
Ujemi  
prihodnost!  



Hej!
Tvoje šolanje se počasi 
končuje ... Že razmišljaš 
o tem, kakšno delo želiš 

opravljati v prihodnjih letih?
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Iskanje prve zaposlitve je lahko 
kar stresna in naporna izkušnja, še 
posebej, če nanjo nismo ustrezno 
pripravljeni. Brošura, ki jo držiš v 
rokah, ti bo v pomoč pri soočanju z 
izzivi, povezanimi z iskanjem službe, 
poskrbi pa lahko tudi za nekaj zagona 
in navdiha, da odkriješ svojo novo 
strast. V njej ti podajamo napotke in 
vaje za premagovanje ovir, na tebi pa 
je, da svoj potencial izkoristiš.
Zavihaj rokave in ujemi svojo 
prihodnost!
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Vpliv tehnologije na življenje

Hiter razvoj tehnologije je zaznamoval 
in olajšal več področij našega življenja. 
Najbolj je vplival na področja agrikulture, 
proizvodnega dela, transporta in logistike 
– vse naprednejša tehnologija je namreč 
močno pripomogla k varnosti pri delu, pa 

tudi pohitrila in poenostavila posamezne 
delovne postopke. Ne smemo pa pozabiti 
niti pomembnega napredka v medicini, 
kjer je tehnologija rešila in izboljšala veliko 
življenj, poleg tega pa zvišala produktivnost 
in povečala zaposlovanje. 

Nova tehnologija je poskrbela za nastanek 
številnih poklicev, ki skrbijo za njeno 
avtomatizacijo. Izvrševalno funkcijo so 
namreč prevzeli stroji, človek pa je vse 

pomembnejši pri 
nadzorovalni in 
načrtovalni funkciji. 

V Združenih državah 
Amerike naj bi tako 

razvoj tehnologije 
v preteklih 
letih prinesel 16 
milijonov novih 
delovnih mest.
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IN

DUSTRIJA1.0
IN

DUSTRIJA2.0

IN

DUSTRIJA3.0

IN

DUSTRIJA4.0

Razvoj tehnologije

Obdobje 
mehanizacije

Vodna in 
parna energija 
za masovno 
proizvodnjo

Obdobje 
masovne 

proizvodnje

Električna 
energija in 
proizvodnja na 
tekočem traku

Obdobje 
računalnikov

Uporaba 
elektronike in 
informacijskih 
tehnologij

Obdobje pametnih 
naprav in 

globalizacije

Avtonomni roboti, 
obogatena 
resničnost, aditivna 
proizvodnja, Big 
Data, oblačne 
tehnologije, 
kibernetska varnost, 
kibernetski fizični 
sistem, internet stvari 
(IoT), simulacije, 
sistemska integracija 

18. stoletje 19. in zgodnje 
20. stoletje 

70. leta 
20. stoletja 

21. stoletje 
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 Izobraževanje – informacije iščeš na 
spletu ali v knjigah?

 Zabava – pogosteje igraš igre 
prek zaslona (računalnik, televizija, 
telefon) ali v živo?

Danes si dneva brez tehnologije ne 
znamo več predstavljati. Razmisli, 
koliko si od nje odvisen na naslednjih 
področjih življenja:

200.000 $

v najbolje 
plačanih 

industrijah 
(finance in razvoj 

tehnologije)

134.000 $

ob koncu 
kariere

110.000 $

na sredini 
kariere

85.000 $

začetnik

Povprečna letna plača strokovnjaka za podatke v ZDA

 Odnosi – se s prijatelji pogosteje 
pogovarjaš v živo ali prek spletnih 
aplikacij?

 Zdravje – zaupaš zdravljenju brez 
sodobnih medicinskih pripomočkov?

Vloga tehnologije 
danes
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Cilj oblikovanja virtualne resničnosti je 
izkušanje alternativnega obstoja z vsemi 
čutili. Bolje oblikovana virtualna resničnost 
zato uporabnike dosega prek vida, sluha 
in dotika. Z ločevanjem od fizičnega sveta 
se uporabnik odmakne od realnosti, kar 
dosegamo že na mnogih področjih. Tisti, 
ki jim potovanja niso pri srcu, lahko na 
primer mnoga doživetja izkusijo kar prek 
naglavnega seta. 

