31. MEDOBČINSKI OTROŠKI PARLAMENT
IN INTERVJU Z GOSTI
V torek, 30. marca je potekal 31. medobčinski otroški parlament. Letos nekoliko drugače,
preko video povezave (platforma Zoom). Iz naše šole so se ga udeležili štirje učenci. To sta
bili Anika Tratnik in Mila Škrlj, predstavnici 8-ih razredov in Erik Curk in Maja Brilj,
predstavnika 9-ih razredov. Usmerjal jih je g. Luka Hrovatin, mentor otroškega šolskega
parlamenta. Dogodka pa sva se udeležili tudi novinarki, Kaja Krečič in Zala Prah Celoten
dogodek je organiziral MDPM Ajdovščina, povezoval pa ga učenec Osnovne šole Danila
Lokarja Miha Plahuta (predsednik 31. medobčinskega otroškega parlamenta). Mladi
parlamentarci so s svojimi mentorji že razpravljali o poklicni prihodnosti, ki je letošnja tema
otroških parlamentov po celi Sloveniji. Nagovorila jih je ga. Kristina Valič, predsednica
MDPM Ajdovščina, g. Tadej Beočanin in g. Goran Kodelja. Sledilo je poročanje mladih
parlamentarcev o njihovem dogajanju na šoli.
Parlamenta sta se udeležili tudi gostji ga. Alenka Stanič, svetovalka za ključne kadre in ga. Eli
Elvisa Petrovič, svetovalka za zaposlovanje (ZZRS). Ga. Alenka Stanič se ukvarja z iskanjem
ključnih kadrov. Najeme jo podjetje, da jim priskrbi ustrezen kader. Težko si predstavlja, da
bi bil nekdo 60 let v enakem poklicu. Izobrazba, ki jo pridobiš v mladosti ni nujno tvoj
življenjski poklic. Ga. Alenka Stanič ima magisterij iz antropologije, a jo je pot zanesla v druge
vode. Doktorirala je na področju, ki se ukvarja z delovanjem naših možganov. Poudarja, da v
Sloveniji sistematično izgubljamo izobražen del prebivalstva.
Ga. Eli Elvisa Petrovič je svetovalka za zaposlovanje. Dela na Zavodu za zaposlovanje
Republike Slovenije, kjer mladim oz. brezposelnim pomaga pri izbiri ustreznega poklica. Na
zavodu so na voljo predvsem mladim za podporo, sodelovanje … Meni, da kariero lahko
stopnjuješ.
Sledilo je 20 minutno delo po skupinah z gostjama. Na delavnici ge. Alenke Stanič so se
pogovarjali oziroma razpravljali o poklicih prihodnosti. Meni, da imajo starejši veliko izkušenj
in nasvetov za mlade, a je končna odločitev njihova. Veliko poudarka je dala na »življenjsko
dobo poklicev«. V prihodnosti se bodo poklici modernizirali, delodajalci bodo potrebovali
manj kadra, nato pa bodo poklici izumrli. Misli, da bodo blagajnika v roku 10-ih let zamenjale
avtomatske blagajne. Poklic varnostnika je trenutno v velikem vzponu. Govorili so tudi o
poklicih, ki ne bodo nikoli izumrli. To so poklici v zdravstvu, inženirji vseh vrst, poklici v zvezi z
informacijami, programerstvo, tehnologija, farmacevtska in prehrambna tehnologinja,
transport … Poudarja, da nikoli ne bo izumrla človeška kreativnost (roboti je ne bodo mogli
nadomestiti). Pri izbiri nadaljnje usmeritve moramo slediti tistemu, kar nas veseli. Osnovna
izobrazba je podlaga za nadaljnje pridobivanje znanja.
Na delavnici Eli Elvise Petrovič smo govorili predvsem o tem kako poteka proces zaposlitve
na ZZRS. Mladi parlamentarci so ji postavili vprašanje, kako se bodo poklici spremenili,
zaradi covida-19.Povedala je, da je veliko ljudi iskalo poklic, delodajalci pa niso potrebovali
toliko zaposlenih. Narasla so dela v povezavi z medicino (vzrok: covid-19), največ pa se išče

osnovnih del (delo v proizvodnji ipd.). Meni, da poklic ni vezan samo na izobrazbo. Na zavodu
za zaposlovanje nudijo usposabljanje za določen poklic. V času epidemije so imeli veliko dela,
ker je bilo veliko brezposelnih in podjetja so se zapirala. Pogovarjali so se tudi o tem, kako se
sestaviti prepričljiv življenjepis. Na zavodu nudijo tudi svetovalca za mlade, ki je lahko njihov
mentor. Svetuje jim, kateri poklic je najustreznejši za določeno osebo.
Na dogodku smo intervjuvali tudi nekaj gostov. Med njimi je bil tudi župan občine Ajdovščina
g. Tadej Beočanin. Odgovoril nam je na naslednja vprašanja.
1. Kaj menite katerih poklicev se bo najbolj potrebovalo v prihodnje?
»Mislim, da bi lahko to povežem z eno besedo – multripraktik. To je oseba, ki ima številna
veliko znanja in ima vsa ta znanja čim bolj skoncentrirana v eni osebi. Poleg tega pa menim,
da bomo potrebovali veliko poklicev v zdravstvu, oskrbi starejših. Predvsem pa naravoslovni,
tehnični in družbeni poklici.«

