
 

 

Odgovornost moramo prevzeti sami. 

Za to, kako bo tekla naša kariera in kako dobro se bomo odrezali na trgu dela, smo v največji 

meri odgovorni sami. Začne se z izbiro poklica v mladosti, vendar ta odločitev pravzaprav ni 

tako usodna, saj v primerjavi z nekaj desetletji nazaj danes kariera ni več toliko vezana na 

poklic. V svojem življenju bomo najverjetneje menjali zaposlitve, opravljali različne poklice, 

različna dela, za katera bomo prejemali različna plačila. Povsem možno je, da bomo vmes 

doživljali tudi obdobja nezaposlenosti ali obdobja, ko bomo morali zaradi zahtev delovnega 

mesta ali spremembe kariere zopet v šolske klopi.  

Da bi lahko zastavili uspešno kariero, je pomembno, da razumemo lastne potrebe, da 

poznamo, kakšne so naše vrednote, interesi in sposobnosti. Če bo delo, ki ga opravljamo, 

potrjevalo naše vrednote, nam omogočilo uporabo svojih sposobnosti in močnih področij in 

nam nudilo ravno prav izzivov, bomo imeli občutek, da s svojim delom izražamo sebe – to pa 

se bo odražalo v zadovoljstvu, dobrem počutju, energiji in inovativnosti. V kolikor pa naše 

potrebe na delovnem mestu niso zadovoljene, se je vredno ponovno vprašati kdo smo, kaj 

nas resnično zanima, kaj bi želeli v življenju početi, kaj znamo, katera so naša močna 

področja in dobre lastnosti? Vprašamo se, kaj nas resnično zadovoljuje in kakšne spremembe 

bi lahko vnesli v življenje in tudi v svoje delo, da bi se bolje počutili? Morda pa je prišel čas, 

da svojo kariero zasučemo v povsem drugo smer.  

Najlažje je sicer storiti nič in se dan na dan pritoževati ali pa prelagati odgovornost na 

drugega. Težje se je zavzeti zase in za svoje življenje, saj to od nas terja nekaj časa in 

energije. Vsaka sprememba zahteva nekaj napora, vendar pa nas po navadi rezultati 

prepričajo, da je bilo vredno. Seveda pa si je potrebno zastaviti realne, dosegljive cilje.  

Včasih se tudi preveč bojimo sprejeti odločitev, zato raje ostajamo tam, kjer smo, v varnem 

okolju, ki ga poznamo, tudi, če za nas ni zadovoljivo. Odločitev se bojimo sprejeti, ker nas je 

strah obžalovanja. Vseeno pa je ravno sposobnost sprejeti odločitev zelo pomembna. Vedno 

imejmo pred očmi, da je prav vsaka odločitev za nekaj dobra in da torej ni napačnih 

odločitev. Iz vsake izkušnje, tudi če je slaba, se lahko nekaj naučimo in ko vemo več, lahko 

naslednjič naredimo drugače, bolje. V zvezi z našo kariero to pomeni, da nam bo odločitev za 

spremembo prinesla nove izkušnje, nova znanja, drugačnost. Seveda pa se moramo zavedati, 

da nobena služba ni idealna in popolnoma v skladu z našimi željami, interesi in 

sposobnostmi. Prav tako pa tudi nobena služba ni povsem v neskladju z našimi željami. 

Pomembno je, da se, tudi če se znajdemo v taki službi, trudimo ostati pozitivni in videti 

dobre stvari. Kako bomo gledali na svet okrog sebe, je namreč odvisno samo od nas.  
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