


Projektni partnerji



Kje smo?

• Cene Štupar-CILJ, Šmartinska 134 a, Ljubljana 

• LU Nova Gorica, Cankarjeva ulica 8, Nova Gorica 

• LU Koper, Cankarjeva ulica 33, Koper 

• BSC Kranj, PE Kovačnica, Župančičeva ulica 22, Kranj





Komu je Karierni Plac namenjen?
Mladim med 6. in 19. letom



Komu je Karierni Plac namenjen?

Staršem



Komu je Karierni Plac namenjen?
Strokovnim/svetovalnim delavcem/učiteljem



Kaj nudimo?
Predstavitve, spoznavanje različnih poklicev



Kaj nudimo?
• Obiske delodajalcev, sledenje na delovnem mestu



Kaj nudimo?
• Individualno svetovanje



Kaj nudimo?
Organizirane skupinske 
aktivnosti, hitre zmenke, učne in  
debatne delavnice



Nabor delavnic – skupinske oblike dela

• Karierni kviz

• Ali vem, kdo sem in kaj bom postal, ko bom velik? 

• Kam grem in kako bom to dosegel?

• Znam povedati, kdo sem in kaj znam?

• Hitri zmenki (soočanja s trgom dela)

• Učenje za življenje

• Moja kariera in karierno odločanje

• Debatna delavnica „Zihr ali na izi“

• Obisk podjetja



Kaj nudimo?
Praktične delavnice in podporne aktivnosti za starše

Delovno izobraževalna srečanja za strokovne delavce 
na šolah   



Kako?
Starši v okviru 
projektnih 
aktivnosti dobijo 
konkretne 
informacije in 
znanja ter usvojijo 
metode, tehnike 
in orodja za 
pomoč otroku na 
področju karierne 
orientacije



Kako?
Razvoj in pilotno testiranje programa za pomoč strokovnim 
delavcem pri delu s šolajočo mladino

Delavnica 1 – Spoznavanje samega sebe

Spoznavanje samega sebe se tako po vertikali izvaja prilagojeno

kognitivni stopnji učencev. Svetovalni delavci se bodo spoznali s

ključnimi področji in različnimi načini spoznavanja samega sebe.

Delavnica 2 – Raziskovanje interesov

Svetovalni delavci se bodo spoznali z različnimi možnostmi znotraj in

izven pouka, s katerimi lahko učenci raziskujejo interese in evalvirajo

izkušnje.

Delavnica 3 – Iskanje informacij in planiranje kariere

Svetovalci se bodo spoznali z različnimi načini iskanja informacij in

tehnikami planiranja.



Kako?
Sodelovanje z drugimi deležniki v lokalnem okolju (GZS, CPI, 
ZRSZ, Karierni center UL, delodajalci, Socialna akademija, 
osnovne in srednje šole, mladinski centri, Mirovni inštitut, 
azilni dom, šole s prilagojenim programom, …)



Kako?
Uporaba že obstoječih in razvoj novih orodij na področju karierne 
orientacije (interaktivni portal, VR poklici)





Vse aktivnosti Kariernega Placa so brezplačne!



Kontakt

Karierni Plac – Koper:
Ljudska univerza Koper

Andreja Jakomin, gsm: 040 283 010
andreja.jakomin@lu-koper.si
Tina Mržek, tel.: 05 612 80 05
tina.mrzek@lu-koper.si

Karierni Plac – Ljubljana:
Cene Štupar – CILJ

Sabina Zupan, gsm: 030 722 066
sabina.zupan@cene-stupar.si
Andreja Glavač, gsm: 030 722 088
andreja.glavac@cene-stupar.si

Karierni Plac – Nova Gorica:
Ljudska univerza Nova Gorica - LUNG

Anja Nemec, gsm: 031 681 164
anja.nemec@lung.si
Mojca Špacapan, tel.: 05 335 31 13
mojca.spacapan@lung.si

Karierni Plac – Kranj:
BSC Kranj, PE Kovačnica 

Andraž Šiler, tel.: 04 777 72 54
andraz.siler@bsc-kranj.si
Nives Justin, tel.: 04 281 72 47
nives.justin@bsc-kranj.si







Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika 
Slovenija. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske 

politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko 
učenje za boljšo zaposljivost«; prednostne naložbe: 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa 

do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in 
priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile 

ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem 
pridobljenih kompetenc«; specifičnega cilja: 10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja 

ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh 
izobraževalnega sistema«.


