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Nekaj pomembnih dejstev, informacij in predlogov: 

 

Prijava, vloga oz. življenjepis so vaša osebna izkaznica, ki vam lahko odpre pot do zaposlitvenega 

razgovora.  

Delodajalci se zaradi velikega števila prejetih prijav in življenjepisov posvetijo le tistim, ki se jim zdijo 

najzanimivejši in jih uspejo pritegniti že po prvih nekaj sekundah prebiranja. Bistveno je torej, da so 

interesi, kompetence in izkušnje, ki jih imate, jasno predstavljeni in poudarjeni.  

Povprečen delodajalec si namreč vašo vlogo ogleduje 30 sekund, pri čemer se osredotoči na besedilo 

v zgornji tretjini vašega dokumenta in najprej pregleda vaše kompetence in izkušnje (zato povzetek 

svoje kariere s kompetencami napišite na začetku).  

Pomembni so čisto vsi elementi, ki sestavljajo vašo prijavo ali življenjepis: oblika, barva in pisava 

(izbor črk), pregledno oblikovano in ne predolgo besedilo ipd. Pazite tudi na slovnične napake! 

Natančno ugotovite, kakšne so delodajalčeve posebne zahteve in pričakovanja, nato pa v osebni 

predstavitvi čim bolj neposredno poudarite ustrezne povezave z njimi.  

Zavedajte se, da delodajalcev nič ne odvrne bolj kot kandidat, ki se mu ni ljubilo preučiti njihove 

organizacije ali podjetja. Delodajalec pričakuje, da na splošno poznate organizacijo, bolj podrobno pa  

področje dela in panogo, kjer bi se želeli zaposliti in zahteve delovnega mesta.  

Pred pripravo prijave je torej pomembno poznati delodajalca, še pomembneje pa je dobro poznati 

sebe – svoje želje, interese, vrednote, znanja in veščine. Če se dobro poznamo, se lažje odločamo o 

razvoju svoje kariere, bolje znamo pretehtati ali je neko delovno mesto res ustrezno za nas,  

zavedamo se svojih močnih in šibkih področij in znamo bolje predstaviti svoje prednosti.  

Katere informacije želi delodajalec razbrati iz vaše prijave? 

- Ali lahko zadovoljite potrebe organizacije? 

- Ali boste dovolj profesionalni? 

- Ali boste ostali v organizaciji daljše obdobje? 

 V vaši prijavi odgovorite na naslednja ključna vprašanja: 

- Kaj je vaša prednost? 

- predložite dokaz za to – priporočila, potrdila, opis dosežkov ipd.  

- vaša osebna znamka – kdo ste in kako delate? 

- Po čem se razlikujete od drugih? Zakaj naj delodajalec zaposli vas in ne koga drugega? 

- Kaj je vaša strast? Kaj mislite/čutite o tem, kar delate? 



Povzeto po Publikacija ZRSZ: Prijava/vloga, ponudba in življenjepis. 
http://spletisvojokariero.si/prenosi/prirocnik/7a_7_PRIJAVA,%20VLOGA,%20PONUDBA%20IN%20ZIVLJENJEPIS
%201.pdf 
 

Še pomembneje kot to, kaj ste delali v prejšnjih ali sedanji službi, je, kako ste to delali. Ne pišite 

samo, kaj ste delali, ampak kaj ste dejansko naredili – izpostavite vaše dosežke. S tem boste vzbudili 

pozornost delodajalca, imel pa bo tudi dober vir za črpanje vprašanj na zaposlitvenem razgovoru.  

Vedno ponujajte in poudarjajte tisto, kar imate, in ne tistega, česar nimate. Podatki, ki jih navajate, 

naj bodo resnični. Ne lažite in ne zavajajte delodajalcev, saj se slej ko prej lahko pokaže, da podatki 

niso resnični ali da ste pretiravali. Brez zaupanja pa bo poslovni odnos neprijeten in morda tudi dela 

ne boste znali dobro opravljati.  

V prijavi ne pišite o svojih verskih prepričanjih, etničnem poreklu, socialnih razmerah, družinskih 

članih in zakonskem stanu. Svojo starost navedite le, če jo želite poudariti.  

Na prijavo napišite telefonsko številko, na kateri ste dosegljivi. Če imate na telefonu aktivirano 

glasovno pošto, preverite ali deluje in kakšno je vaše posneto sporočilo (le-to naj bo profesionalno in 

jasno). Tudi elektronski naslov, ki ga navedete v prijavi naj bo primeren.  

Če podjetje ali organizacija, v kateri bi se želeli zaposliti nima objavljenega delovnega mesta, v svoji 

ponudbi poudarite: 

- Zakaj naj bi vas kljub temu, da ne iščejo novih sodelavcev, povabili na pogovor? 

- Kaj jim lahko ponudite? (npr. nova poslovna ideja, predlog za izboljšavo delovnega procesa, 

izdelka …) So to vaše izkušnje ali posebna znanja? 

Življenjepis ali CV je sistematičen prikaz oz. povzetek vaše dosedanje izobraževalne in zaposlitvene 

poti. Tako kot za vlogo in ponudbo tudi za CV velja, da naj bo zanimiv, ne predolg (1-2 strani), berljiv, 

pregleden, jedernat in brez slovničnih napak. Informacije o preteklih delovnih izkušnjah, 

kvalifikacijah, izobraževanjih in kompetencah naj bodo povezane z delovnim mestom, na katero se 

prijavljate. Ni potrebno pisati o vseh svojih delovnih izkušnjah, če niso pomembne za delovno mesto, 

za katero se prijavljate.  

Ključni elementi življenjepisa so: osebni podatki, podatki o izobraževanju, delovnih izkušnjah, 

dodatnih usposabljanjih in znanjih, aktivnostih, interesih in hobijih, reference in opisan zaposlitveni 

cilj, pri čemer navedete, kje se vidite v prihodnosti.  

Pošiljanje fotografije v življenjepisu je stvar osebne odločitve. Če menite, da bo z dodajanjem osebne 

fotografije vaš življenjepis popolnejši, jo prilepite. Obvezno pa morate to storiti, če to delodajalec 

zahteva.  

 

 

 

                                                          Pripravila: Tina Košir, vodja izobr. odraslih, Biotehniški center Naklo 


