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Uvod ...
Pred nami je brošura, namenjena perspektivnim poklicem. Želimo, da 
bo služila kot pripomoček za orientacijo za prihodnje izobraževanje 
in usmeritev posameznika, ki še ni dokončno začrtal svoje poklicne 
poti oz. tistim, ki razmišljajo o prekvalifikaciji. 

Že na začetku bi želeli opozoriti, da je dolgoročno napovedovanje poklicev, ki bodo 
najbolj iskani na trgu dela v prihodnje, zelo težka naloga in ni ga analitika ali futu-

rista, ki bi to zanesljivo napovedal. Poklici, po katerih delodajalci danes povprašujejo, 
v naslednjem desetletju morda ne bodo več potrebni, v naslednjih 50 letih pa lahko 
popolnoma izginejo. 

Razvoj, nove tehnologije in nove potrebe tako družbe kot ljudi vplivajo na nasta-
nek novih poklicev. Nasvet strokovnjakov pa ostaja enak - nikar se ne osredotočite 
zgolj na eno samo zelo ozko področje. Priporočajo vam, da se stalno izobražujte, si 
pridobivate raznolike veščine in izkušnje, ki vam omogočajo, da se lahko prilagajate 
spremembam. Trendi nakazujejo, da v bodoče skozi svojo poklicno kariero ne bomo 
zamenjali samo več delodajalcev, ampak bomo zamenjali tudi več poklicev.

Ključ do uspeha oz. za uspešno kariero so znanje in izkušnje ter osebni pristop, ki nas 
naredi enkratne na trgu dela. In na podlagi teh treh dejavnikov gradimo svojo kariero. 

Nenehno vlaganje v svoje znanje in pridobivanje izkušenj pa nam zagotavlja pred-
nost pred konkurenco na trgu dela. Poklici prihodnosti bodo temeljili na kombi-
niranju različnih znanj, izkušenj in veščin ter obveznem vseživljenjskem učenju. 

Na splošno analitiki in futuristi stavijo v prihodnosti na zdravstvene in finančne 
poklice, poklice v informacijskih tehnologijah in spletnih komunikacijah, poklice v 
organizaciji in na t.i. zelene poklice.

Načeloma usmeritev v poklice, kjer se v prihodnosti pričakuje razvoj, lahko posa-
mezniku ponudi možnost uspešne kariere. Sočasno pa ostajamo pazljivi. Utrip trga 
dela bo potrebno v prihodnje redno spremljati, se stalno izobraževati, nabirati po-
znanstva ter si postaviti karierne cilje in pot, kako jih doseči. Še bolj pomembno pa 
je, da si posameznik izbere področje dela, ki ga zanima, kjer je dober in učinkovit 
in kjer bo z veseljem pridobival novo znanje in izkušnje.  Prav tako pa je potrebno 
poudariti še to: če se na nekem področju obeta velik razvoj v prihodnosti, lahko 
pričakujete, da bo na tem področju težko uspeti, če se sami v veliki konkurenci ne 
boste dovolj dobro razlikovali od drugih.

Izberite področje dela, ki vas veseli, kjer ste dobri in kjer stalno 
iščete nove rešitve! Želimo vam, da to področje odkrijete čim prej. 

Želimo vam uspešno kariero!
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kdo načrtUje 

    našo prihodnost? 

Svojo osebno prihodnost oblikujemo sami s svojimi odločitvami in 
dejanji.  S svojimi odločitvami in dejanji pa prav tako sooblikujemo 

svet, v katerem živimo. Prihodnost države, nacije in človeštva so-
oblikujemo torej vsi. Eni več, drugi manj. Nekateri posamezniki so 
močno vplivali na razvoj in usodo človeštva. Velik vpliv na razvoj 

človeštva imajo znanstvena odkritja in prenos le-teh v tehnolo-
gijo. 

