
 

INFORMATIVNI RAZGOVOR 
Informativni intervju razgovor z osebo, ki opravlja poklic, ki nas zanima, ali ta poklic zelo dobro pozna 
(npr. vodja oddelka). Informacije kritično ovrednotite. Pazite, ljudje smo si različni in kar je za nekoga prednost, 
lahko predstavlja negativni vidik za vas in obratno. Imejte v mislih tudi, da se sicer enaka delovna mesta, a v 
različnih podjetjih, med seboj razlikujejo (sodelavec za marketing v majhnem podjetju ali veliki korporaciji). 
Predhodno že sami pridobite čim več informacij, da boste intervju izkoristili za pridobivanje informacij, ki jih 
sicer ne morete najti npr. na spletu. Spoštujte čas sogovornika in ne pozabite, da informativni intervju ni 
zaposlitveni razgovor, vseeno pa velja, da delodajalci raje zaposlijo nekoga, ki so ga že imeli priložnost spoznati. 
 
 
MOŽNA VPRAŠANJA ZA RAZISKOVANJE POKLICEV/DELOVNIH MEST 

 Kakšno je vaše delo? (Kaj obsega? Kakšen je vaš tipičen dan?) 

 Zakaj ste se odločili za to delo (Dobimo informacije o vrednotah – kaj je osebi pomembno v 

 življenju – je to tudi meni pomembno, kakšen življenjski stil ima ipd.) 

 Kako ste se odločili za to delo? (Lahko dobimo koristno informacijo o načinu odločanja, 

 ključnih podatkih ipd.) 

 Kakšno izobrazbo potrebujete, da opravljaš tako delo? ALI Kakšna dela lahko opravljaš s to 

 izobrazbo? 

 Kakšne osebnostne značilnosti potrebuje oseba, da lahko opravlja takšno delo? (Imam, kar je 

 potrebno?) 

 Kakšen je vaš delovni čas? Kje delate, imate tudi kakšne službene poti? (Mi ustreza tak 

 življenjski stil?) 

 Katere so pozitivne strani vašega dela? (Ali bi to tudi mene veselilo?) 

 Katere so negativne strani vašega dela? (Ali je to nekaj, kar lahko sprejmem? Pazite, ni nujno, 

 da te stvari motijo vse ljudi na enakem delovnem mestu) 

 Kakšna znanja, veščine so ključna?  

 Koliko je dodatnega izobraževanja pri vašem delu? Na katerem področju? (Dobimo 

 informacijo o tem ali se splača že med študijem pridobiti kakšna dodatna znanja.) 

 Česa vas je bilo najbolj strah, ko ste zaceli s prvo službo? 

 Kakšne so možnosti za napredovanje? Kakšne pa so okvirno plače na tem področju? (Ne 

 pričakujete natančnih zneskov). 

 Kako ste začeli graditi karierno na tem področju? Kakšna je bila vaša karierna pot? 

 

VPRAŠANJA ZA RAZISKOVANJE PROGRAMOV SREDNJIH ŠOL 

 Kakšen je predmetnik tega programa? 

 Kateri so strokovni in obvezni izbirni predmeti, dodatne dejavnosti, projekti, izmenjave, ki jih 

 ponuja šola/fakulteta? 

 Zakaj si se ti odločil-a za to srednjo šolo/študijski program? 

 Kakšne so možnosti za nadaljevanje izobraževanja, so kakšne omejitve, kam se lahko vpišeš po 
zaključku? 

 Kateri so najtežji predmeti? Kaj pa najbolj zanimivi? 

 Kaj ti je najbolj všeč na tej srednji šoli/študijskem programu? Kaj pa najmanj? 

 Ali je kaj praktičnega dela vključenega v program? Ali obstaja vajeniški sistem za ta program (za SŠ)? 

 Kakšna dela lahko opravljaš, ko končaš to šolo/študijski program? 

 Ali morda veš, kaj vse danes delajo tvoji bivši sošolci/sošolke oz. starejše generacije, ki so že zaključile 
šolanje? 

 Ali še kakšna druga šola/fakulteta ponuja tak ali podoben program – kje so razlike? 

