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RAZGOVOR ZA 

ZAPOSLITEV, 

ŠTIPENDIJO IN 
ŠTUDENTSKO DELO

 Izkušnje prejšnjih zaposlitvenih kavarn mnenja 

delodajalcev: dijaki se ne predstavijo ustrezno

 Razgovor je stresen dogodek: pomen dobre 
priprave !  KAKO se pripravimo?                                                               

 Na dveh področjih:                                                                

a. spoznati delodajalca, dejavnost, perspektive    

razvoja, 

 Nabor podjetij (ŠC – MIC):

 Medpodjetniški izobraževalni center - Šolski center 

Kranj - Aktualno (sckr.si)

b. (s)poznati sebe                                                              

 Kaj lahko pridobite s pripravo?

https://sckr.si/mic/


KORISTI PRIPRAVE

 Bolj sistematično in celovito predstavimo sebe, 

svoje znanje, kompetence, pozitivne lastnosti;

 naredimo pregled svojih kompetenc, znanj, 

dosežkov („inventuro“),

 raziščemo svoj interes za podjetje in delo

 razmislimo, na kakšen način bi konkretno delo 

prispevalo k razvoju naše kariere,

 imamo priložnost, da premišljeno podamo svoje 

ideje, predloge in da tudi sami dobimo 

informacije in odgovore od delodajalca.

(Npr: info o poletnem delu, zaključna naloga, 

sodelovanju v času študija - praksa, možnost štipendije, 

kakšne kadre iščejo…)

PRIPRAVA NA 

RAZGOVOR



POZNAVANJE SEBE

Poznavanje sebe: da se zavedate svojih močnih in šibkih 

strani, svojih prednosti; zato pred razgovorom raziščite 

sledeče in zapišite:

 svoje kompetence, znanje, interese, želje,

 svoje prednosti za konkretno delovno mesto,

 izkušnje izvenšolskih dejavnosti, ki bi vam lahko koristile, 

 kaj je pomembno za vas: kakšno delovno okolje, 

vrednote,…

 Več o kompetencah v Vprašalniku o samooceni 

kompetenc

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

ce/VprasalnikiZaSamoocenoKompetenc/Default.aspx

 lahko se samoocenite, lahko pa prosite sošolca, 

prijatelja ali domače, da vas ocenijo tudi oni. Znotraj 

posamezne kompetence najdemo po 10 postavk oz. 

kriterijev razvitosti posamezne kompetence: npr. … 

Razvidna je sestava oz. struktura neke kompetence

Kaj so kompetence     

VAJA:                                                   

SAMOOCENA 

KOMPETENC –

140 TRDITEV O SEBI

https://esvetovanje.ess.gov.si/KajZnam/SplosneKompetence/VprasalnikiZaSamoocenoKompetenc/Default.aspx


VAJA: 

TABELA OSEBNOSTNIH 

LASTNOSTI, ZNAČILNOSTI 

IN POTEZ

DL: Tabela osebnostnih lastnosti, značilnosti in 
potez- prikaz

Navodilo: 

 preglejte seznam

 obkljukajte tiste lastnosti, ki vas opisujejo; 
seznam lahko dopolnite

 med temi izberite in obkrožite 10 tistih, ki vas 

najbolj opisujejo

 razvrstite jih po prednosti od tiste, ki vas 

najbolj opisuje …





…IN ŠE POMEN VEDENJA NA RAZGOVORU

 Točni, urejeni, vljudni, vikanje, knjižna slovenščina

 Več krogov razgovorov

 Pomembno: ste enakovredni sogovorniki in 

potencialni sodelavci



ZAPOSLITVENI 

RAZGOVOR-

IGRA VLOG Simulacija razgovora (hitrega zmenka – 7 minut): 

… med sošolci: eden je delodajalec, 

drugi kandidat, 

potem zamenjata vlogi. 

Postavljajte  navedena pričakovana  

vprašanja.



PRIČAKOVANA 

VPRAŠANJA

Katero šolo in program obiskujete?

Kaj vas je spodbudilo za vpis ta program?

Katero predmetno področje vam je še posebej všeč?

Koliko truda vlagate v šolo? 

Kaj vas motivira v življenju?

Zaradi katerih razlogov bi izbrali prav vas? Kaj bi s tem 
v podjetju pridobili?

Kako lahko VI prispevate k razvoju podjetja?

Kje se vidite čez 5 let? Kakšne cilje ste si zastavili v 
karieri?

Predstavite se v eni minuti.

Kako delujete pod stresom? Ponazorite na primeru!

Vaše najmočnejše osebnostne lastnosti/najšibkejše 
(vsaj 5 obojih)?

 Neprimerna vprašanja: preveč osebna: o 
veroizpovedi, načrtovanju družine, politični 
opredeljenosti… itd



VAJA: SEZNAM 

OSEBNIH USPEHOV
 Delovni list 2: Seznam osebnih uspehov

Napiši svoje pomembne življenjske uspehe; 

tiste, zaradi katerih si ponosen nase. 

Napiši tudi, kaj je tisto, zaradi česar si najbolj 

ponosen nanje? 

Naštej jih vsaj 20. Morda se boš prvič v življenju 

zamislil nad svojimi uspehi oz. naredil pregled 

le-teh.

Kaj meniš, da je vloga takega seznama?