Večje preskoke v razvoju sta nam prinesli industrijski re-
voluciji s svojimi izumi in inovacijami. Eno najpomembnej-

ših odkritij človeštva npr. je elektrika, brez katere si danes ne 
predstavljamo več življenja. Električna energija je spremenila 
tako industrijo, kot tudi življenje povprečnega človeka. Elektri-
ka je izboljšala komunikacijo in Alexander Graham Bell je leta 
1876 patentiral nov izum - telefon. Pomislimo samo, kakšen 
vpliv na razvoj človeštva so imeli izumi Thomasa Alve Ediso-

na, ki je eden najpomembnejših izumiteljev vseh časov, saj 
je patentiral več kot 1000 izumov. Najbolj znana sta 

fonograf, ki je predhodnik gramofona, in žarnica, 
ki jo uporabljamo še danes, in ki ju je omogočila 
elektrika. Električna razsvetljava je izpodrinila 
plinsko razsvetljavo doma in v mestih, elektriko 
so začeli uporabljati tudi v prometu, pojavili sta 
se električna in cestna železnica. 

Konec 19. stoletja se je pojavil še en nov 
izum - avtomobil, ki je popolnoma spreme-
nil dotedanji svet z zmanjševanjem razdalj. 
Velik premik v načinu proizvodnje povzroči 
Henry Ford s Fordovim modelom A, ki je bil 
prvi serijsko proizveden model avtomobila. 

Pomorska trgovina je dobila nov zagon z od-
prtjem Sueškega prekopa. Prelom stoletja je tudi 

obdobje, ko so ljudje začeli razmišljati o potovanju 
po zraku in še večjem in hitrejšem premagovanju raz-

dalj, kar nas je navsezadnje pripeljalo tudi v vesolje.
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Usoda človeštva pa ni odvisna zgolj in samo od znanstvenih odkritij, temveč tudi 
od drugih vplivov, kot so politika, gospodarstvo, podnebje, naravne katastrofe, 
vojne, itd.

Zgodovina kaže, da totalitarni režimi zaustavljajo razvoj na veliko področjih in 
praviloma totalitarne države zaostanejo za najbolj razvijajočim se delom sveta. 
Poglejmo: politika je zavedla nemški narod po I. svetovni vojni in ga pripeljala v 
II. svetovno voljno, ki je popolnoma uničila Nemčijo, sočasno pa povzročila vzpon 
Združenih držav Amerike v največje svetovno gospodarstvo in omogočila vzposta-
vitev totalitarnega sistema v vzhodni Evropi ter hipni gospodarski razvoj v zahodni 
Evropi, Oceaniji, in delih JV Azije ter Bližnjega vzhoda. Gospodarski razvoj je prine-
sel višji standard in nove potrebe ljudi. Prinesel je razmah na vseh področjih člove-
kovega delovanja in vzpodbudil nove in nove invencije in inovacije. Vzpon svetov-
nega gospodarstva pa je prinesel klimatske spremembe in veliko nevšečnosti, ki 

vplivajo danes na razvoj zelenih tehnologij in s tem popolnoma novih poklicev. 

Kdo torej oblikuje našo prihodnost?

oblikujemo jo vsi z našimi dejanji in odločitvami.

KaKo do lastne 
     Uspešne kariere?

Nekateri med nami že od otroštva vedo, kaj bodo, 
ko bodo veliki. Od zadanega cilja jih ne odmakne 

nobeno novo znanje, nabiranje izkušenj in 
mnenje okolice. Te osebe običajno gradijo 

uspešno kariero in so veliki strokovnjaki na 
svojem področju.

Problem nastane, če nas zanima preveč stva-
ri hkrati in nobena prav zares in je pravza-

prav naša največja ovira za uspešno kariero 
to, da nismo prepričani, kaj si pravzaprav 

želimo oz. hočemo. Zato je nuj-
no, da za uspešno poklicno 
kariero najprej ugotovimo, 
kaj si v življenju resnično 
želimo, in da potem izobli-
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kujemo jasne cilje in načrtno pristopimo k njihovemu uresničevanju. Jasna opre-
delitev ciljev nas vodi k čim hitrejšemu doseganju le-teh. 

