari malo bolj zapletene. 

Že prej smo določili, da se ob podpisu pogodbe o zaposlitvi z delodajalcem zavežete, da boste s svojim 
podpisom delali v zameno za plačo. Plačo smo opredelili kot denar, ki ga prejmete v zameno za svoje 
delo. Pogodba o zaposlitvi določa znesek denarja, ki ga boste prejeli za polni ali krajši delovni čas. Če 
ste sklenili pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas, ste se zavezali, da boste pri delodajalcu delali 
največje možno število delovnih ur, to je osem ur dnevno. In če ste podpisali pogodbo o zaposlitvi za 
krajši delovni čas, ste se zavezali, da boste delali polovico največjega skupnega števila delovnih ur. 
Koliko je ta številka? 

Tako je, pogodba za krajši delovni čas pomeni delati štiri ure na dan! 

Ne glede na to, kakšno pogodbo podpišete, bo pogodba o zaposlitvi vsebovala višino vaše plače in kdaj 
vam jo izplačajo. V pogodbi o zaposlitvi bo naveden bruto (en) znesek vaše plače. Kaj to zdaj pomeni? 

Plače so izražene v neto in bruto. Kaj pomenijo ti izrazi? Navajajo znesek plače, ki je na vašem računu, 
in skupni znesek, ki ga je delodajalec namenil za vašo plačo. Morda se sprašujete, ali ni znesek, ki pride 
na moj tekoči račun enak skupnemu znesku, ki ga je moj delodajalec namenil za mojo plačo?  

Pravzaprav ni. Različne države bodo imele svoje različice te zgodbe, vsem pa je skupna razlika med 
bruto in neto plačo. Bruto plača pomeni skupni znesek, ki ga mora delodajalec nameniti za vašo plačo, 
neto plača pa znesek plače, ki gre na vaš račun. Kako izgleda v resnici? Pa si poglejmo ... 

Na primer 

Skupni znesek za vašo plačo je 1.000 eur. Ta znesek se imenuje znesek bruto plače. Opozarjamo, da je 
bruto znesek skupni znesek, ki ga delodajalec nameni za vašo plačo. Od teh 1.000 evrov bo 700 evrov 
šlo na vaš račun. Ta znesek, ki je knjižen na vaš račun, se imenuje znesek neto plače. Razlika med 1.000 
evri, ki jih je delodajalec namenil za vašo plačo, in 700 evri, ki so vam sedli na na račun, je 300 evrov. 
In zdaj se lahko vprašamo, kam je šlo teh 300 evrov. Ta razlika med bruto in neto zneskom vaše plače 
je znesek, ki se vrne državi. Porabi se za davke (= znesek dodeljen in plačan državi), pribitek (= znesek, 
ki je dodeljen in plačan mestu), plačilo pokojninskega zavarovanja (= dodeljeni in plačan znesek za 
bodoče pokojnine delavcev) in plačilo zdravstvenega zavarovanja ( = znesek, dodeljen in plačan za 
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varovanje zdravja delavcev). Če vam je uspelo vse to ugotoviti, super za vas! Če pa še niste, ne skrbite, 
saj se bomo o teh temah pogovarjali od zdaj naprej pa do konca modulov! Tako bo več kot dovolj časa, 
da se naučimo, kaj vsi ti izrazi pomenijo in kakšne koristi imamoo od vsega tega. 

Za nami je še ena težka lekcija, a z malo potrpežljivosti in truda lahko vidite, da smo se uspeli naučiti 
tudi to težko lekcijo. Zato še ne obupajte! Imamo veliko zanimivih vsebin in še več zanimivih vaj, ki jih 
bomo opravili skupaj! Spremljajte nas naslednjič v novi epizodi - Odpoved pogodbe o zaposlitvi, kjer 
bomo več govorili o tem, ali je možno in kako odpovedati pogodbo o zaposlitvi! 

Vas zanima več? Če želite izvedeti, boste morali klikniti naslednjo lekcijo! 

Se vidimo! 

 

 

2.4. Odpoved pogodbe o zaposlitvi 
 

Zadnje čase smo se ukvarjali s temami in pojmi, ki so tesno povezani z zaposlitvijo in iskanjem 
zaposlitve. Spomnili smo se na čem temelji delovno razmerje in kaj to pravzaprav pomeni, kakšen je 
delovni čas in koliko lahko delamo v enem dnevu ter kakšna je plača in zakaj jo dobimo. Naj zdaj vse 
to na kratko ponovimo ... 

Sklenitev delovnega razmerja pomeni pričetek dela pri delodajalcu. V delovno razmerje vstopimo s 
podpisom pogodbe o zaposlitvi. Pogodba o zaposlitvi je pravni dokument, s katerim se zavezujemo, 
da bomo delali pri delodajalcu v zameno za plačo. Plača je znesek denarja, ki ga dobimo za opravljeno 
delo. Plača je določena s pogodbo o zaposlitvi. V pogodbi o zaposlitvi so opredeljeni tudi drugi podatki 
v zvezi z našim delom in delovnim mestom. Zato je pomembno, da pred podpisom dokumenta vse 
natančno preberete in preučite! 

Zdaj, ko smo se spomnili vsega, kar smo se do sedaj naučili, lahko nadaljujemo s pojmi in temami, ki 
nam bodo pomembne v prihodnje. Že na začetku smo omenili, kako pomembno je, da se znamo 
pravilno zaposliti – s podrobnim branjem naše pogodbe o zaposlitvi se moramo dobro seznaniti z 
vsem, kar bomo morali narediti v prihodnje, pomembno pa je tudi vedeti, kako izstopiti iz zaposlitve. 

Odzaposlitev je mogoče dobiti na več načinov: 

1.) Ko nam poteče pogodba. 

Prej smo omenili, da obstajata dve vrsti pogodb o zaposlitvi: 

- Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas,  
- Pogodba z omejenim časom. 

Kdo mi bo povedal, v čem se ti pogodbi razlikujeta? 

Tako je, pogodba o zaposlitvi za določen čas je pogodba o zaposlitvi z opredeljenim zaključkom dela. 
Ko sklenemo takšno pogodbo, se z delodajalcem dogovorimo o začetku in koncu dela. Ob koncu 
pogodbe vam lahko delodajalec ponudi novo pogodbo ali pa tudi ne. Če vam ponudi novo pogodbo, 
ostanete delati pri tem delodajalcu tako dolgo, kot je določeno v novi pogodbi. Če se vam na primer 
nova pogodba podaljša za nadaljnjih 6 mesecev, to pomeni, da boste naslednjih 6 mesecev delali pri 
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istem delodajalcu z novo pogodbo, ki vam jo je ponudil. Če pa vam ne ponudijo nove pogodbe, potem 
preprosto delate za tega delodajalca do datuma, ki je v pogodbi, in prenehate delati z datumom, 
navedenim v njej. To pomeni, da če vam pogodba poteče 31. avgusta, potem je vaš zadnji delovni dan 
31. avgust in na ta dan še vedno pridete v službo. 

Ko vam poteče pogodba o zaposlitvi za določen čas, imate dve možnosti: 

- Iščete novo zaposlitev ali 
- Prijavite se na vaš lokalni Zavod za zaposlovanje. 

Ko vam poteče pogodba o zaposlitvi za določen čas, se morate v 30 dneh po izteku pogodbe prijaviti 
na lokalni Zavod za zaposlovanje. 

Nasprotno od pogodbe za določen čas je pogodba za nedoločen čas. Gre za pogodbo o zaposlitvi brez 
določenega konca dela. Povedano drugače, ko sklenemo tako pogodbo oziroma ko sklenemo takšno 
delovno razmerje, pomeni, da ostanemo delati pri tem delodajalcu. 

Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas se lahko tudi odpove, vendar morajo biti to posebne ali izredne 
okoliščine, zaradi katerih bi pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas prenehala. Pogodba o zaposlitvi za 
nedoločen čas se lahko odpove iz dveh razlogov: 

- zaradi želje zaposlenega 
- zaradi želje delodajalca. 

Z drugimi besedami, to pomeni, da lahko delodajalec ali delavec vložita zahtevo za odpoved. Odpoved 
je odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca ali delavca. Delavec lahko odpove pogodbo o 
zaposlitvi brez navedbe razloga za odpoved. Ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi mora delavec izpolniti 
odpovedni rok. Odpovedni rok je določeno obdobje, v katerem delavec napove odpoved pogodbe o 
zaposlitvi in konča svoje obveznosti in naloge, delodajalec pa v tem času išče novega delavca. 
Odpovedni rok je določen s pogodbo o zaposlitvi in delovnim zakonom. 

S tem smo zaključili še eno zahtevnejšo lekcijo, to pa je odpoved pogodb o zaposlitvi in odpuščanje. 
Odstop je lahko precej nerodna situacija in zagotovo nikomur ni udobno, ko mora odstopiti. 
Pomembno pa je, da kot delavec veste, da imate to možnost in da je to vaša pravica, zagotovljena z 
Zakonom o delu. 

Se vidimo pri naslednji lekciji, kjer bomo več govorili o tem, ali se mladoletniki, mlajši od 18 let, lahko 
zaposlijo. Ne zamudite nas! 

Se vidimo! 
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2.5.       Zaposlovanje mladoletnih oseb 
 

Pozdravljeni vsi skupaj 

Veseli nas, da ste se nam pridružili pri novi lekciji – zaposlovanju mladoletnikov. 

V zadnjih nekaj urah smo se pogovarjali o tem, kako skleniti delovno razmerje in kako ga odpovedati. 
Kdo bi mi rad na kratko povedal, kaj je potrebno za sklenitev delovnega razmerja in kaj za prenehanje 
delovnega razmerja? 

Tako je. Za začetek bomo ponovili, kaj je delovno razmerje. Delovno razmerje je rezultat vseh naših 
prizadevanj, ki smo jih vložili v aktivno iskanje zaposlitve. Zaposlitev pomeni, da smo se zaposlili in si 
to delo zagotovili s podpisom pogodbe o zaposlitvi z delodajalcem. Pogodba o zaposlitvi je pravni 
dokument, ki potrjuje, da sta delavec in delodajalec sklenila dogovor ter da imata oba obveznosti v 
tem delovnem razmerju. Obveznost delavca je, da pride na delo vsak dan, torej za osem ur, če ima 
sklenjeno pogodbo za polni delovni čas, oziroma za štiri ure, če ima sklenjeno pogodbo za krajši delovni 
čas, obveznost delodajalca pa je, da delavcu izplača njegovo delo, kakor je dogovorjeno v pogodbi. 
Pogodba o zaposlitvi se podpiše pred pričetkom dela zaradi dogovora o vseh podrobnostih, potrebnih 
za opravljanje dela. Delavec lahko sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas in pogodbo o zaposlitvi 
za nedoločen čas. Pogodba o zaposlitvi za določen čas je pogodba, ki ima opredeljen začetek in konec 
delovnega razmerja. Po drugi strani pa je pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas pogodba, ki ima 
določen začetek delovnega razmerja, vendar ni opredeljen konec. Ne glede na to, da pogodba o 
zaposlitvi za nedoločen čas nima določenega zaključka dela, se ta pogodba lahko tudi odpove. 
Odpoved pogodbe o zaposlitvi, torej prenehanje delovnega razmerja, pomeni odpoved. Odpoved je 
dejanje, ki ga lahko delavec ali delodajalec opravita kadarkoli v pogodbi o zaposlitvi za določen čas ali 
za nedoločen čas, če je iz kakršnega koli razloga nezadovoljen z delom. Z drugimi besedami, obstajajo 
pogodbe, ki so bolj zaželene od drugih, vendar zato, ker ste podpisali pogodbo o zaposlitvi, torej 
sklenili delovno razmerje z delodajalcem, ne pomeni, da ste zanj za vedno privezani. 

Zdaj, ko smo vse to ponovili, lahko začnemo z današnjo lekcijo, to je delovno razmerje mladoletnih. Ali 
mislite, da se lahko mladoletna oseba zaposli? In ali mora? 

Zelo dobro razmišljate – ali naj se mladoletniki zaposlujejo, je vprašanje, ki si ga nekatera podjetja 
zastavljajo že leta. Prej, v preteklosti, je bilo normalno, da otroci delajo. Ali mi lahko navedete primer, 
kaj so otroci morali delati? 

Tako je, otroci so včasih počeli bolj ali manj enako kot odrasli. Če so imeli odrasli njivo, za katero so 
morali skrbeti in jo okopavati, je to pomenilo, da so otroci skupaj z odraslimi skrbeli za njivo in jo 
okopavali. Če so imeli starši obrt, so otroci skupaj s starši spoznavali obrt in jo pomagali vzdrževati. Kaj 
menite o tem? Se strinjate, da otroci že od malih nog sodelujejo s starši? 

To vprašanje je precej zahtevno. Namreč nič ni narobe, če otroci pomagajo staršem pri kakšnih lažjih 
gospodinjskih opravilih ali pomagajo staršem po vrtu, a mednarodna in nacionalna zakonodaja 
določata, da otrok ne sme biti prisiljen k delu. Zakaj je po vašem mnenju prišlo do te spremembe, 
včasih je bilo v redu vključevati otroke v težka fizična dela, zdaj pa ni več dovoljeno? Zakaj mislite, da 
to danes ni dovoljeno? 

To se je zgodilo, ker se je spremenil pogled na otroke in otroštvo. Kaj to pomeni? To pomeni, da so 
otroci včasih veljali za majhne odrasle. Otroci niso bili otroci, ampak odrasli v majhnih telesih. Menili 
so, da imajo enako miselnost kot odrasli, zato so lahko opravljali enake naloge kot odrasli in sprejeli 
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enako količino odgovornosti, kot jo sprejemajo odrasli. Danes se je ta pogled spremenil, ker nam je 
znanost omogočila, da razumemo, da otroci niso enaki odraslim. Otroci niso odrasli ali nastajajoči 
odrasli, ampak otroci, njihovo otroštvo pa je samo po sebi obdobje, ki si zasluži spoštovanje in sprejeti 
ga moramo takega, kot je. Zaradi te spremembe v razmišljanju je postalo prepovedano siliti otroke k 
delu in danes je to popolnoma prepovedano. Zdaj moramo opredeliti osnovne pojme, da jih bomo 
bolje in lažje razumeli. Do katere starosti mislite, da se otroci štejejo kot otroci? 

Odlično, otroci se štejejo kot otroci, če so mlajši od 18 let. Kaj pa 17-letniki, ali se do svojega 18. 
rojstnega dne štejejo za otroke, in takrat čarobno postanejo odrasli in so sposobni sprejemati 
racionalne odločitve in sprejemati lastne odločitve o lastnem življenju? Seveda ne, zrelost ni kot 
stikalo, ki ga je mogoče vklopiti in izklopiti. Zrelost je nekaj, kar razvijamo z izkušnjami, staranjem in 
izobraževanjem. Z drugimi besedami, bolj ko smo zreli, bolj smo sposobni sprejemati samostojne in 
racionalne odločitve ter upravljati in odločati, kaj je najboljše za nas. Ker je zrelost nekaj, kar prihaja 
postopoma in sčasoma, je obvezno delo otrok odpravljeno in v nobeni od držav Evropske unije ni 
sprejemljivo siliti otrok v delo. V vseh državah Evropske unije to velja za hudo kaznivo dejanje, katerega 
posledice so tudi zaporna kazen. 

Prav tako pa je možno in zakonsko sprejemljivo, da se otroci od 15. leta dalje lahko sami odločijo, ali 
želijo delati. Samostojni pomeni, da se sami odločajo o sebi brez prisile odraslih ali vrstnikov. Otroci 
od 15. leta dalje se lahko zaposlijo, vendar njihova zaposlitev ni enaka zaposlitvi zaposlenega. Delovno 
razmerje, ki ga lahko sklene 15-letnik, je delovno razmerje z mladoletno osebo. Zaposlitev mladoletne 
osebe mora odobriti starš ali skrbnik, le z dovoljenjem starša/skrbnika pa lahko mladoletna oseba 
sklene delovno razmerje. Prav tako mladoletniki ne morejo opravljati vseh vrst služb, temveč le dela, 
ki ne ogrožajo njihovega zdravja, varnosti, moralnih vrednot, izobraževanja ali razvoja. Tukaj smo 
našteli veliko stvari, kaj menite, da lahko mladoletniki počnejo z dovoljenjem staršev/skrbnikov? 

Bravo, na pravi poti ste. Naloge, ki jih lahko opravljajo mladoletniki, torej osebe, mlajše od 18 let, so 
na primer: sodelovanje pri snemanju filmov ter priprava in izvedba umetniških in drugih podobnih del. 

S tem je današnja lekcija zaključena. 

Zdaj sledi še ena ponovitev, zato si še enkrat oglejte videoposnetke in se spomnite nekaterih ključnih 
besed, izrazov in konceptov, ki so pomembni za osnovne pojme delovnega prava na lokalni in ravni 
EU. 

Se vidimo naslednjič, lepo se imejte! 

