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Zakaj je knjižica pomemben del 
tvojega odraščanja?

Spoznal boš samega sebe, značilnosti zaradi katerih si edinstven.
Ugotovil boš, kaj ti v življenju veliko pomeni.
Predstavil boš, kaj te veseli in kakšna je tvoja sanjska poklicna prihodnost. 
Razkril boš svoje največje prednosti in poklicne interese.

Smerokaz 

Kaj mi je pri odraščanju pomembno?
Družina me pozna in spodbuja
Pravi prijatelj je sonce
Kdo sem jaz?
Ali poznam sebe, svoje super lastnosti?
Mavrična dlan mojih 5 naj lastnosti
V čem sem najbolj spreten?
Kaj mi gre dobro od rok?
Moja znanja danes
Moji interesi v šoli in doma
Moje naj vrednote
Spoznavanje poklicev malo drugače
Raziskuj poklicne vrednote s Timom
Kratki zgodbi o uspehu na poklicni poti 
Kaj si želim na poklicni poti?
Popotnica za uspeh v življenju
Skrinjica hvaležnosti
Moj srčni lovilec poklicnih sanj

·
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·
·
·

·
·
·

·
·
·

·
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VESELO 
NA DELO! 

BODI TO, 
KAR SI Se želiš bolj 

spoznati 
in izvedeti več 
o sebi? 

Te prepiši v prostorčke na 
zadnjo stran, kjer si boš izdelal 
SVOJ SRČNI LOVILEC POKLICNIH SANJ.Slednji predstavlja del tebe in tvoja zanimanja. 

 

Rešitve v knjižici zaznamujejo barvne zvezde.
+

+



KAJ MI JE PRI

ODRASCANJU 
POMEMBNO?

Družina me pozna in spodbuja

Pravi prijatelj je sonce

Pomagaj si z odgovori na spodnja vprašanja.
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Družina je pomembna pri tvojem 
odraščanju, pa tudi pri razvoju tvoje 
poklicne poti. Spodbuja te pri odločitvah, 
ustvarjanju, učenju in hobijih. V družini se 
učiš skupnega življenja, domačih opravil in 
odnosa do dela ter ljudi.
Zato opazuj starše in druge člane družine 
pri njihovem delu in se po njih zgleduj.

Tvoji družinski člani te dobro poznajo, 
zato ti lahko svetujejo in te spodbujajo 
skozi življenje.
 

Kakšen je prijatelj? Je pogumen, prijazen, strpen, nesebičen, vedno tu, ni zamerljiv, zaupljiv, skromen, tisti, ki te sprejme takšnega, kot si, ne laže, ni nevoščljiv, govori resnico …? 

- Kakšen je pomen prijateljstva za dobre medosebne odnose? - Ali je prav, da tvoj sošolec nerad hodi v šolo, ker ga nekdo drug   ne mara«? 
- Kako se počutiš, če imaš občutek, da tebe nekdo ne mara? - Ali verjameš, da ste lahko vsi v razredu na nek način prijatelji? 

(obrni  stran)

PRIPRAVI PISMO 
PRIJATELJU 

Kako se 
razumeš 

s sošolci in 
prijatelji?

Ti je 
pomembno, 

kakšne odnose 
imate?

Kaj zate 
pomeni 
beseda 

PRIJATELJ? 



Ostani pozitiven, potrudi se 
in uspelo ti bo! 
Prijatelji boste le, če bo vsakdo 
med vami prispeval droben 
kamen v mozaik razrednega 
prijateljstva in odnosov, ki se 
med vami razvijajo. 

Kdo so tvoji prijatelji?
V okvirčka zapiši dva, ki jima res lahko zaupaš. 

Kako se počutiš ob svojih prijateljih?
 

Svoje občutke ob prijateljih zapiši v svoj 
SRČNI LOVILEC POKLICNIH SANJ.

   DRAGI 
 PRIJATELJ
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PRAVI PRIJATELJ JE 

KOT SONCE 

77

IME:

KO SVA SKUPAJ, NAJRAJE:

IME:

KO SVA SKUPAJ, NAJRAJE:

Dopolni 
obraz prijatelja 

in na žarke
 napiši lastnosti, 

ki jih ima.