Ljubitelji gledališča si izbrane predstave 
lahko ogledajo v navidezni resničnosti. 
Obiskovalci muzeja v Washingtonu pa 
se lahko medzvezdnega potovanja 
udeležijo v sklopu vesoljske razstave.

VIRTUALNA 
 RESNIČNOST

= računalniško generirano 
okolje s scenami in objekti,  
ki uporabniku ustvarijo 
občutek, da je dejansko 
prisoten v danem okolju. 
Okolje se zaznava s pomočjo 
virtualnih očal.
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Vloga telekomunikacij pri razvoju 
virtualne resničnosti

 Medtem ko je tehnologija prve generacije 
v 80. letih 20. stoletja podpirala le klice, 
ki so prenašali govor (z največjo hitrostjo 
prenosa 2,4 Kbps), je tehnologija druge 
generacije predstavila še pošiljanje kratkih 
sporočil, tako besedilnih kot slikovnih  
(z največjo hitrostjo do 50 Kbps). 

 Malo manj sta poznani tehnologiji 2.5G 
in 2.75G, ki sta predstavili nove tehnike 
prenašanja podatkov z večjo hitrostjo. 

 Leta 1998 je sledila tehnologija tretje 
generacije, ki je povečala hitrosti prenosa 
podatkov do te mere, da so se lahko 
vzpostavili video klici in brskanje po spletu. 

 4G (z največjo hitrostjo do 100 Mbps med 
gibanjem oziroma 1 Gbps pri mirovanju), 
ki predstavlja standard današnje 
komunikacije, omogoča igranje spletnih 
video igric, mobilno televizijo v visoki 
ločljivosti, videokonference in 3D televizijo.

Pri ustvarjanju virtualne resničnosti 
nosijo pomembno vlogo tudi 

telekomunikacije, predvsem s 
tehnologijo 5G, ki omogoča visoko 

zmogljivost, zanesljivost in nizko 
zakasnitev informacij. 
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5G

Vir: Lifewire.com

 Najnovejša tehnologija 5G je 
izboljšana tehnologija četrte 
generacije, ki ponuja višje 
hitrosti prenosa podatkov, 
večjo gostoto povezav, manjše 
zakasnitve in prihranek energije. 
Omogoča hitrost do kar 20 
Gbps. Zato ne čudi dejstvo, 
da bo prav tehnologija pete 
generacije pospešila četrto 
industrijsko revolucijo, ki bo 
zabrisala meje med digitalnim 
in fizičnim svetom. Čeprav tega 
še nismo dosegli, poznamo 
tehnologije, ki so temelj te 
prihodnosti in so že v ozadju 
tako telekomunikacij kot tudi 
virtualne resničnosti.
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Kaj se skriva v ozadju virtualne 
resničnosti?

Diskovna polja
So tehnologija, ki virtualno shranjuje iste 
podatke na različnih mestih (na več trdih 
diskih ali SSD pogonih), da zaščiti podatke v 
primeru okvare diska. Diskovna polja so eden 
izmed najboljših načinov za preprečevanje 
izgube podatkov na strežniku.

Računalništvo v oblaku
Računalništvo v oblaku pomeni zagotavljanje 
računalniških storitev, vključno s strežniki, 
podatkovnimi bazami, omrežjem, 
programsko opremo in analitiko – vse prek 
interneta oziroma oblaka. Podatkovni 
centri, ki jih upravljajo ponudniki storitev, 
uporabnikom omogočajo shranjevanje 
podatkov, zaradi česar imajo ti manjše lastne 
stroške, obenem pa lažje dostopajo do 
podatkov z različnih lokacij.

Tipi oblakov: javni, zasebni, hibridni.
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Vir: RCNM

Omrežna infrastruktura
Omrežja delimo glede na vzorec povezav, kar 
imenujemo topologija, ali glede na geografski 
razpon (velikost in namen omrežja).

