
 
Nove delovne izkušnje  
 
 
Vse je postorjeno        
Naučila sem se opravljati delo sobarice. Zelo zadovoljna. Zdaj vem, kako je videti soba, ko ti vse postoriš – čista 
je in pospravljena. Zaposleni so bili zelo prijazni, velikokrat so me pohvalili. To mi je zelo veliko pomenilo. Zaradi 
te izkušnje bom v tej smeri iskala svojo nadaljnjo zaposlitev. 
 
Piškoti   
Pri praktičnem preizkusu sem delala v proizvodnji, opravljala sem lažje fizično delo. Ročno sem izdelovala pasje 
piškotke različnih oblik in okusov. Zlagala tudi škatlice, v katere smo izdelke spravljali. Temu je sledilo še 
oblikovanje, etiketiranje, vtiskovanje datumov in zlaganje. V izdelovanje piškotov sem vložila svoje sposobnosti 
in znanje. Delo me je zelo veselilo. 
 
Nasprotje številk  
Predtem še nikoli nisem delala kot sodelavka v fotografski galeriji. V okviru praktičnega usposabljanja sem se 
prvič poskusila. To je bilo pravo nasprotje mojega nekdanjega administrativnega dela. Nasprotje številk. 
Hvaležna sem za to prakso. Poleg vodenja po razstavi sem skrbela za pogostitve, pri prireditvah fotokluba bila 
tudi hostesa. Ko se je preizkus končal, sem si zaželela nadaljevati. Še naprej čutiti ponos, srečo in veselje. 
 
Tudi to je delo   
Večino dela sem opravljal doma. Urejal sem besedilo za predstavo, ga popravljal, vključil lekturo, razmišljal o 
svojem liku, delal govorne vaje, se tekst učil na pamet. In ugotovil, da moj spomin še vedno deluje. 
 
Znova  
Predhodnih izkušenj z administrativnimi deli nisem imela, a sem se kmalu ujela. Tudi zaradi prijaznega 
kolektiva. Moj delavnik so zapolnjevala različna opravila: evidentirala sem pošto in jo oddajala, pretekle 
dogodke sem vnašala v računalnik, skenirala in fotokopirala sem različne dokumente. Bilo mi je lepo, ker sem 
znova padla v delovno rutino. 
 
Ko ne rečejo, ampak ti pokažejo, da delaš dobro  
Narava mojega dela je bila taka, da sem potreboval veliko prostora. Spise sem moral razvrščati po abecedi. Nič 
lažjega, boste rekli. Tako sem sprva mislil tudi sam. A, B, C, Č, D … in tako naprej. Pa sem kmalu spoznal svojo 
zmoto. Nekateri priimki se lahko razlikujejo med seboj šele pri peti črki! In potrebna je bila koncentracija, z 
dušo in telesom sem moral biti pri stvari. Drugače se nobeno delo ne opravi, kot je treba.  
Delal sem v glavnem v prvem nadstropju, kjer imajo zaposlene veliko mizo, za katero se po navadi malica. 
Nekega dne so mi same od sebe rekle: »Ti potrebuješ več prostora. Zakaj svojega dela ne bi opravljal za to 
mizo. Me lahko malicamo tudi v svojih pisarnah.« To sem razumel kot priznanje za svoje delo. Pomenilo mi je 
veliko več, kot da bi me kdo pohvalil z besedami.  
 
Izkušnja  
V okviru usposabljanja sem v Ozari delala z invalidnimi osebami. Prijazni so in veseli, z upanjem zrejo v vsak 
novi dan. Prirasli so mi k srcu in tudi oni so me sprejeli za svojo. V spominu mi je ostal poseben dogodek.  
Nekega dne se je pokvaril avtomat za kavo in poklicali so servis. V odmoru za malico sem naletela na fanta, ki 
je zaradi okvare ošteval deklico.  
»Pa saj nisem bila jaz,« je jecljala.  
Fanta sem vprašala, kaj se je zgodilo, pa je jezno odgovoril: »Tolčejo po avtomatu in kdo ve, kaj vse še počnejo 
z njim.«   
Dekle se je prestrašeno skrivalo za menoj.  
Razjezila sem se in rekla fantu: »A tega ne moreš povedati šefom? Zakaj se spravljaš nanjo, ko niti ne ve, za kaj 
gre?!«  
Fant je samo še nekaj zabrundal, potem pa utihnil. Dekle sem objela okoli ramen in jo odpeljala nazaj na njeno 
delovno mesto. Lepo se mi je zahvalila. In jaz? Jaz pa sem se počutila … kot heroj! 
 


