
Katero delo opravlja ta oseba?

Ali je OK, če moški dela v vrtcu?

Koliko lahko zaslužim v socialnem sektorju?

Lui je zdravstveni tehnik. 
V Sloveniji je v tem poklicu približno 
15 % moških in njihov delež narašča.

Ja.
 Mnogi starši in vzgojiteljice cenijo raznolikost v 

delovnem kolektivu.

To je odvisno od tega, v kateri plačni razred 
si razporejen. Plače se gibljejo od 440 EUR 
v 1. plačilnem razredu, do 5.420 EUR v 65. 

plačilnem razredu.
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Diplomirani zdravstveni tehniki v Sloveniji so 
plačani od 1320 evrov bruto (29. plačni
razred), z napredovanjem pridejo do 44. 
plačnega razreda in 2380 evrov bruto.

Trenutno je samo nekaj moških babic, 
vendar naj te to ne ustavi, če si želiš, 

da bi to bil tvoj poklic.

To je odvisno od tvojega odnosa do dela. 
Delo z ljudmi je vsak dan drugačno, 

tudi če so aktivnosti enake.

Koliko zasluži zdravstveni tehnik?

Ali se lahko moški zaposli kot babica?

Ali ni delo negovalca starejših 
dolgočasno in vedno enako?
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Seveda se veliko igrajo, 
ampak imajo tudi veliko odgovornosti. 

Delo v vrtcu je zelo dinamično.

Odvisno ali si vzgojitelj ali pomočnik vzgojiteljice. 
Vzgojitelji imajo fakultetno izobrazbo in njihova 
povprečna plača je približno 1.700 evrov bruto, 

pomočniki s srednjo šolo pa zaslužijo 
povprečno 979 evrov bruto.

Ni res. 
Za srednjega zdravstvenega tehnika lahko 

opraviš 4 letno srednjo šolo.

Ali se v vrtcu cel dan igrajo?

Ali kot vzgojitelj v vrtcu lahko zaslužim 
dovolj za preživljanje družine?

Ali moram res iti na fakulteto, 
če hočem postati zdravstveni tehnik?
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Ali sem ‚pravi moški‘, 
če delam v socialnih poklicih?

Ali bodo moji prijatelji mislili, da nisem ‚kul‘, 
če grem na srednjo vzgojiteljsko šolo?

Ali ni tako, da znajo ženske 
boljše skrbeti za otroke, kot moški?

Najboljše poskrbijo za otroke tisti ljudje, ki imajo 
otroke radi. To pa nima veze s spolom.
Pomembno je, da se počutiš udobno in 

kompetentno pri svojem delu.

Delo v socialnih poklicih nima nič 
opraviti s tvojim spolom. 

Pomembno je, da opravljaš delo, ki te veseli.

Pravi prijatelji ti želijo samo dobro, zato jim je 
pomembno, da greš na tisto šolo, ki te veseli, 

ne pa na ‚fantovsko‘ šolo.
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