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UVOD
Na naši šoli se učenci vsako leto v okviru razrednih ur aktivno pripravljajo na šolski
parlament. Na razrednih urah obravnavajo določeno temo in pripravijo vprašanja, ki jih
predstavniki iz posameznega razreda na šolskem parlamentu tudi predstavijo.
Zadnja leta se tema šolskega parlamenta obravnava dve šolski leti. V šolskih letih
2019/2020 in 2020/2021 je tema otroškega parlamenta Moja poklicna prihodnost. Učenci
oddelkov naše šole, ki so vključeni v skupnost učencev, so celo šolsko leto iskali anketirance,
ki bi sodelovali v anketnem vprašalniku, preko katerega bi bolje spoznali njihov poklic in se
lažje odločili za izbiro svojega. Učenci so anketirali odrasle osebe, ki opravljajo zanimiv,
nenavaden, perspektiven poklic ali poklic, ki bi si ga sami želeli opravljati.
Z zbiranjem anket je nastala e-knjiga poklicev, ki naj služi kot pomoč pri izbiri poklicne poti.

Zahvaljujemo se vam za prispevke in vam želimo obilo užitkov ob listanju naše e-knjige.

Mentorica skupnosti učencev in šolskega parlamenta:
Anita Šmid
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Baletna plesalka in pedagoginja
Kdaj ste se odločili za svoj poklic?
Po koncu osnovne šole.
Kdo vas je navdušil za vaš poklic?
Moja baletna učiteljica in predstave, ki sem si jih ogledala.
Šolanje:
konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, višja baletna šola, seminarji v Londonu.
Spretnosti in veščine za vaš poklic:
poznavanje baletne tehnike, fizična pripravljenost, ohranjanje kondicije.
Osebnostne lastnosti za opravljanje vašega poklica:
vztrajnost, delavnost, potrpežljivost.
Prednosti poklica:
Delanje z ljudmi, delam kar me veseli že od
Pomanjkljivosti poklica:
Ni pogodb za nedoločen čas, težko se je zaposliti.
Delovni čas:
Odvisen od vaj in predstav.
Zaslužek:
Približno 1300 eur.
Zaposljivost in povpraševanje na trgu dela:
V Sloveniji se je zelo težko zaposliti kot baletni plesalec ali pedagog.
Možnosti napredovanja v poklicu:
Napredovanje je možno.
Prednosti/vizija poklica:
/

4

Komercialist
Kdaj ste se odločili za svoj poklic?
Po končani srednji šoli.
Kdo vas je navdušil za vaš poklic?
Sam.
Šolanje:
Srednja trgovsko-komercialna šola.
Spretnosti in veščine za vaš poklic:
Dobra komunikacija z ljudmi, sposobnost prisluhniti ljudem in njihovim željam, prepoznati
prodajni trenutek.
Osebnostne lastnosti za opravljanje vašega poklica:
Odgovornost, točnost, poštenost in spoštovanje.
Prednosti poklica:
Fleksibilen delovni čas, delo na terenu, delo v pisarni – dinamično delo. Nenehno spoznavaš
nove ljudi in potuješ.
Pomanjkljivosti poklica:
/
Delovni čas:
Od 10 do 12 ur dnevno.
Zaslužek:
1000 € - 3000 €.
Zaposljivost in povpraševanje na trgu dela:
Zaposljivost je zadovoljiva. Dobrega kadra vedno primanjkuje.
Možnosti napredovanja v poklicu:
Dober komercialist ima vedno možnost napredovanja.
Prednosti/vizija poklica:
Glede na izkušnje, je trenutno vizija tega poklica vprašljiva. Vse več je prodaje preko spleta,
medijev. Velika je konkurenčnost, pomanjkanje kadra …
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Letalski tehnik
Kdaj ste se odločili za svoj poklic?
O tem poklicu sem razmišljal že v otroštvu.
Kdo vas je navdušil za vaš poklic?
Sam.
Šolanje:
V okviru vojske.
Spretnosti in veščine za vaš poklic:
Tehnične spretnosti, razumevanje tehnike.
Osebnostne lastnosti za opravljanje vašega poklica:
Vztrajnost, marljivost, pripravljenost na vseživljenjsko učenje.
Prednosti poklica:
Dostop do visokokakovostne tehnologije. Zaradi rednega izobraževanja tudi spoznavanje tujih
krajev in ljudi.
Pomanjkljivosti poklica:
Majhnost naše države.
Delovni čas:
Če imaš rad svoj poklic, ti ni pomemben.
Zaslužek:
Dober za naše razmere.
Zaposljivost in povpraševanje na trgu dela:
Zaradi majhnosti naše države je zaposljivost doma omejena, moraš v tujino.
Možnosti napredovanja v poklicu:
Odvisno od posameznika.
Prednosti/vizija poklica:
Poklic ima potencial, a bolj v tujini kot doma.
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Vodja prodaje v zavarovalnici
Kdaj ste se odločili za svoj poklic?
V zavarovalnici sem se zaposlila prvič in v tem podjetju delam še danes. Za smer ekonomija-trženje
sem se odločila na fakulteti.
Kdo vas je navdušil za vaš poklic? Sama.
Šolanje:
Najprej sem obiskovala gimnazijo, nato pa ekonomsko-poslovno fakulteto Maribor. Sedaj sem
univerzitetni diplomirani ekonomist, smer trženje-marketing.
Spretnosti in veščine za vaš poklic:
Poznavanje vede ekonomije in zakonodaje, prodajne veščine, poznavanje informacijskega okolja,
delo z računalnikom, matematične veščine – aktuarski izračuni ipd.
Osebnostne lastnosti za opravljanje vašega poklica:
Večine dobre komunikacije, dobre organizacijske sposobnosti, pripravljenost na učenje in
spremembe, analitičnost, profesionalnost, predanost, želja po uspehu, rezultatu.
Prednosti poklica:
Delo ni rutinsko, ves čas spoznavaš nove ljudi, pestrost dela (v pisarni in tudi na terenu), vodenje
zaposlenih, spoznavanje različnih profilov ljudi in podjetij.
Pomanjkljivosti poklica:
Stres zaradi teženj k izpolnitvi planov. Delaš dokler ni načrt izpolnjen, tudi več kot 8 ur na dan,
popoldan doma in tudi kdaj med dopustom.
Delovni čas:
Gibljiv delovni čas, večinoma od 7. do 16. ure, oziroma dokler delo ni opravljeno.
Zaslužek:
Bruto od 1800 eur dalje.
Zaposljivost in povpraševanje na trgu dela:
Za odličnega kandidata se vedno najde delo.
Možnosti napredovanja v poklicu:
Lahko napreduješ do boljših položajnih mest: prodajnik – vodja prodajne skupine – vodja področja
prodaje – direktor področja prodaje
Prednosti/vizija poklica:
Z digitalizacijo se spreminjajo procesi v zavarovalnicah, vendar ta poklic bo s tem samo še
pomembnejši. Osebni stiki in način komunikacije bodo izziv podjetij v prihodnosti.
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Diplomirana kozmetičarka
Kdaj ste se odločili za svoj poklic?
Po srednji frizerski šoli.
Kdo vas je navdušil za vaš poklic?
Nihče, saj me je poklic že od malega zanimal.
Šolanje:
-

