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SERIJA IZZIVOV NAGRADNEGA NATEČAJA  
 

 
 
Si si že kdaj predstavljal, kakšno bo tvoje življenje, ko odrasteš? Si že razmišljal o karieri? Si 
se morda vprašal, zakaj otroci hodijo v šolo? Zakaj ljudje sploh delajo? Zakaj si izberejo nek 
točno določen poklic in ne kar kateregakoli? Zakaj so nekateri v službi srečni in drugi 
nesrečni? Zakaj kdo ne more opravljati nekega poklica, čeprav si ga želi? Zakaj je vse to 
zate sploh pomembno? 
 
Gotovo si se že kdaj poigraval z mislimi o ustvarjanju svoje prihodnosti, o izbiri šole in poklica 
ter o službi, ki si jo boš poiskal, kajne? Vabimo te, da začneš še malce bolj podrobno 
razmišljati o možnih korakih tvoje kariere, ki jo pravzaprav že zdaj začenjaš graditi. 
Pred teboj je serija izzivov, ki ti bodo pri tem pomagali. Reši po korakih enega za drugim, 
nato pa kar s telefonom poslikaj svoj izdelek in nam fotko skupaj z izpolnjeno prijavnico pošlji 
do 30. novembra 2018 po elektronski pošti na naslov: natecaj@ess.gov.si. Tako sodeluješ 
na natečaju in se poteguješ za lepe nagrade.  
 
Če želiš še z drugimi deliti vizijo svoje prihodnosti, lahko fotografijo izdelka objaviš tudi na 
svojem Facebook, Instagram in/ali Snapchat profilu oz. zgodbi (označiš jo s ključnikom 
#vemkamgrem). Tako nam pomagaš širiti glas o natečaju in o naši seriji izzivov med prijatelji. 
  

mailto:natecaj@ess.gov.si
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1. Izziv: “Bil bi” 

 

Spodaj je tabela1, v kateri so zapisani stavki z različnimi poklici. Izziv zate je, da izbereš vsaj 
10 stavkov in jih dokončaš. Ti stavki naj odražajo tebe, zato razmisli o svojih lastnostih in 
interesih. Kakšen si in kaj te zanima? Obenem pa se spomni tudi na svoje izkušnje in ideje o 
tem, kakšni so ali pa bi po tvoje morali biti ljudje, ki opravljajo nek določen poklic.  
 
Primer: Jaz bi lahko bil zdravnik zato, ker sočustvujem z ljudmi, ki trpijo. To pomeni, da sem 
oseba, ki se lahko vživi v trpljenje drugih, in mislim, da je to lastnost, ki jo zdravniki 
potrebujejo za uspešno delo. 
 
Če v tabeli ne najdeš poklica, ki te zanima, ga dodaj sam in na enak način dokončaj stavek. 
 

Jaz bi lahko bil gozdar, ker... 

Jaz bi lahko bil elektroinštalater, ker... 

Jaz bi lahko bil bolničar, ker... 

Jaz bi lahko bil babičar, ker... 

Jaz bi lahko bil učitelj, ker... 

Jaz bi lahko bil pravnik, ker... 

Jaz bi lahko bil novinar, ker... 

Jaz bi lahko bil tesar, ker... 

Jaz bi lahko bil monter pohištva, ker... 

Jaz bi lahko bil kuhar, ker... 

Jaz bi lahko bil arhitekt, ker... 

Jaz bi lahko bil vodovodni inštalater, ker... 

Jaz bi lahko bil finančni svetovalec, ker... 

Jaz bi lahko bil blagajnik, ker... 

Jaz bi lahko bil voznik, ker... 

Jaz bi lahko bil kmet, ker... 

Jaz bi lahko bil vzgojitelj, ker... 

Jaz bi lahko bil prodajalec, ker... 

Jaz bi lahko bil avtomehanik, ker... 

Jaz bi lahko bil programer, ker... 

Jaz bi lahko bil oblikovalec, ker... 

Jaz bi lahko bil policist, ker... 

Jaz bi lahko bil inženir strojništva, ker... 

Jaz bi lahko bil upravljalec družbenih omrežij, ker... 

Jaz bi lahko bil mesar, ker... 

Jaz bi lahko bil specialist za 3-d spletno oblikovanje, ker... 

Jaz bi lahko bil negovalec, ker... 

Jaz bi lahko bil medijski planer, ker... 

Jaz bi lahko bil zobozdravnik, ker... 

Jaz bi lahko bil natakar, ker... 

Jaz bi lahko bil                        (napiši sam/a), ker... 
 
  

                                                      
1
 Priredba po viru: FAMICO,“Kako pomagati otroku pri sprejemanju kariernih odločitev”, Priročnik za 

starše, https://www.vkotocka.si/wp-content/uploads/2018/10/FAMICO_prirocnik-za-star%C5%A1e.pdf  

https://www.vkotocka.si/wp-content/uploads/2018/10/FAMICO_prirocnik-za-star%C5%A1e.pdf
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2. Izziv: »Lov na informacije« 
 

V prvem izzivu si razmišljal o več poklicih, ne le o enem, saj v življenju najverjetneje ne boš 
opravljal le enega samega. Lahko jih boš, ne glede na šolo, ki jo boš dokončal, zamenjal kar 
nekaj. Ti poklici bodo lahko sorodni, lahko pa ne bodo imeli eden z drugim čisto nič 
skupnega. Predvsem boš moral vedeti, kaj si v resnici želiš početi, in kakšne so tvoje 
možnosti, da lahko to tudi v resnici počneš.  
 