Čaooo! 
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MODUL 3 
 

3.1.   Socialno varstvo, trg dela in pravice med brezposelnostjo 
 

Pozdravljeni vsi skupaj! 

V prejšnjih urah smo se pogovarjali o osnovnih pojmih, povezanih z delovnim in delovnim pravom na 
ravni Slovenije in Evropske unije. Zato malo ponovimo, preden gremo naprej. Pogovarjali smo se o: 

- Evropska unija 
- pogodba o zaposlitvi 
- delovno pravo 
- opredelitev delavcev in pravice do dela 
- delovni čas 
- plača, torej dohodek 
- odpoved, torej odpoved pogodbe o zaposlitvi 
- in končno o zaposlitvi pri mladoletnih. 

Pregledali smo vse koncepte, ki so za vas pomembni za sklenitev delovnega razmerja in za 
komunikacijo na delovnem mestu. Poleg tega nas čakajo temeljni koncepti socialnih pravic na ravni 
Hrvaške in Evropske unije. Spoznavanje teh konceptov nam bo omogočilo, da spoznamo, kakšne so 
naše socialne pravice. Socialne pravice so pravice, ki jih uveljavljamo kot državljani določene države. 
Vsaka država ima razvit sistem socialne pomoči in oskrbe, z drugimi besedami, vsaka država ponuja 
določene socialne storitve. Postavlja pa se vprašanje, koliko so nam te socialne storitve na voljo. Da bi 
lahko uporabljali določene socialne storitve, moramo najprej vedeti, katere socialne storitve imamo 
pravico uporabljati. 

Socialne storitve, ki jih moramo najprej uporabiti, so: 

 zagotovljeno minimalno nadomestilo 
 nadomestilo za stanovanjske stroške 
 nadomestilo za osebne potrebe 
 enkratno nadomestilo 
 pogrebni stroški 
 honorar za redni študij 
 plačilo stroškov bivanja v dijaškem domu 
 osebna invalidnina 
 dodatek za pomoč in nego. 

Socialne storitve, ki jih imamo pravico uporabljati v času brezposelnosti: 

- denarno nadomestilo med brezposelnostjo 
- otroški dodatek 
- izredna denarna socialna pomoč 
- denarna socialna pomoč 
- subvencije in oprostitve plačil: znižano plačilo vrtca, subvencija kosila za učence, subvencija 

malice za učence in dijake, subvencija najemnine, pravica do kritja dopolnilnega 
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zdravstvenega zavarovanja, pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, 
oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev.  

Denarno nadomestilo med brezposelnostjo 

Denarno nadomestilo med brezposelnostjo lahko pridobite, če: 
- če ste bili pred nastankom brezposelnosti zavarovani za brezposelnost najmanj 10 mesecev v 
zadnjih 24 mesecih, 
- če ste mlajši od 30 let in ste bili pred nastankom brezposelnosti zavarovani najmanj 6 mesecev v 
zadnjih 24 mesecih, 
- če so bili plačani prispevki za zavarovanje za primer brezposelnosti (izjema so osebe, ki so bile v 
zavarovanje vključene na podlagi delovnega razmerja, delodajalec kot zavezanec za plačilo pa 
prispevkov ni plačal), 
- če ste brezposelni in vam delovno razmerje ni prenehalo po vaši krivdi ali volji ter izpolnjujete 
druge, z zakonom določene pogoje ter 
- se prijavite pri zavodu za zaposlovanje in vložite zahtevo za uveljavitev pravice do denarnega 
nadomestila v 30 dneh po prenehanju obveznega zavarovanja.  

Pri Zavodu za zaposlovanje vložite zahtevek za priznanje pravice do denarnega nadomestila. Obrazec 
lahko pridobite na uradu za delo, lahko ga natisnete s spletne strani Zavoda ali ga oddate elektronsko 
na spletni strani Zavoda. Zahtevku morate priložiti pogodbo/-e o zaposlitvi. Čas prejemanja denarnega 
nadomestila je odvisen od zavarovalne dobe, denarno nadomestilo pa vam pripada v celoti z 
naslednjim dnem prenehanja obveznega zavarovanja, če se na Zavodu prijavite v roku 30 dni in vložite 
zahtevek za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila.  

Otroški dodatek 

Otroški dodatek je dopolnilni prejemek namenjen za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka. 
Pravico do otroškega dodatka ima lahko eden izmed staršev oziroma druga oseba, ki skrbi za otroka s 
prijavljenim prebivališčem v Republiki Sloveniji, do njegovega 18 leta. Višina je odvisna od uvrstitve v 
dohodkovni razred. Pravica se uveljavlja v 30 dneh po rojstvu otroka in se prizna z mesecem rojstva 
otroka. Če se uveljavlja po tem roku, se prizna s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge. 
Prizna se za največ za dobo enega leta. Otroški dodatek se izplačuje za pretekli mesec. 

Izjemna denarna socialna pomoč 

Izredna denarna socialna pomoč, kot posebna oblika denarne socialne pomoči, se lahko dodeli samski 
osebi ali družini, ki se je iz razlogov na katere ni mogla ali ne more vplivati, znašla v položaju materialne 
ogroženosti oziroma, če izkazuje izredne stroške, ki so vezani na preživljanje, ki jih z lastnim dohodkom 
ne more pokriti. Izredna denarna socialna pomoč se dodeli v enkratnem znesku ali za obdobje od 3 do 
6 mesecev. Višina je lahko mesečno največ v višini enega minimalnega dohodka osebe ali družine, v 
enem letu pa lahko višina vseh pomoči znaša največ petkratnik minimalnih dohodkov. Upravičenec je 
dolžan prejeto pomoč porabiti za namen, za katerega mu je bila dodeljena, v roku 30 dni po prejetju 
pomoči oziroma do vložitve nove vloge, če je ta vložena pred potekom tega roka. Dokazila o porabi 
sredstev je dolžan predložiti centru za socialno delo v roku 45 dni po prejetju pomoči oziroma 
najkasneje ob vložitvi nove vloge za izredno denarno socialno pomoč, če je novo vlogo vložil pred 
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potekom roka. Če tega ne stori ali pa se iz dokazil ugotovi, da pomoč ni bila namensko porabljena ali 
ni bila porabljena, 14 mesecev po mesecu prejema pomoči do te ni upravičen.  

Denarna socialna pomoč 

Denarna socialna pomoč je namenjena tistim, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi 
okoliščin, na katere sami ne morejo vplivati. Z denarno socialno pomočjo se upravičencu za čas 
prebivanja v Republiki Sloveniji zagotavljajo sredstva za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb. 
Upravičen je lahko tisti, katerega dohodek na osebo ne dosega meje dohodkov, ki je zakonsko 
predpisana. Višina denarne socialne pomoči je med drugim odvisna od števila družinskih članov, višine 
dohodkov, premoženja, prihrankov in zagotovljene oskrbe. Denarna socialna pomoč se dodeli za 
določen čas, odvisno od okoliščin, ki so podlaga za dodelitev in višino denarne socialne pomoči. 
Denarna socialna pomoč se izplačuje za tekoči mesec. 

Subvencije in oprostitve plačil vrtca, kosila za učence ter malice za učence in dijake lahko uveljavljajo 
tisti starši, ki so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji in katerih otrok je vključen v javni vrtec, 
zasebni vrtec s koncesijo ali zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Pravico uveljavlja 
eden od staršev oziroma tisti izmed staršev, kateremu je otrok zaupan v vzgojo in varstvo. Staršem, ki 
ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, vrtec izstavi 
račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici. Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na 
povprečni mesečni dohodek na osebo. Subvencija kosila in malice pripada učencem, ki se redno šolajo, 
so prijavljeni na kosilo oziroma malico in katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne dosega 
predpisanega cenzusa. Upravičencem pripada subvencija za kosilo oziroma malico v višini cene kosila 
oziroma malice. Upravičenost ugotavljajo šole na podlagi podatkov iz veljavne odločbe o otroškem 
dodatku ali državni štipendiji, zato staršem ni potrebno vložiti vloge. Vlogo vložijo samo v primeru, če 
družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Še vedno pa je potrebna 
prijava na kosilo.  

Do subvencije najemnine je upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju, namenskem najemnem 
stanovanju, bivalni enoti, tržnem najemnem in hišniškem stanovanju, ki skupaj z osebami, ki so 
navedene v najemni pogodbi izpolnjuje dohodkovni cenzus. Subvencija neprofitne najemnine lahko 
znaša največ 80 % neprofitne najemnine. Do subvencije k plačilu tržne najemnine so upravičeni 
vlagatelji, ki plačujejo tržno najemnino in so se uvrstili na prednostno listo na zadnjem javnem razpisu 
za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja v občini stalnega prebivališča. Niso upravičeni tisti, 
ki so zavrnili zagotovljeno neprofitno najemno stanovanje. Za izračunani znesek subvencije lastnik 
stanovanja zniža najemnino najemniku, lastniku pa ta znesek povrne pristojni občinski organ. 
Subvencija se dodeli za dobo enega leta, vendar najdlje do izteka najemne pogodbe. Pravico do kritja 
dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja imajo zavarovanci in po njih zavarovani družinski člani na 
podlagi upravičenja do denarne socialne pomoči oziroma ob izpolnjevanju pogojev za pridobitev 
denarne socialne pomoči, pod pogojem, da teh pravic nimajo zagotovljenih v celoti iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja ali iz drugega naslova. Državljani Republike Slovenije in tujci, ki imajo 
dovoljenje za stalno prebivanje, so upravičeni do plačila prispevka za obvezno zdravstveno 
zavarovanje, če so upravičeni do denarne socialne pomoči ali izpolnjujejo pogoje za pridobitev 
denarne socialne pomoči, pri čemer se krivdni razlogi ne upoštevajo, in imajo stalno prebivališče v 
Republiki Sloveniji ter niso zavarovanci iz drugega naslova. Kadar oseba uveljavlja pravico do denarne 
socialne pomoči, center za socialno delo odloči o pravici do kritja razlike do polne vrednosti 
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zdravstvenih storitev po uradni dolžnosti, razen če oseba na vlogi izrecno izjavi, da te pravice ne 
uveljavlja. 

V tej lekciji je pomembno poudariti, da socialne storitve niso končna rešitev problema. Socialne 
storitve se uporabljajo za pomoč in podporo posameznikom, ki so se znašli v težkih življenjskih 
okoliščinah. Do njih ste upravičeni sredi nepredvidljivih življenjskih okoliščin, ki vam onemogočajo 
pokritje osnovnih življenjskih stroškov. Niso namenjeni za uporabo v zameno za delo. Z drugimi 
besedami, to so kratkoročne rešitve, ki imajo omejen rok uporabnosti. Uporabniki imajo ob uporabi 
socialnih storitev možnost spremeniti svoje trenutne življenjske okoliščine z iskanjem zaposlitve in 
dohodka, ki jim bo omogočal pokritje osnovnih življenjskih stroškov! 

To je vse za danes! Ne pozabite ponoviti konceptov iz prejšnjih dveh modulov in skupaj z njimi ponoviti 
koncepte, ki smo jih delali danes. Na koncu vsake lekcije imate vprašalnik o zadovoljstvu s temo, zato 
izpolnite tudi ta vprašalnik! 

Naslednjič bomo obravnavali osnovne pravice v sistemu pokojninskega zavarovanja in zakaj jih 
potrebujemo! Ne zamudite nas! 

Čaoooo! 

 

 

3.2.    Sistem pokojninskega zavarovanja 
 

Pozdravljeni še enkrat! 

V zadnji lekciji smo delali na osnovnih pojmih, povezanih s socialnimi storitvami in pravicami v času 
brezposelnosti. Nekateri od teh izrazov so: 

- Socialne storitve 
- Sistem socialnega varstva 
- Zagotovljena minimalna pristojbina 
- Enkratna pristojbina. 

Kdo nam bo te izraze razložil s svojimi besedami? 

Bravo! Socialne storitve so storitve, ki se ponujajo v okviru sistema socialnega varstva. To so storitve, 
do katerih so upravičeni državljani določene države. Sistem socialnega varstva je sistem, v katerem 
država državljanom v stiski ponuja različne socialne storitve. Te storitve so lahko: 

- zagotovljena minimalna provizija 
- nadomestilo za stanovanjske stroške 
- nadomestilo za osebne potrebe 
- enkratna pristojbina 
- pogrebni stroški 
- honorar za redni študij 
- plačilo stroškov bivanja v domu 
- osebno invalidnino 
- dodatek za nego otroka. 
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Sistem socialnega varstva vključuje storitve na področju socialnega varstva, zaposlovanja in osebnega 
razvoja, organiziranega stanovanja, varstva otrok, dolgotrajne oskrbe starejših, storitev osebne 
asistence. Ponujene so ljudem v stiski. Ljudje v stiski so ljudje, ki zaradi spleta okoliščin ali različnih 
življenjskih situacij v nekem trenutku ne morejo prenesti stroškov osnovnih potrebščin. Zaradi njih 
država poskrbi, da so organizirane dodatne socialne storitve z namenom, da bi ljudje v stiski bili 
kratkoročno preskrbljeni. Te socialne storitve ljudem v stiski omogočajo, da se izvlečejo iz neugodnih 
razmer in ustvarijo boljše razmere zase, za svoje gospodinjstvo ali svojo družino. 

Zelo dobro napredujete! Gremo naprej! 

Poleg sistema socialnega varstva obstajata še sistem pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja. 
Danes se bomo ukvarjali s pokojninskim zavarovanjem, v naslednji lekciji pa bomo več o tem, kaj je 
zdravstveno zavarovanje in kakšne storitve imamo v zdravstvenem sistemu. 

Pokojninski sistem je sistem, ki omogoča prejemanje pokojnine za zaposlene osebe, torej osebe z 
delovnimi izkušnjami. Tukaj smo našteli veliko novih konceptov, zato bomo začeli od začetka. 

Vsaka država pobira davke. Davek je denar davkoplačevalcev, torej državljanov. Zbira se z različnimi 
donacijami. Z drugimi besedami, vsakič, ko kupite artikel ali plačate storitev, gre del zneska, ki ste ga 
plačali, državi. Temu znesku pravimo DDV. Na ta način država financira svoje brezplačne storitve, kot 
so nekatere socialne storitve, storitve pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja. Na ta način vsak 
državljan dejansko vlaga in zagotavlja, da bo lahko dobil nazaj zaščito oziroma pomoč države, če se bo 
znašel v situaciji, ki jo bo zahtevala. 

Ena od teh storitev je storitev pokojninskega zavarovanja. Kot smo povedali, je pokojninsko 
zavarovanje zavarovanje, s katerim država jamči izplačilo pokojnin za osebe, ki niso več zaposlene, 
torej po prenehanju delovne dobe. 

Vsaka oseba, ki sklene delovno razmerje, je tudi oseba z delovno dobo. Delovne izkušnje so obdobje, 
v katerem je oseba preživela v zaposlitvi. Delovne izkušnje se evidentirajo in spremljajo zaradi potrebe 
po izračunu pokojnine. Kaj je zdaj pokojnina? Omenili smo jo že 2-3x, a nam še vedno ni jasno, kaj to 
v resnici je. No, pokojnina je znesek denarja, ki nam ga država plača na starost, ko ne moremo več 
delati.   

Oseba pridobi pravico do starostne pokojnine, ko dopolni pokojninsko dobo 40 let (moški) oziroma 35 
let (ženska) in starost 58 let (moški) oziroma 53 let (ženska). Starostna pokojnina se izplača osebam, 
ki so dopolnile 65 let (moški) oziroma 60 let (ženska) in imajo najmanj 15 let zavarovalne dobe, prav 
tako se izplača moškim, ko dopolnijo 63 let, oziroma ženskam, ko dopolnijo 58 let, v primeru, da imajo 
najmanj 20 let zavarovalne dobe.  

Pokojnina je torej pravzaprav plača, ki vam jo izplača država v zameno za delo v starosti. 

Zdaj je treba videti, kako lahko dejansko zaprosimo za sistem pokojninskega zavarovanja? 

V sistem pokojninskega zavarovanja se lahko prijavimo na dva načina: 

- prek delodajalca ili mi sami. 

S sklenitvijo delovnega razmerja, torej s podpisom pogodbe o zaposlitvi. V zameno za plačo se vozimo 
na delo k delodajalcu. Po drugi strani pa se delodajalec zavezuje, da nam bo redno in neprekinjeno 
izplačeval plačo, pa tudi prispevke za pokojninsko zavarovanje. V bistvu je delodajalec tisti, ki vodi 
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evidenco, kako svoje zaposlene prijavi v sistem pokojninskega zavarovanja in v okviru svoje plače 
plačuje prispevke za pokojnino. Kaj pa dejansko pomeni prispevek za pokojninsko zavarovanje? 

Za razlago prispevkov se moramo najprej spomniti pojma plače in razlike med bruto in neto plačo. Kdo 
mi lahko razloži razliko med bruto in neto plačo? 