Prijazen



Rad plešem 

Rad sem urejen

Sem zanesljiv

Sem natančen

Sem redoljuben

Pomagam drugim

Sem nevoščljiv

Sem delaven

Sem vztrajen

Sem prijateljski

Rad sem ustvarjalen

Sem resnicoljuben

Sem športen

Sem pošten

Sem trmast

Sem radoveden      

 

Sem »kavčoljub

8

Poglej seznam lastnosti in 
pobarvaj smeška, ki izraža 
tvoj odnos in razpoloženje do 
zapisane lastnosti. 

Si to lastnost opazil pri sebi? 
Se ti zdi pomembna? Naj ti pri tej 
nalogi pomagajo starši. Včasih 
drugi opazijo kaj, česar sam pri 
sebi ne opaziš. Bodi pogumen in 
jih povprašaj, kaj opazijo pri tebi.

Kakšno prav posebno lastnost, 
ki ni zapisana, zapiši na koncu 
seznama.
  

779

MOJA POSEBNA
      LASTNOST: 

Lastnosti so značilnosti, ki opišejo vedenje. 
O tebi povedo, kakšen odnos imaš do sebe, 
drugih ljudi in okolja. Imaš več različnih 
lastnosti. Nekatere so bolj, druge manj 
opazne. To pomeni, da si na svoj način 
 

EDINSTVEN

»Ali poznam sebe, svoje super 
lastnosti?

Naj ti predstavim primer dečka Tima, ki je 
poznan po svoji lastnosti, da je zabaven, 
saj rad pripoveduje šale in s smehom 
povezuje prijatelje.

 

KDO SEM
JAZ?



V čem sem najbolj spreten?Mavrična dlan mojih 5 
naj lastnosti

Primer spretnosti je lokostrelstvo. Vsi bi znali 
napeti lok in izstreliti puščico. A nekdo, ki to 
trenira, ima znanje o pravilni drži in prijemu 
ter izkušnje s streljanjem, zato da s puščico z 
lahkoto zadene v sredino tarče.

Spretnost je zmožnost, da lahko 
izpelješ neko nalogo. Zahteva 
določeno znanje in veliko vaje. 
Spretnosti se razlikujejo v 
zahtevnosti, nekatere zahtevajo 
manj vaje in znanja, druge 
pa več. Pridobiš jih skozi igro, 
vsakodnevne aktivnosti doma 
in v šoli. 

Naredi obris svoje dlani. V vsak prst zapiši 
eno najpomembnejšo lastnost, saj si nanjo 
najbolj ponosen. Poglej  smeške iz prejšnje 
naloge. Vsak prst pobarvaj z drugo barvo. 
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Glasno preberi vseh 
tvojih 5 naj lastnosti in jih 
prepiši v SRČNI LOVILEC 
POKLICNIH SANJ. 

Ceni jih, saj 
so pomemben 

del tebe! 

SPRETNOST



berem
knjige 

rišem

plešem

 hitro in 
natančno 
računam 

 spodbujam 
druge kaj naj 

naredijo

Moje 3 naj spretnosti (poveži jih):

Drugo:  
                                (moja posebna spretnost)

 
pripravim urnik 
obveznosti za 

domačo nalogo 
in druga opravila 

doma

 sodelujem 
s sošolci pri 

nalogah

 vzdržujem 
telesno 

kondicijo

rad 
programiram 
in uporabljam 

računalnik

 se veliko 
pogovarjam

 pomagam 
drugim 

igram
instrument 

 pišem 
poljudne 

spise
 

Svoje 3 naj 
spretnosti zapiši v 

SRČNI LOVILEC 
POKLICNIH SANJ 

v prostorček

???

Se ukvarjaš s kakšno aktivnostjo, kjer tvoje 
spretnosti pridejo do izraza? 

Predstavi svojo aktivnost, svoj talent:

V čem si edinstven?

V CEM NAJBOLJ UZIVAS, 
KAJ TE VESELI? 
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Vsakomur je že ob rojstvu dano, da bo lahko 
določene spretnosti pridobival lažje in hitreje 
kot druge. Tudi tvoje telo ti omogoča, da se na 
nekaterih področjih razvijaš in prilagajaš hitreje. 
To so različne gibalne, miselne in ustvarjalne 
aktivnosti. Ko pri tem dosegaš dobre rezultate, 
pravimo, da imaš za to področje res talent 
oziroma si talentiran.



