
 
JE TA POKLIC PRIMEREN ZAME? 

 

Želimo ti uspešno odločitev!  

 
 

Izbira poklicne poti je ena izmed najpomembnejših odločitev v življenju. Pri načrtovanju je pomembno, 
da upoštevamo svoje želje, interese, sposobnosti in možnosti, ki jih imamo, oziroma ugotovimo, kaj 
nam manjka, da bi dosegli želene cilje. Pravilna izbira pozitivno vpliva na uspešnost in zadovoljstvo v 
času šolanja ter kasneje na delovnem mestu. 

 
V nadaljevanju so v tabeli naštete in opisane nekatere lastnosti in spretnosti. Dobrih in slabih lastnosti 
ni, so le take, ki so v nekem poklicu bolj, v drugem pa manj pomembne. Z razmislekom o naštetih 
lastnostih in spretnostih si boš mogoče lahko pomagal/a pri odločitvi za našo šolo oziroma 
izobraževalne programe, ki jih izvajamo. Vrstni red je naključen. Uporabili smo moški spol (učenec). 

 

Lastnosti in spretnosti 
Zame: 

ne drži malo drži zelo drži 

veseli me delo z ljudmi    
sem zanesljiv in odgovoren     
hitro vzpostavljam stike in se znam pogovarjati z različnimi ljudmi    
všeč mi je raznoliko delo    
v odnosu do drugačnih sem strpen     
zanima me zgradba in delovanje človeškega telesa     
sem natančen in znam dobro opazovati    
sposoben sem se hitro in samostojno odločati    
imam razvite ročne spretnosti    
skrbim za zdravo življenje in dobro fizično in psihično kondicijo    
sem prijazen, potrpežljiv in spoštljiv do soljudi    
pripravljen sem se izobraževati in usposabljati tudi, ko bom v 
službi 

   

imam primeren odnos do čistoče, osebne higiene in urejenosti      
sem optimističen, v situacijah iščem dobre strani     
ko vidim rano in kri se ne ustrašim    
rad pomagam starejšim ljudem in jih spoštujem    

 
Naštetih je nekaj lastnosti in spretnosti, za katere je priporočljivo, da bi jih srednje medicinske sestre, 
srednji zdravstveniki, kozmetične tehtnice, kozmetični tehniki, bolničarke-negovalke in bolničarji-
negovalci imeli. Zavedamo se, da jih je težko izmeriti, najbrž katero tudi težko prepoznati. Nekatere 
med njimi se bodo lahko izoblikovale še v času šolanja, vendar če večina teh lastnosti zate vsaj malo 
drži, potem imaš dobre možnosti, da so ti poklici primerni zate. Če si 5- ali večkrat odgovoril z NE DRŽI, 
ti svetujemo, da dobro razmisliš o svojih željah in pričakovanjih, pridobiš še več informacij o poklicu in 
se pogovoriš s starši in šolsko svetovalno delavko. 