Največja ovira, s katero s spopadamo, pa je v nas samih. Gre za pomisleke in celo 
strahove, ki nas oddaljujejo od cilja. Na naše odločitve pa vplivajo tudi menja po-
membne osebe v našem življenju in okolice, v kateri živimo. Ti lahko vplivajo celo 
tako močno na nas, da v sebi zavremo vse svoje skrite želje. Te ovire nam na poti 
do uresničevanja lastne uspešne kariere povzročajo večje ali manjše preglavice.

Dejstvo je, da če želimo biti v poklicni karieri uspešni, moramo v prvi vrsti opra-
vljati delo, ki nas veseli. Torej moramo najprej vedeti, kaj delamo radi in česar 
ne maramo. Več možnosti za to odločitev imamo, če imamo večji spekter zna-
nja, veščin in izkušenj in se znamo do tega opredeliti. To pa pomeni, da moramo 
imeti razvite interese. V končni fazi izbiramo lahko samo med tem, kar poznamo. 
Svoje interese najlažje razvijemo že v otroštvu. Strokovnjaki opozarjajo, da smo 
za razvoj interesov posebej dojemljivi med  11. in 12. letom, ko se večina otrok 
posveča zelo različnim dejavnostim.  Če otrok spozna samo nekaj poklicev, mu to 

omeji možnosti za odločanje. Pomanjkljiv razvoj interesov pa je v 
nadaljnjih fazah odraščanja zelo težko nadomestiti. 

Vsekakor pa interes ne more biti edini faktor odločanja. 
Pomembno je, da poznamo dobro tudi sami sebe, svoje 
zmožnosti in sposobnosti ter zahteve poklica. Pomemb-

no pri tem pa je, da se sprejmemo takšni, kot smo, in 
se ne samoobsojamo, ker nismo takšni, kot bi si 

želeli biti. Izkoristiti moramo lastne talente, 
vrednote ter seveda znanje in izkušnje. 

Sprejemanje samega sebe je eden od 
odločilnih korakov k uresničevanju 
svoje uspešne poklicne kariere. 

 torej je ena od naših glav-
nih nalog, da se spoznamo, 
oziroma ugotovimo, kdo 

smo. pot do samega sebe pa 
je različno dolga in je odvi-

sna od posameznika, nikoli pa 
ni enostavna. najmanj težav imamo, 

če se temu posvetimo že v otroštvu oz. 
otroku pomagamo, da sam izrazi svoje 
interese in sposobnosti. 
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      Zakaj 
vseživljenjsko  

   učenje?
Vseživljenjsko učenje vključuje vse oblike učenja, tako formalnega, 
kot neformalnega ter naključnega ali priložnostnega. Vseživljenjsko 
učenje ni omejeno samo na izobraževalne institucije, ampak se 
dogaja nenehno, praktično od rojstva do smrti. 

Cilj vseživljenjskega učenja je nenehno izboljševati posameznikovo znanje, spre-
tnosti in izkušnje. Nenehna pripravljenost vpijanja vedno novih znanj in veščin 

pa nas gradi osebnostno, usmerja naše interese, oblikuje naš značaj, vrednote, odnos 
nas samih do sebe in drugih, širi obzorja, omogoča osebnostno in duhovno rast, itd.

Vse, kar v življenju počnemo, nam prinese določene izkušnje, znanja, spretnosti. 
Več različnih stvari počnemo, več vemo, večje je naše znanje, bolj smo spretni in 
iznajdljivi. In še: ker večinoma različne izkušnje pridobivamo med aktivnostmi, 
v katere so vključeni zelo različni ljudje, pridobivamo tudi t.i. socialne veščine – 
sposobnosti prilagajati se ljudem okoli nas, sprejemati različna mnenja, ustrezno 
reagirati na življenjske situacije, v katerih se znajdemo. Vse to sestavlja pojem vse-
življenjsko učenje. 