KAJ MI 
GRE DOBRO 
OD ROK?

Moja znanja danes

Kaj so moja močna področja znanj, na 
katera sem ponosen? O katerih šolskih 
predmetih rad govorim in pri njih uživam 
med sodelovanjem in raziskovanjem med 
poukom?

 14

Pobarvaj zvezdo pri 
3 NAJLJUBŠIH ŠOLSKIH PREDMETIH               

            
Pri njih izpostavi, kaj ti 
je pri vsakem predmetu 
najbolj zanimivo.

V okviru njih krepiš 

svoje lastnosti in razvijaš 

spretnosti spontano, 

ker ob tem uživaš.

SLOVENSKI JEZIK

LIKOVNA UMETNOST

GEOGRAFIJA

TEHNIKA IN 
TEHNOLOGIJA

Najbolj zanimivo:

MATEMATIKA

GLASBENA UMETNOST

ZGODOVINA

GOSPODINJSTVO

TUJI JEZIK

DRUŽBA

NARAVOSLOVJE 
IN TEHNIKA

ŠPORT

V svoj SRČNI LOVILEC POKLICNIH SANJ 
zapiši v prostorček »Nase sem najbolj ponosen pri 
naslednjih 3 predmetih   
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Najbolj zanimivo:

Najbolj zanimivo:

Najbolj zanimivo:

Najbolj zanimivo:

Najbolj zanimivo:

Najbolj zanimivo:

Najbolj zanimivo:

Najbolj zanimivo: Najbolj zanimivo:

Najbolj zanimivo:Najbolj zanimivo:
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Moji interesi v šoli in doma

Ko počneš nekaj, kar te zares veseli, ti verjetno hitreje mine čas. 
Ob tem si tudi poln pričakovanj in dobrih misli. 
Razmisli o svojih opravilih in aktivnostih, ki jih rad opravljaš doma ali v šoli. 
Pomagaj si s primeri v nadaljevanju.
Označi tiste, ki te najbolj zanimajo. 

delam v skupini z drugimi;
učim sošolce; 
pomagam drugim reševati probleme;
pomagam ljudem v stiski;
poslušam in skušam razumeti druge;
spoznavam nove ljudi;
skrbim za druge;
skrbim za dobre medosebne odnose.

Profesor
Učitelj
Zdravstveni tehnik
Socialni delavec
Psiholog

Predlog poklica:

Zanimivi poklici:

Zanimivi poklici:

Zanimivi poklici:

Tajnica
Računovodja
Bančnik
Administrator
Ekonomist

Predlog poklica:

Biolog 
Farmacevt
Fizik 
Programer

Predlog poklica:

delam s številkami;
sistematično urejam delo (korak po koraku);
natančno in točno dokončam naloge;
organiziram različne aktivnosti;
skrbim za svoj urnik in obveznosti;
si delam zapiske učne snovi;
se posvečam podrobnostim.

rešujem sestavljanke;
delam samostojno;
izvajam poizkuse in odkrivam nekaj novega;
sodelujem pri naravoslovnih nalogah;
ugotavljam, kako stvari delujejo;
analiziram probleme, situacije;
delam s številkami in grafi;
rešujem matematične probleme.

DELO ZA LJUDI 
 Z LJUDMI 

DELO S 
PODATKI

RAZISKOVALNO
DELO

Jaz rad 
(označi):
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Zanimivi poklici:

Zanimivi poklici:

Zanimivi poklici:

Mehanik
Voznik
Gozdar
Električar

Predlog poklica:

Novinar
Politik
Prodajalec
Podjetnik

Predlog poklica:

Slikar
Pisatelj
Fotograf
Glasbenik
Oblikovalec

Predlog poklica:

uporabljam različna orodja, materiale 

in naprave;

izdelujem in popravljam stvari in naprave;

sestavljam stvari;

ugotavljam, kako stvari delujejo;

kuham;
razmislim preden se odločim;

delam zunaj.

vodim druge ljudi;

tekmujem z drugimi;

razmišljam o prihodnosti;

prepričujem druge, da mi sledijo;

predstavim svoje ideje;

prevzemam nove naloge;

sanjam, da bi odprl podjetje;

nastopam pred drugimi.

skiciram, slikam, rišem;

igram v predstavah;

igram instrument in/ali pojem;

ustvarjam z različnimi materiali;

ustvarjalno pišem.