Srednja frizerska šola Celje (frizer),
Srednja šola za farmacijo, zdravstvo in kozmetiko (kozmetični tehnik),
Visoka šola za storitve – VIST Ljubljana (diplomirana kozmetičarka).

Spretnosti in veščine za vaš poklic:
Spretnost, natančnost, organiziranost, čut za estetiko in higieno.
Osebnostne lastnosti za opravljanje vašega poklica:
Redoljubnost, spretnost, prijaznost.
Prednosti poklica:
Delo se izvaja v toplem in prijetnem ambientu. Stranke so naklonjene, hvaležne in zadovoljne za
opravljeno storitev.
Pomanjkljivosti poklica:
Delo s strankami je vedno veljalo za najslabšega. So »dobre« in tudi »slabe« stranke.
Delovni čas:
Dopoldne od 7. do 15. ure. Popoldan od 11. do 19. ure.
Zaslužek:
900 eur.
Zaposljivost in povpraševanje na trgu dela:
Zaposlitev se v tej stroki lahko dobi zelo hitro ali pa tudi ne (odvisno od tega, kakšno delo iščeš –
pedikura ali masaža).
Možnosti napredovanja v poklicu:
So velike možnosti, le odkriti moraš v sebi, kaj res opravljaš s srcem, saj te samo to lahko pripelje
do napredovanja.
Prednosti/vizija poklica:
Menim, da je precej lepa.
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Novinar (voditelj in odgovorni urednik)
Mirko Mayer (mirko.mayer@planet-tv.si)

Kdaj ste se odločili za svoj poklic?
Pravzaprav zelo zgodaj. Na začetku je bil moj mikrofon kuhalnica, kamera pa kartonska škatla.
Dokončna odločitev je padla v prvem letniku gimnazije.
Kdo vas je navdušil za vaš poklic?
Nihče konkretno. Verjamem, da je vsak med nami za nekaj rojen, najlepše pa je, če lahko temu
slediš. Potem poklic ni samo služba, ampak način življenja.
Šolanje:
-

OŠ Jakoba Aljaža Kranj,
Gimnazija Kranj,
Fakulteta za družbene vede v Ljubljani.