Točno tako! Plača je znesek denarja, ki se enkrat mesečno nakaže na naš TRR kot nadomestilo za delo, 
ki smo ga opravili pri delodajalcu. Plača je dogovorjena s pogodbo o zaposlitvi in pogodba vsebuje 
bruto znesek plače, ki ni enak neto znesku plače. Neto znesek plače je znesek denarja, ki nam je sedel 
na bančni račun, torej denar, s katerim lahko prosto razpolagamo. Po drugi strani pa je bruto znesek 
skupni znesek, ki ga delodajalec nameni za našo plačo. Kot se morda spomnite, smo rekli, da 
delodajalci dajo na stran več kot skupni znesek, ki je na našem bančnem računu, ker morajo plačati 
nekaj, kar se imenuje prispevki. Prispevki so lahko za zdravstveno ali pokojninsko zavarovanje. Več o 
prispevkih za zdravstveno zavarovanje bomo govorili v naslednji lekciji, zato bomo zdaj izkoristili 
priložnost, da zaključimo zgodbo s prispevki za pokojninsko zavarovanje. Pokojninski prispevki so del 
naše bruto plače, ki jih krije naše pokojninsko zavarovanje. Kot smo danes povedali, je pokojninsko 
zavarovanje sistem, ki nam zaradi dolgotrajne delovne aktivnosti omogoča izplačevanje pokojnin.  
Pokojnina je plača, ki jo dobimo v starosti, ko ne moremo več delati, plačo pa še potrebujemo za 
preživetje. Sistem pokojninskega zavarovanja starejšim omogoča "prejemanje" plače v obdobju 
življenja, ko se sami ne morejo preskrbeti. Na ta način država prek sistema pokojninskega zavarovanja 
skrbi za starejše in nemočne. 

Za pravice, ki izhajajo iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, je pristojen Zavod za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ). 

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje predstavlja temeljno obliko varčevanja za starost v 
Sloveniji, ki jo država spodbuja z davčnimi olajšavami. Predstavlja zbiranje denarnih sredstev na 
osebnih računih zavarovancev, vključenih v to obliko zavarovanja, z namenom, da se jim ob dopolnitvi 
določene starosti ali v drugih primerih, določenih s pokojninskim načrtom ali z Zakonom o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), zagotovi pravica do dodatne pokojnine ali druge 
pravice. Dodatno pokojninsko zavarovanje delimo na kolektivno in individualno dodatno pokojninsko 
zavarovanje. 

Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje je zavarovanje, v katerega se vključijo posamezniki preko 
svojega delodajalca, ki delno ali v celoti financira pokojninski načrt v breme lastnih sredstev. 
Individualno dodatno pokojninsko zavarovanje je zavarovanje, v katerega se lahko vključi samostojno 
vsak posameznik, ki v celoti z lastnimi sredstvi financira vplačila premije. 

Za konec nam ostane samo še eno vprašanje in to je, kaj je z državljani, ki niso bili zaposleni del ali vse 
življenje? Ali so upravičeni do pokojnine in kako preživijo starost? 

Odgovor na to vprašanje je … ne. Do starostne pokojnine niso upravičene osebe, ki niso bile zaposlene, 
torej niso imele sklenjene pogodbe o zaposlitvi, prek katere bi jim redno plačevali prispevke za 
pokojninsko zavarovanje. Z drugimi besedami, ti ljudje morajo poskrbeti za svojo prihodnost in 
poskrbeti zase brez pomoči države. Tako lahko sklepamo, da je sklenitev delovnega razmerja 
izjemnega pomena za zagotavljanje izpolnjevanja pogojev za izplačilo pokojnin v času starosti in 
nemoči. Naša zaposlitev poleg izplačila pokojnine krije tudi stroške zdravstvenega zavarovanja, a o 
tem bomo več govorili v naslednjem poglavju. 

Kako vam je bila všeč ta lekcija? Vam je pokojninski sistem malo bolj jasen in razumete zakaj je 
pomemben? Delite z nami svoje mnenje v anketi o samooceni zadovoljstva! 
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Se vidimo pri naslednji lekciji! 

 
 

3.3.       Zdravstveno zavarovanje 
 

Pozdravljeni vsi skupaj! 

Doslej smo se ukvarjali z večjimi državnimi sistemi, kot sta socialnovarstveni sistem in sistem 
pokojninskega zavarovanja. Kdo mi lahko s svojimi besedami pove, kaj je sistem pokojninskega 
zavarovanja, čemu služi in kakšne koristi imamo od njega? 

Super, odlično ste ga obvladali! 

Tako je, sistem pokojninskega zavarovanja omogoča starejšim (npr. od 65 let naprej) izplačilo 
pokojnine za časa življenja, ko ne morejo več delati. Pokojnina je izraz, ki se nanaša na znesek denarja, 
ki ostane na vašem bančnem računu v starosti, ko ne delate več. 

Zavarovanje je z delom povezano na način, da se pričakuje, da bo vsaka delovno sposobna oseba 
(oseba, ki je zdrava in mlada, je za delo sposobna) zaposlena. Zaposlen pomeni delo po pogodbi o 
zaposlitvi, s katero se plačujejo prispevki za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje. Pokojninski 
prispevek je znesek denarja (bruto), ki se odšteje od vaše plače in se vplača v sistem pokojninskega 
zavarovanja. S tem se zagotovi, da se starejšim, ki niso sposobni za delo, izplačajo pokojnine, da lahko 
pokrijejo svoje osnovne življenjske stroške. Osebe, ki niso delale po pogodbi o zaposlitvi, torej niso 
vplačevale določenega zneska za sistem pokojninskega zavarovanja, v starosti niso upravičene do 
izplačila pokojnine. Sistem pokojninskega zavarovanja si prizadeva zagotoviti določeno količino 
denarja, pokojnine.  

Zdaj pa končno preidimo na današnjo lekcijo, torej zdravstveno zavarovanje in prispevke za 
zdravstveno zavarovanje. Kot smo že večkrat povedali, je razlika med neto in bruto plačo v tem, da je 
neto plača znesek, ki gre na vaš račun, bruto plača pa znesek vaše plače, s katero delodajalec plačuje 
prispevke za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje. Zdaj smo dodatno določili pokojninsko 
zavarovanje, tako da je treba videti, zakaj je pomembno, da delodajalec plačuje tudi prispevke za 
zdravstveno zavarovanje. Zakaj menite, da je dobro, da delodajalec to plača? 

Zdravstveno zavarovanje zagotavlja ustrezno zdravstveno in socialno varnost, saj pokriva stroške 
zdravljenja in oskrbe, kadar zbolimo, se poškodujemo ali imamo kakšne druge zdravstvene težave. 

Osnovna lastnost zdravstvenega zavarovanja je, da so pravice vsakega posameznika ali od njega 
odvisnih družinskih članov vezane na prijavo v zavarovanje in na plačilo ustreznega prispevka v 
obveznem zdravstvenem zavarovanju (to krije le nujne in osnovne zdravstvene storitve) in premije v 
prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju (dopolnilna zavarovanja, nadstandardna zavarovanja, 
turistična zavarovanja ...). 

Zdravstveno zavarovanje je v Republiki Sloveniji obvezno za vse osebe, ki izpolnjujejo z zakonom 
predpisane pogoje. Zavarovane osebe v obveznem zdravstvenem zavarovanju so zavarovanci (osebe 
v delovnem razmerju, osebe, ki opravljajo samostojno dejavnost, lastniki zasebnih podjetij, prejemniki 
različnih socialnih dajatev, druge osebe z dohodkom ter državljani Republike Slovenije s stalnim 
prebivališčem pri nas) in po njih zavarovani družinski člani (denimo otroci, zakonec, idr.). Prijavo v 
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zavarovanje je za zavarovanca praviloma dolžan vložiti tisti, ki je z zakonom določen kot zavezanec za 
plačilo prispevka. 

S pričetkom delovnega razmerja ste praviloma prijavljeni le v obvezno zdravstveno zavarovanje, zato 
si morate dopolnilno zavarovanje urediti sami! Prijava v obvezno zdravstveno zavarovanje je za vse 
zaposlene obveznost delodajalca, in sicer mora delodajalec prijavo v zavarovanje opraviti v osmih 
dneh po nastanku delovnega razmerja. 

Z obveznim zdravstvenim zavarovanjem se zavarovanim osebam zagotavlja v obsegu, ki ga določa 
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju:  

- plačilo zdravstvenih storitev, 
- povračilo potnih stroškov v zvezi z uveljavljanjem zdravstvenih storitev, 
- nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela iz zdravstvenih razlogov za zavarovance, 

ki so zaposleni ali samozaposleni. 

Pravico do plačila zdravstvenih storitev uveljavljate s kartico zdravstvenega zavarovanja. Dobite jo ob 
prvi prijavi v obvezno zdravstveno zavarovanje. 

Zavarovane osebe iz obveznega zdravstvenega zavarovanja nimajo vseh zdravstvenih storitev kritih v 
celoti, zato je priporočljivo, da sklenete dopolnilno zdravstveno zavarovanje. 

Ostalo kritje stroškov zagotavljajo zdravstvena zavarovanja, ki jih sklenete pri komercialnih 
zavarovalnicah. Prostovoljno zdravstveno zavarovanje izvajajo komercialne zavarovalnice, ki jih je v 
Sloveniji kar nekaj:  

- Zavarovalnica Triglav 
- Vzajemna zdravstvena zavarovalnica 
- Zavarovalnica Adriatic Slovenica 
- Zavarovalnica Maribor 
- Zavarovalnica Sava 

Seveda je pomembno, da plačate prispevek za zdravstveno zavarovanje, če se kaj zgodi z zdravjem. 
Kot vsi dobro veste, je izjemno pomembno, da skrbimo za svoje zdravje, vendar z največjo previdnostjo 
lahko zbolimo, se poškodujemo ali moramo počivati. V teh primerih se moramo obrniti na svojega 
zdravnika, da nam razloži, kaj se dogaja, in da nam lahko po potrebi da zdravila. Da bi lahko šli 
brezplačno k zdravniku, morate plačati zdravstveno zavarovanje. In tu se vračamo k zgodbi, zakaj je 
razlika med bruto in neto plačo. V bruto znesku plač se delavcem poleg prispevkov za pokojninsko 
zavarovanje plačajo še prispevki za zdravstveno zavarovanje. Prispevki za zdravstveno zavarovanje 
pomenijo, da se vplačani znesek zdravstvenega zavarovanja vsak mesec odšteje od vaše plače. 
Zavarovanje pomeni, da je vaš obisk pri zdravniku brezplačen ter da je oskrba in oskrba, ki jo ponuja 
zdravnik in celoten zdravstveni sistem, brezplačni. Zato se vsak mesec odšteje od vaše bruto plače, 
manjši del pa plačate za prispevek za zdravstveno zavarovanje. 

Tako sistem zdravstvenega zavarovanja služi zdravstvenemu zavarovanju pacientov in bolnikov. 
Pacient in bolnik nista sinonima. Bolnik je oseba, ki je bolna, torej katere zdravje je ogroženo. Po drugi 
strani pa je pacient oseba, ki uporablja storitve zdravstvenega sistema. Pacientu ni treba, da je bolan, 
da bi lahko uporabljal storitve zdravstvenega sistema. Za uporabo zdravstvenih storitev pa morate 
najprej imeti zdravstveno zavarovanje. Kot delavec, ki dela po pogodbi o zaposlitvi, vam delodajalec 
vsak mesec nameni del vaše bruto plače za plačilo zdravstvenih prispevkov. To pomeni, da če delate 
po pogodbi o zaposlitvi, vam delodajalec plačuje mesečni prispevek za zdravstveno zavarovanje. Zato 
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se temu reče prispevek – ker prispeva k vašemu zdravstvenemu zavarovanju. Zato so vsi delavci, ki 
delajo po pogodbah o zaposlitvi, tudi zdravstveno zavarovani in lahko brezplačno uporabljajo 
zdravstvene storitve. 

S tem bomo zaključili današnjo lekcijo o zdravstvenem zavarovanju. Ne pozabite izpolniti vprašalnika 
o zadovoljstvu in se vidimo naslednjič, kjer bomo ponovili vse, kar vemo o: 

- Sistemu socialnega varstva 
- Sistemu pokojninskega zavarovanja 
- Sistemu zdravstvenega zavarovanja. 

Lep pozdrav! 
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MODUL 4 
 

4.1. Osnovno besedišče 
 

Pozdravljeni vsi skupaj, 

Prišli smo tudi do našega zadnjega modula – konceptov, potrebnih za ustvarjanje življenjepisov in 
obrazcev za zaposlitev! No, ker smo vse do sedaj uspešno osvojili, se potopimo kar v današnjo lekcijo 
osnovnega besedišča. 

Kdo bi mi lahko razložil, kaj pomeni beseda besedišče? 

Besedišče so vse besede, s katerimi imamo opravka in jih uporabljamo v vsakdanjem življenju. Z 
drugimi besedami, to je naša sposobnost, da z besedami vsakodnevno izražamo svoje misli, stališča in 
občutke ter da razumemo in komuniciramo z ljudmi okoli nas. Naš besedni zaklad je torej način, kako 
se izražamo, katere besede uporabljamo in kako jih uporabljamo v svojem govoru. Osnovni besedni 
zaklad so torej besede, ki jih najpogosteje uporabljamo, najljubši stavki, stavki ali besedne zveze, ki jih 
izgovarjamo pogosto ali vsak dan. Naš osnovni besedni zaklad je nekaj temeljnih ali osnovnih besed, 
ki jih poznamo in znamo zelo dobro uporabljati ter z njimi izražati svoje misli, stališča in občutke. 

Se spomnite prvega modula, ko smo govorili o komunikaciji in komunikacijskih veščinah? Kdo bi  lahko 
ponovil, kaj pomeni komunikacija in kaj komunikacijske veščine? 

Tako je! Komunikacija je proces izmenjave besed ali informacij med dvema ali več osebami, 
komunikacijske veščine pa so veščine, ki jih posedujemo in nam omogočajo vzdrževanje komunikacije 
oziroma pogovora s sogovornikom. Za vas imamo še eno vprašanje, zakaj pravimo, da je komunikacija 
proces izmenjave besed ali informacij? Kaj pravzaprav sporočamo s komunikacijo oziroma 
pogovorom? 

Tako je, informacije pravzaprav posredujemo z besedami! S pogovorom oziroma s komunikacijo z 
drugo osebo posredujemo svoje misli, stališča in občutke v obliki informacij, ki jih druga oseba nato 
vsrka, razume in shrani v svoj spomin. Bolje kot se izražamo, bolje nas sogovornik razume. Tako vadimo 
svoje komunikacijske sposobnosti in poskrbimo za boljše razumevanje s sogovorniki. 

Se spomnite, zakaj smo v tej lekciji omenili komunikacijske veščine in zakaj jih potrebujemo? 

Potrebujemo jih, da bodo bolje in lažje iskali zaposlitev ter se tudi predstavili na zaposlitvenem 
razgovoru! Najprej ponovimo, kako se išče zaposlitev! Preden začnemo iskati zaposlitev, si moramo 
zastaviti nekaj ključnih vprašanj, kot so : 

Nato moramo najti več načinov, kako poiskati zaposlitveni oglas. Zaposlitveni oglasi so oglasi 
delodajalcev, v katerih opisujejo delovno mesto in določene pogoje, ki jih mora delavec izpolnjevati za 
to delovno mesto. Zaposlitveni oglasi se objavljajo v dveh oblikah: 

- v fizični obliki ili in v elektronski obliki. 

V fizični obliki še vedno znajo lepiti zaposlitvene oglase na oglasne deske, ki se nahajajo na različnih 
lokacijah v mestu. Najpogosteje je v takem oglasu navedena tudi telefonska številka ali e-mail, na 
katerega se lahko obrnete na delodajalca za več informacij. Vendar POZOR, takšni oglasi niso varni saj 
lahko vsak lepi kar hoče, zato pazite na takšne oglase! Na drugi strani pa imamo oglase v elektronski 
obliki, ki so nalepljeni na spletne strani. Največja spletna stran za zaposlitvene oglase je zagotovo 
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spletna stran Zavoda za zaposlovanje. Vsebuje več kot 1000 zaposlitvenih oglasov z različnih področij 
dejavnosti – od storitvenih in gostinskih do trgovskih ali kmetijskih poklicev. Poleg spletne strani 
zavoda za zaposlovanje obstajajo tudi druge spletne strani, ki zbirajo in objavljajo zaposlitvene oglase. 
Mi lahko našteješ nekaj takih strani? 

Bravo, tako je! In če slučajno niste navedli niti ene strani ali ne poznate niti ene take strani, vam 
predlagam, da na internetu poiščete besedo – zaposlitveni oglasi; in videli boste, koliko spletnih mest 
za objavo zaposlitve lahko najdete! 

Zdaj, ko smo se spomnili, kako lahko iščemo službo in kaj potrebujemo za iskanje zaposlitve, bi bilo 
dobro, da se spomnimo prvih treh lekcij, ki smo jih opravili na samem začetku, ko smo se prvič srečali. 
Delali smo nekaj osnovnih pojmov, povezanih s trgom dela. Kdo se spomni teh izrazov in kdo bi jih 
lahko razložil preko omenjene slike? 