Torej vseživljenjsko učenje doprinaša k našemu znanju, kompetencam, veščinam 
in tudi izkušnjam. Vsekakor pa moramo biti pripravljeni tudi sami se nenehno učiti 
ter iskreno analizirati lastne uspehe in tudi neuspehe ter iz tega nekaj pozitivnega 
potegniti in se izboljšati tam, kjer nismo dobri. 

Zaposlovanje do leta 2020
Izhajajoč iz trenutnega stanja na trgu pričakujemo, da bodo do leta 2020 najbolj 
iskani poklici na področju zdravja, osebne nege, sociale, gradbeništva in zaključ-
nih del v gradbeništvu ter hitro rastoče panoge, kot je Informacijska tehnologija in 
spletne komunikacije oz. storitve. 

Do leta 2020 naj bi se tako zelo povečalo povpraševanje po poklicih, ki dosegajo 2. 
bolonjsko stopnjo, še večje pa naj bi bilo povpraševanje po poklicih, kjer je dovolj 
srednja strokovno - tehnična izobrazba. Povpraševanje po kadru s srednješolsko 
poklicno izobrazbo bo na trgu dela torej najhitreje rastoče v razvitem svetu do leta 
2020. Predvideva se, da se povpraševanje po poklicni izobrazbi, predvsem tehnič-
nih profilov, ne bo zmanjšalo niti po letu 2020.
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Analitiki trgov dela in futuristi so pripravili različne tabele poklicev 
prihodnosti, izhajajoč iz verjetne slike razvoja človeške družbe v 
prihodnje. Področja, ki so v ospredju do leta 2050, pa so:

Zdravstvo
Zelo iskani poklici naj bi v prihodnosti bili različni specializirani zdravniki in stro-
kovnjaki na področju biomedicine, saj se povpraševanje po teh profilih že danes 
naglo povečuje. Povečalo bi pa se naj tudi povpraševanje po dermatologih, lepo-
tnih kirurgih in zobozdravnikih, v povezavi z zdravjem pa tudi osebni svetovalci za 
zdravo prehrano in negovalci. Vzporedno s potrebami po teh poklicih bo naraslo 
tudi povpraševanje po medicinskih sestrah in drugem podpornem osebju. 

ekonomija in finance
Gospodarska in finančna kriza sta v ospredje postavila strokovnjake z znanjem na 
področju financ in ekonomije. V porastu naj bi v prihodnje bilo povpraševanje po 
finančnih inšpektorjih, ki izvajajo finančne analize podjetij in urejajo zakonodajo. 
Sočasno se predvideva, da bo vse bolj iskan poklic davčnega svetovalca. 

Informacijska tehnologija in spletne komunikacije oz. storitve 
Še naprej se predvideva, da bo družba v prihodnje potrebo-
vala še več programerjev, razvijalcev, inovatorjev sple-
tnih komunikacij in storitev, kot so npr. upravljavci 
družabnih omrežij in drugi tehnološki poklici. 

organizacija in marketing
Pri organizaciji se v ospredje posta-
vlja organizacija dogodkov, ki po-
stajajo čedalje bolj kompleksni in 
zahtevni. Na področju marketin-
ga pa v ospredje prihajajo kre-
ativne ideje in novi prodaj-
ni prijemi.  

kateri so poklici 

    prIhodnostI?
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»Zelene« tehnologije
Tukaj govorimo o ekologiji in obnovljivih virih energije. Že danes govorimo o t.i.  
zelenih ovratnikih, poklicih na področju energetike in trajnostnega razvoja, kar ni 
nič presenetljivega glede na trende v okoljski  in energetski politiki.

Za vas smo poiskali 10 poklicev 
prihodnosti, ki jih najpogosteje 
navajajo analitiki:
1. analitik trga
Analitik trga bi naj načeloma delal z velikimi podjetji, in sicer 
na področju demografskih podatkov in ciljnih skupin. Priča-
kuje se, da bo povpraševanje po tovrstnih delavcih v priho-
dnje zelo naraščalo zaradi krepitve konkurence. Za analitika 
trga je dovolj I. bolonjska stopnja, čeprav II. in III. nista odveč.