Spretnosti in veščine za vaš poklic:
Dober besedni zaklad, suverenost v javnem nastopanju, dobro pisno in ustno izražanje,
kreativnost.
Osebnostne lastnosti za opravljanje vašega poklica:
Komunikativnost, volja do dela z ljudmi, radovednost, dobro obvladovanje stresa, urejenost
in potrpežljivost.
Prednosti poklica:
Dostop do znanih in pomembnih osebnosti, široka mreža kontaktov, dobra obveščenost o
dogodkih in dogajanju v državi in po svetu, vsak dan se naučiš veliko novega na številnih
področjih, dostop do zanimivih dogodkov.
Pomanjkljivosti poklica:
Časovni pritisk, izpostavljenost stresu, neurejen urnik, pomanjkanje prostega časa, javne
osebnosti imajo manj zasebnosti.
Delovni čas:
Od 9. ure zjutraj, ko je jutranji sestanek, do 20. ure zvečer, ko se posname večerna oddaja.
Sicer pa 24 ur na dan.
Zaslužek:
Povprečna plača v našem uredništvu je okoli 2200 eur bruto.
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Zaposljivost in povpraševanje na trgu dela:
Če živiš za svoj poklic, bo to slej kot prej nekdo opazil in plačal. Če pa iščeš samo službo, ne pa
dela, bo pa težko.
Možnosti napredovanja v poklicu:
Ker je slovenski medijski trg majhen, lahko dober novinar hitro napreduje. Je pa rivalstvo za
najboljše vloge veliko.
Prednosti/vizija poklica:
Televizijsko novinarstvo se vedno bolj povezuje s spletom: skupna točka so video posnetki.
Moja osebna pa je ob novinarskih nabiranje tudi menedžerskih izkušenj.
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Vizualna umetnica
Andreja Džakušič (dzakusic.andreja@gmail.com)
Kdaj ste se odločili za svoj poklic?
Za umetniški poklic sem se odločila že v osnovni šoli.
Kdo vas je navdušil za vaš poklic?
Če me je kdo prav posebej navdušil, ne vem, so pa me pri odločitvi podpirali starši in mentorji
likovnih delavnic, krožka v šoli ter likovnega pouka.
Šolanje:
Najprej sem oblikovala Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani. Nato sem končala
diplomski in magistrski študij na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Izpopolnjevala sem
se tudi na Akademiji v Bratislavi, na Slovaškem, Akademiji v Krakovu na Poljskem in kasneje v
Belfastu na Severnem Irskem.
Spretnosti in veščine za vaš poklic:
Za opravljanje mojega poklica so potrebne mnoge veščine za risanje, oblikovanje,
fotografiranje, snemanje videa, uporabo računalniških programov, načrtovanje in vodenje
projektov, na koncu pa še trženje.
Osebnostne lastnosti za opravljanje vašega poklica:
Ustvarjalnost, iznajdljivost,
prilagodljivost.