PRAKTICNO 
DELO

PODJETNISKA 
DELA

OBLIKOVNO 
UMETNISKO DELO

Čestitaj si, ko zaključiš z označevanjem! 

Sedaj si prepoznal svoje prevladujoče aktivnosti, ki so pomembne pri 

opravljanju določenih poklicev.

A raziskovanja še ni konec. Poglej, kje imaš največ obkroženih opravil. 

Znotraj teh pobarvaj zvezdo in v desnem stolpcu razišči zanimive poklice. 

Dopiši še en poklic, ki bi po tvojem spadal med naštete. 

 
 V svoj SRČNI LOVILEC POKLICNIH SANJ 
v prostorček »Moja 3 zanimiva področja 
dela« zapiši imena skupine del (na primer   
»delo s podatki«).
 
 

Jaz rad 
(označi):
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Vrednote so vodilo, po katerem se odločaš, 
kako ravnati v situaciji doma ali v šoli. 

Poznamo različne vrednote. Nekatere so ti bližje, bolj pomembne kot 
druge. Tiste bolj pomembne vplivajo na to, kako se vedeš in katere cilje si 
postavljaš v življenju.
 

Moje naj vrednote

Se morda sprašuješ, 
v čem se razlikujejo 

lastnosti in vrednote?

Lastnosti so tvoje značilnosti, vrednote pa tvoje vodilo. Z lastnostmi se že rodiš in jih skozi življenje lahko razvijaš ali ne. Vrednote ponotranjiš od 
ljudi okoli tebe.

Potrudi se in reši osmerosmerko! 
Zapisane besede na levi strani poišči 
v osmerosmerki (vodoravno, navpično 
in diagonalno) in jih prečrtaj. 
  

Tukaj vpiši črke, ki so 
ti ostale neprečrtane 
(z leve proti desni) 
in dobil boš pomembno 
vrednoto. 
  Si dobil rešitev? 

Premisli, kaj besedi pomenita in 
naj te vodita na tvoji poti.  

DENAR, DRUŽINA,

ISKRENOST, LASTNOST,

LJUBEZEN, MIR, MOČ,

ODGOVORNOST,

POGUM,

RADOVEDNOST,

SODELOVALNOST,

SPROŠČENOST,

TALENT, TOČNOST

TRUD, USTVARJALNOST,

UŽIVANJE, VERA,

VREDNOTA, VZTRAJNOST,

ZADOVOLJSTVO,

ZDRAVJE, ZNANJE.
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Dečku Timu 

je blizu vrednota medsebojnega spoštovanja. V odnosu do ostarelih ljudi se vede spoštljivo in jim na avtobusu odstopi sedež. Njegova pozitivna 
lastnost je spoštljivost. 
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SPOZNAVANJE
POKLICEV MALO 

DRUGACE
Raziskuj poklicne vrednote 
s Timom

Pozorno preberi opise vrednot. Ugotovi, za 
katero vrednoto gre in zapiši odgovore na 
zastavljena vprašanja. 

Za pomoč lahko prosiš starše ali učitelja.

Vrednote nas bogatijo in so zato koristne za 
vsakogar. Določene so še toliko bolj iskane pri 
nekaterih poklicih.   

Ljudje, ki jim je ta vrednota blizu, 
so bolj odprti za sodelovanje in 
pomoč drugim.   

Zapiši primer, kako jo lahko 
izražaš doma, v šoli ali kje 
drugje.    

Pri katerih poklicih misliš, da je še 
posebej zaželena?     

Zapiši primer, kako jo lahko izražaš 
doma, v šoli ali kje drugje.    

Pri katerih poklicih misliš, da je še 
posebej zaželena?     

Z_R_V_E 

  Stanje telesa, ko se telesno 
in čustveno dobro počutiš. 
Kadar se dobro počutiš, si 

zadovoljen s seboj in tudi lažje 
dosegaš zastavljene cilje. 

Ni samoumevna, zanjo moraš 
skrbeti.

ME_S_BOJ_O
SP_ST_VA__E 

 Razumevanje, da imamo ljudje različna 
prepričanja, a zmoremo kljub temu sodelovati. 

Nismo nesramni drug do drugega in ne 
izključujemo tistih, ki mislijo drugače od nas.  
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Vsakdo je talentiran za določena 
področja, kjer znanje usvaja hitreje. 
Tudi ti.