2. Gradbeni inženir
Pričakuje se povpraševanje po vseh tehničnih poklicih, po-
sebej še v gradbeništvu. Poklic gradbenega inženirja vklju-
čuje več področij dela, in sicer na področju razvoja komu-
nalne ali gospodarske infrastrukture, individualne gradnje, 
mednarodnega prometa.   

3. Medicinska sestra
Medicinska sestra zagotavlja v zdravstvu osnovno nego, vo-
denje bolnikovih kartotek ter zagotavlja dolgoročno nego 
bolnika. Glede na razvoj zdravstvenih storitev se pričaku-
je, da bo potreba po medicinskih sestrah hitro rasla. Rast 
povpraševanja po medicinskih sestrah se pričakuje z rastjo  
tehnološkega napredka v medicini in negi in preventivi ter v 
sozvočju s staranjem prebivalstva.  

4. analitik vodenja
Gre za poslovnega svetovalca v procesu usmerjanja podjetja, učinkovitega delo-
vanja podjetja in vzdrževanja tekočega poslovanja podjetja. Analitik vodenja naj 
bi torej izboljšal samo delovanje podjetja ter prispeval k njegovi visoki konkurenč-
nosti.

5. računovodja in revizor
Računovodstvo je izrednega pomena za delovanje vsakega podjetja ali javne in-
stitucije. Poleg vodenja poslovnih knjig mora imeti računovodja tudi dobro zna-
nje na področju aktualne zakonodaje, ki se na področju financ stalno spreminja. 
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Računovodja mora poleg komunikativnosti imeti še sposobnost logičnega razmi-
šljanja, implementacije sodobnih sistemov vodenja računovodstva in sistemov in-
formiranja poslovodstva ter spremljanja poslovanja z ukrepi za izboljšanje stanja. 
Računovodja v podjetjih naj bi imel tudi znanje priprave investicijske dokumenta-
cije in priprave poslovnih načrtov. Revizor mora ob znanjih, ki jih ima računovodja 
poznati še delo na področju financ ter imeti izredno dobro poznavanje prava in 
aktualnih predpisov. Revidiranje se opravlja v primerih, določenih z zakonom, ali 
na podlagi naročila pravne osebe

6. računalniški sistemski inženir / analitik
Poklic zahteva ne samo dobro poznavanje informacijskega sistema 
podjetja, da le-to deluje s čim manj težavami, temveč tudi razvoj sis-
tema podjetja in stalno nadgrajevanje. Proučitev situacije in odloči-
tev o spremembah informacijskega sistema pa je delo sistemskega 
analitika.

7. svetovalec za osebne finance –  
finančni svetovalec
Osebni svetovalec za finance bo pomagal individualnim 
osebam z nasveti glede davkov, investicij in zavarovanj. Pri-
čakuje se, da bo vedno več ljudi potrebovali nasvete, kako 
ravnati s svojim denarjem, kam investirati ter kako varčevati 
za upokojitev.

8. programer
Kot pove že ime samo ta poklic zahteva znanje programiranja in to v več program-
skih jezikih. Programer pomaga podjetjem integrirati in uporabljati nove tehnolo-
gije. Poklic zahteva veliko potrpežljivosti in predanost poslu ter tudi kreativnosti.

9. Zdravnik
Zdravniki se poleg klasičnega dela v lastni ali javni ambulanti, bolnišnici, zdravili-
šču ali katerikoli drugi ustanovi, kjer je zdravnik potreben, zaposlujejo tudi v pod-
jetjih kot strokovnjaki za varnost. Veliko je tudi povpraševanja po zdravnikih, ki so 
pripravljeni delati kot predstavniki proizvajalcev zdravil in zdravstvenih pripomoč-
kov. Lahko so tudi menedžerji zdravstvenih ustanov. Zdravnik je poklic prihodno-
sti predvsem zato, ker danes doživljamo velik razvoj v medicini, širijo se področja 
v medicini, ki jih prinašajo nova spoznanja, istočasno pa vemo, da se populacija 
stara in potrebuje vedno več zdravstvene oskrbe in pozornosti.