odprtost,

radovednost,

inovativnost,

komunikativnost,

Prednosti poklica:
Prednost je predvsem ta, da je ta poklic zelo ustvarjalen in iz projekta v projekt raznolik. Delo
je zelo razgibano in zahteva zmeraj nova znanja in izkušnje.
Pomanjkljivosti poklica:
Pomanjkljivost se pokaže najbolj takrat, ko zmanjka navdiha ravno v času, ko je potrebna
rešitev dane naloge. Za navdih pa je potreben čas, da je naše delo dobro domišljeno, odlično
izvedeno in tako na koncu tudi kakovostno.
Delovni čas:
Delovni čas je zelo raznolik.
Zaslužek:
Tudi pri zaslužku je potrebno biti iznajdljiv, predvsem pa prepričljiv. Zaslužek je prej skromen
kot bogat.
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Zaposljivost in povpraševanje na trgu dela:
Umetniki smo na trgu dela samozaposleni, povpraševanje ni vedno enako intenzivno.
Možnosti napredovanja v poklicu:
Načeloma se z vztrajnim delom odpirajo nove možnosti za ustvarjanje.
Prednosti/vizija poklica:
Vizija umetniškega poklica se vse bolj kaže v povezovanju z drugimi področji in uporabo
pridobljenih, predvsem kreativnih metod dela na drugih področjih. Vizija našega poklica je
tudi iskanje novih rešitev družbenih težav.
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Grafični oblikovalec
Kdaj ste se odločili za svoj poklic?
Za ta poklic sem se odločil po končani osnovni šoli.
Kdo vas je navdušil za vaš poklic?
Za poklic me je navdušil učitelj likovne vzgoje.
Šolanje:
Šolal sem se na Srednji šoli za oblikovanje v Ljubljani.
Spretnosti in veščine za vaš poklic:
Imeti moraš dan za opazovanje, roko za risanje, vztrajnost in občutek za estetiko ter
kombiniranje barv.
Osebnostne lastnosti za opravljanje vašega poklica:
Biti moraš umetniškega duha.
Prednosti poklica:
V tem poklicu se lahko svobodno izražam in svoje ideje postavljam na papir.
Pomanjkljivosti poklica:
Stalno posodabljanje računalniške in programske opreme (veliki stroški), velika konkurenca
na trgu dela, pogosto ni stalnega delovnega časa, saj mora biti delo opravljeno ob roku.
Delovni čas:
Delovnega časa običajno ni, noči so velikokrat čas navdiha.
Zaslužek:
Odvisno od uspešnosti. Če so naročniki zadovoljni s tvojim delom in imaš dovolj naročil, potem
zaslužiš za dostojno življenje.
Zaposljivost in povpraševanje na trgu dela:
V današnjem času je težja zaposlitev. V mojih časih je srednješolska izobrazba zadoščala za
zaposlitev. Danes moraš obvladati računalništvo, oblikovanje z dobrimi računalniki, ki so zelo
dragi, prav tako pa je tudi konkurenca večja.
Možnosti napredovanja v poklicu:
Možnosti so velike, če si res dober v tem.
Prednosti/vizija poklica:
Tehnologija se zelo hitro spreminja in treba ji je slediti.
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Kemijski tehnik
Bojan Ekselenski (bojan.ekselenski@gmail.com)
Kdaj ste se odločili za svoj poklic?
V 6. ali 7. razredu osnovne šole.
Kdo vas je navdušil za vaš poklic?
Učiteljica biologije in kemije. Najprej sem hotel v srednjo šolo, povezano z biologijo.
Šolanje:
Srednja kemijska šola v Ljubljani, ki je v 3. letniku postala Srednja kemijska šola Celje.
Spretnosti in veščine za vaš poklic:
Natančnost, doslednost, radovednost, iznajdljivost, mirna roka.
Osebnostne lastnosti za opravljanje vašega poklica:
Doslednost, radovednost. Danes delam v energetiki, informacijski podpori in izobraževanju
kadrov v proizvodnji.
Prednosti poklica:
Raznoliko delo.
Pomanjkljivosti poklica:
Danes s tem poklicem nimaš več toliko možnosti.
Delovni čas:
Tudi izmensko delo.
Zaslužek:
Okoli povprečne plače.
Zaposljivost in povpraševanje na trgu dela:
Povpraševanja je kar nekaj.
Možnosti napredovanja v poklicu:
Odvisno od delovnega okolja.
Prednosti/vizija poklica:
Vedno bo potreba po tem kadru.
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Pedikerka
Karmen Kopriva (karmen.kopriva@siol.net)
Kdaj ste se odločili za svoj poklic?
Pred desetimi leti.
Kdo vas je navdušil za vaš poklic?
Moj mož.
Šolanje:
Srednja zdravstvena šola Celje.
Spretnosti in veščine za vaš poklic:
Natančnost, spretnost, rokovanje z inštrumenti, previdnost, komunikativnost.
Osebnostne lastnosti za opravljanje vašega poklica:
Komunikativnost in prijaznost do strank, smisel za estetiko, odgovornost do strank in dela, veselje
do dodatnega izobraževanja.
Prednosti poklica:
Pedikerka spoznava veliko ljudi, ki jim pomaga pri raznih težavah s stopali, svetuje, kako negovati
stopala, potrebno je nenehno izobraževanje zaradi novih tehnik dela in novih materialov, krem.
Pomanjkljivosti poklica:
Sama ne vidim nobenih pomanjkljivosti pri opravljanju svojega dela, z veseljem ga opravljam.
Delovni čas:
Dopoldne in popoldne.
Zaslužek:
Poleti več, pozimi manj.
Zaposljivost in povpraševanje na trgu dela:
Menim, da se zaposlitev lahko najde v kratkem času.
Možnosti napredovanja v poklicu:
Posebnega napredovanja ni, napredujemo v spretnosti in znanju na podlagi izkušenj in
izobraževanja.
Prednosti/vizija poklica:
Želim, da bi se vse več ljudi zavedalo pomena zdravih nog oz. stopal. Če bolijo stopala, je prizadelo
celotno telo.
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Strojevodja
Boštjan Turin (bostjan.turin@gmail.com)
Kdaj ste se odločili za svoj poklic?
Pri 12. letih.
Kdo vas je navdušil za vaš poklic?
Mamin oče je bil vozovni preglednik, zato sem že kot majhen deček veliko časa preživel na
železniški postaji.
Šolanje:
Železniška šola v Ljubljani (4 leta).
Spretnosti in veščine za vaš poklic:
Znanje strojništva, elektrotehnike, upravljanja telekomunikacijskih naprav, poznavanje železniške
signalizacije in predpisov, znanje upravljanja železniških vlečnih vozil (lokomotiv in potniških
vlakov).
Osebnostne lastnosti za opravljanje vašega poklica:
Zdravstvena sposobnost, natančnost, doslednost in odgovornost. Zmožnost ohranjanja zbranosti
tudi ob najbolj stresnih situacijah, sploh kadar pride do izrednih dogodkov, kot so nesreče s
smrtnim izidom.
Prednosti poklica:
Dinamika dela. Delo je zelo razgibano. Vsaka izmena je drugačna. Bonificirana delovna doba.
Pomanjkljivosti poklica:
Neenakomeren delovni čas, nevarnost, delo ob sobotah, nedeljah in praznikih. Delo v vseh
vremenskih pogojih, nočno delo. Nenavaden delovni čas.
Delovni čas:
Neenakomerne in odvisen od turnusa, v katerem delaš.
Zaslužek:
Zaslužek je odvisen od tega, kako delaš in delovne dobe. Pri med 1800-2400 eur.
Zaposljivost in povpraševanje na trgu dela:
Ko delodajalec razpiše delovno mesto. V Sloveniji trenutno delujejo podjetja SŽ, RCA, ADRIA
COMBI in METRON.
Možnosti napredovanja v poklicu: /
Prednosti/vizija poklica:
Železnica bo vedno.
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Inženir elektronike
Primož Štravs (ttstravs@gmail.com)
Kdaj ste se odločili za svoj poklic?
V 8. razredu osnovne šole.
Kdo vas je navdušil za vaš poklic?
Oče, ki je po izobrazbi elektrotehnik. Ob raziskovanju njegovega dela sem spoznal svoj sedanji
poklic.
Šolanje:
-

Srednja tehnična šola Celje,
Višja strokovna šola Velenje.