Da, to sploh ni bila lahka naloga, vendar vam je uspelo! čestitke! 

Zaposljivost je torej sposobnost osebe, da dobi zaposlitev. Povedano drugače, zaposljivost je odvisna 
od tega, koliko je oseba izključena, torej vključena na trg dela. Vključitev ali izključenost na trgu dela 
je odvisna od tega, koliko pravic in ugodnosti oseba uživa v svoji skupnosti. Z drugimi besedami, kakšen 
socialni status uživa oseba. Če ima človek višji socialni status, potem bo užival več pravic in ugodnosti, 
bo socialno in ekonomsko vključen v svojo skupnost, kar pomeni, da bo bolj ali bolje zaposljiv. 
Nasprotno, če ima oseba nižji socialni status, uživa manj pravic in ugodnosti, je bolj socialno in 
ekonomsko izključena iz svoje skupnosti, kar pomeni, da je bolj izključena s trga dela in je zato manj 
ali manj zaposljiva. 

S tem zaključujemo današnjo lekcijo o osnovnem besedišču, spomnili pa smo se tudi na osnovne 
pojme, potrebne za zaposlitev iz 1. modula! Super! V naslednji lekciji bomo več pozornosti namenili 
komunikacijskim veščinam, verbalni in neverbalni komunikaciji ter kako nam lahko pomagajo pri 
predstavitvi na zaposlitvenem razgovoru! Ne zamudite nas! 

Pozdrav vsem skupaj! 

 

 

4.2. Predstavitev sebe in drugih 
 

Pozdravljeni vsi skupaj, 

danes se bomo ukvarjali z zelo pomembno lekcijo, to je, kako predstaviti sebe in druge osebe! Ta 
lekcija je za nas pomembna, ker predstavlja eno izmed ključnih, torej esencialnih veščin, ki jih moramo 
obvladati, da lahko uspešno uporabljamo komunikacijske veščine. V tem modulu se bomo bolj 
posvetili praktičnim primerom, kje in kako lahko uporabimo komunikacijske veščine pri izbiri in iskanju 
zaposlitve! 

Pojdimo torej! 

Za začetek se spomnimo nekaj ključnih besed iz prejšnje lekcije! Kdo bi nam lahko razložil, kaj je 
komunikacija in kaj so komunikacijske veščine? 
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Tako je, komunikacija je način medsebojnega razumevanja in izmenjave informacij. Ko rečemo 
medsebojno razumevanje, mislimo na sposobnost razumevanja, kaj nam druga oseba govori ali nam 
poskuša povedati. Komunikacija je lahko verbalna in neverbalna. Verbalna komunikacija je 
komunikacija z besedami, neverbalna komunikacija pa je komunikacija brez besed. Vključuje kretnje 
in izraze obraza. Kretnje so gibi rok ali telesa, ki jih uporabljamo pri komunikaciji. Služijo kot dopolnilo 
verbalni komunikaciji, kot so: 

Živjo  Ivan? Kako lep dan je zunaj, kajne?  

   ali takole: 

Živjo Ivan? Kako lep dan je zunaj, kajne? 

V prvem stavku ni bilo gest, mimike in glasovnih sprememb, v drugem pa jih je bilo. Zato nam je prvi 
stavek zvenel čudno in nenaravno. Čeprav v samem stavku ni nič nenavadnega, je bil način, kako sem 
posredoval informacijo, čuden in nenaraven. Razlog za to je ravno verbalna in neverbalna 
komunikacija. Tega se ne zavedamo, a nenehno in izmenično uporabljamo verbalno in neverbalno 
komunikacijo. Izmenično pomeni, da uporabljamo malo verbalne in malo neverbalne komunikacije. In 
včasih uporabljamo ti dve vrsti komunikacije skupaj. 

Po drugi strani pa je od našega besedišča odvisno, kako dobro lahko dejansko razumemo, kaj govorijo 
drugi ljudje. Kdo se spomni, kako smo definirali besedišče? 

Besedišče je naš način izražanja. Z besedami izražamo svoje misli, stališča in občutke. Besedišče je 
bogastvo besed, ki jih uporabljamo v svojem izražanju. Večji kot je osnovni besedni zaklad, ki ga ljudje 
uporabljajo, bolj podrobno in natančno se lahko ljudje izražajo. Osnovno besedišče predstavlja 
besede, besedne zveze in stavčne izraze, ki jih uporabljamo v naši komunikaciji. Imenuje se osnovno 
besedišče, ker vam ni treba posebej razmišljati o teh besedah, ampak ko razmišljate, lahko te besede 
ali stavke tudi izgovorite vzporedno. Takole je to videti na primeru predstavitve. Navedli bomo dva 
primera, torej načina predstavitve sebe. En primer bo z majhnim jedrnim besediščem, drugi pa z 
velikim jedrnim besediščem. 

Primer 1 

Lep pozdrav! 

Sem Duško. Delal sem v Društvu prijateljstva Romov Luna. Tam sem bil predsednik. Zdaj iščem 
službo. Lep pozdrav! 

Primer 2 

Dober večer! Moje ime je Duško Kostić in sem po poklicu strojni tehnik. Imam izkušnje z delom 
v organizacijah civilne družbe in sem sodeloval na znanstvenih konferencah na Hrvaškem in v 
Evropi. Najbolj me zanima delo z otroki in mladimi, redno se izpopolnjujem na izobraževanjih, 
seminarjih in strokovnih srečanjih. Iščem delo, ki je dinamično, energično in vključuje delo z 
mladimi ali otroki. Lep pozdrav! 

Kateri primer je po vašem mnenju primer z majhnim osnovnim besediščem in kateri z velikim? Zakaj 
misliš tako? Pojasnite svoje mnenje. 

Hvala vsem za povratne informacije. Vsi ste imeli zanimiva stališča in dobro je, da ste izrazili svoje 
mnenje! Komunikacija se spušča v izražanje svojega mnenja in bolje, kot se znamo izraziti, bolje nas 
bo sogovornik razumel. Zato se ne bojte deliti svojega mnenja z drugimi. Pazite pa, da svojega mnenja 
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ne vsiljujete drugim. Vsi smo enaki in vsi imamo pravico izraziti svoje mnenje, imamo pa tudi dolžnost 
dovoliti drugemu, da izrazi svoje nasprotno mnenje, če se z nami ne strinja. 

A vrnimo se k temi! Prvi primer sodi med primere predstavitve s šibkejšim ali majhnim osnovnim 
besednim zakladom. Razlog za to, da sodi v šibkejše osnovno besedišče, je majhno in omejeno število 
besed, s katerimi izražamo misli in namene govorca (= govorec je tisti, ki govori). Šibek osnovni besedni 
zaklad pomeni, da ne poznamo veliko različnih besed, zato ne moremo uporabljati različnih 
pridevnikov za opis svojih misli, stanj in občutkov. Izražamo se z malo besedami in pogosto znamo 
ponavljati besede zaradi pomanjkanja boljšega opisa. 

Drugi primer spada med primere predstavitve sebe z bogatim besednim zakladom. Bogat besedni 
zaklad pomeni, da lahko z različnimi in raznolikimi besedami opišemo svoje misli, stanja in občutke. 
Sogovorniku lahko na različne načine posredujemo, kar mislimo (= sogovornik je oseba, ki sodeluje v 
komunikaciji ali pogovoru). 

In zdaj imamo nalogo za vas. Najprej želimo, da se predstavite v dveh ali treh stavkih. Ko to storite, 
pomislite, kaj ste povedali in kaj bi še lahko povedali o sebi na to temo. Po tem poskusite svoj prvi 
uvod razširiti z več besedami. Tako vadimo širitev osnovnega besedišča. 

Odlično! To je bila malo bolj naporna vaja, a vam je uspelo, čestitke!!! In zdaj, glede na to, da smo prišli 
do konca današnje lekcije, bi želeli, da za naslednjič pripravite krajšo in daljšo predstavitev samega 
sebe. V naslednji lekciji se bomo pogovarjali o različnih socialnih situacijah, v katerih se znajdemo in 
kako se lahko glede na situacijo različno odzovemo. Sliši se zanimivo? Zato se ne pozabite pridružiti v 
naslednji epizodi! 

Se vidimo! 

 

 

4.3. Pozdrav glede na situacijo 
 

Pozdravljeni vsi skupaj! 

Danes nadaljujemo tam, kjer smo zadnjič končali, torej pri predstavljanju! 

Zadnjič smo vas prosili, da se predstavite v nekaj preprostih stavkih, zdaj pa razmislite in poglejte, kako 
lahko ta preprost uvod spremenimo v bolj zapleteno in podrobno predstavitev z uporabo različnih 
besed ali besedišča. Kdo bi želel poskusiti prvi? 

Krasno ste to naredili! Zdaj pa ponovimo nekaj glavnih pravil pri predstavitvi: 

1. Vadite, vadite, vadite 
Ko vadite svojo samopredstavitev, poskusite biti pozorni na besede, ki jih uporabljate, 
način, kako jih izgovorite, in ton, ki ga uporabljate. Pomembno je, da se zavedate svojega 
telesa in da se med razgovorom za službo dobro počutite. 

 
Kot smo rekli takrat, je priprava polovica dela! Kdor se dobro pripravi, mu kasneje ni potrebno 
skrbeti, kako bo opravil nalogo. Torej, prva stvar, ki jo moramo storiti, je: 
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1. Predstavite se v nekaj preprostih stavkih. 
2. Pomislite, kaj bi še radi povedali o sebi, kot npr. 

Od kod si? Kaj delaš in s čim se še ukvarjaš? Kakšno službo bi želel in zakaj? Katere 
kompetence imaš, ki so potrebne za to delo? 

 
Vse to so vprašanja, ki vam lahko pomagajo oblikovati bolj zapleteno predstavitev, s katero poveste 
veliko več o sebi, svojih interesih, znanju in kompetencah. 
 
In za konec, 
 

2. Vadite, vadite, vadite! 
 

3. Samozavesten ton in glas 
Ljudje imamo radi zaupanje. Močan in odločen glas in ton bosta pritegnila veliko več 
pozornosti kot tiho šepetanje ali jecljanje. Bodite prepričani v to, kar govorite, in zaupajte 
vase. 

 
Kot smo že povedali, je priprava pol dela. Vendar pa lahko vadimo več kot le besede. Lahko vadimo 
svoj ton in glas, ki ga uporabljamo, da zvenimo čim bolj samozavestno. Vsi vemo, kako zvenijo 
samozavestni ljudje – imajo močan glas in ne jecljajo, ko govorijo. Ko taki ljudje spregovorijo, jih 
imamo seveda potrebo poslušati in slediti temu, kar govorijo. Torej, ko vadite svojo predstavitev, 
bodite pozorni na svoj ton in glas. Poskusite pomisliti na kakšno samozavestno osebo, ki jo poznate 
v svojem življenju, in se poskušajte izraziti na enak način. 
 

4. Topel in vesel nasmeh 
Topel nasmeh je nekaj, s čimer lahko poskrbimo za boljše počutje, pa tudi za boljše počutje 
osebe ob nas. Nasmeh nas nič ne stane, prinese pa lahko veliko dobrega. 

Ko smo že pri samozavestnih ljudeh, povejte mi – ali si predstavljate samozavestno osebo z 
nasmehom na obrazu ali resnim izrazom na obrazu? Nasmeh kaže določeno mero samozavesti. Ko 
se nasmehnemo, pokažemo, da vemo, kaj delamo, ali da nas ni strah priznati napake, zato se 
nasmehnite in drugi vas bodo videli kot samozavestno osebo. 
 

5. Očesni stik 
Poskusite ohraniti očesni stik z ljudmi, s katerimi se pogovarjate. To ne pomeni, da gledate, 
ne da bi pomežiknili, ampak preprosto ne bojte svojega potencialnega delodajalca 
pogledati v oči. 
 

Očesni stik je zelo pomembna gesta med komunikacijo. Lahko bi rekli, da večina neverbalne 
komunikacije poteka ravno na ravni oči in pogleda. Pogled lahko razkrije veliko o naši komunikaciji 
in o tem, ali gremo v pravo ali napačno smer. Poskusite naslednjič, ko se boste z nekom pogovarjali, 
da vidite, kako vas ta oseba gleda. Se zdi, da ga zanima ta pogovor? Ali ohranja očesni stik z vami? 
Ali pa pogleda stran in se ozre? Vse to so družbeni znaki, ki nam lahko povedo, da pogovor poteka 
v dobri ali slabi smeri, zato jim poskušajte biti pozorni.  

Kot ste opazili, je to obširna tema. Vsakič, ko govorimo o njej, dodajamo nova znanja. Razlog za to je, 
da je človeško vedenje izjemno kompleksno. Eden od razlogov, zakaj je takšno, so prav socialni znaki. 
Socialni znaki so znaki, ki se pojavljajo v človeški komunikaciji, tako verbalni kot neverbalni. Kot smo 



 
 

 
Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, ki odraža samo stališča 

avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih ta publikacija vsebuje.  
 

35 

rekli zadnjič, so kretnje del neverbalne komunikacije (kot je ton glasu, očesni stik ali položaj telesa), ki 
dopolnjuje verbalno komunikacijo. Vse, kar naredimo ali ne naredimo, razkrije nekaj informacij o nas 
in tisti, ki lahko opazijo ali opazijo takšne majhne znake ali signale, se bolje znajdejo v družbenih 
situacijah. Te informacije je pomembno poznati, saj nam lahko pomagajo pri: 

a) Iskanje službe 
b) Pripravite se na razgovor za službo 
c) Predstavitvi na samem zaposlitvenem razgovoru 
d) Ujemanje na samem delovnem mestu. 

Sedaj imamo za vas naslednjo nalogo. Naslednjič, ko se boste z nekom pogovarjali, si poskusite 
zapomniti čim več socialnih znakov. Poskusite se osredotočiti na: 

- ton glasu in spremembe tona med komunikacijo 
Kdaj je oseba uporabila globlji in resnejši ton, kdaj pa višjega in bolj sproščenega? O katerih 
temah ste govorili?  

- Pogled in očesni stik 
Ali vas oseba gleda v oči ali se izogiba vašemu pogledu? Kdaj vas pogleda v oči in kdaj stran? 
Ali se zdi, da jo tema zanima ali se zdi, da se dolgočasi? 

- Položaj telesa ali rok 
V kakšnem položaju sta vaše telo in telo vašega sogovornika med pogovorom? Ste blizu ali 
daleč? Ali med pogovorom uporabljate roke? V katerih situacijah uporabljate roke, ko 
govorite? 

Do naslednje lekcije poskusite biti pozorni na te družbene znake in jih poskusite povezati s trenutno 
situacijo, v kateri ste, ali temami, o katerih govorite. Tako bomo vadili verbalno in neverbalno 
komunikacijo, ki jo bomo morali predstaviti na zaposlitvenem razgovoru. 

Komaj čakamo, da slišimo, kaj imate za deliti z nami! 

Lep pozdrav vsem!!!! 

 

 

4.4. Pogovor v družbenih in poslovnih situacijah 
 

Pozdravljeni vsi skupaj! 

Danes se bomo pogovarjali o družabnih in poslovnih situacijah. V dosedanjih učnih urah smo se 
ukvarjali s komunikacijskimi veščinami in koliko jih dejansko uporabljamo v vsakdanjem življenju. 
Komunikacijske veščine uporabljamo vsakič, ko stopimo v pogovor z drugimi ljudmi. Uporabljamo 
verbalno in neverbalno komunikacijo, da drugim posredujemo in razlagamo svoje misli, stališča in 
občutke. Komunikacijske sposobnosti izražajo tudi naše namere. V zadnji lekciji smo govorili o tem, 
kako lahko s kretnjami in socialnimi znaki razumemo, ali gre pogovor v dobro ali slabo smer. Kdo bi 
želel ponavljati, kaj so kretnje in kaj socialni znaki? 
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Zelo dobro, vidi se, da spremljate! Torej, kretnje so gibi rok ali telesa, ki jih uporabljamo pri 
komunikaciji in služijo kot dopolnilo verbalni komunikaciji, socialni znaki pa so geste, ki jih opazimo in 
nato vplivajo na naše vedenje. 

Primer: 

Z nekom se pogovarjaš in vidiš, da gre pogovor v dobro smer. Oseba ohranja očesni stik z vami, 
kima, medtem ko vas posluša in sledi toku pogovora. Meniš, kot da se oseba zanima za 
pogovor, in nadaljuješ pogovor o tej temi. Na obrazu imaš velik nasmeh od navdušenja, še 
naprej ohranjaš očesni stik in z velikimi gibi rok in telesa spremljaš pogovor. 

Kdo bi želel našteti kretnje in socialne znake v tem primeru? 

