
 

 

 

 Razmišljaš, kam bi se vpisal 

naprej, pa nimaš pojma, kaj bi 

rad počel v lajfu? 

 Ti izbira šole in pravega poklica 

predstavlja težak izziv? 

 Ne veš, kaj bo tvoj poklic? 

 

Nič hudega. 

Izkoristi priložnost, da spoznaš 

zanimive in perspektivne poklice ter 

ljudi, ki jih opravljajo. 

Prebrskaj www.odkrijsvojtalent.si. 

Za vsakega se nekaj najde. 

 

 

 

Seznam sodelujočih podjetij je 

objavljen na www.odkrijsvojtalent.si, 

kjer se lahko tudi prijaviš za obisk. 

Število mest za posamezen ogled je 

omejeno. 

 

 

 

 

 

 

Najlažje je, da greš v podjetje in iz 

prve roke vidiš, kateri poklic je zate. 

Prijavi se, izberi podjetje in ugotovi, 

kaj hočeš postati. 

 

KAJ JE DAN ODPRTIH 

VRAT SLOVENSKEGA 

GOSPODARSTVA? 

Dan odprtih vrat je dogodek, ko 

slovenska podjetja odprejo svoja vrata 

in obiskovalcem predstavijo delovne 

procese, naravo in pogoje dela v 

realnem okolju. Letos bo potekal 28. 

novembra 2019 ob 16:30 uri. 

 

Namenjen je spoznavanju poklicev v 

delovnem okolju, kjer se ti dejansko 

opravljajo. Obiskovalcem ponuja vse 

potrebne informacije, ki jih 

potrebujejo za lažje poklicno 

odločanje, izbiro nadaljnjega 

izobraževanja oziroma odločitev za 

spremembo poklica. 

 

Vljudno vabljeni, da obiščete podjetje, 

prepoznate svoj poklicni interes in 

potencial, kar vam bo v pomoč pri 

nadaljnjih odločitvah za izobraževanje 

in razvoj kariere. 
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Obišči podjetje, ki te zanima; poglej, 

kaj se tam dogaja; prisluhni, katere 

poklice ljudje opravljajo in se prepričaj 

na lastne oči, kako zanimive službe 

obstajajo pri nas. 

Na Dnevu odprtih vrat slovenskega 

gospodarstva sodeluje preko 100 

podjetij iz celotne Slovenije. Seznam 

sodelujočih podjetij najdeš na 

www.odkrijsvojtalent.si, kjer se na 

dogodek lahko tudi prijaviš. 

Pohiti in se prijavi – število mest je 

omejeno! 

 

KONTAKT: 

Dijana Botonjić 

dijana.botonjic@gzs.si  

01 5898 260 

 

Ana Lučka Pirnat 

ana.lucka.pirnat@gzs.si  

01 5898 444/031 643 623 

 

VEČ INFORMACIJ: 

www.odkrijsvojtalent.si  

 

Pobudnik projekta je Gospodarska 

zbornica Slovenije, 

skupaj s podporo Zavoda RS za 

šolstvo in Zavoda RS za zaposlovanje: 

 

 

 

 

»Naložbo sofinancirata Republika 

Slovenija in Evropska unija iz 

Evropskega socialnega sklada.« 
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