2. Ali v prihodnje načrtujete kakšne delavnice za pomoč mladim pri nadaljnji usmeritvi?
»Zaradi epidemije se bo letošnja Incastra preselila v spletno verzijo. Načrtujemo nov projekt z
imenom Garaža, ki bo omogočal stimulativno delovno okolje.«
3. Projekt Mladost na burji je bil med mladimi zelo dobro sprejet. Kako je epidemija
vplivala na potek tega projekta?
»S potekom projekta sem bil zadovoljen kljub epidemiji. V prihodnje si želimo več udeležencev
3. triade.«
4. Kako je epidemija vplivala na zaposlitev/delovna mesta v občini Ajdovščina?
»Delovna mesta so kljub epidemiji v občini Ajdovščina rasla.«
Med intervjuvanci je bil tudi župan občine Vipava g. Goran Kodelja. Tudi njemu smo postavili
nekaj vprašanj na temo poklicne prihodnosti in poklicih v občini Vipava.
GORAN KODELJA
1. Kaj menite katerih se bo v prihodnje najbolj potrebovalo?
»Poklici, ki bodo zahtevali strokovno in naravoslovno usposobljenost. Menim, da bomo nekoč
potrebovali varuha internetne zasebnosti.«
2. Povejte nam več o tem, da se bo fakulteta za vede o zdravstvu preselila na splet.
Mislite, da se bo zaradi tega posledično več mladih odločalo za študij zdravstva?
»Veselim se te selitve fakultete v Vipavo. Mislim, da je to kot nekakšen magnet za mlade.
Letos septembra bodo sprejeli 150 študentov. To je »podružnica« šole za višje zdravstvo z
obale.«
3. Kako je epidemija vplivala na zaposlitev/delovna mesta v občini Vipava?
»Strinjam se z g. Beočaninom. Delovna mesta so kljub epidemiji rasla.«

4. Načrtujete v občini Vipava kakšne delavnice za pomoč pri nadaljnji usmeritvi?
»Občina Vipava je majhna občina, zato nimamo te možnosti. ROD Ajdovščina prihaja na
delovno mesto na šole izvajat različne delavnice. Podpiram razvoj podjetništva.«
Kot smo že omenili sta bili na parlamentu tudi dve gostji, ki se ukvarjata s področjem o
poklicih. Prvo smo intervjuvali go. Eli Elviso Petrovič.
ELI ELVISA PETROVČIČ
1. Kaj menite, katerih poklicev se bo najbolj potrebovalo v prihodnje?
»Tega ne moremo točno napovedati. Vsekakor pa več družboslovnih kot pa naravoslovnih
poklicev.«
2. Kako je epidemija vplivala na nadaljnjo usmeritev mladih?
»Z njimi smo bili v kontaktu preko telefona, mail … Ohranjali smo stik z njimi.«
3. Kaj svetujete mladim, ki še ne vedo, kaj bi radi delali oz., za kateri poklic bi se
odločili?
»Želim, da razmišljajo. Pridejo do nas in gremo skupaj skozi proces zaposlitve. Zelo jim lahko
pomaga tudi program KIK – Kam in kako?.«
Na vprašanja nam je odgovorila tudi ga. Alenka Stanič, ki se ukvarja s poklici prihodnosti.
ALENKA STANIČ
1. Kaj menite katerih poklic se bo najbolj potrebovalo v prihodnje?
»Perspektivni poklici: inženirji (vseh vrst), zdravje in nega, poklici povezani s transportom in
logistiko, umetnost in kreativnost. Mislim, da kreativnosti in ustvarjalnosti roboti ne bodo
mogli nikoli zamenjati.«
2. Za katere poklice se odloča največ mladih?
»Tega ne vem točno. Razmišljam pa takole: mladi so odprti za novosti in se ne bojijo
novodobne tehnologije.«
3. V današnjem času vse več mladih presedi za računalnikom. Ali sodobna tehnologija
vpliva na nadaljnjo usmeritev mladih?
»Da, ampak to je neizbežno.«
Na koncu so udeleženci prišli do sklepa, da bo v prihodnosti kar nekaj poklicev izumrlo oz. jih
bo nadomestila umetna inteligenca. Še vedno pa bomo potrebovali t. i. perspektivne poklice,
ki še dolgo ne bodo izumrli. Predvsem pa umetne inteligence ne bodo mogle nikoli
nadomestiti človeške kreativnosti. Na parlamentu so si mladi parlamentarci izmenjali veliko
misli, glede poklicne prihodnosti.
Dogodek se je končal s sklepi in povabilom na regijski parlament.
Učenki Osnovne šole Šturje, Zala Prah in Kaja Krečič