Spretnosti in veščine za vaš poklic:
Delo z ljudmi, vodenje projektov, organizacija dela.
Osebnostne lastnosti za opravljanje vašega poklica:
Natančnost, doslednost, delavnost, iznajdljivost, odločnost.
Prednosti poklica:
Delo z ljudmi, enoizmensko delo, ugodni delovni pogoji, zanimivo in dinamično delo.
Pomanjkljivosti poklica:
Včasih je delo lahko tudi stresno.
Delovni čas:
8-10 ur na dan, 5 dni v tednu.
Zaslužek:
Nadpovprečen.
Zaposljivost in povpraševanje na trgu dela:
Visoka.
Možnosti napredovanja v poklicu:
Zadovoljiva.
Prednosti/vizija poklica:
Ljudje se in se bomo vedno srečevali z napravami, ki ga svoje delovanje potrebujejo električno
energijo.
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Hortikulturni tehnik, strojni tehnik
DELO: IZDELAVA LEŽIŠČ ZA MALE ŽIVALI
Kdaj ste se odločili za svoj poklic?
Po končani srednji šoli.
Kdo vas je navdušil za vaš poklic?
Družina, ker je to nadaljevanje družinske obrti.
Šolanje:
Srednja tehniška šola, šola za hortikulturo in vizualne umetnosti.
Spretnosti in veščine za vaš poklic:
Oblikovanje, šivanje, smisel za prodajo.
Osebnostne lastnosti za opravljanje vašega poklica:
Smisel za prodajo.
Prednosti poklica:
Spoznavanje ljudi, veliko gibanja med delom.
Pomanjkljivosti poklica:
Velika konkurenca.
Delovni čas:
Različno, ker je odvisno od naročil.
Zaslužek:
Zadovoljiv.
Zaposljivost in povpraševanje na trgu dela:
Gre za redko domačo obrt.
Možnosti napredovanja v poklicu:
/
Prednosti/vizija poklica:
/
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Operacijska medicinska sestra
Kdaj ste se odločili za svoj poklic?
Za poklic medicinske sestre sem se odločila v osnovni šoli.
Kdo vas je navdušil za vaš poklic?
Med opravljanjem obveznega pripravništva sem imela možnost spoznati delo v operacijski
dvorani. Delo operacijske medicinske sestre me je tako navdušilo, da sem se odločila za
nadaljnje izobraževanje.
Šolanje:
-

Srednja zdravstvena šola,
Visoka zdravstvena šola.

Spretnosti in veščine za vaš poklic:
Načrtovanje, izvajanje zdravstvene nege, promocija zdravja.
Osebnostne lastnosti za opravljanje vašega poklica:
Empatija, natančnost, želja po timskem delu, želja pomagati drugim, prijaznost, pozitivna
naravnanost, komunikacijske sposobnosti.
Prednosti poklica:
Pomoč ljudem, raznoliko delo, osebna rast, veliko povpraševanje na trgu dela, redna
izobraževanja.
Pomanjkljivosti poklica:
Neenakomeren delovni čas.
Delovni čas:
Neenakomeren delovni čas.
Zaslužek:
1200 eur.
Zaposljivost in povpraševanje na trgu dela:
Veliko povpraševanje na trgu dela.
Možnosti napredovanja v poklicu:
Da.
Prednosti/vizija poklica:
Veliko povpraševanje na trgu dela.
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Tetovator
Džoni Kolarič (666@johnnystattooart.si)
Kdaj ste se odločili za svoj poklic?
S tem poklicem sem se spogledoval že pred mnogimi leti.
Kdo vas je navdušil za vaš poklic?
Gledal sem razne oddaje in to me je navdušilo.
Šolanje:
Samouk s pomočjo knjig, DVD, YouTube-a in spremljanja svetovnih tetovatorjev.
Spretnosti in veščine za vaš poklic:
Ročne spretnosti, umetniški pogled, risanje in slikanje.
Osebnostne lastnosti za opravljanje vašega poklica:
Odgovornost, prijaznost, pozitivno vedenje.
Prednosti poklica:
Sam sem svoj šef, fleksibilen delovni čas. Hobi, ki lahko postane poklic.
Pomanjkljivosti poklica:
Težja dostopnost nekatere opreme, bolečine v rokah in hrbtu zaradi prisiljene drže, dolgo
sedenje.
Delovni čas:
Fleksibilen delovni čas oz. po dogovoru glede na naročila.
Zaslužek:
Zaslužek je odvisen od velikosti in zahtevnosti tattooja.
Zaposljivost in povpraševanje na trgu dela:
V Sloveniji je možnost zaposlitve manjša kot v tujini.
Možnosti napredovanja v poklicu:
Napreduješ v smislu, da si vsak dan boljši umetnik.
Prednosti/vizija poklica:
Vsak dan je možnost za uspeh.
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Policist
Matjaž Kselman (matjaz.kselman@policija.si)
Kdaj ste se odločili za svoj poklic?
V sedmem razredu osnovne šole. Ob koncu osnovne šole pa v Tacnu, kjer je bila šola za
miličnike.
Kdo vas je navdušil za vaš poklic?
Za poklic sem se odločil sam, ker se mi je zdelo delo policista zanimivo in raznoliko.
Šolanje:
Najprej sem končal srednjo polo za policista, pozneje a še višjo in visoko strokovno šolo.
Spretnosti in veščine za vaš poklic:
Dobra fizična pripravljenost, znanje borilnih veščin, rokovanje s prisilnimi sredstvi (orožje,
lisice, gumijevka), spoznavanje zakonov.
Osebnostne lastnosti za opravljanje vašega poklica:
Urejenost, natančnost, točnost, vljudnost, strokovnost, zanesljivost.
Prednosti poklica:
Zanimivo in raznoliko delo, pomoč ljudem, delo na terenu.
Pomanjkljivosti poklica:
Neenakomeren delovni čas, delo vse dni v tednu, delo v različnih vremenskih pogojih,
ogroženost, neprijetne situacije.
Delovni čas:
Delovni čas je različen, saj se prilagaja varnostnim problemom. Delovni čas je znan za teden
dni vnaprej.
Zaslužek:
Zadovoljiv.
Zaposljivost in povpraševanje na trgu dela:
Zaradi značilnosti poklica ni veliko možnosti zaposlitve drugje.
Možnosti napredovanja v poklicu:
Če si pridobiš ustrezno izobrazbo in dobro delaš, lahko napreduješ.
Prednosti/vizija poklica:
Poklic ne bo izumrl, je pa potrebno sprotno prilagajanje razmeram v družbi in državi.
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Učiteljica razrednega pouka
Suzana Amanović
Kdaj ste se odločili za svoj poklic?
V srednji šoli.
Kdo vas je navdušil za vaš poklic?
Mama in prijateljice.
Šolanje:
I. Gimnazija v Celju in Pedagoška fakulteta v Mariboru.
Spretnosti in veščine za vaš poklic:
Potrpežljivost, srčnost, iznajdljivost, sposobnost
prepoznavanje otrokovih sposobnosti in potreb.