Zelo dobro! Torej, geste med pogovorom so bile: očesni stik in kimanje z glavo s strani sogovornika. 
Kot govorec to razumemo kot socialni znak, da je oseba zainteresirana za pogovor in vpliva na naše 
vedenje tako, da nadaljujemo pogovor in bolj sodelujemo v pogovoru z neverbalno komunikacijo, kot 
je nasmeh na obrazu, mimika obraza, ohranjanje očesnega stika in gibi rok. 

Za nalogo na koncu prejšnje lekcije smo vas prosili, da v vsakodnevnih pogovorih z drugimi posvetite 
nekaj pozornosti gestam in socialnim znakom. Ali lahko na podlagi tega primera delite z nami kretnje 
in socialne znake, ki ste jih opazili med komunikacijo z drugimi? 

Točno tako! Ni pogovora brez gest in socialnih znakov. V nasprotnem primeru bi se nam zdelo čudno 
in nenaravno. Kretnje in družbeni znaki so torej najbolj običajen del komunikacije z drugimi, vprašanje 
je le, koliko jih opazimo. Zdaj, ko smo videli, kako deluje v običajnih, vsakdanjih in družbenih situacijah, 
poglejmo, kako bi lahko izgledalo v poslovnih situacijah. 

Kako se predstaviti na zaposlitvenem razgovoru - socialni znaki in neverbalna komunikacija 

1. Prvi vtis 

Morda ste že slišali, kako pomembno je narediti dober prvi vtis. Dober prvi vtis lahko pomeni razliko 
med pridobitvijo službe ali ne. Zakaj? Kajti takoj ko stopimo v pisarno nekoga, si ljudje že ustvarijo vtis 
o nas. Vtis je osebna izkušnja nekoga o nas, ki se ustvari v prvih nekaj sekundah, zato je izjemno 
pomembno, kako se predstavite. 

2. Predstavitev sebe 

O tem smo že večkrat govorili, kar samo dokazuje, kako pomembno je uspešno obvladati to veščino. 
Kako se uspešno predstaviti, je nekaj, kar lahko vadimo, pomembno pa je, da smo pri svojem 
obnašanju pozorni na naslednje: samozavesten in samozavesten ton ob pozdravu, nasmeh na obrazu, 
ki kaže, da nam ni neprijetno, trden stisk roke. ki izkazuje tudi zaupanje in spoštovanje do sogovornika, 
udoben in profesionalen položaj sedenja, ki prav tako kaže, da se med pogovorom počutimo prijetno, 
a da se vseeno znamo obnašati profesionalno, tj. v skladu s poslovnim bontonom. 

3. Nebesedna komunikacija 

O neverbalni komunikaciji, gestah in socialnih znakih smo že veliko govorili, zdaj pa bi radi slišali, kaj 
mislite? Povejte nam, kako bi se predstavili na zaposlitvenem razgovoru. Od trenutka, ko morate 
stopiti skozi vrata, do konca pogovora. 

Odlično, pozorni moramo biti na veliko stvari - glas, pogled, nasmeh, položaj, v katerem sedimo, ali so 
naše roke trde ali ne, ali vemo, o čem govorimo. Vendar se na prvi pogled zdi, da je vse to veliko, a ko 
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boste osvojili vse te veščine, vam bo postalo tako naravno, da vam o tem ne bo več treba razmišljati. 
Zato toliko ponavljamo in delamo vse te vaje. Ne pozabite – vadite, vadite IN VADITE! 

Na koncu je pomembno, da 

4. Zaključite v stilu 

Če slučajno na zaposlitvenem razgovoru opazite, da se niste predstavili najbolje ali da se je razgovor 
razvil v napačno smer, t.j. če ste naredili slab prvi vtis, ne odnehajte. Naj delodajalec ne vidi, da niste 
zadovoljni s potekom razgovora, da gledate v noge ali v tla. Končajte pogovor z enako energijo, s katero 
ste vstopili v sobo. Raven hrbet, širok nasmeh, očesni stik in trden prijem. S tem zaključkom si pustiš 
možnost, da se vtis o tebi popravi s tisto "dodelavo s stilom". 

S tem bomo današnjo lekcijo zaključili v stilu!!! Toda spet bomo opravili nalogo namesto vas. Ponovite 
vse, kar smo se do sedaj naučili o komunikacijskih veščinah, besedišču, predstavljanju v družbenih in 
poslovnih situacijah ter s tem znanjem sestavite pravo predstavitev sebe na zaposlitvenem razgovoru. 

Srečno vsem!!! 

 

 

4.5 Predstavitev idej 
 

Pozdravljeni vsi skupaj, 

Doslej smo govorili o tem, kaj je potrebno za uspešno predstavitev na zaposlitvenem razgovoru. Zato 
smo se morali malo poglobiti v temo komunikacijskih veščin. Morali smo opredeliti, kaj je komunikacija 
in kaj so komunikacijske veščine. Morali smo videti, kako sta komunikacija in pogovor povezana. 
Seveda smo morali s tem opredeliti tudi, kaj pomeni besedišče in kakšno besedišče je najbolje 
uporabiti pri predstavitvi. Z drugimi besedami, v tem delu samopredstavitve smo se pogovarjali o tem, 
kaj je treba povedati in kako lahko to povemo, ko se predstavimo na razgovoru za službo. 

Zdaj vstopamo v drugo področje samopredstavitve, to je področje verbalne in neverbalne 
komunikacije. Na tem področju smo morali najprej opredeliti, kaj je verbalna in kaj neverbalna 
komunikacija. Nato smo se lotili natančnejše razlage obeh vrst komunikacije in pri tej razlagi ugotovili, 
da je verbalna komunikacija sestavljena iz tega, kar govorimo, torej naših besed in izrazov. In 
neverbalna komunikacija je sestavljena iz gest in socialnih znakov. 

Po vsem tem se morda sprašujete, kaj se moramo še naučiti. 

Čeprav smo veliko časa posvetili pogovarjanju ter temu, kako in na kakšen način naj se pogovarjamo 
in predstavljamo, si sedaj želimo vzeti nekaj časa in se pogovoriti o temeljih, ki jih potrebujemo, da se 
sploh lahko pogovarjamo z drugimi, kar so naše misli in ideje. 

Naše besede in izrazi so le verbalna oblika naših misli in idej. Vendar se potem postavlja vprašanje, 
kakšne so naše misli in ideje? Kaj mislite, kaj so misli in ideje? Kako bi poskušali opisati te izraze? 

Zelo dobro! Misli in ideje so abstraktne stvari. Kaj to pomeni? To pomeni, da ko govorimo o mislih in 
idejah, govorimo o stvareh, ki so neotipljive, ki jih v resničnem svetu ne moremo videti. Pomeni 
abstraktno. Pomeni, da moramo uporabiti svojo domišljijo, da si lahko predstavljamo, o čem 
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govorimo, saj govorimo o neotipljivih in nevidnih stvareh, o abstraktnih stvareh. Naše misli so tisto, 
kar mislimo v sebi, kar si govorimo ali kar bi radi povedali drugim, a tega ne povemo na glas, to ostane 
v nas. To so naše misli, ideje pa naše izvirne misli. Ideje so tiste misli, ki pridejo na misel, ko pridemo 
do rešitve problema. 

Na primer: 

Ste že kdaj naleteli na težavo in ne veste, kako bi jo rešili? In potem prenehaš razmišljati in razmišljati 
o tem. In ravno ko mislite, da ne boste mogli najti rešitve za ta problem, se vam porodi briljantna misel 
– ideja. Ta ideja je v bistvu vaša izvirna misel ter vaš edinstven način in pristop k reševanju problemov. 

Zdaj, ko vemo, kaj so misli in zamisli, poglejmo, kateri je najboljši način za predstavitev vaše ideje. 

Obstajajo trije ključni koraki pri predstavitvi ideje: 

 Kakšna je moja ideja, tj. kateri problem poskušam rešiti? 
Ideje so vedno inovativne rešitve za probleme, s katerimi se soočamo. Vsak človek ima 
sposobnost, da pride na idejo, vendar se večini ljudi zatakne pri uresničitvi te ideje. Da bi se 
izognili temu začaranemu krogu, poskusite dobro razmisliti o naslednjih vprašanjih: 
S kakšno težavo se soočam? Ali lahko to težavo rešim s trenutnimi viri ali kaj pogrešam? Če 
mi nekaj manjka, kaj manjka? Ali lahko to storim sam ali potrebujem pomoč? Če potrebujem 
pomoč, kakšno pomoč potrebujem? 
 

 Ali že obstaja kaj podobnega moji ideji, torej moji rešitvi? Če obstaja, v čem je moja ideja, 
torej rešitev, boljša od drugih? 
Včasih je težko uresničiti svojo idejo. O tem je treba veliko razmišljati, razmišljati moraš z 
različnih zornih kotov in perspektiv ter priti do rešitve, ki je ni. Z drugimi besedami, oblikovati 
morate popolnoma novo rešitev z naslednjimi vprašanji: 
Kdo se je do sedaj srečal s to težavo? Ali so in kako so rešili ta problem? Kaj so uporabili pri 
reševanju naloge? Kaj lahko naredim drugače? Kaj moram narediti drugače? 
  

 Kaj potrebujem za uresničitev svoje ideje? 
Torej, kot vidite, je to za nas izjemno pomemben korak – kaj je potrebno za realizacijo ideje? 
Tukaj poskusite razmišljati izven okvirov: 
Ali potrebujem čas in denar za uresničitev svoje ideje? Če da, koliko časa in koliko denarja? 
Kaj moram narediti, da bom za svojo idejo namenil dovolj časa ali denarja? Ali potrebujem 
kakšno posebno znanje ali veščine za uresničitev svoje ideje? Ali ga lahko nabavim sam ali 
potrebujem pomoč? Kako si lahko pomagam sam in kako mi lahko pomagajo drugi? 
 

Vprašanja, ki smo jih našteli, se morda zdijo preprosta, a uspešno odgovarjanje na ta vprašanja pomeni 
veliko razliko! Torej, vsak od nas ima lahko idejo, ampak ali lahko vsak svojo idejo uresniči? 

Za domačo nalogo poskusite razmisliti o problemu, ki vas muči že dlje časa, in poskusite priti do ideje 
za rešitev tega problema. Uporabite vprašanja iz te lekcije in nam v naslednji lekciji predstavite, kaj ste 
ugotovili. 

Komaj čakamo, da slišimo vaše ideje! 

Se vidimo naslednjič! 
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Lep pozdrav! 

 

 

4.6. Vzpostavitev stika po telefonu 
 

Pozdravljeni vsi skupaj! 

V zadnji lekciji smo se ukvarjali z zelo abstraktnimi pojmi – mislimi in idejami. Kdo bi nam želel 
ponavljati, kaj je misel in kaj ideja? 

Bravo, zelo dobro ste povedali. Misli in ideje je težko natančno opisati, ker so nematerialne in 
nematerialne. Ne obstajajo v fizičnem smislu, ampak v abstraktnem. Zato moramo uporabiti svojo 
domišljijo, ko govorimo o teh izrazih. Super, potem smo se pogovarjali o 3 nasvetih, ki so nam 
pomembni pri realizaciji naše ideje, kateri so ti trije nasveti? 

Dobro opravljeno, zato morate odgovoriti na naslednja vprašanja: 

 Kakšna je moja ideja, tj. kateri problem poskušam rešiti? 
 

 Ali že obstaja kaj podobnega moji ideji, torej moji rešitvi? Če obstaja, v čem je moja ideja, 
torej rešitev, boljša od drugih? 
 

 Kaj potrebujem za uresničitev svoje ideje? 

 

Z uspešnim odgovorom na ta vprašanja lahko svojo idejo pripeljete do končne oblike, pripravljene za 
izvedbo in predstavitev drugim. In ko smo že pri predstavitvi, kdo bi nam rad predstavil svojo idejo? 

Super, bravo vsem, ki ste poskusili! To sploh ni bila lahka naloga, vendar vam je uspelo! Pri teh nalogah 
je pomembno poskušati in ne biti popoln, saj nihče ni popoln in nikomur ne uspe prvič. Vsi moramo 
svojo idejo najprej poskusiti uresničiti večkrat in na več različnih načinov, dokler nam končno ne uspe. 
Skrivnost uspeha ni v popolnosti, ampak v vztrajnosti! 

V današnji lekciji se bomo ukvarjali s komunikacijo po telefonu. Zakaj? Kajti lahko se zgodi, da želi 
delodajalec z nami opraviti zaposlitveni razgovor po telefonu ali pa bomo morda delali na delovnem 
mestu, ki bo od nas zahtevalo pogosto telefonsko komuniciranje, in pomembno je poznati pravilen 
telefonski bonton. 

Bonton smo že omenili, a bi ga bilo dobro ponoviti. Bonton so pravila lepega obnašanja. To so 
nenapisana pravila vsake družbe in jih je vredno upoštevati v vsaki situaciji. Poleg vsakodnevnega 
bontona obstaja tudi nekaj, čemur pravimo poslovni bonton. Poslovni bonton se nanaša na pravila 
lepega in sprejemljivega obnašanja na delovnem mestu. 

V primeru, da želi delodajalec z vami opraviti zaposlitveni razgovor po telefonu, je najbolje biti pozoren 
na naslednje: 

1. Čas - izbran mora biti tako, da ustreza vam in delodajalcu. Poskusite se vnaprej dogovoriti za 
primeren čas, ko veste, da vas nihče ne bo potreboval in boste lahko v miru vodili pogovor. 
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2. Pripravite se vnaprej - kaj boste povedali in ponavljajte, dokler niste prepričani, da ste si 
zapomnili vse, kar je pomembno povedati delodajalcu. 

3. Pripravite gradiva, ki vam bodo lahko koristila med telefonskimi pogovori. 

4. Pazite, kako se javljate na telefon, tu pridejo do izraza vaš glas, ton in intonacija. Poskusite se 
sprostiti pred dejanskim telefonskim klicem, da boste lahko na telefon odgovorili sproščeno 
in samozavestno. 

 Pred nekaj urami smo se pripravljali na zaposlitveni razgovor v živo. Želim, da se zdaj spomnite teh 
priprav in naredimo kratko vajo. Igral bom vlogo delodajalca, ki z vami po telefonu opravi zaposlitveni 
razgovor, vi pa se mi predstavite. 

V redu, ste pripravljeni Postavljal vam bom vprašanja, vi pa nanje odgovarjajte, kot bi se pogovarjali s 
potencialnim delodajalcem. 

Torej, kličem vas po telefonu in morate se oglasiti. Kako boste stopili v stik? 

___________________________________________________________ 

Bravo, zato je izjemno pomembno, kako se oglašamo na telefon. Če pričakujemo, da nas bo 
delodajalec morda poklical, bomo poskrbeli, da se bomo na telefon oglasili z vljudnim „Dober dan“ in 
počakali, da se oseba predstavi. 

''Ime mi je Duško Kostić, kličem vas v zvezi z vašo prijavo na delovno mesto v našem zavodu. Z vami bi 
rad opravil razgovor za službo po telefonu. Klic bo trajal približno 10 - 15 minut. Kdaj bi vam ustrezalo?'' 

__________________________________________________________________________________ 

V tem delu morate biti pozorni na čas, ki ste ga izbrali. To naj bo čas, ki vam ustreza, ko ne boste imeli 
nobenih obveznosti ne pred samim pogovorom ne po njem. Pomembno je, da si pred razgovorom 
pustite dovolj časa za dobro pripravo. 

»Odlično, v četrtek ob 17. uri se da! Se vidimo potem!'' 

_______________________________________ 

Ne pozabite, kako zaključite telefonski pogovor je enako pomembno kot kako ga začnete. Zatto se 
klicatelju zahvalite za povabilo in recite nekaj pozitivnega. Pri tem bodite samozavestni, a ne arogantni. 
Želite dati vtis nekoga, ki ga razgovor zanima, a je nanj tudi pripravljen! 

Zdaj je čas za sam telefonski intervju. Vaš telefon zazvoni ob dogovorjeni uri, kako se boste oglasili? 

___________________________________________________________ 

Enako kot zadnjič samozavestno in samozavestno z vljudnim Dober dan naj se oseba predstavi in šele 
nato nekaj pove. 

»Lep pozdrav Duško Kostić na telefonu, kličem glede zaposlitvenega razgovora na našem zavodu. Ali 
ste sedaj prosti?'' 

___________________________________________________________ 
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Samo nadaljujte varno in samozavestno. Pri tem delu ni treba veliko govoriti, za termin ste se 
dogovorili in dogovor spoštujete. Naj delodajalec postavi prvo vprašanje, vi pa se sprostite, normalno 
zadihajte in se spomnite vsega, kar smo vadili do sedaj. 

»Odlično! Nato začneva pogovor. Za začetek bi rad, da nam poveste nekaj o sebi.'' 

__________________________________________________________________________________ 

Večina zaposlitvenih razgovorov se začne s tem vprašanjem. Tukaj se spomnite vsega, kar ste vadili 
povedati: 

- kdo si in kaj počneš, 
- kakšne so vaše prejšnje delovne izkušnje in 
- zakaj ste se prijavili za to delovno mesto. 