V današnjem času hitrih sprememb je dobro biti stalno na tekočem. Zato je zate koristno, da 
postaneš dober lovec na informacije in dober prepoznavalec različnih priložnosti. Dobra 
obveščenost je pogoj za dobro odločanje. Informacije pa so nekakšen ključ, ki ti lahko 
pomaga odkleniti vrata gotovosti, ko se soočaš s pomembnimi odločitvami v življenju - tudi 
glede izobraževanja in izbire poklica. 
 
Izziv zate je, da bodi aktiven in radoveden, brskaj, sprašuj, pozanimaj in pogovarjaj se.  
Podvomi. Je tisto, kar ljudje govorijo ali kar najdeš na spletu, res? Je vir informacij zanesljiv? 
Preveri, bodi kritičen in zvedav. Poišči čim več informacij o poklicih in šolah, ki te zanimajo in 
najbolj zanimive nove informacije zabeleži. Skupaj s starši, znanci, sorojenci in prijatelji 
raziskuj različne možnosti, bodi pozoren na ugodne priložnosti! 
 
Namigi:  

 Splet. O poklicih in šolah lahko veliko izveš na: http://www.mojaizbira.si/, 
https://www.ess.gov.si/ncips/opisi-poklicev, https://poklicidaneszajutri.si/   
https://www.ess.gov.si/_files/11544/Zaposlitev_ali_nadaljnje_izobrazevanje_2018.pdf  
https://www.informativa.si/, https://esvetovanje.ess.gov.si/  

 Šolska svetovalna služba. 

 Karierni svetovalci v Kariernih središčih Zavoda za zaposlovanje. 

 Druženje in mreženje, pogovori o poklicih staršev, sorodnikov, zanimivih ljudi. 

 Informativni dnevi in karierni sejmi. 

 Dnevi odprtih vrat pri delodajalcih in na šolah. 

 Knjižnice in knjigarne (tudi spletne), na voljo je res ogromno knjig o kariernem 
načrtovanju. 

  

http://www.mojaizbira.si/
https://www.ess.gov.si/ncips/opisi-poklicev
https://poklicidaneszajutri.si/
https://www.ess.gov.si/_files/11544/Zaposlitev_ali_nadaljnje_izobrazevanje_2018.pdf
https://www.informativa.si/
https://esvetovanje.ess.gov.si/
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3. Izziv: »Zemljevid« 
 

Zdaj, ko si rešil že dva izziva in razmislil že o marsičem, te vabimo, da zavihaš rokave in se 
lotiš izdelave zemljevida svoje karierne poti.  
 
Izziv zate je torej, da nekoliko »posanjaš« o svoji prihodnosti, še malce bolj podrobno 
raziščeš možnosti, nato pa ustvariš takšen karierni zemljevid, kot si ga sam najbolj želiš.  
Verjetno si že opazil, da smo ljudje med seboj zelo različni, zato se tudi stvari lotevamo zelo 
različno. In zato ti puščamo povsem odprte roke, da si sam izbereš ustvarjalni način, ki ga 
boš uporabil za prikaz svoje prihodnosti. Svojo karierno pot lahko narišeš s kredami na 
asfalt, ustvariš strip, igrico, posnameš video, izdelaš miselni vzorec, plakat, kolaž iz starih 
reklam, odloči se. Želimo le, da v ta zemljevid vključiš sebe, svojo trenutno (izhodiščno) 
točko, prikažeš cilj (enega ali več) in vmesne korake ter stezice, ki vodijo od ene do druge 
postojanke.  
 
Za razmislek in v oporo: 
Kaj te bo na poti usmerjalo, kaj te bo poganjalo? Morda bo kje kakšen težaven prehod, most, 
bodo morda na poti kakšne ovire ali pa bližnjice? Bodo kakšni deli poti posebno naporni, boš 
moral kje zares previdno hoditi? Bo na tej isti poti še kdo drug, boš koga vzel s seboj? Bo pot 
ravna ali vsa zamotana, bo kje možno zlahka skreniti z nje? Bo imela mnogo križišč, se bodo 
stezice sekale, bo vodila katera v slepo ulico? Bodo kje kakšna vrata, ki jih bo treba 
odkleniti? Kakšna pa bo pokrajina, po kateri bo vodila tvoja pot? Kaj boš še počel v 
prihodnosti, ko prideš na cilj, kakšen boš?  
 
In veš, nič ne skrbi, kariernih poti je lahko več, ne ena sama. Lahko si tudi še premisliš, to ni 
nič takega. Za zdaj je važno le, da raziskuješ in tudi tem stvarem namenjaš pozornost - tako 
treniraš za čas težjih življenjskih odločitev, ki jih boš opravil lažje in bolj uspešno, če se boš 
že zdaj pripravljal nanje. 
 

Uživaj v reševanju izzivov, zagotovo boš izvedel kaj zanimivega in uporabnega, 
mi pa ti želimo veliko sreče in uspehov na tvoji karierni poti!   