10. Zobozdravnik
Enako kot za zdravnika velja tudi za zobozdravnika, katerih področja se z razvojem 
na področju zobozdravstva širijo ter prinašajo nova področja specializacije. Prav 
tako kot zdravnik, se lahko tudi zobozdravnik zaposli v javni ali zasebni ambulanti, 
kliniki, zdravilišču ter v podjetjih in institucijah, ki tovrstni kader potrebujejo.
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ostali poKlIcI prihodnosti:

• arhitekt

• arhitekt virtualne  
resničnosti

• tekstopisec  
(»copywriter«)

• davčni svetovalec

• farmacevt

• finančni analitik

• geodet

• inženir robotike

• kemik, biokemik, 
biomedicinec

• lepotni kirurg

• mehatronik

• modni oblikovalec visoko 
tehničnih oblačil in 
oblikovalci modnih oblačil 
iz novih materialov

• nepremičninski agent

• oglaševalec

• odvetnik

• organizator dogodkov

• pilot potniškega letala

• prevajalec

• pustolovski popotniški 
vodič

• rastlinski genetik

• sistemski administrator, 
sistemski analitik

• strojni inženir 

• svetovalec za izobraževanje

• tržnik (marketing manager, 
brand manager, key 
account manager …)

• vodja administracije
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10 poklicev Prihodnosti  

          v letu 2050  
    po mnenju futuristov:

1. Programer nanoproizvodnje: do takrat bomo že morda imeli napravo, 
ki bo sestavljala vse mogoče reči iz nano delcev. Vsekakor pa bomo potrebovali 
nekoga, ki bo znal tej napravi povedati, kaj in kako naj sestavi in nadzorovati 
sestavo. Brez varnostnega preverjanja in ustreznega programiranja naprave bi 
lahko naprava, od katere bi zahtevali par čevljev, namesto tega proizvedla puško, 
kajne? 

2. nadzorniki genetske proizvodnje: Res verjamete, da bo lahko urad 
za nadzor ustreznosti hrane in zdravil preveril vse nove genetsko spremenjene 
organizme? V tej službi boste lahko tisti, ki bo odločil, ali se bo na novo ustvar-
jeno bitje lahko razmnoževalo, ali ne. Ali boste dovolili razmnoževanje ljudi, 
ki se svetijo v temi? Resnično, rabimo tudi to – odbor strokovnjakov za nadzor 
genetike…

3. nadzornik prenosov podatkov: Če ima ameriški futurist Ray Kurzweil 
prav, se bomo lahko leta 2050 vsi 'pretočili' v računalnike. Nekdo bo moral 

preveriti, ali so vsi naši podatki pravilno pre-
točeni in poskrbeti za ustrezne 
ukrepe, če pride do napake pri 
prenosu. Nenazadnje – zaščititi 
bo potrebno naše nežne duši-
ce, ki se bodo prenašale med 
človekom in strojem. 

4. informacijski varno-
stnik: zagotovo najboljša 
služba. Do 2050 bomo za-

gotovo imeli neke vrste 
svetovno oblast. In 
nekdo jo bo moral 
varovati pred kiber-
netskimi napadi s 
strani političnih 
prevratnikov.
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5. vrtnar avtohtone krajine: 
Avtohtona divja narava bo do 
leta 2050 preteklost. Kljub temu 
pa bo potrebno zaščititi ekosi-
steme in nadzirati robote, ki 
bodo odstranjevali invazivne 
živalske in rastlinske vrste 
iz lokalnih ekosistemov. 
In se pri tem zavedati, 
da je lahko neka rastli-
na v enem ekosistemu 
ključna za delovanje 
sistema, v drugem pa 
navaden plevel.    