Zapiši primer, kako jo lahko izražaš 
doma, v šoli ali kje drugje.    

Pri katerih poklicih misliš, da je še 
posebej zaželena?     

Kreativen si lahko tudi pri 
ustvarjanju novih zamisli in 
reševanju različnih 
problemov.

Zapiši primer, kako jo lahko 
izražaš doma, v šoli ali kje drugje.    

Pri katerih poklicih misliš, da je še 
posebej zaželena?     

OD__VO__O_T 

   Prizadevanje, da izpolniš neko 
obljubo, dolžnost, pravilo in pa 

tudi načelo, da priznaš svoje 
napake, jih skušaš popraviti in se 

za njih opravičiti. 

Odgovornim ljudem je lažje zaupati 
in z njimi sodelovati. 
Zapiši primer, kako jo lahko izražaš 
doma, v šoli ali kje drugje.    

Zapiši primer, kako jo lahko 
izražaš doma, v šoli ali kje 
drugje.    

Pri katerih poklicih misliš, da je še 
posebej zaželena?     

Pri katerih poklicih misliš, da je še 
posebej zaželena?     

P_S_EN__T

 Prizadevanje za ravnanje v 
skladu s pravičnostjo. Značilnost 
nekoga, ki ima dovolj poguma, 
da opozori na krivico oziroma 

neresnico in si to tudi prizadeva 
popraviti.

Z__N_E 

  Sposobnost ustvarjanja nečesa 
novega in drugačnega. Ne nanaša 

se zgolj na umetnost.

UST_AR__L_OST 

 Zbirka informacij v našem 
spominu. Svet potrebuje ljudi, 

ki imajo določena znanja in 
spretnosti, zato »imeti znanje« 

pomeni, da si koristen v okolju, v 
katerem se znajdeš.
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S_DELO_A__E 

 Prizadevanje za povezovanje 
in skupno ustvarjanje z drugimi 

ljudmi. Pomembno je zavedanje, 
da smo lahko s skupnimi močmi 

uspešnejši. 

Za uspešno sodelovanje so potrebne 
še druge vrednote, recimo medsebojno 
spoštovanje in prilagajanje. 

Kaže se v  pozitivnem 
učinku na tvoje počutje.

Zapiši primer, kako jo lahko izražaš 
doma, v šoli ali kje drugje.    

Zapiši primer, kako jo lahko 
izražaš doma, v šoli ali kje 
drugje.    

Pri katerih poklicih misliš, da je še 
posebej zaželena?     

Pri katerih poklicih misliš, da je še 
posebej zaželena?     HV_L_Z__ST

Prijateljstvo
Družina

Delavnost
Pogum

Iskrenost
Prijaznost

Dobrota
Sočutje

Potrpežljivost

Ekološka osveščenost/
skrb za okolje

Spoštljivost
Enakopravnost 

Mir 
Domoljubje

Priljubljenost 
Materialne dobrine

Zelo 
pomembna 
vrednota v 
mojem življenju. 

Vrednote nato razvrsti v OBLAKE VREDNOT (1, 2, 3), ki so na naslednji strani. 

Pomembna 
vrednota v 
mojem življenju.

Manj 
pomembna 
vrednota v 
mojem življenju.

1. 2. 3.

Obstaja še mnogo drugih vrednot. 
Pred tabo je nanizanih še nekaj 
drugih. O njih se pogovori s starši 
ali s kom drugim. 

S pomočjo naslednje 
lestvice, jih oceni, kako so 
pomembne zate:

 Vedenje, kjer ceniš vse, kar se dobrega zgodi 
v tvojem življenju. Včasih so to že malenkosti, 

na katere morda niti nisi vsakodnevno pozoren; 
recimo, da si zdrav, da imaš družino, 

da dihaš svež zrak, da imaš vsaj enega 
dobrega prijatelja ... Vsakomur se v življenju 

dogodijo pozitivne stvari, umetnost pa je, 
da znaš to prepoznati.
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Vrednote v oblaku številka 1 prepiši v svoj 
SRČNI LOVILEC POKLICNIH SANJ.

Okrepi svoje spretnosti in lastnosti. 
Na poti naj te vodijo vrednote!

