
SPOŠTOVANA DEVETOŠOLKA, SPOŠTOVANI DEVETOŠOLEC. 

RAČUNALNIŠKI PROGRAM KAM IN KAKO  (K I K) ponuja opis  poklicev, 

POKLICNIH PODROČIJ in pomaga raziskati  KARIERNE  

MOŽNOSTI.   

»Kam in kako« te spodbudi, da: 

 opredeliš poklicna področja, o katerih se lahko pogovoriš s poklicnim svetovalcem, 
 podrobneje raziščeš poklice, ki so zate primerni in zanimivi, 
 pridobiš nove podatke o poklicih in poklicnih področjih oz. si o tem razširiš znanje. Na podlagi 

interesov KIK pomaga izbrati primeren poklic.  

Kako uporabiš program? 

 Predlagamo, da najprej prebereš dana navodila.  
 Če želiš uporabiti program Kam in kako, se moraš predhodno registrirati in ustvariti svoj 

uporabniški račun.    Več informacij dobiš tudi na:  KIK@ess.gov.si. 

K A K O    do vsebin   P R O G R A M A? 

1.  V Google vtipkaš:  ZRSZ - KAM IN KAKO  

2.  Odpre se pogovorno okno, kjer se registriraš pod zavihek: UČENCI, 

DIJAKI. 

3.   REGISTRACIJA zahteva UPORABNIŠKO IME IN GESLO. 

Oboje si izmisliš SAM-a.   Uporabiti moraš do 8 znakov, sestavljenih iz 

1 velike črke, 1 male črke in 1 številke oz. jih kombiniraš do 8 znakov.   

4. Vtipkaš tudi REGISTRACIJSKO ŠTEVILKO šole, ki jo ima gospa 

socialna  delavka v OŠ Oplotnica. Če pa je nima, bom uredila novo 

številko.  V PDF obliki imaš tudi navodila za UPORABO programa.    

 

http://www.kaminkako.si/iwp/WebLinkHandler?id=1000628&enc=9ef67b664b180c7228d855dcc9265169
mailto:KIK@ess.gov.si


ODPREJO SE NASLEDNJE MOŽNOSTI: 
 

I. VAŠA KARIERA 

POKLICI – opis poklica,  izobrazba, zdravstvene omejitve, 

zaposlitev, ostale značilnosti  (RAZIŠČITE poklic in predlagani poklic-i, 

odgovorite na vprašanja o predlaganih poklicih; RAZIŠČITE POKLICE PO 

PODROČJIH DELA). 

PODROČJA DELA – npr. bančništvo, zavarovalništvo,    računalništvo, 

kmetijstvo, trgovina, marketing …  (PRILJUBLJENA DELOVNA 

PODROČJA – lahko natisneš pod MOJI DOKUMENTI »MOJA KARIERNA 

POT«; tudi poklici, ki so ti všeč in vrste dela, ki te zanimajo). 

VRSTE DELA – stiki z ljudmi, skrb za ljudi, delo z živalmi …  

Zavihek:  Več o poklicu … 

 

II. O MENI 

MOJ PROFIL 

MOJE UGOTOVITVE – dobiš predlog izbora poklicev  

MOJI NAČRTI  

O MENI (stran vključuje vprašanja o delovnih INTERESIH, veščinah in 

zdravstvenih zahtevah). Področja so: moj profil, moje ugotovitve in 

moji načrti.  * Izpolniš lahko TEST in odgovoriš na vprašanja o 

predlaganih poklicih  oz. področjih dela  (sploh mi ni všeč;  ni mi všeč; 

vseeno mi je; všeč mi je; zelo mi je všeč).  

 

III. IZBOR – splošne informacije  (članki o izobraževanju in 

zaposlovanju). 

SPLOŠNO: Do 2. 4. 2021  (morajo biti prijave za vpis v začetni letnik v 
SŠ)  imaš še čas, da pridobiš čim več koristnih informacij o sebi, o tvojih 
močnih področjih, poklicnih področjih in o poklicih, ki te zanimajo in o 
načrtovanju karierne poti. Kar pogumno k iskanju podatkov, 
primerjanju poklicev in k oblikovanju KARIERNEGA NAČRTA.             

                                        svetovalna služba, učiteljice in učitelji šole 



Veliko informacij na:  www.ess.gov.si pod »eSvetovanje«.    Na 

D strani – OPISI POKLICEV – klikneš na črko in izbiraš med poklici, 

ki te zanimajo.  

 

KOLIKO OZ. KAKO SE POZNAŠ, izveš pod zavihki:  

KAKŠEN SEM,  

KAJ ZNAM,  

KAJ ME ZANIMA (INTERESNI TIPI),  

KAJ NAJ DELAM,  

KJE NAJ IŠČEM ZAPOSLITEV?  

 

 

http://www.ess.gov.si/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