6. Bio umetnik: Tudi biološki ume-
tnik. Ti umetniki svojo umetnost prav-
zaprav gojijo – kot resnično živo ume-
tnost …

7. krizni svetovalec za napačne odločitve: Za primere, ko boste po-
trebovali varuha, ki vas bo odvrnil od tega, da bi počeli stvari, za katere bi val 
lahko nekdo tožil. Ta ista oseba bo istočasno pazila na priložnosti, ko bi vi lahko 
nekoga tožili za njegova dejanja. Kakšen čudoviti svet bomo ustvarili.

8. ogljični policist: Ta bo nadzoroval izvrševanje strogih zakonov o izpustih 
ogljikovih spojin. Tudi leta 2050 se bomo še borili za zmanjševanje ogljičnih 
izpustov. Želimo si, da bi bilo to lažje rešiti, toda ne bo šlo drugače. Bo pa vsaj 
to področje ustrezno urejeno do takrat.

9. 3d pripovedovalec pravljic: Ves svet predstavljajo podatki in ustrezno 
prepričljiva zgodba rabi ogromno podatkov. To bo vrhunski poklic za multi-
medijskega umetnika. V zgodbo bo vpletal multimedijske vsebine, zmešane 
iz besedil, glasbe, videa, dodal jim bo nove zemljevide, demografske podatke, 
romane, zgodovinske podrobnosti in povedal vsakomur ustrezno prilagojeno 
zgodbo, ki jo želi, v polni 3D tehniki, z zvokom, glasbo in sporočilom. 

10. Popravljavec robotov: Naravnost iz znanstvenofantastičnih idej se-
demdesetih let prejšnjega stoletja – do leta 2050 bomo končno res potrebovali 
fante in dekleta, ki bodo popravljali robote. Pravzaprav že obstajajo: nekdo mora 
popravljati te robotske sesalnike, ki se prodajajo … 
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Zavod RS za zaposlovanje 
www.ess.gov.si

Gospodarska zbornica Slovenije
www.gzs.si/slo
Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije
www.ozs.si

Za informacije smo vam na voljo tudi projektni 
partnerji v okviru projekta pravi poklic za razvoj – 
right profession:

Pomurska gospodarska zbornica
www.pgz.si/si 

Razvojni center Murska Sobota
www.rcms.si
Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota
www.ooz-ms.si
Center idej
www.centeridej.si
Trgovinska in industrijska zbornica županije Zala
www.zmkik.hu
Trgovinska in industrijska zbornica županije Vas
www.vmkik.hu
Vladni urad županije Zala
www.zalakozig.hu

več informacij o projektu pravi poklic za razvoj 
najdete na spletni povezavi 
www.pgz.si/si/right_profession

In kaj, če mi poklici prihodnosti niso všeč?
Če vam poklici prihodnosti niso všeč, to še ne pomeni, da ne morete izgraditi uspe-
šne poklicne kariere. Izhajajte iz sebe in bodite to, kar ste. Edinstvenost in predanost 
vašim poklicnim ciljem in delu, ki ga boste z veseljem opravljali, so vodilo, da v va-
šem poklicu uspete. Še vedno bomo namreč rabili tudi ljudi v poklicih sedanjosti. 

Kam po informacije?
Informacije o razmerah na trgu lahko najlažje spremljate preko spletnih medijev, 
Zavoda RS za zaposlovanje, Gospodarske zbornice Slovenije, Obrtno – podjetniške 
zbornice Slovenije ali preko številnih evropskih organizacij za spremljanje razmer 
na trgu: International Labour Organisation, OECD – The Organisation for Econo-
mic Co-operation and Development, Cedefop - The European Centre for the Deve-
lopment of Vocational Training in druge. 
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Izberite področje dela, ki vas 

veseli, kjer ste dobri in kjer 

stalno iščete nove rešitve! 

Želimo vam, da to področje      

 odkrijete čim prej. 

    Želimo vam uspešno kariero!
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