Topologije:
 Zvezda
 Obroč
 Vodilo
 Polna (mesh)
 Infrastrukturna brezžična
 Ad hoc
 Brezžična polna

Geografski razponi:
 PAN – Personal Area Network
 LAN – Local Area Network
 WLAN – Wireless Local Area Network
 CAN – Campus Area Network
 MAN – Metropolitan Area Network
 SAN – Storage Area Network
 WAN – Wide Area Network
 VLAN – Virtual Local Area Network

Strežnik
Je centralizirana naprava, do katere se 
povezujejo ostali računalniki s pomočjo 
interneta ali lokalno.

Vrste strežnikov:
 Spletni strežnik
 Strežnik baz podatkov
 Strežnik za e-pošto
 Posredniški strežnik
 Strežnik DNS
 Strežnik FTP
 Strežnik DHCP
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Avtomobilska industrija 
Inženirjem in projektantom virtualna 
resničnost omogoča lažjo predstavo 
končnega izdelka pred dejansko izdelavo 
avtomobila. Avtomobilska industrija je tako 
s pomočjo virtualne resničnosti prihranila 
že milijone, saj so lahko zmanjšali število 
zgrajenih prototipov.

Zdravstvo
S pomočjo virtualne resničnosti se v svojem 
delu izpopolnjujejo zdravstveni strokovnjaki, 
uporablja pa se jo tudi v terapevtske namene. 
Zdravniki ponekod denimo že predpisujejo 
obisk virtualnega sveta za zmanjševanje 
stresa ali tesnobe.

Kako virtualno resničnost 
uporabljajo v različnih panogah?

Telekomunikacije
Televirtualnost = skupna virtualna 
resničnost za udeležence na daljavo prek 
telekomunikacijske povezave.

Virtualna resničnost je nadvse obetavno 
področje tudi v telekomunikacijah, saj bodo 
v prihodnosti telekomunikacijski sistemi 
prenašali človeška verbalna in neverbalna 
sporočila, poleg tega pa bodo s pomočjo 
virtualne resničnosti omogočali popolno 
občutenje oddaljenih informacij.
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Nekatere nepremičninske agencije 
omogočajo ogled hiš in stanovanj kar s 
pomočjo virtualne resničnosti. Ljudem tako 
prihranijo veliko časa, saj lahko iz izbora za 
fizični ogled izločijo objekte, ki jih pri ogledu v 
virtualni resničnosti ne pritegnejo.

V arhitekturi je bila včasih priljubljena 
uporaba 3D modelov, virtualna resničnost pa 
to izkušnjo še nadgrajuje. Omogoča namreč 
eksperimentiranje pri oblikovanju, hkrati pa 
postopek načrtovanja bistveno poceni, saj 
omogoča manjšo izdelavo prototipov, kar 
prihrani veliko dragocenega časa.

Podjetja virtualno resničnost uporabljajo tudi 
za opremljanje domov, saj pred izvedbo 
pogled skozi očala omogoča natančno 
predstavo o prostorih, barvnih shemah, 
osvetljavi, ventilaciji in električnih napeljavah.

Arhitektura, nepremičnine 
in dizajn
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Kako meniš, da bo virtualna 
resničnost še pripomogla k 
naslednjim področjem:

 zdravstvo
 zabava
 telekomunikacije
 ostalo

Razmislek  
o prihodnosti Prostor za ideje in razmislek!
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Virtualna resničnost 
v številkah

Vira: statista.com, dataprot.net

V letu 2020 je trg virtualne 
resničnosti dosegel 3,89 milijarde 

dolarjev, za leto 2022 mu jih 
napovedujejo 6,71, za 2024 pa kar 

12,19 milijarde. 

 Virtualno resničnost uporablja  
že 171 milijonov ljudi.

 Največ uporabnikov virtualne 
resničnosti je starih med 16 in  
34 let.

 Z uporabo virtualne resničnosti 
se lahko poškodbe na delovnem 
mestu zmanjšajo za 43 %.

 Leta 2030 bo z virtualno 
resničnostjo in umetno 
inteligenco povezanih kar 23 
milijonov delovnih mest.