vodenja

in

usklajevanja,

dobro

Osebnostne lastnosti za opravljanje vašega poklica:
Govorne (komunikacijske) sposobnosti, koncentracija, domišljija, sposobnost opazovanja,
samokontrola, glasbena in likovna sposobnost.
Prednosti poklica:
Obdanost z otroki, ustaljen urnik.
Pomanjkljivosti poklica:
Hrup.
Delovni čas:
Od 7. do 15. ure (urejen delovni čas).
Zaslužek:
Primeren.
Zaposljivost in povpraševanje na trgu dela:
Slabša zaposljivost, težko je najti stalno zaposlitev.
Možnosti napredovanja v poklicu:
Srednja možnost napredovanja v poklicu.
Prednosti/vizija poklica:
Večja avtoriteta učitelja, večje možnosti pouka v naravi.
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Zdravnica
Neli Bizjak (nelika.bizjak@gmail.com)
Kdaj ste se odločili za svoj poklic?
Že v osnovni šoli.
Kdo vas je navdušil za vaš poklic?
Sama. Ta poklic mi je bil že od nekdaj všeč.
Šolanje:
Osnovna šola Gustava Šiliha Velenje, Gimnazija Velenje, Medicinska fakulteta v Ljubljani (6 let).
Spretnosti in veščine za vaš poklic:
Predvsem delovne navade in veliko samodiscipline med študijem. Potem pa veliko potrpežljivosti
in sočutja do sočloveka. Moraš znat dobro poslušati in opazovati.
Osebnostne lastnosti za opravljanje vašega poklica:
Prilagodljivost, dobre komunikacijske veščine, potrpežljivost, sposobnost obvladovanja stresa,
nesebičnost, človekoljubnost.
Prednosti poklica:
Priložnost pomagati ljudem, možnost učenja veliko stvari.
Pomanjkljivosti poklica:
Izpostavljenost okužbam, izmensko delo in dežurstva, stres, veliko odgovornosti.
Delovni čas:
Lahko tudi samo 8 ur, večinoma pa je izmensko delo, nočno delo, dežurstva pa po dva dni skupaj.
Zaslužek:
V povprečju okoli 2500 eur.
Zaposljivost in povpraševanje na trgu dela:
Ker je pomanjkanje zdravnikov povsod, ni težko najti službe.
Možnosti napredovanja v poklicu:
Veliko možnosti učenja in napredovanja.
Prednosti/vizija poklica:
Zaradi slabih razmer v zdravstvu se vedno manj ljudi odloča za ta poklic.
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Diplomat
Kdaj ste se odločili za svoj poklic?
Odločitev oziroma želja po opravljanju poklica diplomata je dozorela prej kot je bila sprejeta
odločitev o tem, kaj si želim študirati in na katero univerzo se želim vpisati. Kolikor se
spomnim, sem že konec osnovne šole, vsekakor pa najkasneje v začetku srednje šole začel
kazati zanimanje za ta poklic in že takrat sem po tihem sprejel odločitev v zvezi s tem.
Kdo vas je navdušil za vaš poklic?
Ni bilo kakšne konkretne osebe, ki bi me neposredno navdušila ravno za ta poklic diplomata.
Navdušenje za poklic je prej posledica različnih dejavnikov in okolja, v katerem sem odraščal.
Če bi že mogel izpostaviti določeno osebo, bi bil moj oče tisti faktor, ki je posredno vplival na
mojo kasnejšo odločitev. In sicer zaradi vseh različnih časopisov in političnih revij, na katere
je bil naročen in ki sem jih sam rad prebiral, ter zaradi poročil in dnevno-informativnih oddaj
(na katerih so poročali o dogajanju po svetu in o zunanji politiki), ki jih je vsak dan gledal, jaz
pa z njim.
Šolanje:
Univerzitetni študij zgodovine na Filozofski fakulteti ter univerzitetni študij politologije, smer
mednarodni odnosi na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani.
Spretnosti in veščine za vaš poklic:
Univerzitetna izobrazba, znanje tujih jezikov oziroma sposobnost jasnega in tekočega
komuniciranja v domačem in tujem jeziku, široka razgledanost, sposobnost ustvarjanja stikov,
iznajdljivost v različnih položajih, sposobnost skupinskega dela, znanje pogajalskih veščin,
retorike in javnega nastopanja. Potrebno je tudi znanje za delo z računalnikom in obvladanje
nekonfliktnega komuniciranja z ljudmi oziroma za strpen medkulturni dialog. Prav tako so
pomembne sposobnosti prilagodljivosti, uglajenega nastopa, samozavest, analitično
razmišljanje in zmožnost predvidevanja.
Osebnostne lastnosti za opravljanje vašega poklica:
Diplomat naj bo celovita, široko razgledana in izobražena osebnost z ustreznimi
profesionalnimi znanji diplomata. Diplomat mora znati poslušati in predvsem slišati. In biti
lojalen in predam interesom lastne države in njenim državljanom. Ter znati suvereno
nastopati in prepričati ter uveljaviti stališče države, ki jo zastopa. Delo diplomata zahteva tudi
dobre psihofizične sposobnosti.
Prednosti poklica:
Z obzirom na to, da se pravo diplomatsko delo opravlja v tujini, ko diplomat opravlja delo na
diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini, so med glavnimi
prednostmi poklica: možnost spoznavanja novih dežel in ljudi, širjenje obzorij, spoznavanje
drugih kultur in običajev, učenje novih jezikov, možnost dodatnega izobraževanja in
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osebnostnega izpopolnjevanja ipd.. Poleg tega je delo diplomata izredno dinamično in nikakor
ne dolgočasno. Naloge diplomata namreč zajemajo tako področja političnih, gospodarskih,
kulturnih in znanstveno-tehničnih stikov ter varovanje interesov državljanov RS v drugih
državah.
Pomanjkljivosti poklica:
V tujini praviloma ni rednega delovnega časa, ni 8-urnega delovnika, oziroma se delo pogosto
opravlja preko običajnega delovnega časa, tudi ob večernih urah in preko vikendov. V tem
kontekstu predstavlja pri opravljanju diplomatskega poklica velik izziv usklajevanje službenih
in družinskih obveznosti. Delo v tujini je drugačno, zahteva prilagajanje novemu okolju, kar ni
vedno enostavno. Prav tako zna biti diplomatsko delo stresno, oz. precejšnja obremenjenost
za partnerje, ki spremljajo diplomata v tujini. Partnerji morajo namreč mnogo žrtvovati, zlasti
če morajo (zaradi selitve v tujino) začasno prekiniti opravljanje poklica, v katerem so bili srečni
in uspešni. Prav tako zna biti stresno za otroke. Njihovo prilagajanje v tujini, njihovo šolanje,
vse to so tako za otroka kot za diplomata veliki stresi, dodatne obremenitve in dodatna
odgovornost. Z ozirom na delo v tujini, ni prav prijetna niti oddaljenost diplomata z družino
od širše družine in sorodnikov v Sloveniji.
Delovni čas:
Kot že rečeno, praviloma v tujini in običajnega delovnega časa za diplomata, temveč mora
slednji opravljati, v kolikor je seveda takšna potreba, delo tudi preko rednega delovnega časa,
med 9-17 ur, in sicer tako v večernih urah, med vikendom in v času praznikov.
Zaslužek:
Diplomati smo javni uslužbenci, tako da naše plače zajema in ureja plačni sistem javnega
sektorja. Plače so solidne in primerljive s plačami v drugih državnih organih.
Zaposljivost in povpraševanje na trgu dela:
Za opravljanje poklica diplomata je potrebna zaposlitev na Ministrstvu za zunanje zadeve
Republike Slovenije. Možnost zaposlitve oz. število razpisanih prostih delovnih mest, na
katera se lahko prijavijo zainteresirani, je odvisna od kadrovskega načrta vlade oz. vladnega
dogovora.
Možnosti napredovanja v poklicu:
Možnost napredovanja ureja zakon o sistemu plač v javnem sektorju, ki ureja tudi plače in
napredovanja diplomatov. Napredovanje je odvisno od vsakoletnih ocen diplomatovega dela.
Po prejemu določenega števila odličnih ocen, je možno (na vsakih 3-5 let) napredovanje v
naziv in s tem tudi v plači.
Prednosti/vizija poklica:
Dokler bodo obstajale države, bo (najbrž) obstajal tudi diplomatski poklic. Pri zastopanju in
uveljavljanju interesa države je namreč še vedno nenadomestljiv osebni stik z ljudmi iz države
gostiteljice. Slednjega še vedno ne morejo zamenjati sodobne elektronske komunikacije.
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Prevajalka za angleščino in nemščino
Kdaj ste se odločili za svoj poklic?
Na informativnih dnevih za izbiro študija.
Kdo vas je navdušil za vaš poklic?
Enako kot zgoraj.
Šolanje:
Študij prevajalstva, smer ang-nem, Filozofska fakulteta v Ljubljani.
Spretnosti in veščine za vaš poklic:
Odlično poznavanje vsaj treh jezikov, poznavanje programske opreme za prevajanje in druge
programske opreme, delo na spletu.
Osebnostne lastnosti za opravljanje vašega poklica:
Vztrajnost, vedoželjnost, samonadzor, prilagodljivost.
Prednosti poklica:
Sama si lahko organiziram in prilagodim delo.
Pomanjkljivosti poklica:
Pri s.p.-ju ni plačane bolniške ipd. oz. si jo težko privoščiš, ker potem ni zaslužka.
Delovni čas:
Si ga prilagajam sama sproti.
Zaslužek:
Če je dela dovolj, je dober.
Zaposljivost in povpraševanje na trgu dela:
Običajno je povpraševanje kar veliko, v »koronskem« času pa malo manjše.
Možnosti napredovanja v poklicu:
Možnost, da napreduješ v sodnega tolmača, če opraviš strokovni izpit.
Prednosti/vizija poklica:
Si sam svoj šef.
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Humanitarna delavka
strokovnjakinja za angažiranje skupnosti (community engagement)