Ker pogovor poteka po telefonu, je pomembno, da je jasen in jedrnat. O sebi moraš povedati čim več 
v čim manj stavkih. Najbolje je, da to storite tako, da ste pripravljeni povedati vsaj dva stavka za vsako 
od teh točk. 

"V redu, kaj pričakujete od te službe?" 

_________________________________________________________________________________ 

Delodajalce zanima, kakšna znanja imate in ali so potrebna za določeno delovno mesto. V tem 
vprašanju opišite znanja in veščine, ki ste jih pridobili na prejšnjih delovnih mestih in kako vam lahko 
ta znanja in veščine pomagajo pri tem delu. Poskusite vse oblikovati v dveh do treh stavkih. 

"Zanimivo, in kaj želite dobiti od tega dela?" 

__________________________________________________________________________________ 

Tu se pogovor konča in pomembno ga je končati s stilom. Tako samozavestni in samozavestni, kot smo 
bili ves čas pogovora. Zato je na koncu pomembno poudariti, kaj se želimo na tem delovnem mestu 
naučiti in katere veščine želimo pridobiti. Na katerem delovnem področju želite napredovati in kako 
vam lahko to delo pomaga pri tem. Poskusite tudi vse strniti v dva do tri stavke. 

"V redu, hvala za ta uvod. Oglasili se vam bomo z rezultati natečaja.'' 

_________________________________________________________________________________ 

In s tem smo našo vajo zaključili. Kako je bilo tebi? Ste bili nervozni ali negotovi? Kaj vas je delalo 
negotovega? Ali bi lahko kaj naredili, da bi se izognili negotovosti? Razmislite o teh vprašanjih do 
naslednjič in videli bomo, na čem moramo še delati in kaj lahko naredimo bolje. 

In na koncu bi rad čestital vsem, ki so sodelovali. Ta vaja je delovala kot da gre za resnično situacijo in 
sploh ni bila lahka naloga, vendar ste jo uspeli obvladati. Vsak naslednjič bo samo še bolje. Ne 
obupajte! 

Se vidimo v naslednji epizodi! 
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4.7. Elektronska pošta, faks in pisma 

 

Pozdravljeni vsi skupaj! 

Zadnjo uro smo zaključili z daljšo vajo. Pri tej vaji smo vadili, kako opraviti razgovor za službo po 
telefonu. Igral sem vlogo potencialnega delodajalca, vi pa ste morali glede na vse, kar smo do sedaj 
izvedeli, odgovoriti na nekaj vprašanj. Prav tako smo po vsakem vprašanju ponovili, kaj je 
pomembno povedati pri posameznem vprašanju. Zdaj bi radi ponovili vprašanja s konca vaje: 

In s tem smo našo vajo zaključili. Kako je bilo tebi? Ste bili nervozni ali negotovi? Kaj vas je delalo 
negotovega? Ali bi lahko kaj naredili, da bi se izognili negotovosti? Razmislite o teh vprašanjih do 
naslednjič in videli bomo, na čem moramo še delati in kaj lahko naredimo bolje. 

V redu, hvala, ker ste delili svoje vtise z nami. Pomembno je, da lahko v določenih situacijah poveste, 
kako se počutite, saj potem vemo, na čem moramo delati. Zato predlagamo, da še nekajkrat opravite 
to vajo in trenirate na ta način: 

a) kaj boste povedali in 
b) kako se boste predstavili po telefonu. 

Zdaj lahko preidemo na komunikacijo preko elektronske pošte in pisem. Ta vrsta komunikacije se ne 
razlikuje od telefonske komunikacije, le da je v pisni obliki. Medtem ko pri komunikaciji po telefonu 
informacije posredujemo z glasom, so to pri komunikaciji po pošti ali elektronski pošti vaše pisne 
besede, torej tako kot se pogovarjamo po telefonu, pišemo pa v pismu. To je super, to je bilo zelo 
preprosto in verjetno to že veste. 

Mi lahko prosim kdo pove razliko med e-pošto in pismom? 

Super, vidite, da tudi vi to znate, zato me sploh ne potrebujete! 

Razlika med e-pošto in pismom je torej v tem, da je e-pošta v elektronski obliki in jo pošljemo preko 
interneta, pismo pa je v fizični obliki in ga oddamo na pošto in potem pošta dostavi na naslov 
prejemnika. V tem primeru smo mi pošiljatelj, oseba, ki je poslala pismo. To sta dva pojma, ki ju je 
treba razumeti – pošiljatelj in prejemnik. 

Preden začnemo razlagati pojma pismo in e-pošta, moramo razlikovati med formalno in neformalno 
komunikacijo prek teh dveh kanalov. 

Uradna komunikacija je lepa in slovnično pravilna komunikacija, v kateri spoštljivo nagovarjate osebo, 
ki ji pišete e-mail ali pismo. Neformalna komunikacija je način komuniciranja, na primer način 
komuniciranja s starši, starimi starši, prijatelji in znanci. No, zdaj ko smo vam to razložili, lahko 
preidemo na konkretne stvari. Verjamem, da je bilo to za vas malo težje, a skozi primere se boste 
naučili razlikovati. 

Zdaj se bomo pogovarjali o pismu in o tem, kako ga napisati, kasneje boste imeli priložnost napisati 
svoje pismo, ki ga boste nato nekomu poslali. Ko pišete pismo, je torej pomembno, da najprej napišete: 
kdo ga pošilja, torej v zgornjem desnem kotu napišete svoje ime in priimek, nato pa pod tem naslov in 
datum, da bo prejemnik pisma vedel kdo ga nagovarja in na kateri naslov mora poslati vaš odgovor. 
Nato na levi strani vpišete ime in priimek osebe ali podjetja, ki mu pošiljate pismo in pod tem njegov 
naslov. V redu, mislim, da je bilo to zate enostavno! 
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Gremo naprej: ko ste napisali kontakte pošiljatelja in prejemnika, morate zdaj napisati naslov pisma, 
odvisno od tega, kaj želite napisati v pismu. Če boste svojemu prijatelju napisali neformalno pismo in 
ga povabili na kavo, potem boste v naslovu pisma zapisali Vabilo na kavo, če pa nagovarjate nekoga 
uradnega, potem boste napisali npr. Prošnja za delo, Pritožba zaradi parkiranja in podobno. Da 
ponovim, v naslovu pisma na kratko in jasno, z nekaj besedami zapišite, kaj bo vaš prejemnik pisma 
prebral v tako imenovanem telesu pisma. Telo pisma je najpomembnejši del pisma, v katerem 
podrobno razložite, kaj ste navedli v naslovu pisma. Kaj to pomeni? Poglejmo s primeri. Če povabite 
prijatelja na kavo, potem boste v telesu pisma napisali, kdaj in kje se boste dobili na kavi in ga prosili, 
naj predlaga drug čas in kraj, če vašemu prijatelju predlagano ne bo všeč. Pomembno je omeniti, da 
morate pred vsem tem svojega prijatelja nasloviti neposredno s stavkom Dragi prijatelj, na koncu pa 
napisati še nekakšen pozdrav. Če pošiljate pismo prijatelju, boste zagotovo napisali samo Pozdravljen 
ali Se vidiva! 

Če nekomu pišete uradno pismo za službo ali pritožbo zaradi parkiranja, kot smo že omenili, potem 
morate na začetku pisma napisati Spoštovani ali Spoštovana, odvisno koga v pismu naslavljate. Nato 
predvidevam, da že ugibate, opišite razlog za pošiljanje vašega pisma in na koncu zaključite s 
pozdravom. Končni pozdrav je lahko drugačen in tukaj je nekaj primerov - S spoštovanjem, Lep pozdrav 
ali Z lepimi pozdravi. 

Verjamem, da je to zdaj veliko informacij za vas, preden se naučite pisati e-maile, vendar ne skrbite, 
saj ste se zdaj naučili že polovico tega, kar velja za e-maile! 

Preden se lotimo tega, bi prosil nekoga, da mi na kratko ponovi, katere dele smo se naučili o pisanju 
pisma? 

Bravo. Tako je, to je pravilen odgovor. 

Elektronska pošta se nekoliko razlikuje od pisma. Razlika je v tem, da ne napišete imena in priimka 
osebe, ki ji pošiljate, ampak pošljete na elektronski naslov. Mi lahko kdo pove, kako prepoznati, ali je 
elektronski naslov ali ne? 

Tako je, e-poštni naslov ima v sebi simbol @. 

Torej, pri e-pošti je polje, kjer vnesete elektronski naslov prejemnika, na primer: 
ime.priimek@gmail.com. Naslov elektronskega sporočila je enak naslovu pisma, v katerem v nekaj 
besedah napišete, kaj lahko prejemnik pričakuje v elektronskem sporočilu. Naslov elektronske pošte 
je napisan z malimi, nikoli z velikimi črkami, po naslovu pa bo prejemnik vedel, kako pomembno je, da 
odgovori takoj ali ne. Mi lahko kdo pove, kateri od teh dveh elektronskih naslovov je pravilen in zakaj? 

POGODBA O ZAPOSLITVI ali Pogodba o zaposlitvi 

Tako je, bravo, vidite, da vse znate! Naj pa poudarim, da je naslov maila vedno napisan z malimi črkami, 
ker če pišeš z velikimi črkami, je videti, kot da na nekoga kričiš. Zdaj, ko ste to ponovili, gremo naprej. 

Na začetku e-pošte morate nasloviti e-pošto. Kaj to pomeni? Tako je, kot ste zapisali v pismu. Na 
samem začetku elektronskega sporočila napišite Spoštovani ali Spoštovana gospa. Tega dela ne smete 
nikoli pozabiti, saj tako nekomu izkažete spoštovanje. Nato je, tako kot v pismu, osnovna vsebina 
sporočila navedena v novem odstavku, torej uvodu. V njem napišete razlog, zakaj pošiljate e-pošto, če 
pa gre za službeno e-pošto, se opišete in navedete osnovne podatke o sebi. V naslednjih odstavkih so 
po potrebi na kratko podana dodatna pojasnila in opisi. Tako kot pismo tudi e-pošto končate s 
pozdravom. Mi lahko kdo pove, katere pozdrave smo uporabili, ko smo pisali pismo? 
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Tako je, končni pozdrav je lahko drugačen in tukaj je nekaj primerov – S spoštovanjem, Lep pozdrav 
ali Z lepimi pozdravi. Nato ne pozabite napisati imena in priimka ter kontaktnih podatkov (naslov 
podjetja, v katerem ste zaposleni, številka mobilnega telefona itd.). 

No, zdaj, ko ste se naučili napisati e-pošto, boste imeli priložnost, da pri vaji napišete svojo e-pošto 
nekomu po vaši izbiri! Preden pa zaključimo, bi vas rad opozoril na nekaj malenkosti pri komunikaciji 
po elektronski pošti, in sicer: 

1. Če ste prejeli e-poštno sporočilo, ki zahteva odgovor, je pomembno, da nanj odgovorite 
čim prej! 

2. Ne pošiljajte zasebnih sporočil s službenega e-poštnega naslova! 
3. Delodajalec je lastnik vašega poslovnega elektronskega naslova, zato ga lahko bere, 

snema in manipulira, kot da je njegova last. 

To je to od mene glede e-pošte in pisem! 

Verjamem, da ste večino tega že vedeli. Vidimo se na naslednjem predavanju, kjer bomo izvedeli kaj 
več o dogovarjanju za sestanek, do takrat pa bodite pridni in udejanite naučeno. 

Lep pozdrav vsem! 

 

 

4.8. Dogovor za sestanek 
 

Pozdravljeni vsi skupaj! 

Nadaljujemo z učnimi urami vezanimi na specifično delo na delovnem mestu. V prejšnji uri smo se lotili 
zelo pomembnih stvari, povezanih z delom na bodočem delovnem mestu in o tem, kaj morajo bodoči 
delavci vedeti. Ponovimo, kar smo se do sedaj naučili: 

- uporaba poslovnega jezika in komunikacije 
- sledenje socialnim namigom v komunikaciji z ljudmi okoli nas 
- ustvarjanje dobrega prvega vtisa 
- predstavitev samega sebe 
- predstavitev svoje ideje 
- pogovarjanje po telefonu 
- uporabljajanje pisem in e-pošte. 

No, kot vidite, smo do sedaj že marsikaj preživeli. Nekatere stvari so osnovne vsakdanje stvari, kot so 
komunikacija, bonton in vljudnost, druge pa nekoliko bolj kompleksne veščine, kot je poslovno 
komuniciranje po telefonu, pošti ali e-pošti. Ko pa boste sprejeli vsa ta pravila poslovanja in dela, jih 
boste lahko uporabljali na kateremkoli delovnem mestu. 

Naslednja specifična veščina, ki jo morajo imeti delavci, je veščina organiziranja sestanka. 

Srečanja so zbor delavcev z odgovorno osebo. Včasih je ta oseba vodja ekipe ali oddelka, včasih pa 
sem jaz šef ali delodajalec. Sestanek vodi odgovorna oseba in na njem se dogovorijo o dnevnih, 
tedenskih ali mesečnih nalogah, kako naj se te naloge izvajajo in v kakšnem roku ter kdo naj te naloge 
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opravlja. Sestanki so namenjeni pregledu trenutnega stanja dela oziroma delovnega procesa, 
dogovoru o prihodnjih načrtih ali korakih v delovnem procesu ter razdelitvi nalog znotraj tima. 

Glede na to, da je srečanje strokovno srečanje, velja tudi nekaj pravil obnašanja, ki jih je treba 
upoštevati na samem srečanju, in sicer: 

1. Eno od osnovnih pravil je, da se na načrtovani sestanek pojavite pravočasno. Če zamujate, je 
lahko videti, kot da ne spoštujete osebe, ki je sklicala sestanek, in s tem zapravljate čas drugim 
kolegom, ki so prišli pravočasno. 

2. Če se vsi udeleženci med seboj ne poznajo, vas bo odgovorna oseba pozvala, da se pred 
začetkom srečanja predstavite. Predstavite se v nekaj kratkih stavkih, da boste imeli čas za 
spoznavanje drugih članov ekipe. 

3. Govorite dovolj glasno. Ena od pogostih situacij na večjih sestankih je, da nekateri udeleženci 
oklevajo povedati nekaj na glas ali postaviti vprašanje. Vprašajte, kar ne razumete, in postavite 
vprašanje s samozavestnim glasom. 

4. Če želite nekaj povedati, začnite govoriti dovolj zgodaj. Kasneje se vse težje vključite v pogovor 
in poveste svoje mnenje. 

5. Ni vljudno prekiniti nekoga, ko govori. Počakajte, da oseba neha govoriti, nato pa spregovorite 
vi. 

6. Bodite jedrnati in jasni. Izogibajte se ponavljanju istih fraz in podajanju nepomembnih 
informacij. 

7. Mobilni telefon imejte v žepu. Mnogi imajo navado, da jih imajo med sestanki na mizi, a ko 
začnejo vibrirati in svetiti, prekinejo potek sestanka, kar je neprofesionalno. 

8. Na srečanju je sprejemljivo piti kavo ali vodo, hrani pa se je treba izogibati. Če morate iz 
nekega razloga med sestankom jesti, prosite za dovoljenje odgovorno osebo. 

Torej to so pravila obnašanja na srečanju. Če boste upoštevali ta pravila, potem ne boste imeli težav 
na poslovnih srečanjih s šefi ali sodelavci. 

S tem zaključujemo današnjo lekcijo. 

Se vidimo v naslednji! 

Lep pozdrav vsem!!! 

 

 

4.9. Retorične tehnike pri predstavitvi 
 

Pozdravljeni vsi skupaj! 

Kako ste danes? Kako vam gre zaenkrat? Ti je všeč? Ali lahko sledite lekcijam? 

Danes se bomo ukvarjali s temo, ki združuje vse, kar smo se do sedaj naučili – retoriko in retorične 
veščine. 
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Retorika je starogrška veščina, ki so jo gojili in razvijali slavni grški misleci, filozofi, ustvarjalci in 
znanstveniki. Vsakdo, ki je želel predstaviti idejo pred občinstvom, bi moral razviti veščino retorike. To 
je pomenilo razvite komunikacijske veščine na naslednjih področjih: 

- Posedovanje izjemno velikega besednega zaklada 
- Pozdrav občinstvu in uvod v temo 
- Predstavitev sebe in svojih idej 
- Komunikacijo in interakcijo z občinstvom ter njihova vprašanja 
- Poudarjanje vaših glavnih točk in zaključek s stilom 

Z drugimi besedami, sama veščina retorike vsebuje veliko drugih veščin, od katerih smo mnoge že 
obravnavali v teh lekcijah. 

Za začetek smo komunikacijo opredelili kot: 

''...način medsebojnega razumevanja in izmenjave informacij. Ko rečemo medsebojno razumevanje, 
mislimo na sposobnost razumevanja, kaj nam druga oseba govori ali nam poskuša povedati. 
Komunikacija je lahko verbalna in neverbalna. Verbalna komunikacija je komunikacija z besedami, 
neverbalna komunikacija pa je komunikacija brez besed. Vključuje kretnje in izraze obraza. Kretnje so 
gibi rok ali telesa, ki jih uporabljamo pri komunikaciji. Služijo kot dopolnilo verbalni komunikaciji ...'' 