Pobarvaj mandalo. 
Tako krepiš 

NATANCNOST IN
VZTRAJNOST 

3.

1.
2.
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Sem Aleš Dokl, dimnikar iz Maribora. 
To je moja izobrazba in moj poklic. 
Rad bi ti zaupal svojo zgodbo, kako 
sem prišel do te zanimive poklicne poti. 
Prisluhni mi. 
 

Ti je bilo 
pomembno, da 

pobarvaš natančno, 
le do črte?

So bile barve zate 
pomembne ali ne? 

Katere barve si 
največkrat uporabil?

Kaj misliš, kaj se 
lahko iz tega naučiš 
in spoznaš pri sebi?

Koliko časa si 
vztrajal brez 
prekinitve?

Kako si se ob 
barvanju počutil? 

Ti je uspelo 
pobarvati celotno 

mandalo brez daljših 
odmorov?

Te je barvanje 
sproščalo ali 
vznemirjalo?

ALES DOKL / DIMNIKAR 

Kratki zgodbi o uspehu 
na poklicni poti 

Med 
barvanjem 
sem ...

Dimnikarjev nam primanjkuje, zato je to 
poklic, kjer se mladi lahko hitro zaposlijo, 
izobraževanje pa traja 3 leta. Danes je to 
bolj čist poklic, kot si ga ljudje predstavljajo. 
Predvsem smo dimnikarji tisti, ki skrbimo 
za večjo požarno varnost, obenem pa 
prispevamo k čistejšemu okolju.

V osnovni šoli še nisem vedel, kaj si želim 
biti po poklicu. Razmišljal sem, da bi svoje 
šolanje nadaljeval na prometni šoli, a ker 
se je prijatelj odločil za gradbeno šolo, 
sem se še sam odločil za poklicni program 
izobraževanja dimnikar. Želel sem hitro 
dokončati šolo in si najti službo. To mi 
je tudi uspelo, saj sem že v času šolanja 
opravljal prakso na podjetju, kjer sem 
sedaj zaposlen. 

Všeč mi je, ker je delo dimnikarja 
zanimivo in razgibano. To pomeni, da 
se vedno dogajajo različne stvari in ne 
sedim v pisarni, temveč opravljam delo 
na terenu. To delo pa ni samo čiščenje 
(ometanje) kot je bilo nekoč.

Dimnikarji izvajamo še plinifikacijo, 
postavitev kurilnih naprav in dimnikov ter 
nadzor pravilnega delovanja dimnikov, 

kurilnih naprav in raznih kurišč. Všeč mi je,  
ker si lahko sam razporedim lastno delo, 
delam med ljudmi in skrbi za varovanje 
okolja, obenem pa varujem domove ljudi 
pred požarom. 

Za delo dimnikarja je potrebno pridobiti 
tudi licenco, ki jo opravljaš po zaključenem 
šolanju in praksi. Poznati je potrebno 
varstvene in okoljske predpise, kurilne 
naprave, zgradbe, uporabo energentov, 
poznavanje zgorevanja in nekaterih 
računalniških programov. Ker dimnikar 
dela tudi s strankami, je zaželeno, da 
je komunikativen, skrben, natančen in 
vesten. Skrbeti je treba tudi za svojo 
kondicijo, saj se delo opravlja stoje, z 
obračanjem, kleče, včasih pa je tudi 
potrebno uporabiti spretnost plezanja. 
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Sem Peter Movrin in sem modni 
oblikovalec. 
To je moj poklic in moj hobi. 
Rad bi ti zaupal svojo zgodbo,
kako sem prišel do tega, da 
imam poklic in hobi v enem.
Prisluhni mi 

Ko sem bil star toliko kot ti, sem že vedel, 
da želim po poklicu postati MODNI 
OBLIKOVALEC.
Naj ti povem, da prihajam iz Kočevja, 
majhnega mesta na jugu Slovenije. 
Zavedal sem se, da je, če želim 
uspeti na tej poklicni poti, moje mesto 
premajhno zame. Ravno zaradi tega 
sem kar hitro ugotovil, kaj si želim v 
prihodnosti in kam želim iti. Trenutno 
živim v Parizu, kam me bo moja pot 
zanesla, je še zame skrivnost.
Vedno so nas učili, da napake niso
 dovoljene in da moraš biti popoln.
A na napakah se veliko naučimo.  