Kdaj ste se odločili za svoj poklic?
Že od malega sem si želela delati z ljudmi, še posebej s tistimi v socialni stiski.
Kdo vas je navdušil za vaš poklic?
Dolgo časa nisem vedela, da to delo obstaja kot poklic, ker sem vedno mislila, da se to dela
samo prostovoljno. Več kot potuješ, več ljudi spoznaš in več zgodb slišiš in čas in volja te
pripeljeta do pravih informacij in kontaktov.
Šolanje:
Družboslovne vede, čeprav na koncu to niti približno ni pomembno. Moji sodelavci so
inženirji, pravniki, ekonomisti, zdravniki, itd.
Spretnosti in veščine za vaš poklic:
Dobro znanje angleškega jezika, dobre komunikacijske in organizacijske sposobnosti, moraš
znati hitro sprejemati odločitve ter imeti dobro razumevanje družbenih, socialnih, političnih
in gospodarskih razmerij.
Osebnostne lastnosti za opravljanje vašega poklica:
Rad moraš delati z ljudi, odprt moraš biti do novih idej in dnevno moraš biti pripravljen, da
se situacija spreminja in s tem delovni načrti. Hitro se moraš prilagoditi in biti pripravljen
veliko poslušati.
Prednosti poklica:
Vsak dan je lahko drugačen, spoznaš veliko ljudi, slišiš veliko zgodb in nekako te ta poklic
prizemlji in te naredi skromnega, ker vidiš na lastne oči, kakšne grozote se dogajajo po
svetu.
Pomanjkljivosti poklica:
Nenapisano pravilo je, da se dela vsaj 12 ur na dan in večkrat delaš v državah, kjer ni redna
preskrba z elektriko, kvalitetno vodo, kvalitetno hrano, itd. Držati se moraš varnostnih pravil,
ki so za vsako državo drugačna. Ne smeš se prosto sprehajati, ko je tema, si lahko samo v
hiši in večkrat živiš in delaš v isti stavbi tako, da se občutek službe nikoli ne konča.
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Delovni čas:
Nihče ne dela 8 ur. Delovni dan traja vsaj 12 ur. Pred zaključki projektov je delovni dan še
daljši. Tudi delo ob vikendih je nekaj normalnega.
Zaslužek:
Čisto odvisno od organizacije. Plače so prilagojene plačam v tisti državi, kjer je sedež
posamezne organizacije. Za položaj projektnega vodje lahko v eni organizaciji dobiš 2500
EUR bruto, v drugi pa 5000 EUR bruto.
Zaposljivost in povpraševanje na trgu dela:
Na začetku moraš biti pripravljen delati prostovoljno, da si pridobiš izkušnje. Ko pa si enkrat
v tem krogu, lahko z lahkoto zamenjaš službo, delovno mesto in državo. Vsepovsod razen v
Severni Ameriki in Evropi je nevladnih organizacij ogromno in veliko priložnosti za delo.
Možnosti napredovanja v poklicu:
Avtomatično napredovanje ne obstaja. Za vsako novo in boljšo pozicijo se moraš prijaviti in
iti čez vse postopke zaposlovanja - teste in več razgovorov. Za vsako pozicijo tekmuješ z
ljudmi iz vsega sveta in lahko se zgodi, da se prijaviš na 50 služb, predno dobiš eno. Tudi
pogodbe so kratke. Največkrat dobiš pogodbo za eno leto.
Prednosti/vizija poklica:
Nikoli ti ni dolgčas.
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ZAKLJUČEK
Albert Einstein je nekoč rekel:

»Življenje lahko živiš na dva načina.
Tako, da v njem
ni nič čudežnega.
Ali pa tako, da je čudež
sleherna stvar.«

Izbira poklica oziroma izobrazbe je težka, pa naj si osnovnošolec pred vstopom v nov svet ali
pa srednješolec, ki izbira nadaljnje poti. Naj bo izbira vaše poklicne poti čim bolj jasna in čim
manj stresna. Prisluhnite sebi, sledite svojim sanjam in ne pozabite: le nebo je meja!

Mentorica skupnosti učencev:
Anita Šmid
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