
PROGRAM POKLICNE ORIENTACIJE V ŠOLSKEM LETU 
2013/2014 

 
Ciljna skupina: program poklicne orientacije na OŠ III Murska 
Sobota se izvaja za učence od 7. do 9. razreda. 
 
Program zajema naslednje sklope:  
Sodelovalno delo z učenci: 
- Izvedba delavnic za učence 
- Obisk CIPS-a 
- Zbiranje podatkov o učencih za namen poklicnega svetovanja; 
- Individualno in poklicno svetovanje 
 
Svetovalno in posvetovalno delo z učitelji in drugimi strokovnimi delavci 
- Sodelovanje z učitelji pri izvedbi ur poklicne vzgoje (v okviru nadomeščanj, ur 
oddelčne skupnosti oz. pri predmetu Državljanska in domovinska vzgoja ter etika); 
- Sodelovanje pri timskih sestankih o nadaljnji izobraževalni oz. poklicni poti učencev. 
 
Svetovalno in posvetovalno delo s starši 
- Individualni razgovori; 
- Predstavitev možnosti štipendiranja; 
- Seznanitev z rokovnikom za vpis; 
 
Sodelovanje z vodstvom 
- Sodelovanje z vodstvom šole pri načrtovanju in organizaciji aktivnosti poklicne 
orientacije; 
 
Sodelovanje in koordinacija dela z zunanjimi institucijami 
- Sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje in Centrom za informiranje in poklicno 
svetovanje; 
- Povezovanje s Srednjimi šolami; 
- Sodelovanje s podjetji in drugimi organizacijami. 



NAČRT POKLICNE ORIENTACIJE ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014 
 

7. razred 
 

MESEC TEMA Datum 
izvedbe 

November – December Uvodna razmišljanja: 

 katere inf. potrebujejo 

 vaja USPEH 

 vaja INTERVJU 
 

 

Januar Spoznavanje sebe: 

 lastnosti značaja in odnosi 

 vaja Predstavim se 

 vaja Oglasi 
 

 

Februar – Marec Spoznavanje sebe: 

 Interesi, želje 
 

 

April – Junij Zbiranje informacij o poklicih: 

 vaja O katerem poklicu 
razmišljaš 

 vaja Poklicev je veliko 

 vaja Poklici po področjih  

 vaja: Ogled spletne strani 
zavoda RS za zaposlovanje, 
mojaizbira.si  

 

 

 OSTALE AKTIVNOSTI: 
predavanja gostov,  
sodelovanje v projektih 
 

 

 



8. razred 
 

MESEC TEMA Datum 
izvedbe 

November – December Predstavitev programa PO 
SAMOOCENA: 

 Vprašalnik osebnostnih lastnosti 

 Vprašalnik motivov 

 Vaja Kam po osnovni šoli 
 

 

Januar Raziskovanje – spoznavanje poklicev: 

 Vaja Vrste dela 

 Vaja Razvrščanje poklicev 

 spletna stran ZRSZ, mojaizbira.si 
 

 

Februar – Marec Raziskovanje – spoznavanje poklicev: 

 Vaja Shema opazovanja 
     poklicev 

 Srednje šole v regiji 

 Kje se še lahko izobražujem? 

 obisk CIPS-a 
 

 

April – Junij Delavnica za starše in učence 
 
 

 

 OSTALE AKTIVNOSTI: 
predavanja gostov,  
sodelovanje v projektih 
 

 

 



9. razred 
 

MESEC TEMA Datum izvedbe 

September in oktober 1.  

 Povzetek mapic 

 Kateri poklic sošolcu najbolj 
pristaja? 

 Vprašalnik Sanjski poklic 

 Razdelitev v skupine za 
naslednjo delavnico (žrebanje 
poklicev) 

2.  

 Predstavitev plakatov 
(izžrebanih poklicev) 

 
 
3. Roditeljski sestanek – vabljeni 
tudi učenci! 
 

 
 

30. 9. 2013 (9.B) 
2. 10. 2013 (9.A) 

 
 
 
 
 
 

14. 9. 2013 (9.B) 
16. 9. 2013 (9.A) 

 
8. 10. 2013 

November 1. Shema izobraževanja v Sloveniji 
in Srednješolski izobraževalni 
programi: 

 srednje šole v regiji in izven nje 

 vaja Sistem srednješolskega 
izobraževanja 

 vaja Poklic – izobrazba 
 
2. Izpolnjevanje vprašalnika eVPP 
 

 

December - Januar Individualni razgovori z učenci in 
starši  
 

 

Januar Delavnica Razpis 
 

 

Marec Izpolnjevanje prijav za vpis v srednje 
šole 
 

 

 OSTALE AKTIVNOSTI: 
predavanja gostov,  
sodelovanje v projektih 
 

 

 