 Približno 85 % podjetij za 
virtualno resničnost v prihodnosti 
načrtuje nadgradnjo in 
dopolnitev opreme.
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ISKANJE 
ZAPOSLITVE

RAZVIJALEC 
PROGRAMSKE 

OPREME

V letu 2030 bodo na 
trgu dela najbolj iskani 

razvijalci programske 
opreme ter analitiki in 

preizkuševalci kakovosti 
programske opreme.

 Njihova predvidena 
plača bo najvišja izmed 

vseh iskanih poklicev 
prihodnosti. 

Razmislek o poklicu in 
iskanju prve zaposlitve 
je zato izjemno 
pomemben, saj si s 
svojim prvim delovnim 
mestom lahko pridobiš 
ključne delovne izkušnje, 
s katerimi postaneš 
najbolj iskan kader.
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V začetku leta 2022 se je s pomanjkanjem 
ustreznih kandidatov za zaposlitev soočalo 
kar 54 % delodajalcev, od tega jih je bilo v 
velikih podjetjih skoraj 80 %.

 7,5 % kandidatom za delovno mesto 
primanjkuje delovnih izkušenj.

 4,6 % kandidatom primanjkuje poklicno 
specifičnih znanj in kompetenc.

 3,4 % kandidatom primanjkuje 
ustrezna izobrazba.

 2,9 % kandidatom primanjkuje splošnih 
kompetenc.

V drugi polovici leta 2022 delodajalci  
v Sloveniji iščejo:

 798 razvijalcev programske opreme,
 783 tehnikov za strojništvo.

S kakšnimi težavami 
se srečujejo 
delodajalci?

Vir: ZRSZ, Napovednik zaposlovanja 2022/I

Poskrbi,  da bodo 
delodajalci iskali 
prav TEBE!
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Mreženje = iskanje zaposlitve 
ali zaposlenega
 na osnovi 
poznanstev

Vira: mojedelo.com, novoresume.com

70 % novih 
delovnih mest 
ni oglaševanih 
na spletni strani 

delodajalca.

85 % prostih 
delovnih mest 

se zapolni s 
priporočili.

Kar 38 % 
zaposlenih vsaj 

enkrat sodeluje pri 
mreženju, zato ti 
lahko poznavanje 
ljudi na področju, 

kjer se želiš zaposliti, 
nekoč pride prav.
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Vir: zaposlitev.info

Delodajalci 
zaposlene izbirajo 
na podlagi trdih in 
mehkih veščinTrde veščine so sposobnosti, ki jih potrebuješ 

za opravljanje svojega poklica, na primer 
poznavanje specifične programske opreme, 
tujih jezikov in upravljanje določenih strojev.

 Kako prepoznaš 
svoje veščine? 

 Razmisli, v čem si 
boljši od ostalih.

 Sposobnosti 
prepoznaš tudi 
po doseganju 
nagrad in 
priznanj.

 Prijatelje vprašaj, 
v čem se jim 
zdiš še posebej 
izjemen.

Mehke veščine so sposobnosti, ki jih lahko 
uporabiš pri opravljanju kateregakoli dela, na 
primer komunikacijske spretnosti, reševanje 
težav in upravljanje časa.
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Prepoznaj svoje cilje  
in jih uresniči
Pri prepoznavanju ciljev in 
doseganju učinkovitejše 
komunikacije si lahko 
pomagaš s strukturiranim 
sporočilom. To dosežeš 
na način, da sporočilo 
oblikuješ tako, da 
odgovoriš na vprašanja:

STRUKTURIRANO 
SPOROČILO

Kaj? 
Vprašamo se, 

kaj želimo 
doseči?

Zakaj?
Vprašamo se, 

zakaj je to 
pomembno 
in koristno?

Kako?
Vprašamo se, 
kako lahko to 
dosežemo?
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KAJ želim doseči? KAKO lahko to dosežem?

ZAKAJ je to pomembno in koristno?

Najti službo v 
tehnološkem podjetju!