 Ali je potrebno imeti kakšna posebne sposobnosti, biti dober pri kakšnih predmetih v OŠ/SŠ (npr. 
matematika, kemija, tuji jeziki)? 

 Kaj je tebe prepričalo, da si se vpisal-a na to šolo/študij? Zakaj si jo izbral-a? Ali bi se danes odločil-a 
enako? 

 Ali je potrebno opraviti test posebnih sposobnosti, te mora zanimati kakšno področje še prav posebej? 
  



KAM PO INFORMACIJE 
 

I. Raziskovanje šol, sistema izobraževanja 
- Poklicni kažipot, www.mojaizbira.si  
- Spletna stran CPI (www.cpi.si, meni: strokovna področja) 
- Opisi poklicev: www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev  
- INFORMATIVNI INTERVJU (razgovori s predstavniki različnih SŠ, dijaki) 
- neformalni informativni dan, dnevi odprtih vrat, tehnični dnevi 
- www.dijaski.net - Srednje šole (veliko koristnih informacij) 
- http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevan

je_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/#c17883  
- VAJENIŠTVO: https://www.gzs.si/vajenistvo, http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/projektno-

sodelovanje/ESS/2016-2020/CPI_vajenistvo_bilten_web.pdf   
 

II. Organizacije, ki nudijo informiranje in svetovanje v procesu izbire poklica in izobraževanja: 
- KARIERNA SREDIŠČA (bivši CIPS - Center za informiranje in poklicno svetovanje) - brezplačno 

svetovanje, program Kam in kako, opisi poklicev, opisi študijskih programov: 
http://www.ess.gov.si/ncips/cips  

- ZRSZ: on-line orodja za raziskovanje poklicev, spoznavanje sebe, testi poklicnih interesov, 
delovnih stilov, osebnostnih lastnosti, koristni nasveti: http://apl.ess.gov.si/esvetovanje/ 
 

III. Druge uporabne povezave 
- Spletna stran CPI, MAPA UCNIH DOSEŽKOV – VAJE: http://www.cpi.si/strokovna-podrocja/mapa-

ucnih-dosezkov.aspx  
- Spleti svojo kariero – brezplačni priročniki: http://www.spletisvojokariero.si/prirocnik   
- Zavod mladi podjetnik: http://mladipodjetnik.si/  (informacije o perspektivnih področjih dela, 

podjetništvu) 
- Strokovna gradiva s področja vseživljenjske karierne orientacije: https://www.vkotocka.si/  

  
 

IV. LITERATURA 
- Paszkowska-Rogaz: Kako pomagati otroku pri sprejemanju kariernih odločitev (priročnik za 
- starše, projekt FAMICO – DUŽINSKI KARIERNI KOMPAS): objavljen na spletni strani šole 
- Nelson Bolles, R. (2006). Kakšne barve je tvoje padalo? 
- Željeznov Senicar M. (2005). Kako pomagati otroku do izobrazbe in poklica? 
- Rupar, B in dr. (2007). Poklicni kažipot. 
- Kozoderec, D. (2005). Sopotniki na poklicni poti mladostnika. 
- Kozoderec, D. (2005). Služba mene išče. 
- Bordet, S. in Mouchet, N. (2007). O poklicih, moj poklic. 
- Orenia Yaffe Yanai: Kariera iz strasti 

 
V. ANGLEŠKI VIRI: 

- MY CHILD'S FUTURE: http://www.mychildsfuture.com/item.htm?id=0 (pojasnila, vaje) 
- Iskanje poklicev po Hollandovi kodi: http://www.careerplanner.com/jobdescsearchtool.cfm  
- O*net: http://www.onetonline.org/  (zavihek Find occupations – career cluster, industry, job 
- zone…) 

 

IV. Druge uporabne povezave 

- Gospodarska zbornica Slovenije: www.gzs.si/slo/  
- Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije www.ozs.si  
- Kadrovske štipendije: http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/kadrovske-stipendije/  

 
 
 
Zbrala: Maruša Goršak, univ. dipl. ped./andr., Svetovalka za karierno orientacijo  
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