Tudi če nas dogodek ali dejanje potre 
za nekaj časa, moramo vedno vstati, 
si zbistriti glavo in iti naprej. Jaz to 
imenujem vztrajnost, ki je odlična 
vrednota na poti k uspehu. 
Priporočam ti, da med svojim šolanjem 
počneš čim več različnih stvari, ki te 
zanimajo. Bodi radoveden in pogumen, 
da boš lahko ugotovil, kaj je tisto, kar 
bi prav zares počel v svoji prihodnosti. 
Super je tudi, da si dovoliš, da te osebe 
okoli tebe naučijo novih stvari in ti kaj 
naučiš njih. Ja, sodelovanje je odlična 
vrednota za skupno ustvarjanje in 
zavedanje, da smo s skupnimi močmi 
uspešnejši.
Želim ti prijetno raziskovanje poklicne 
poti in s teboj delim majhen življenjski 
nasvet: »Z delom, trudom, odkritim 
talentom v sebi in mogoče še z malo 
sreče lahko živiš svoje sanje. To je 
zmagovalna kombinacija.« In verjemi, 
tudi jaz sem imel na svoji poti veliko 
padcev. Ko drugi pišejo o meni, vedno 
raje omenjajo vzpone. Te si je tudi 
dobro zapomniti.

PETER MOVRIN /
MODNI OBLIKOVALEC 

Lastnost, ki vključuje obnašanje, kot je 
pripravljenost upoštevati pravila in biti 
odgovoren, vztrajen in redoljuben. 

Lastnost, da se osredotočimo na druge -  
poskrbimo tako za ljudi kot tudi za to, da smo 
opravili svoje delo. 

Lastnost, da smo pri svojem delu zelo pozorni, 
dosledni in osredotočeni na malenkosti, da ne 
prihaja do napak. 

Lastnost, da se radi pogovarjamo in nam ni 
težko nagovoriti drugih ljudi. 

Imaš odgovore? Bravo!
Sedaj pa vzemi tisto lastnost, ki ti 
ustreza, jo dodaj v svoj pripravek, 
zmešaj v svojem mešalniku, popij svoj    
  smuti« in uživaj življenje.«

KOMUNIKATIVNOST

NATANCNOST

SKRBNOST

VESTNOST

?? ?

Pred tabo so moja štiri sporočila 
iz zgodbe. Poveži jih z opisi, ki se 
nahajajo v desnem stolpcu.

Premisli, kaj tebi pomenijo lastnosti: 
komunikativnost, skrbnost, 
natančnost in vestnost. 

Hvala, da si prebral mojo zgodbo.  
Si pripravljen na en izziv? 
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Srednja šola Kočevje 
– program Trgovec (3 
leta) in PTI Ekonomski 

tehnik (2 leti), kjer 
sem opravil poklicno 

maturo.

Magistrski študij na 
Naravoslovno-tehniški 

fakulteti; oblikovanje 
tekstilij in oblačil ter 

prejemnik univerzitetne 
Prešernove nagrade

Univerza Central Saint 
Martins – London 
(specializacija na 

področju modnega 
oblikovanja)

Zaposlitev modna hiša 
Alexander McQueen, 

Velika Britanija

Opravljal sem peti 
predmet na Umetniški 

gimnaziji likovna 
smer (Srednja šola 
za oblikovanje in  

fotografijo Ljubljana) in 
opravil maturo.

Naravoslovno-tehnična 
fakulteta v Ljubljani - 
Visokošolski program 

proizvodnja tekstila in oblačil in 
vzporedno delal univerzitetni 
program Oblikovanje tekstila 

in oblačil; pridobil naziv Modni 
oblikovalec.

Kaj si želim na poklicni poti?

Rad sanjaš o poklicni prihodnosti? 
Ob trdem delu in ciljih lahko sanje postanejo 
resničnost. 
Spoznal si že veliko novega – katere so tvoje 
lastnosti, znanja, interesi in vrednote. 

Zdaj pa zapri oči in si s pomočjo 
teh novih ugotovitev predstavljaj 
svoj sanjski poklic. 
Kaj bi rad počel? Kje bi rad to 
počel? S kom? Kako bi izgledal 
tvoj dan? Nebo je meja. 

Pusti domišljiji prosto pot in 
ustvarjaj. Zapiši/nariši svoj 
sanjski poklic.

