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Ne obstaja ena sama »prava« izbira. 
 

Vsi smo se že kdaj znašli v situaciji, ko smo morali nekaj izbrati, čeprav se nam nobena 
od možnosti, ki smo jih tedaj imeli na razpolago, ni zdela idealna. Morda so se nam 
opcije zdele mikavne in zanimive, a nobena ni bila tista »popolna«. Pa smo vendarle 
nekaj izbrali in – preživeli! In ne samo preživeli, mogoče smo bili nazadnje z našo izbiro 
celo zelo zadovoljni. Ali pa smo si potem premislili in naknadno izbrali čisto nekaj 
tretjega, kar sprva sploh ni bilo na razpolago.  
 
»Edina stalnica v življenju so spremembe«, je ugotovil že starogrški filozof Heraklit, in 
ta rek v sodobnosti velja še celo bolj! Spremembe so tisto, kar dela življenje zahtevno, 
a tudi in predvsem čarobno. Zadovoljstvo z življenjem in kariero ni odvisno zgolj od 
ene same »usodne« odločitve, temveč se gradi počasi, korak za korakom, na poti 
mnogih odločitev. Fino je, če znamo neštete priložnosti, ki stalno vznikajo v 
spreminjajočih se razmerah, izkoriščati v svoj prid in v njih poiskati dolgoročno 
zadovoljstvo. 
 
Prevelika osredotočenost na iskanje zgolj ene same »prave« izbire ima negativen 
učinek, ustvarja škodljiv pritisk in povzroča težave, saj ljudje pod stresom ne 
sprejemamo dobrih odločitev. V izbiranju šole in poklica bi moral vsakdo tudi uživati. 
In se zavedati, da obstaja več kot le ena »prava« šola in več kot le en »pravi« poklic 
zanj. 
 
 
 
 

Razmisli o svoji prihodnosti in sodeluj na 
nagradnem natečaju. Čakajo te super nagrade! 
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NALOGA: Tri življenja1  

 

 
Če želiš sodelovati na nagradnem natečaju, sledi navodilom po korakih: 
 

1. korak: Predstavljaj si, da bi lahko imel v prihodnosti kar tri življenja! 
Predstavljaj si svoje življenje števila ena. Kakšen si čez 20 let? Opiši svojo 
predstavo o sebi, povej:  

 Kako izgledaš?  

 Kaj delaš, kaj si po poklicu?  

 Kje in kako živiš? 

 S kom, kdo vse je s tabo? 

 Kaj te osrečuje? 

2. korak: Predstavljaj si alternativno, drugačno življenje (to sem jaz čez 20 let - 
druga varianta). 

3. korak: Zamisli si še tretjo različico svojega življenja v prihodnosti (to sem jaz 
čez 20 let – tretja varianta). 

4. korak: Svoje tri različne predstave o prihodnosti izrazi v izdelku. To je 
lahko kolaž slikic, ki jih najdeš na spletu, lahko je risba, lahko strip, lahko 
napišeš spis. Kakor ti najbolj ustreza, važno je le, da se iz tvojega izdelka da 
razločno razbrati zgodbe tvojih treh možnih življenj. V izdelek obvezno 
vključi napis: »Vem, kam grem.«   

5. korak: Razmisli o tem, katera od treh različic ti je najbolj privlačna, katera se ti 
zdi najverjetnejša? To različico nekako izpostavi. Razmisli še, ali si v postopku 
ustvarjanja različnih predstav prihodnosti užival?  

6. korak: Svoj izdelek pofotkaj, lahko kar s telefonom, da boš imel pripravljeno 
fotografijo za pošiljanje na natečaj. Enako stori z izpolnjenim prijavnim 
obrazcem.   

7. korak: Do 3. decembra 2021 nam pošlji fotografiji svojega izdelka in 
prijavnice po elektronski pošti na naslov: natecaj@ess.gov.si. Tako 
sodeluješ na natečaju in se poteguješ za bogate praktične nagrade. Prijaviš 
lahko torej fotografijo svojega izdelka, ki se navezuje na razpisano temo treh 
življenj.  

 
Pomagaj nam širiti vest o natečaju med vrstniki. Povej naprej, deli nalogo še s 
svojimi sošolci, prijatelji in znanci!  

                                                      
1 Vir: aktivnost iz priročnika »Praktični vodnik po razburkanih vodah kariernega svetovanja« (str.48), dostopno na 
https://www.vkotocka.si/wp-content/uploads/2021/10/A-practitioners-guide-in-uncharted-waters-of-cg_en.pdf. 
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