
 
 

Dragi dijaki in dijakinje, učitelji in učiteljice,  

ali ste vedeli, da je kar 97,6 % možnosti, da bodo poklic računovodje v prihodnje 
opravljali roboti? Kako se pripraviti na nove poklice, ki vznikajo? Katera znanja, poklici in 
vrline bodo v prihodnosti tisti, ki vam bodo uresničevali želje po rasti, razvoju in 
varnosti? Kaj v sodelavcih iščejo tisti, ki zaposlujejo? In zakaj je prav toliko kot znanje 
pomembna ustvarjalnost?   

Namen skupnega druženja pod naslovom »Ne teslo, Tesla bom!«, ki bo 7. novembra ob 
11.35 uri v veliki predavalnici v 2. nadstropju Gimnazije Jurija Vege Idrija, je ambiciozen: 
da vam približamo prihodnost.  

Z nami bodo izjemni sogovorniki iz prakse, ki bodo podelili svoje izkušnje in kakšne 
sodelavce iščejo – tiste, ki so zvedavi, imajo iskrice v očeh... Dobimo se z željo, da boste 
dijaki našli odgovor prav zase in v življenju delali: to, kar vas veseli, v čemer ste dobri in 
bo vaše delo ustrezno plačano.  

In naj vam zaupamo že vnaprej: za ustvarjalnost in rast potrebujemo inženirje vseh 
poklicev. Zato dobrodošli tudi tisti, ki vam je (bolj) blizu družboslovje. Z nami bodo:  

 Nina Troha, iz podjetja COMCOM, svetovalka za finančno podjetje iz San 
Francisca, ki se ukvarja z naložbami v spletna posojila; 

 mag. Eva Cvelbar Primožič, izvršna direktorica za kadre iz Kolektorja; 

 Maja Leskovec, vodja razvoja procesa v podjetju BIA Separations; 

 Alen Cingerle, študent Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani. 
 

Pridite! Čim več nas bo, bolj ustvarjalna in lepša bo prihodnost.  
 

Častni pokrovitelj projekta Inženirke in inženirji bomo! je predsednik Republike Slovenije 
Borut Pahor. 

 
Mag. Anton Petrič, mag. Edita Krajnović in prof. dr. Janez Bešter 

soustanovitelji projekta Inženirke in inženirji bomo! 
 
 

Več informacij:  

 O projektu Inženirji bomo!  http://talentsrule.org/sl/  

 Dogodek bo izveden v okviru Evropskega tedna poklicnih spretnosti.  

 Organizacija dogodka: Zala Kerle (E: zala@mediade.si, T: 041 268 974) 
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