* Da lahko zaslužim 
dovolj denarja 
za stvari, ki me 
navdušujejo.

* Da postanem uspešen 
na področju, ki me 
veseli.

* Z aktivnim 
opazovanjem 
napredka na 
področju tehnologije.

* S pogumnim 
pošiljanjem 
življenjepisov  
in iskanjem možnosti  
za zaposlitev.

* S spremljanjem top 
podjetij in njihovih 
strokovnjakov.
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KAJ želim doseči? KAKO lahko to dosežem?

ZAKAJ je to pomembno in koristno?
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KAJ želim doseči? KAKO lahko to dosežem?

ZAKAJ je to pomembno in koristno?
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MODEL ABCD

Usmeri se k iskanju 
rešitev
Z metodo ABCD v štirih 
korakih najdeš rešitev 
za vsak izziv. Metoda je 
zastavljena tako, da se 
najprej osredotočiš na 
težavo oziroma izziv, nato 
pa se usmeriš k rešitvi, za 
katero pripraviš akcijski 
načrt. Seveda pa se 
moraš pripraviti tudi na 
morebitne ovire.
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 Kaj je nezaželeno 
stanje?

 Kaj je problem?
 Ali je problem rešljiv?
 Ali je problem zate 

rešljiv?

 Kaj lahko narediš?
 Kaj boš naredil?
 Kakšni so koraki za 

doseganje cilja?
 Do kdaj boš to naredil?
 Kaj še?

 Kaj je želeno stanje?
 Kako se razlikuje od 

trenutnega stanja?
 Kaj je cilj?
 Ali je cilj zate 

izvedljiv?

 Kaj te (lahko) ovira 
na poti do cilja?

 Katere ovire si 
postavljamo sami?

 Katere ovire vam 
postavlja okolje?

 Kako se jim lahko 
izogneš/jih rešiš?

 

A
C

B
D

PROBLEM REŠITEV

OVIREAKCIJSKI NAČRT  
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B

D

PROBLEM REŠITEV

OVIREAKCIJSKI NAČRT  

C
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B

D

PROBLEM REŠITEV

OVIREAKCIJSKI NAČRT  

C
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Ker se priložnosti za predstavitev želenemu 
delodajalcu ne pojavijo ravno vsak dan in te 

lahko doletijo v hipu, je ključnega pomena, 
da znaš ta čas dobro izkoristiti. Pri tem 

ti lahko pomaga t. i. elevator pitch, ki je 
časovno omejena osebna predstavitev in 
jo je mogoče opraviti v času ene vožnje z 

dvigalom. Namen takšne predstavitve je 
vzbujanje sogovornikovega zanimanja.

ELEVATOR PITCH
30  

SEKUND

100–150  
BESED

Vsebina:
 Predstavi se
 Predstavi svojo 
zgodovino

 Razloži relevantne 
informacije

 Poudari povezavo  
s sogovornikom

 Vprašaj, kar te zanima
 Zaključi pozitivno



Zdaj si opremljen z orodji, ki ti bodo 
v pomoč pri premagovanju izzivov, 
povezanih z iskanjem zaposlitve.
Postavi si cilje in načrt, kako boš svoje cilje 
uresničil. Ne pozabi imeti odprtih oči, saj 
nikoli ne veš, kdaj se ti bo utrnila enkratna 
priložnost, da se predstaviš bodočim 
delodajalcem. Delodajalcem lahko pošlješ 
svoj življenjepis in preveriš, ali iščejo 
zaposlene, čeprav nimajo razpisanih 
prostih delovnih mest. Podjetja, v katerih 
si želiš delati, lahko spremljaš tudi na 
njihovih družbenih omrežjih in si tako na 
tekočem z novimi delovnimi mesti.
Predvsem pa nikoli ne obupaj in imej ob 
sebi ljudi, ki jim zaupaš in ob katerih se 
počutiš varno.

Ujemi svojo prihodnost!

ZAKLJUČNI 
POZDRAV
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PROSTOR ZA IDEJE IN RAZMISLEK
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PROSTOR ZA IDEJE IN RAZMISLEK



070 700 700www.telemach.si


