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Informacije o Kariernem sejmu – sejmu poklicev in izobraževanja 2022 
 
 
 V mesecu novembru bo v Mariboru potekal že 7. Karierni sejem – sejem poklicev in 

izobraževanja, pod sloganom Vesolje priložnosti, ki ga organizira Mestna občina Maribor 

(MOM) v partnerskem sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje Območno službo Maribor, 

Univerzo v Mariboru, Štajersko gospodarsko zbornico, Območno obrtno podjetniško zbornico 

Maribor, Fundacijo za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma, ustanova in Mladinskim 

kulturnim centrom Maribor. Pri organizaciji dogodka sodelujejo tudi osnovne ter srednje šole iz 

Maribora in okolice. Organizacijo dogodka in koordinacijo sodelujočih partnerjev vodi Urad za 

kulturo in mladino MOM. 

 

 Po dveh letih izvedbe kariernega sejma v virtualni obliki bo letos karierni sejem na predlog 

partnerjev in predvsem šol ponovno potekal v živo.   

 
 Karierni sejem bo potekal 2 dneva:  

za osnovne šole v torek, 15. 11. 2022, od. 8. do 18. ure, 

za srednje šole v četrtek, 17. 11. 2022, od 8. do 18. ure, 

v Športni dvorani Ljudski vrt »Lukna«, Mladinska ulica 26 v Mariboru. 

 

 Karierni sejem je namenjen učencem višjih razredov oz. letnikov, staršem, svetovalnim in 

drugim strokovnim delavcem s področja karierne orientacije mladih.  

 

 Z izvedbo Kariernega sejma želimo v povezovanju z izobraževalnimi zavodi, obrtniki, podjetniki, 

drugimi gospodarskimi subjekti ter ostalimi javnimi in zasebnimi organizacijami predstaviti 

priložnosti za karierni razvoj mladih v lokalnem okolju oz. mladim na enem mestu 

predstavili možnosti, ki jih imajo ob nadaljevanju svoje izobraževalne ali poklicne poti. 

 
 Prav tako pa želimo prispevati k preprečevanju neskladja med ponudbo in povpraševanjem na 

lokalnem trgu dela, kot tudi pomagati pri izvajanju programov karierne orientacije v osnovnih 

in srednjih šolah. Posebno pozornost namenjamo deficitarnim poklicem v Mariboru in tudi širši 

regiji.   

 

 Organiziran prihod osnovnih šol bo potekal med 8. in 14. uro. Letos bo organiziran tudi 

prihod srednjih šol, in sicer med 8. in 15. uro. Od 14. do 18. ure sledi popoldanski program.  

V primeru zaostritve ukrepov ob epidemiji covid-19 bo organiziran prihod šol (mariborskih in 

okoliških) potekal skozi cel dan, torej od 8. do 18. ure. 
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 Popoldanski del pa bo ponudil dodatne aktivnosti, tako za mlade kot tudi za starše in strokovne 

delavce.  

Na osnovnošolskem sejmu: Gledališče poklicev (čez cel dan), predavanje zakoncev Mrgole…  

Na srednješolskem sejmu: Živa knjižnica (čez cel dan), delavnica spoznavanja potencialov za 

dijake… 

 

 Letošnji Karierni sejem bo še bolj povezan s širšim dogajanjem na mladinskem področju, in sicer 

s Festivalom Mladi Maribor, ki ga organizira naš javni zavod MKC Maribor. Karierni sejem bo 

predstavljal zaključek oz. vrhunec Festivala.  

 

 Informacije o razstavljavcih in dogodkih na sejmu bodo dostopne (po zaključku prijav, konec 

meseca oktobra) na podstrani spletnega portala Mladi Maribor: 

https://mladimaribor.si/kariernisejem/, ki se bo sproti dopolnjevala z vsebino, ter na Facebook in 

Instagram strani Mladi Maribor.  

 
 Promocijski video: https://www.youtube.com/watch?v=KZK70lbN7Yk 

 
 Znesek najema ene razstavne enote za en sejem (OŠ ali SŠ) je 180 EUR brez DDV, paketna 

cena za najem iste razstavne enote za oba sejma znaša 270 EUR brez DDV  

 
 Posamezna razstavna enota je v velikosti 6m2 (3m x 2m) in zajema: 

- Obodne stene višine 250cm 

- 1x INFO pult 100 x 50 x 100cm 

- 1 kom. miza 

- 2 kom. stol 

- 1 kom. elektro podaljšek (priklop) 

- 1 kom. tipski logo napis 

* Vsa želena dodatna oprema se naroča po ceniku (cenik se pošlje po zahtevi in naročilo izvede 

pri izvajalcu) 

** Možnost je združitev dveh ali treh enot brez predelnih vmesnih sten 

 
 Prijavnice za predstavitev na Kariernem sejmu bodo odprte do 21.10.2022. 

 

 Predstavitev dejavnosti/poklicev/programov/projektov znotraj na razstavnem prostoru 
in/ali tudi zunaj na južni ploščadi Ljudskega vrta. Predstavitev zunaj je brez plačila 
stroškov.  
 

 Vsem razstavljavcem predlagamo, da se predstavijo na mladim zanimiv, atraktiven način 
 

 Razstavljavce prosimo, da so na razstavni enoti prisotni od začetka do konca sejma.  
 

 V prijavnici je dodan opis razstavljavca in logotip ali slika, te informacije bodo smiselno 

uporabljene v najavah na družbenih omrežjih. 

 
 Povezava do prijavnice: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXmJcuKTE0chzsxRdzRwVpdeVfsmPgm_PxI30H

7CDq5W66mQ/viewform?usp=pp_url   
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