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Tema meseca:  

Tema meseca: Kdaj naj se posvetimo karieri? 

Prve korake na svoji karierni poti naredimo že kot otroci. Skozi igro, učenje, aktivnosti 

v klubih in društvih se oblikujemo ter pridobivamo veščine in znanja. Tako spoznava-

mo, da nekatera znanja z veseljem usvajamo in da nam ni žal vloženega truda za dose-

go željenega cilja. Lahko rečemo, da se že kot otroci začnemo oblikovati in spoznavati, 

kaj nam bolj leži, ali smo bolj naravoslovno ali družboslovno naravnani, v čem smo 

dobri. Torej se lahko že zelo hitro začnemo pripravljati na svojo kariero pot.  

Uspešno kariero lahko primerjamo z uspešno pretečenim maratonom. Osnovo za ma-

raton imamo vsi; praktično vsi znamo teči. Vendar se tisti, ki tečemo maraton, nanj 

bolj ali manj intenzivno  pripravljamo. Obseg priprav je odvisen od željenega cilja ozi-

roma pretečene razdalje. Da uspešno pretečemo maraton, je potrebno tudi veliko 

vztrajnosti. Še najbolj pomembno pa je, da se začnemo pravočasno pripravljati. Tako 

je tudi s kariero. Za uspeh na karierni poti je potrebno, da začnemo o njej razmišljati v 

času šolanja, potrebujemo pa tudi veliko priprav in vztrajnosti. V bistvu bi lahko rekli, 

da je načrtovanje kariere obvezen element, ki bi moral biti prisoten ves čas našega 

izobraževanja.  

Nam res uspe tako razmišljati? Ali razmišljamo, da je potrebno najprej zaključiti izo-

braževanje in ko bomo imeli »diplomo«, se bomo posvetili iskanju zaposlitve. To je 

najpogostejša napaka, ki jo naredimo na svoji karierni poti. 
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Veliko iskalcev zaposlitve se z iskanjem željene zaposlitve začne ubadati po zaklju-

čenem izobraževanju. Najprej napišejo svoj življenjepis. Nato naredijo seznam po-

tencialnih delodajalcev in več ali manj enak življenjepis z spremnimi dopisi pošljejo 

na vse naslove s seznama. In nato čakajo. Takšno iskanje zaposlitve ne rodi hitro 

rezultatov. 

Kako naj se v času izobraževanja posvetimo svoji karierni poti? Za začetek si poma-

gajmo s petimi koraki. 

1. Pomembno je, da si čim prej znate predstavljati, kaj in kje želite delati po 

zaključenem izobraževanju. O tem razmišljajte že od prvega letnika vašega 

izobraževanja. Tako boste tudi spoznali, katere kompetence potrebujete 

za opravljanje tega dela in kako te kompetence pridobiti. 

2. Naredite si seznam vsaj desetih delodajalcev, kjer bi želeli delati. Nato si 

ustvarite mrežo znancev pri katerih lahko pridobite informacije o teh pod-

jetjih in delodajalcih. Preverite tudi informacije, ki jih najdete na spletu. 

Raziščite vse o delodajalcu in o njegovi konkurenci. 

3. Najpomembnejše je, da navežete stik s potencialnimi delodajalci že med 

študijem. Tako pridobite vpogled v praktična in druga znanja, ki so po-

membna za delodajalca in delovno mesto. Seznanite se tudi s strategijo in 

vizijo podjetja. 

4. Tem delodajalcem pošljite svoje predstavitve oziroma ponudbe za delo pre-

ko študentske napotnice, opravljanje počitniške prakse ali ponudbe za 

zaposlitev. Pri vsaki poslani ponudbi morate vedeti, kaj bo vaš doprinos za 

podjetje in s katerimi znanji in veščinami boste to dosegli. Če želite, da vas 

delodajalec opazi, dodajte ideje za razvoj podjetja.  

5. Vztrajate. Začnite z majhnimi koraki in vedite, da je uspeh v življenju odvisen 

od vas in vaše vztrajnosti.  

 

Vera Bračič, karierna svetovalka Kariernega centra UM 

 



kc.um.si • karierni.center@um.si •      www.facebook.com/KarierniCenterUM • @CareerCentreUM •  Career Centre of University of Maribor • Slomškov trg 15, Maribor 

AKTUALNO: 

 

Dogodki Kariernega centra Univerze v Mariboru v mesecu aprilu: 
 

 4. 5. 2016 ob 11.00: Tvoja kariera je pomembna, imej jo pod nadzorom! – Za 
študente FL UM (2. stopnja) (prostori FL UM, Mariborska cesta 7, Celje); 

 4. 5. 2016 ob 16.00: Pokaži, da si prava izbira! – delavnica pisanja življenjepi-
sa - za študente tehniških fakultet (Rektorat UM — Podreccina dvorana, 
Slomškov trg 15, Maribor); 

 5. 5. 2016 ob 10.15: Generalni državni tožilec o državno tožilski karieri (PF UM 
— Auditorium Maximum, Mladinska ulica 9, Maribor); 

 10. 5. 2016 ob 10.00: Naj bo vaš življenjepis prepričljiv!- Za študente FVV UM 
(FVV UM, Kotnikova ulica 8, Ljubljana); 

 10. 5. 2016 ob 14.00: Destinacija: Evropska prostovoljna služba … Priprava na 
vzlet (Rektorat UM — Severni stolp, Slomškov trg 15, Maribor); 

 11. 5. 2016 ob 12.00: Naj bo vaš življenjepis prepričljiv! - za študente in diplo-
mante FNM, FF in PEF (FNM UM — predavalnica 0/85, Koroška cesta 160, 
Maribor); 

 12. 5. 2016 ob 13.00: Naj bo vaš življenjepis prepričljiv! - za študente MF UM 
(MF UM, Taborska ulica 8, Maribor); 

 18. 5. 2016 ob 16.00: Naj bo vaš življenjepis prepričljiv!- Za študente EPF UM 
(EPF UM — Predavalnica PC, Razlagova 20, Maribor); 

 19. 5. 2016 ob 12.00: Naj bo vaš življenjepis prepričljiv!- Za študente PF UM 
(PF UM — Senatna soba, Mladinska ulica 9, Maribor); 

 26. 5. 2016 ob 16.00: Kariera v EU institucijah (EPF UM, Razlagova 20 Mari-
bor). 

 

Na dogodke se je potrebno prijaviti na spletni strani Kariernega centra Univerze v 
Mariboru pod aktualnimi dogodki (www.kc.um.si).  

ZANIMIVOSTI 

Karierni center Univerze v Mariboru je 20. aprila 2016 izvedel že 3. karierno 

tržnico v živo, ki se je je udeležilo več kot 200 ljudi. Hkrati se je predstavilo 20 

delodajalcev, 16 pa jih je sodelovalo pri skupno več kot 120 hitrih zaposlitve-

nih razgovorih. Nekaj utrinkov z dogodka je na teh fotografijah: 

 

Ne zamudite v naslednji številki: 

Pred izpitnim obdobjem bomo za vas pripravili vsebino na temo kako se razbremeniti 

stresa pred izpitnim obdobjem z naslovom: Naj vas stres ne strese preveč.  
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