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je drugacen
Vsak moj delovni dan

Z lnstituta JoZef Stefan prihaja finalistka Tina Rucigaj. Testiranja se je prvic
udeleZila leta 2008, od leta 2O1O pa se je stanovskim kolegicam na preskusu
pridruZila vsako leto. Staraie 32let in ima 6 let delovne dobe, prakticne izku5nje pa
1e zadela pridobivati Ze v Studentskih letih.

Besedilo: Petr-a llar

Ioto: Andrel KriZ

Na testiraniu za tajnico leta je bila torej petii.
Na vpraianje, ali je po konianem testiranju
mislila, da bo med najbolj3imi rremi, odgo-
varja: "ob koncu testiranja 3e pomislila
nisem; da bom pristala med finalis*ami. Zato
je bil klic Marte Pikalo res pravo in prijetno pre-

senetenje. Res pa ie, da sem si ie pred testiran-

fem rekla, da je to moje zadnje testiranje in
sem se ga udele2ila iisb neobremenjeno.<

Kaj vam osebno pomeni dobra uvrsti-
tev na tovrstnem preizkusu znanja? ln
ka1 pomeni vaSemu nadreienemu in
sodelavcem?

Zame osebno dobra uvrstitev pa tudi pre.jem

certifikata v preteklih letih, pomeni dodatno
potrditev da imam zahtevane kompetence za

poklic, ki ga opravljam. Vodja, prof dr. Bar-

bara Malic, je bila nad dobro uvrstitvijo
navduiena. Sodelavci pa ta hip, ko odgova-
r.;am na vpraianja, se ne vedo, da sem finalist_

ka. Ker imamo na Odseku za elektronsko

keramiko 2e izkusnje s prejemi raznovrstnih
nagad in priznanj, pa 2e vnaprej vem, da

bomo hrdi mojo uvrstitevprimerno proslavili.

Prihajate iz institucije, kjer so osebni in
profesionalni razvoj ter razvojna narav-
nanost nekaj disto vsakdanjega? Je
tako tudi na va5em delovnem mestu?
Z vaSo ugotovitviio se strinjam. Vsak moj
delovni dan je drugaien in brez nenehnega
uienja ter izpopolnjevanja znanja bi verjet-
no delo veliko te2je opravljala. Navduienje
kolegov nad raziskovalnim delom je le do-
datna motivacija, da tudi sama sku3am tim
bolje opravljati svoje delo.

Kako razvijate sami sebe in svoie zna-
nje, veSdine?

Obiasno se udele2ujem dolotenih oblik
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strokovnega izpolnjevanja in posvetov
zlasti s kadrovskega podroija in financ.
Glede na nenehne spremembe zakonodaje
se mi zdi nujno, da sem obve3tena o aktual-
nih novostih. Od leta 20t I znanie dopol-
njufem tudi v Centru odlitnosti NAMA-
STE in sodelujem kot strokovna sodelavka.

Bogato popotnico ter neprecenljive nasvete

za delo in 2ivljenje pa mi je dala moja
prejSnja, 2al 2e pokojna, vodja, prof. dr.

Marija Kosec. Za to ji bom vedno hvale2na.

Vam je delo, ki ga opravljate, v veselje
in izziv? Se na tem delovne mestu in v
tem poklicu vidite tudi v prihodnje
glede.na to, da ste kondali Fakulteto
za druZbene vede?
Po izobrazbi sem diplomantka kadrovskega
managementa in znanje, ki sem ga pridobi_
la na fakulteti, lahko koristno uporabliam
pri svojem vsakdanjem delu. Ker je delo, ki
ga opravljam, kombinacija administra-
tivnih, kadrovskih in finaninih opravil, si

lahko predstavljate, da je v moji pisarni ved-
no pestro, delo pa mi je v izziv. Z drugimi
besedami - zjutraj grem rada v sluibo.

V katero smer si 2elite razvijati in na-
predovati za vedje zadovoljstvo v po-
klicu in 2ivljenju?
Trenutno (2e iisto predolgo, bi rekel moj part-
ner) kontujem magistrski Studii managemen-

ta neprofitnih organizacij na Ekonomski
fakulteti v Ljubljani. To je vsekakor eno od
poglavij v mojem 2ivljenju, ki ga zelim dim
prej kontati. Potem pa napre.i . ..

Ka1 bi po tej izku5nji svetovali kolegi-
cam, ki Se oklevajo glede testiranja?
Vsako leto sem bila znova presenecena, da se

tako malo kolegic udele2i testiranja. In nekako

nisem na3la odgovora, zakai je tako. Udele2ba

na testiranju je popolnoma anonimna ter
popolnoma brezplatna in je odliina mo2nost
za preskus znanja. Na testiranju lahko spoznai
tudi nove kolegice, ki ti lahko pomagajo s

strokovnimi nasveti. In dostikrat se med
udelezenkami testiranja, med udele2enkami

kongresa pa sploh, spletejo prava prijateljstva.

Torej kar pogumno! Vse, kar morate storiti, je

to, da se prijavite in si vzamete ias, le en so-

botni dopoldan, ko poteka testiranje.
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