Ob gestah smo definirali tudi družbene znake... 

"... geste, ki jih opazimo in ki nato vplivajo na naše vedenje ..." 

O znakih smo že govorili preko verbalnih in neverbalnih znakov. Poznavanje in aktivna uporaba teh 
znakov nam omogoča, da obdržimo pozornost na sebi, medtem ko govorimo, poslušalcem pa, da nas 
aktivno poslušajo in sledijo. Ni pa enostavno doseči te ravni retorike in oratorija. Retoriko je treba 
vaditi – ne glede na to, ali ste doma sami pred ogledalom, s prijatelji ali v kakšnih poslovnih situacijah. 

Poskusite odgovoriti na naslednjih nekaj vprašanj: 

1. Potrebujete zrak? Koliko lahko govorite v enem dihu? Ali med govorom hitro dihate ali delate 
dolge, neprimerne premore? Katere druge težave z dihanjem opazite med govorjenjem? 
Dihanje je normalen del govora. Tega se ne zavedamo, saj je dihanje avtomatski proces, ki 
poteka brez našega nadzora, lahko pa nadzorujemo ritem in tempo dihanja. Ritem in tempo 
dihanja z govorom določata, ali se boste izražali lepo in jasno. Zato je pomembno, da se pri 
govoru zavedamo svojega dihanja, ali naš govor sledi dihanju ali nam zmanjka sape sredi 
stavka? 

2. Je vaš govor monoton? Ste med govorom pozorni na spremembo intonacije in tona glasu? Ali 
poudarjate pomembne dele govora ali govorite v istem tonu? 
Govor ne sme biti monoton. Z drugimi besedami, med govorom ne smete imeti enake barve 
in tona glasu, saj boste tako poslušalce uspavali. Spreminjanje intonacije glasu in tona ohranja 
pozornost in ustvarja občutek zanimanja za to, kar boste povedali naslednjič. Zato bodite 
pozorni, da med govorom poudarite pomembne stvari s spremembo tona in intonacije. 

3. Imate težave z izgovorjavo? Če da, na kaj morate biti pozorni? 
Jasen in razumljiv govor je tudi ključen dejavnik pri ohranjanju pozornosti in osredotočenosti 
nase. Če vas ljudje ne razumejo, bodo izgubili zanimanje za to, kar govorite, zato je ključno, da 
vse besede in stavke poskušate izgovoriti čim bolj jasno. 
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d. Kaj želim početi? (Kje bom iskal službe, ki jih želim opravljati?, Kako bom iskal 

službe, ki jih želim opravljati?) 

e. Kaj želim imeti od te službe? (Kaj se želim naučiti na tem delovnem mestu? 

Kakšno znanje lahko pridobim na tem delovnem mestu? Katere spretnosti lahko 

pridobim na tem delovnem mestu?) 

f. Kaj lahko ponudim na tem delovnem mestu? 

Ti neverbalni znaki so skupaj z vsemi drugimi znaki, ki smo jih naredili do sedaj, ključ do uspeha in 
obvladovanja umetnosti retorike, torej govorjenja! Javno nastopanje ni enostavno in zahteva veliko 
truda, ponavljanja in potrpežljivosti, a za tistega, ki se za to odloči, so rezultati odlični. Zato vas vabimo, 
da naše dosedanje znanje zaokrožimo skozi dve vaji. 

Vaja 1 – Predstavite se 

Želimo, da svoj govor pripravite tako, kot da bi se pripravljali na razgovor za službo. Hkrati bodite 
previdni, kaj govorite, pa tudi na način, kako govorite. Kot opomnik, kaj želite povedati, uporabite 
naslednja vprašanja: 

 

 

 

 

 

In kot opomnik, kako to reči, uporabite današnjo lekcijo. Pomembno je, da ste prepričani vase in v to, 
kar govorite, in da bi pridobili to zaupanje, morate ponavljati, ponavljati in ponavljati! 

V naslednji lekciji želimo slišati, kaj nam boste pripravili! 

Se vidimo naslednjič! Lep pozdrav vsem! 

 

 

4.10 . Poslavljanje in zahvala za gostoljubje 
 

Pozdravljeni vsi skupaj! 

Zadnjič smo imeli eno veliko in naporno lekcijo iz retorike! Govorna umetnost ali oratorij. Kako sebe 
ali svojo idejo predstaviti drugim. Proti koncu lekcije smo vam dali dve vaji. Prva je bila, kako se 
predstaviti na razgovoru za službo, pri tem pa smo pozorni na vse, kar smo se do sedaj naučili o 
komunikaciji, gestah in socialnih znakih. Kdo bi rad z nami delil svojo na novo vajeno in izboljšano 
predstavitev? 

Odlično, vsakič ste boljši in boljši! 

Zdaj pa preskočimo na drugo vajo, ki je bila predstavitev vaše ideje, pri čemer smo pozorni tudi na vsa 
pravila, povezana z verbalno in neverbalno komunikacijo. Kdo bi se želel preizkusiti v razvoju in 
predstavitvi svoje ideje? 

Dobro opravljeno! Uspešno ste razvili in predstavili svojo idejo! Čestitke! 

Saj je pomembno ponoviti snov, a ne le ponoviti znanja, ampak to znanje tudi uporabiti v realnosti. S 
temi vajami vas spodbujamo, da razvijete in izboljšate svoje govorne sposobnosti in vse, kar te 
vključujejo. Šele z vajo boste pripravljeni danes in jutri, ko pride realna situacija aktivnega iskanja 
zaposlitve, predstavitve na zaposlitvenem razgovoru in/ali predstavitve svoje ideje v službi. 
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V redu, zdaj, ko smo slišali vse te primere, lahko nadaljujemo z današnjo lekcijo. Danes se bomo 
ukvarjali z gostinstvom! Je kdo že slišal za ta izraz? Bi ga kdo rad opisal ali razložil? 

Super, vsi ste bili na pravi poti! 

Gostoljubnost je izraz, ki opisuje, kako in na kakšen način je treba goste pozdraviti. Gostje so ljudje, ki 
te pridejo obiskat. Lahko vas obiščejo na domu, torej pri vas, lahko pa imate na primer »poslovne 
goste«, ki jih običajno imenujemo stranke ali stranke, ki pridejo na službeni obisk. 

Ko pride stranka k vam na obisk, je pomembno, kako jo gostite. Gostiti stranko pomeni, kako jo boste 
sprejeli in postregli, medtem ko je v vaši ustanovi. Z drugimi besedami, pomembno je, kako se bo 
stranka počutila v vašem lokalu. Se bo počutila dobrodošlo ali bo imela občutek, da se je skušate 
znebiti? 

Da bi zagotovili, da se stranka v vašem podjetju počuti udobno in dobrodošlo, je treba upoštevati 
naslednjih nekaj nasvetov: 

1. Bodite pripravljeni na prihod stranke 
Biti pripravljen pomeni, da se z ekipo vnaprej dogovorimo, kako bo srečanje izgledalo, 
razdelimo naloge med ostale člane ekipe, poskrbimo, da so naloge pravočasno opravljene in 
da je vse pripravljeno za srečanje. 
 

2. Pripravite prostor za prihod 
To pomeni, da pripravite sobo, v kateri bo stranka bivala, pripravite potrebne materiale, ki jih 
bo potrebovala med bivanjem pri vas, poskrbite za osvežilno pijačo ali kaj za pod zob, odvisno 
od časa bivanja. 
 

3. Svoje promocijske materiale pripravite na vidnem delu prostora 
Čeprav je naročnik oseba, s katero že sodelujete, je vedno koristno imeti promocijski material 
pripravljen na vidnem in lahko dostopnem delu prostora. Če ga stranka potrebuje, ga lahko 
vzame sama in si ga ogleda ali celo vzame s seboj. 
 

4. Bodite na voljo 
Tudi če niste tisti, ki vodite sestanek s stranko, bodite na voljo osebi, ki vodi sestanek. 
Gostovanje strank je lahko včasih zelo frustrirajoče, saj morate poskrbeti za 100 malenkosti. 
Vprašajte ljudi, ki vodijo sestanek, ali jim lahko kaj pomagate. Na ta način pokažete iniciativo 
in zanimanje za področja dela, ki niso neposredno povezana z vašo službo. 
 

5. Poslovni bonton 
Poslovni bonton je izraz, ki se v tem modulu pogosto omenja. Pomeni dostojno in sprejemljivo vedenje 
na delovnem mestu. Poslovni bonton je skupek pravil, ki se jih vsi držimo na svojih delovnih mestih. 
Ta pravila vključujejo: 

- Recite "Dober dan" ali "Dobro jutro", ko pozdravljate ljudi ali "Adijo", ko odhajate 
- Ob vstopu v prostor se rokujte z ljudmi 
- Vedno uporabite besede kot so prosim in hvala 
- Ne prekinjajte drugih 
- Počakajte, da drugi zaključijo svojo misel, in nato spregovorite 
- Bodite jasni in natančni v svojih komentarjih 
- Naslavljanje nadrejenih z Vi kot izraz spoštovanja 
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- Pristojno sedite za mizo. 

Če boste upoštevali te nasvete, ne boste naredili napake, vaši nadrejeni pa bodo zagotovo zadovoljni 
z vašim obnašanjem na sestankih. 

To je vse od nas za to lekcijo, se vidimo v naslednji! 

Pozdrav vsem! 

 

 

4.11. Osebni profil 
 

Pozdravljeni vsi skupaj! 

Počasi se bližamo koncu izobraževanja, lahko verjamete? 

V današnji lekciji se bomo ukvarjali z ustvarjanjem osebnega profila na spletnih družbenih omrežjih. 
Zakaj je potrebno imeti že izdelan spletni profil? Med drugim tudi zato, ker se lahko s spletnim profilom 
prijaviš na delovna mesta, ki jih najdeš na spletu! 

Če se spomnite, smo že v 1. modulu govorili o AKTIVNEM ISKANJU ZAPOSLITVE, omenili smo, da je 
zaposlitev najlažje iskati preko spletne strani Zavoda za zaposlovanje. Zavod za zaposlovanje je državni 
zavod, ki vodi evidenco brezposelnih oseb. Kaj to pomeni? To pomeni, da je njihova vloga, da nenehno 
beležijo, koliko odstotkov prebivalstva v določeni državi je zaposlenih in koliko ne. Zakaj menite, da 
nam je pomembno vedeti, koliko ljudi je zaposlenih in koliko ne? 

Bravo, bili ste na pravi poti! Kajti če država spremlja, kolikšen je odstotek brezposelnih, kakšna je 
njihova zadnja končana izobrazba ali kakšne so prejšnje delovne izkušnje, lahko na podlagi teh 
podatkov kroji ukrepe aktivne politike zaposlovanja -  torej tiste ukrepe, ki jih pripravi in izda Zavod za 
zaposlovanje in so namenjeni spodbujanju delodajalcev, da zaposlijo določeno skupino ljudi. 
Povedano drugače, v smislu Aktivne politike zaposlovanja imajo na primer brezposelni prednost pri 
zaposlovanju. Da pa bodo vedeli, kdaj in kako izvajati določen ukrep Aktivne politike zaposlovanja, 
morajo najprej voditi evidenco zaposlenih in brezposelnih. Super, gremo naprej! 

Poleg tega, da Zavod za zaposlovanje vodi evidence zaposlenih in brezposelnih oseb v državi, je tudi 
največja zbirka delovnih mest. Skoraj vsi delodajalci preko Zavoda za zaposlovanje iščejo delavce za 
različna delovna mesta. Vendar pa poleg Zavoda za zaposlovanje obstajajo tudi druge strani, ki 
ponujajo zaposlitev. Kdo bi jih želel nekaj našteti? 

Bravo, to smo storili v modulu 1, lekcija 4 - Aktivno iskanje zaposlitve. Po lekciji ste morali narediti 
nekaj raziskav na internetu, da bi ugotovili, katera druga spletna mesta ponujajo enak pregled različnih 
delovnih mest. Izkoristite priložnost in se seznanite s temi stranmi, saj vam bodo prišle zelo prav, ko 
boste iskali zaposlitev elektronsko, torej preko interneta. 

Eden od načinov iskanja zaposlitve na spletu je ustvarjanje osebnega profila. Osebni profil je vaš spletni 
profil, ki vsebuje vse podatke o vas, ki so delodajalcu pomembni pri zaposlovanju. Profil mora 
vsebovati naslednje elemente. 



 
 

 
Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, ki odraža samo stališča 

avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih ta publikacija vsebuje.  
 

50 

Pred vami se bo odprla stran, ki bo videti nekako takole. V vsako od teh okenc boste morali vnesti 
potrebne podatke, ne glede na to, ali gre za vas, vašo prejšnjo izobrazbo, prejšnje delovne izkušnje ter 
hobije in interese. Hobiji in interesi so dejavnosti ali poklici, ki jih opravljate v prostem času. Lahko so 
raznolike, od nabiranja rož in izdelovanja šopkov, branja knjig na določeno temo, vrtnarjenja, kuhanja 
ali fizičnih aktivnosti, kot so tek, telovadba ali plavanje. Kot vidite, so hobiji res lahko različni, ključno 
pa je, da so to dejavnosti, s katerimi se ukvarjamo v prostem času in ker si jih želimo. To so torej 
dejavnosti, ki nas veselijo in se ob njih dobro počutimo. Kakšni so vaši interesi ali hobiji? Kaj najraje 
počnete v prostem času in zakaj? 

In zdaj poskusite razmisliti, kako lahko te iste hobije ali interese predstavite na razgovoru za službo. 
Kako vam lahko nekateri od teh hobijev, ki ste jih našteli, pomagajo, da se bolje predstavite na 
razgovoru za službo. Kakšno zanimanje lahko povežete s poslovno veščino. Vse to so vprašanja, ki jih 
morate imeti v mislih pri izpolnjevanju osebnega profila, pa tudi na razgovoru za službo. Delodajalec 
vas lahko vpraša, kaj počnete v prostem času, saj tudi ti odgovori povedo veliko o osebi. Zato dobro 
razmislite, kateri so vaši hobiji, pa tudi, s katerimi hobiji se lahko dobro predstavite. Pomislite, kaj vaši 
hobiji povedo o vas. 

Da pa ti podatki ostanejo shranjeni na spletnem mestu, se morate najprej registrirati. Registracija je 
postopek, ki zahteva, da ustvarite svoje spletno uporabniško ime in geslo. Uporabniško ime je ime, ki 
ga uporabljate za svojo spletno identiteto. Glede na to, da gre za profil, preko katerega boste iskali 
zaposlitev, bo vaše uporabniško ime vaše pravo ime in priimek, geslo pa naj bo kombinacija sedmih 
številk, ki si jih lahko zapomnite. 

Ni pomembno, kakšna je kombinacija številk, pomembno je le, da si jo zapomnite! Če se ga ne morete 
spomniti, ga zapišite nekam, kjer boste vedno vedeli, kje je, ko ga boste potrebovali! 

S tem postopkom zagotovite, da bodo vsi podatki, vneseni v vaš osebni profil, vsi podatki, potrebni za 
predstavitev potencialnim delodajalcem, shranjeni in vedno na voljo. To bo dejansko zagotovilo, da 
vaš profil obstaja na spletu, kot ste ga nastavili, in da se lahko z njim prijavite na druga delovna mesta. 

Zdaj, ko se počasi bližamo koncu, želimo, da poiščete spletno stran, kjer so ponujena dela za vajo, in 
ustvarite svoj spletni osebni profil na tej strani. Poskusite se igrati s profilom, poglejte, kaj lahko storite 
z njim! 

Se vidimo naslednjič! 

Lep pozdrav vsem! 

 

 

4.12. Življenjepis 
 

Pozdravljeni vsi skupaj, 

Pa smo spet pri novi učni uri. Za vas imam zelo dobro novico, to je naš predzadnji video! Lahko kdo 
našteje vse, kar smo se do sedaj naučili, vem, da je veliko, ampak mislim, da lahko naštejete vsaj ducat 
pojmov? 

Bravo, sploh nisem dvomil v vas, čestitam! Zdaj pa pojdimo hitro na našo predzadnjo lekcijo, kjer bomo 
govorili malo več o življenjepisu, kaj sploh to je in kako ga narediti na najboljši možen način. Torej 
gremo. 
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Življenjepis je vaša osebna izkaznica v poslovnem svetu, a kaj pomeni? To pomeni, da v njem navedete 
vse svoje prejšnje poslovne, izobraževalne izkušnje in osebne podatke. S tem se delodajalcu 
predstavite in vaš cilj je, da se kandidatu za želeno delovno mesto predstavite v najboljši luči. 