Z risanjem in pisanjem izražaš svojo radovednost in ustvarjalnost.

MOJ 
SANJSKI POKLIC 

Obiskovanje 
osnovne šole – 
Osnovna šola 

Zbora odposlancev 
Kočevje.

Naj ti še predstavim mojo pisano pot, ki zajema moje 
šolanje in kako sem prišel do poklica.

START
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Glede na to, kaj si želiš postati, ko odrasteš, razišči, 
kje želiš nadaljevati izobraževanje.

Dopolni spodnjo cesto s svojimi interesi glede šolanja. 
Dobro premisli, katere šole želiš obiskovati. Če ne veš, 
katere šole moraš obiskovati, da prideš do svojega 
zanimivega poklica, se pogovori z odraslo osebo – 
s starši ali učiteljem. 

Na koncu poti zapiši POKLIC, ki ti je najbolj 
zanimiv in si ga želiš v prihodnosti opravljati. 
Zapiši ga v SRČNI LOVILEC POKLICNIH 
SANJ v prostorček »Moj sanjski poklic

START

Moj sanjski 
poklic:



POPOTNICA ZA
USPEH V 
ZIVLJENJU

738 39

Ljudje smo hvaležni za to, kar nam je v 
življenju dano in ima za nas neko vrednost. 
Hvaležen si lahko za malenkosti, ki tvoj dan 
naredijo edinstven, drugačen, poseben.  

Opiši eno dobro izkušnjo, ki se ti je zgodila 
v zadnjem času in si zanjo HVALEŽEN. 
Lahko jih zapišeš tudi več. Pogovor o 
hvaležnosti lahko tudi podeliš s starši ali 
bližnjimi, da ti pomagajo pri zapisu. 

Hvaležen sem za: 

Na kaj si bil ob tem ponosen?

Kaj boš naredil, da bo tudi jutri zate dober dan in 
boš ponosen nase?

 

Vse, kar si zapisal, označuje PONOS in HVALEŽNOST. 
Stvar, na katero si ponosen in stvar, ki jo boš naredil, da bo 
jutri dober dan, prepiši v SRČNI LOVILEC POKLICNIH SANJ. 
 



Skrinjica hvaležnosti

Doma oblikuj skrinjico hvaležnosti iz manjše 
kartonske škatle. Uporabiš lahko kar škatlo za 
čevlje. Oblepi jo s pisanim papirjem ali poriši z 
barvicami. Bolj bo mavrična, več »čarobnega 
prahu hvaležnosti   jo bo zasulo. 
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Vanjo vsak večer zapiši stvar ali dogodek, na 

katero si bil ta dan ponosen in hvaležen. 

Skrinjico naj polnijo tudi tvoji starši ali bližnji. Zapišejo naj stvar ali dogodek, zaradi katerega so bili hvaležni in ponosni nate.

Na koncu vsakega meseca 

poglej v skrinjico, kaj si zbral. 

Pomemben bo občutek, kjer boš na 

pretekla dejanja NAJBOLJ ponosen.
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MOJ SRCNI
LOVILEC SANJ

42

JAZ SEM:
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Fundacija za izboljšanje 
zaposlitvenih možnosti
PRIZMA, ustanova
Tkalski prehod 4, 2000 Maribor
Brezplačna telefonska številka:
080 536 220

Društvo za razvoj človeških virov 
in socialnih programov NOVUS
Trg mladosti 6, 
3320 Velenje
Brezplačna telefonska številka:
080 71 79

Razvojno izobraževalni 
center Novo mesto
Topliška cesta 2, 
8000 Novo mesto
Brezplačna telefonska številka:
080 71 89

Podjetniški inkubator Kočevje
Organizacijska enota Ljudska 
univerza Kočevje, 
Trg zbora odposlancev 30, 
1330 Kočevje
Brezplačna telefonska številka:
080 38 09

VšečKAM in GREM 
Karierni center za mlade

Svoje raziskovanje in spoznavanje poklicev 
nadaljuj s starši, učitelji in s Kariernim centrom 
za mlade   VšečKAM in GREM«
Skupaj s tabo odkrivamo poklicne poti. 
Pridi s starši in se nam pridruži. 
Najdeš nas na naslednjih naslovih:

«



Obišči nas na:

VšečKAM in GREM 
Karierni center za mlade




