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PROGRAMSKE SMERNICE v OŠ – izhodišče

Svetovalno delo z učenci

• Informiranje učencev o nadaljnjem izobraževanju, 
poklicih in možnostih zaposlovanja: 

informacijske table, internet – spletne strani SŠ, mojaizbira.si, 
VKO točka, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski 
sklad RS

e-Svetovanje-ZRSZ, domača spletna stran šole – aktualne 
novice in obvestila, Vpisnik 2019, stran MIZŠ



PROGRAMSKE SMERNICE v OŠ – izhodišče

Svetovalno delo z učenci

• Organizacija obiskov učencev v podjetjih in pri 
delodajalcih, tematskih razstav ipd.

Manjše šole – dan v podjetju

Včasih smo več šol skupaj organizirale preko 20 ogledov 
poklicev pri delodajalcih.

Težave pri nas: vedno veliko učencev oz. preveč za kombi, ki ni 
bil vedno na voljo; odhod ob 12.30 – še vedno potekal pouk, 
izbirni predmeti, včasih neresnost pri prijavah – odpovedali tik 
pred zdajci, pozno vračali – ostali brez kosila….



PROGRAMSKE SMERNICE v OŠ – izhodišče

Svetovalno delo z učenci

• Organizacija in koordinacija predavanj in pogovorov 
z zunanjimi strokovnjaki, s predstavniki posameznih 
poklicev, poklicnimi svetovalci ZRSZ:

Organizacija – Vrtiljak SŠ na OŠ Šenčur (učenci in starši), 
„Postani naš dijak za en dan“,

Predavanje dr. Darje Potočnik Kodrun, karierne svetovalke – za 
starše 9. in za starše 8. razreda.

Delavnice mag. Barbare Lenart Bregar, univ.dipl.psih. iz ZGNL. 
Dvourni delavnici za 6., 7., 8. razred. 



PROGRAMSKE SMERNICE v OŠ – izhodišče

Svetovalno delo z učenci

• Izvedba predavanj in delavnic za učence:

Dejavniki poklicnega izbora, izobraževalni sistem, možnosti 
prehoda, odločanje o poklicih, spoznavanje sebe, kriteriji pri 
omejitvi vpisa, NPZ, izvedba eVPP, izvedba Kik, skupni pregled 
Razpisa za vpis – datumi in novosti, izvedba prijavno-vpisnega 
postopka, 

informativni dan, skupno izpolnjevanje prijav, spremljanje 
prijav, morebitni prenosi prijav, objava seznama šol z 
omejitvijo…



PROGRAMSKE SMERNICE v OŠ – izhodišče

Svetovalno delo z učenci

• Zbiranje podatkov o učencih za potrebe KO:

Anketa interesov za namen Vrtiljaka poklicev, anketa interesov 
za namen Vrtiljak SŠ, soglasja za eVPP in Kam in kako ter 
MFBT



PROGRAMSKE SMERNICE v OŠ – izhodišče

Svetovalno delo z učenci

• Individualno in skupinsko svetovanje:

Prostovoljna udeležba učencev, letos 94/96 učencev po 20 
minut, pogovor tudi o rezultatih MFBT, pogovor ne samo o SŠ 
temveč tudi o poklicu, zaposlitvi

Skupinsko: štipendije, iskanje informacij in vse prej navedeno –
pod izvedba predavanj…



PROGRAMSKE SMERNICE v OŠ – izhodišče

Svetovalno in posvetovalno delo s starši

• Individualno – samo starši, skupaj z otrokom, kadarkoli oz. v 
času govorilnih ur, dopoldanski termini, po telefonu, preko e-
pošte, objavljam informacije na spletni strani šole, pošta 
preko eAsistenta…

• Skupinsko – roditeljski sestanek za starše 9. razreda

roditeljski sestanek za starše 8. razreda

tudi zunanja predavateljica

Udeležijo se Vrtiljaka SŠ na OŠ Šenčur, informativnih dni, 
odprtih vrat šol in podjetij…



PROGRAMSKE SMERNICE v OŠ – izhodišče

Svetovalno in posvetovalno delo z učitelji in drugimi 
sodelavci na šoli

Sodelovanje z vodstvom

OBOJE PO POTREBI.



PROGRAMSKE SMERNICE v OŠ – izhodišče

Sodelovanje in koordinacija dela z zunanjimi 
ustanovami

ZRSZ Ljubljana – ga. Zlata Šlibar

ZRSZ Kranj – g. Uroš Kopavnik

Srednje šole

MIZŠ – januarski posveti

CenterKontura - PMTD



NAŠA ŠOLA
843 učencev, tri podružnice

105 nadarjenih učencev,

40 učencev s posebnimi potrebami (odločbe)

Z dvema devetošolcema, z eno osmošolko in enim 
sedmošolcem že vzpostavljeno sodelovanje s strokovnimi 
sodelavkami Centerkontura - PMTD – zelo OK izkušnje

1 psihologinja, ½ socialna delavka, 3 specialne 
pedagoginje, 1 mobilna pedagoginja, surdopedagoginja –
samo 2 uri/teden, trenutno še logoped 1dan/teden ZGNL



Sanela Hajdarovič

šolska svetovalna delavka 

Šolski center Kranj



• Šolski center Kranj: cca 1200 dijakov, 80 OPP (7%)

• SESGŠ: 462 dijakov, 17 OPP (4%)

• OPP je preveč!? (SESGŠ ima manj odločb od 
gimnazije).

PRVA SISTEMSKA NAPAKA

• Edina „rizična“ skupina, ki je posebej 
sistematizirana (ŠSD, DSP).



1. Prilagoditve na šoli z individualiziranim 
programom. Utečena praksa prilagoditev 
obveznosti pri pouku (teoretični predmeti, 
strokovni predmeti, praktični pouk, …)

2. Prilagoditve pri PUD-u!?

ŠSD pripravi posebne prilagoditve za delodajalce –
protokoli. Vključitev staršev. 

DRUGA SISTEMSKA NAPAKA: ni veznega člena med 
šolo in delodajalci, organizator praktičnega pouka in 
ŠSD nimata teh kompetenc.



Možne rešitve: „Prehod mladih“.

Problem: Projekt se osredotoča na OPP, na šoli so 
dijaki, ki nimajo odločbe. Prehod mladih ali prehod 
usmerjenih mladih? ☺

TRETJA SISTEMSKA NAPAKA



Rizične 
skupine

tujci

PUM

Izjemne 
okoliščine

CSD



Možne rešitve: začetek postopek usmerjanja, nato 
vključitev v Projekt Prehod mladih na trg dela. 
Postopki dolgi, dijaki niso dolgo v rednem programu.

Vsak dijak šteje – šolski projekt za zmanjšanje osipa 
in povečanje prehodnosti. Ukrepi so lahko del 
Karierne orientacije (Zavod za šolstvo).



Ustreznost odločb – pridobitev poklica/naziva = 
dijake je usvojil vsa znanja in kompetence z 
določenega področja. Realnost: zaposlitev v tem 
poklicu ni mogoča. 

ČETRTA SISTEMSKA NAPAKA



POVZETEK

• Urejanje problematike je osredotočeno predvsem 
na pripravljenost, angažiranost deležnikov.

• Današnje srečanje je prvi korak k sistemski rešitvi 
prehoda mladih iz šole, „varnega zavetja“ na trg 
dela, „realnosti“. Vmes je „ulica“.