Življenjepis lahko razdelimo na 3 dele: 

1. Osebni podatki 
2. izobraževanje 
3. Prejšnje delovne izkušnje 
4. Spretnosti 

 
Ko govorimo o osebnih podatkih, je tukaj najpomembneje navesti: 

1. Ime in priimek – to je najpomembnejši podatek, ki ga nikakor ne smete pozabiti napisati 
2. Datum rojstva 
3. Kontaktni podatki - tukaj morate vnesti lastno telefonsko številko, e-pošto in naslov bivanja, 

saj vas mora delodajalec na nek način kontaktirati 
V življenjepis ne vključujte drugih podatkov, kot so zakonski stan, družina in število otrok, narodnost 
in verska pripadnost, saj ti podatki za vašega delodajalca niso niti približno pomembni. 

Za osebnimi podatki je zelo pomembno, da navedete svojo stopnjo izobrazbe. Pri tem morate navesti 
najvišjo opravljeno stopnjo, za katero imate dokument, kot je diploma ali spričevalo. Poleg tega 
morate navesti letnik končane šole in smer, če gre za poklicno šolo. 

Če ste medtem opravili dodatne tečaje ali usposabljanja, potem je dobra priložnost, da ga vključite v 
to rubriko. Opozarjam vas, da si morate vse zapomniti in zbrati vsa dodatna gradiva, saj delodajalec 
zelo pogosto zahteva, da jih pošljete po pošti. In prav bi bilo, da jih prinesete na razgovor za službo, da 
delodajalec lahko preveri, da so dokumenti originalni. 

Upam, da mi boste zlahka sledili, ker je to preprosta celota. Zaradi ponavljanja mi lahko kdo na kratko 
napiše kaj moramo napisati v CV? 

Po teh osnovnih informacijah in izobrazbi je pomembno, da navedete svoje prejšnje delovne izkušnje. 
Prejšnje delovne izkušnje vključujejo informacije, kot so: 

1. Naziv delovnega mesta 
2. Ime prejšnjega delodajalca 
3. Od kdaj do kdaj ste delali na tem položaju 
4. Na kratko opišite svoje odgovornosti ali naloge, ki ste jih opravljali na tem delovnem mestu 

 
To je za delodajalce najpomembnejši del, saj na podlagi tega ocenijo, ali vas bodo povabili na razgovor 
ali test. Vedeti morate, da v življenjepisu ni lepo lagati, kajti če vas delodajalec povabi na razgovor in 
vam postavlja vprašanja na katera nimate odgovorov ali vas ujame na laži, vas bo zagotovo izključil iz 
nadaljnjega postopka zaposlovanja. 

In četrta stvar, ki je pomembna pri ustvarjanju življenjepisa, je, da navedete svoje sposobnosti. Kakšne 
so torej te veščine? Spretnosti so posebna znanja, ki jih človek razvija. Lahko gre za veščine pisanja, 
komunikacije, upravljanja s stroji, odgovornosti, urejenosti in podobno. Mi lahko kdo našteje svoje 3 
veščine, za katere misli, da jih imajo? Kje in kako ste se jih naučili? 

Odlično! Vidite, da ni težko in da že veliko znate! 
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Ko ustvarjate svoj življenjepis, morate biti pozorni še na nekatere podrobnosti, in sicer: 

1. Jasnost – naj bo vaš življenjepis pregledan in organiziran, brez pisanih barv in različnih pisav, 
poudarite najpomembnejše 

2. Preverite svojo slovnico – včasih štiri oči vidijo bolje kot dve, zato naj nekdo drug pregleda vaš 
življenjepis in popravi vašo slovnico, če niste prepričani 

3. Fotografija – če želite, lahko svojemu življenjepisu dodate fotografijo, vendar pazite, da bo 
fotografija spodobna in profesionalna. Ne postavljajte fotografij s sončnimi očali ali fotografij 
iz izhodov ali fotografij vas s prijatelji 
 

Zdaj, ko ste se naučili ustvariti življenjepis, ste pripravljeni na začetek iskanja zaposlitve. Ne obupajte, 
včasih bo težko, a vsak trud je vreden. 

Se vidimo pri naslednji lekciji, kjer mi boste povedali najpomembnejše stvari, ki jih mora imeti 
življenjepis! 

Lep pozdrav! 

 

 

4.13. Pokusni razgovor za zaposlitev 
 

Pozdravljeni vsi skupaj! 

Prišli smo do zadnje lekcije, in s tem tudi do zadnjega srečanja! V današnji lekciji bomo izvedli 
simulacijo pravega razgovora za službo in ponovili ključne besede, izraze in pojme iz te celotne lekcije 
do sedaj. Ne skrbite, naredili bomo vse, kar smo počeli do sedaj. Vse pomembno smo že večkrat 
ponovili, navsezadnje ni pomembno, da si popoln, pomembno je, da se trudiš in vidiš, kje se lahko 
izboljšaš. 

Pojdimo. Najprej nam povejte - ste brezposelni in iščete službo, kje lahko iščete službo? 

Odlično! Zaposlitev lahko iščete v živo ali elektronsko. V živo lahko iščete zaposlitvene oglase, ki jih 
najdete na primer na delovnih deskah ali prek prijateljev in znancev. Poleg v živo lahko iščete tudi na 
spletu ali elektronsko. Če boste iskali zaposlitev na spletu, boste brskali po spletnih straneh zavoda za 
zaposlovanje ali drugih straneh, ki ponujajo zaposlitev v vaši državi. Mi lahko poveste nekaj teh strani? 

Odlično, vedno je dobro poleg spletne strani Zavoda za zaposlovanje za vsak slučaj spremljati še 
nekatere druge strani. Nikoli ne veste, na kaj lahko naletite, in na več straneh kot iščete, večja je 
verjetnost, da boste našli informacije, ki jih potrebujete. Ne pozabite – vedno se splača vložiti malo 
več truda in časa! 

V redu, recimo, da na enem od teh spletnih mest najdete objavo zaposlitve, na katero se želite prijaviti, 
vendar vas za izpolnitev spletnega prijavnega obrazca zahteva, da ustvarite osebni profil. Kaj morate 
narediti? 

Bravo in odlično! Torej večina spletnih mest za mreženje zahteva, da ustvarite svoj spletni osebni 
profil, prek katerega se nato prijavite na zaposlitvene oglase. Za ustvarjanje osebnega profila se 
morate najprej registrirati. Registracija je postopek ustvarjanja vašega spletnega profila, ki vključuje 
ustvarjanje spletnega uporabniškega imena in gesla za ta profil. Uporabniško ime je ime vašega profila, 
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ki se ujema z vašim pravim imenom in priimkom, geslo pa ščiti vaš profil pred drugimi ljudmi. Ker ste 
profil »zaklenili« z geslom, do njega ne more dostopati nihče drug razen vas. 

Ko ustvarite svoj spletni osebni profil, morate vanj vnesti nekaj podatkov. Ti podatki so: 

- vaši osebni podatki 
- končana stopnja izobrazbe 
- prejšnje delovne izkušnje 
- dodatno izobraževanje/usposabljanje 
- hobiji in interesi 

Pravzaprav se nam ti podatki zdijo znani. Kam še moramo vnesti te podatke? 

Točno tako! Te iste podatke vnesemo ob izpolnjevanju življenjepisa! Življenjepis je naša osebna 
izkaznica v poslovnem svetu, saj vsebuje vse podatke, ki so pomembni za potencialnega delodajalca. 
Zaposlitveni razgovor in življenjepis sta dejavnika, ki določata, ali bomo zaposlitev dobili ali ne. Zato je 
izjemno pomembno, da imate urejen, lep in pregledan življenjepis ter se dobro predstavite na 
zaposlitvenem razgovoru! 

Bravo, v današnjem času je pomembna uporaba digitalne tehnologije, pa tudi načinov spletne 
komunikacije, kot je pošiljanje elektronske pošte. Čeprav to, kar ste poslali zdaj, ni enako e-pošti, ste 
uporabili isti princip. Morali ste poslati sporočilo – obrazec za prijavo na delo in prejemnika. 
Prejemniku ste poslali sporočilo s formalno komunikacijo, torej poslovno in profesionalno 
komunikacijo, ob sporočilu pa poslali svoj življenjepis in e-pošto zaključili z lepim pozdravom. 

Zdaj ste ustvarili svoj osebni profil in skupaj z njim svoj spletni življenjepis. Kontaktirali ste 
potencialnega delodajalca in zdaj morate potrpežljivo čakati na rezultate. Po nekaj dneh vas pokliče 
neznana številka. Kaj boste naredili? 

Bravo, to je bila vaja, da si zapomnimo kulturo telefoniranja in kako se dogovoriti za sestanek. Torej, 
delodajalec vas je poklical, se predstavil in povedal, da vas kliče, da se dogovorita za termin 
zaposlitvenega razgovora v njegovi pisarni. Odgovorili ste samozavestno, potrdili ste, da je delodajalec 
dobil osebo, ki jo je želel poklicati, in se dogovorite za čas srečanja, ko vam ustreza. Torej ko pred ali 
po samem srečanju ne boste imeli pomembnih obveznosti! Za ta čas ste se dogovorili, da se lahko 
pripravite pred dejanskim sestankom. Po dogovoru se zahvalite za klic in končate klic tako navdušeni 
in samozavestni, kot ste odgovorili – s stilom. 

Do samega sestanka, torej zaposlitvenega razgovora, imate nekaj dni časa. Kaj morate storiti in 
pripraviti? 

Super, super vam gre, kar tako naprej! Ta čas med telefonskim klicem in datumom razgovora za službo 
izkoristite za pripravo govora. Kako se boste predstavili delodajalcu in kako boste to storili? 

Odlično. Najprej morate izbrati, kaj boste povedali. Ker ste prošnjo za zaposlitev in življenjepis že 
poslali, lahko domnevamo, da vas je delodajalec ravnokar poklical na zaposlitveni razgovor zaradi 
postavk v vašem življenjepisu. Ko vas delodajalci pokličejo na razgovor za službo, nočejo slišati o tem, 
kar so že videli ali slišali. Z drugimi besedami, ne ponavljajte tega, kar je že v vašem življenjepisu, ampak 
povejte nekaj dodatnih zgodb ali razlag. Poskusite se spomniti nekaterih posebnih situacij, v katerih 
ste morali uporabiti veščine, ki ste jih navedli v svojem življenjepisu. Takšna razlaga bo delodajalcu 
pokazala, da veste o čem govorite in da se zavedate svojega znanja in sposobnosti. Ko govorite o 
veščinah, je dobro omeniti tudi te elemente: 
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- Kako se znajdete v timu ljudi in kako samostojno? 
- Kako dobro in hitro lahko sledite navodilom in dokončate naloge? 
- Kako natančni ste pri izpolnjevanju nalog in bi vas morali potem preverjati? 
- Kako uspešno upravljate s svojim časom oziroma si morate za določene naloge vzeti čas? 
- Ali lahko naloge oblikujete sami vnaprej ali vam jih mora nekdo dodeliti? 
 
Odgovori na ta vprašanja so za delodajalce pomembni, saj dobijo vpogled v to, kakšen delavec ste. 
Življenjepis opisuje, kaj ste se naučili in katere veščine ste pridobili do sedaj, vendar ta vprašanja 
ponujajo vpogled v nekatere specifične poslovne situacije, v katerih se lahko znajdete. Nekateri 
delodajalci iščejo ljudi, ki se odlikujejo po timskem delu in znajo skrbno slediti navodilom, nekaterim 
pa sta bolj pomembni neodvisnost in učinkovitost. Prav tako ne pozabite omeniti svojih hobijev in 
zakaj se z njimi ukvarjate. Poskusite najti povezavo med svojim hobijem in tem, kako vam ta hobi 
pomaga pri delu. 

Zdaj, ko ste pripravili, kaj boste povedali, bomo še malo vadili, kako boste to povedali. Preden začnemo 
z vajo, mi povejte, na kaj morate biti pozorni, ko se predstavite? 

Super, ponovimo skupaj! Pozorni moramo biti na: 

1) Kako smo prišli v sobo? 

Vstop v prostor in tistih prvih nekaj sekund, ko nas delodajalec zagleda, je čas, ko naredimo prvi vtis. 
Za nas je pomemben dober prvi vtis, kar pomeni, da želite vstopiti v sobo vljudno in profesionalno. 
Oblačila morajo biti urejena in se prilegati delovnemu mestu, na katerega ste se prijavili (ne morete 
zgrešiti s hlačami in srajco))! Obraz mora biti negovan in negovan, nohti čisti in lasje počesani. 

Poleg videza je pomemben očesni stik z delodajalcem že ob vstopu v prostor in nasmeh na obrazu. To 
vam daje vedeti, da ste samozavestni in samozavestni, a tudi navdušeni nad tem razgovorom za 
službo. Navdušenje pomeni, da ste pomembni in da vam je mar, delodajalci pa raje iščejo delavce, ki 
jih delo dejansko zanima, namesto da bi ga samo opravljali. 

Z obrazno mimiko morate pozdraviti ljudi ob vstopu v prostor (Dober dan! Dobro jutro!), se rokovati 
in se spodobno usedi. Trik je v tem, da delujete vljudno in profesionalno, vendar se kljub temu 
poskušajte udobno namestiti na svojem stolu. Pomembno je, da vam je udobno, da vam ni treba 
razmišljati še o tem, poleg vseh drugih stvari, o katerih boste razmišljali. Obrnite situacijo v vašo korist. 

Končno ostane le še, da se predstavite. 

2) Kako se bomo predstavili? 

Vstopili smo v sobo, naredili dober prvi vtis in spoznali spraševalca. Sledi zahteven del. Sedaj se 
moramo predstaviti na razgovoru za službo. Najprej boste na kratko povedali nekaj o sebi: 

- Katero izobrazbo ste zaključili? 
- Zakaj ste se odločili za to izobraževanje? 
- Kje ste delali doslej in kaj ste se naučili v vsaki izmed dosedanjih služb? 
- Tu boste omenili svoja dodatna znanja in dodatne veščine, skupaj s hobiji in interesi. 
 
Med govorjenjem boste pozorni na ton glasu in intonacijo, posebej poudarjali pomembne dele in se 
jasno izražali. Ohranili boste očesni stik in se nasmehnili, ko se boste spomnili nečesa lepega ali nečesa, 
kar vas osrečuje. Poskrbeli boste, da bo vaše telo sproščeno, a da ne boste videti utrujeni ali 
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nezainteresirani. Ključno pri tem delu je pustiti vtis samozavesti, pa tudi vznemirjenja in zanimanja. Če 
vas delodajalec začne spraševati, boste počakali, da dokonča svoje vprašanje, preden začnete govoriti. 
Pri odgovoru boste jasni in natančni ter se ne boste preveč spuščali v podrobnosti, temveč se boste 
držali vprašanja. In ko delodajalec ne bo imel več svojih vprašanj, mu boste postavili svoja vprašanja. 
Vprašanja se lahko nanašajo na delovni čas, plačo, obseg del in nalog, način opravljanja nalog, 
komunikacijo v skupini ali timu, načinu reševanja konfliktov ipd. Natančneje in jasneje boste postavili 
vprašanje, bolje je. Tudi to kaže, da ste zainteresirani, in da ste delo raziskali že pred samim 
razgovorom. 

Sedaj se počasi bližamo koncu intervjuja in preostane le še, da ga zaključimo v velikem slogu. 

3) Kako bomo zaključili razgovor za službo? 

Ko vam je delodajalec postavil vsa vprašanja, ki ga zanimajo, vi pa ste delodajalca vprašali vse, kar vas 
zanima, je čas, da zaposlitveni razgovor pripeljete do konca. Delodajalec se vam bo zahvalil, ker ste se 
prišli predstavit, vi pa njemu, ker vas je povabil. Povedali boste svoj zadnji stavek (po čemer si vas bodo 
zapomnili), nekaj v smislu "... navdušen nad možnostjo dela v tej ustanovi ..." ali "... veselim se 
povratnih informacij ..." '. S tem boste vstali in ponovno podali roko osebi, ki vodi razgovor, pobrali 
vse svoje stvari in zapustili prostor. Temu pravimo izhod v stilu. 

Konec je enako pomemben kot začetek. Če smo dobro začeli in med pogovorom držali dober tempo, 
je pomembno, da temu pozitivnemu tempu sledimo s prav tako pozitivnim koncem. Zato je prav tako 
varno in samozavestno končati pogovor in zapustiti sobo. To potrjuje prvi vtis od začetka – ne, to ni 
trik, res ste tako samozavestni! 

S tem zaključujemo našo zadnjo lekcijo o pripravah na razgovor za službo. Če boste sledili našim 
navodilom in smernicam, boste zaposlitveni razgovor zagotovo vrhunsko opravili! Ampak ne pozabite, 
morate vaditi in ponavljati! Ponavljajte, dokler niste prepričani, da ste se naučili vsega! 

Z veseljem smo se družili z vami in upamo, da ste se tudi vi ves ta čas z nami preživeli lepo in da je bilo 
poučno! Na koncu vas prosimo, da na koncu te lekcije izpolnite vprašalnik o zadovoljstvu, želimo vam 
veliko sreče in uspeha pri iskanju zaposlitve! 

Lep pozdrav vsem! 

 


