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Spoštovani!
Pred vami je brošura, ki na eni strani prinaša analizo želja in pričakovanj 

učencev osnovnih šol in njihovih staršev glede izbire poklicev, na drugi 

strani pa sliko realnih kadrovskih potreb in razvojnih usmeritev regijskega 

gospodarstva tako v Pomurju kot madžarskih Zali in Železni županiji.

Raziskava, ki je brez dvoma pomemben pokazatelj stanja na področju 

kadrov, je bila izvedena v sklopu čezmejnega slovensko-madžarskega 

partnerskega projekta »Right Profession - Pravi poklic za razvoj«. Analiza 

raziskave je namenjena ugotavljanju poklicne poti učencev od šestega do 

osmega razreda osnovne šole na slovenski strani, ter presoji dejavnikov, ki 

vplivajo na nadaljnje izobraževanje in izbiro poklicev učencev sedmega in 

osmega razreda osnovnih šol na madžarski strani. Seveda smo pri pripravi 

vprašalnika predvideli, da so pri otrokovi odločitvi o izbiri šole in poklicni 

poti pomemben dejavnik tudi starši, zato smo jih vključili v raziskavo in jim 

zastavili podobna vprašanja kot otrokom. S tem smo omogočili primerjavo 

želja in pričakovanj otrok in staršev. Veseli smo, da nam je uspelo v analizo 

aktivno vključiti delodajalce z obeh strani meje. Ti so nam posredovali 

realne kadrovske potrebe in lastne razvojne načrte, s pomočjo katerih smo 

izluščili njihove bodoče poklicne potrebe, ki naj bi mladim zagotavljale 

varno prihodnost. Verjamemo, da bodo tistim, ki so soudeleženi pri pripravi 

izobraževalnega procesa pridobljeni rezultati v pomoč pri prilagajanju in 

načrtovanju izobraževalnih programov, primernih željam, pričakovanjem ter 

dejanskim in bodočim potrebam gospodarstva.

Osnovni in najpomembnejši cilj celotnega projekta je zaustaviti rast mladih 

brezposelnih in jih usmeriti v perspektivne poklice, ki bodo v prihodnosti 

prinesli možnost zaposlitve tako v domačem okolju kot tudi širše. Pomembni 

pa so seveda tudi čezmejni učinki - izboljšanje izobrazbene strukture in boljši 

pretok delovne sile med obema državama. 

Ker se zavedamo, da se ukvarjamo z aktivnostmi, katerih učinek se pokaže 

šele na daljši rok, se za do sedaj opravljeno delo in pomoč zahvaljujemo 

projektnim partnerjem in vsem ostalim, ki tvorno sodelujete na projektu.

Za popotnico projektu pa apel: »Bodimo odločni in izberimo pravi poklic za naš 

skupni razvoj!«.

Robert Grah, vodja projekta
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IZOBRAŽEVALNA IN POKLICNA POT OSNOVNOŠOLCEV

Analiza vprašalnika:

 Poklici, ki učence najbolj veselijo 
(in želje staršev):

V raziskavi so sodelovali učenci 6., 7. in 8. razreda vseh 38 pomurskih osnovnih šol. Od 2741 razdeljenih smo vrnjenih dobili 1768 anket, 

kar predstavlja 64,5 % odzivnost. 

Večino vprašanj smo zastavili tako učencem kot njihovim staršem in primerjali želje učencev ter pričakovanja staršev.

Učenci:

Učitelj
Frizer, kozmetik

Vzgojitelj, varuh
Policist, carinik

Zdravnik

Računalničar

Kuhar, natakar

Medicinska sestra, negovalec

Elektrotehnik

Športnik

...

Starši:

Učitelj
Vzgojitelj, varuh
Frizer, kozmetik
Ekonomski tehnik

Medicinska sestra, negovalec

Zdravnik

Elektrotehnik

Kuhar, natakar

Strojni tehnik

Računalničar

...

Učenci:

77,7
7,0
6,9
0,6

0,3

0,3

0,2

2,3

Starši:

74,4
6,5
5,6
0,5

0,2

0,5

0,2

9,8

Učenec
Starši

Učenec in starši skupaj
Prijatelji

Šolska svetovalna služba

Informativni dnevi

Stari starši

Drugo

 Na odločitev učencev o izbiri šole 
najbolj vpliva (v %):

Pomurje
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 Učencem bi najbolj ustrezale 
naslednje šole (v %):

Učenci:

36,5
9,3
7,6
7,0

5,6

3,3

2,5

2,0

18,2

8,0

Starši:

34,8
9,8
8,9
6,5

4,6

2,7

2,9

2,1

14,3

13,4

Gimnazija
Medicinska
Ekonomska

Strojna

Elektro

Gostinska

Prometna

Biotehniška

Drugo

brez odgovora

Učenci:

Starši:

 Učenci se bodo vpisali v naslednje 
izobraževalne programe (v %):

program srednjega 
poklicnega izobraževanjagimnazijski program

program nižjega 
poklicnega izobraževanja

program srednjega 
strokovnega oz. 
tehniškega izobraževanja

brez
odgovora

35,2 30,3 23,1 3,1 8,4

6,62,820,636,933,0

 Učenci bi se, glede na usmeritev, 
radi vpisali v naslednje šole (v %):

Učenci:

Starši:

drugo družboslovno

naravoslovno-tehnično brez odgovora

45,9 38,5 11,3 4,3 

4,2 11,5 42,5 41,8 

 Po končanem srednješolskem 
izobraževanju si učenci želijo (v %):

nadaljevati šolanje s študijem

se zaposliti

še ne ve brez 
odgovora

Učenci:

Starši:

52,4 14,2 30,1 2,8

3,216,6 

drugo 1,8 

13,465,0

drugo 0,5 
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 Struktura vpisa v izobraževalni program 
glede na lanskoletni učni uspeh učencev (v %): 

Anektiranci so navajali, da jim je najbolj primanjkovalo informacij 
o srednjih šolah in o trajanju šolanja, možnosti zaposlitve z izbrano 
šolo ipd.

75,4 % učencev meni, da so dovolj informirani o nadaljnjem šolanju, 

20,6 % jih ima premalo informacij, 4,0 % jih na vprašanje ni odgovorilo.

Pomurje

Med prvimi desetimi poklici, ki učence najbolj veselijo, je slaba 
tretjina naravoslovno-tehniških.

Želje učencev in staršev glede izbire primernega poklica so 

usklajene. Med prvimi desetimi poklici so oboji navedli kar 

osem enakih.

Dobra tretjina učencev razmišlja o nadaljevanju šolanja 

v gimnazijskem programu, slaba tretjina pa v 

srednjem strokovnem oz. tehniškem programu.

Učenci z odličnim učnim uspehom se praviloma vpisujejo v 

gimnazijski program, učenci z dobrim oz. zadostnim uspehom, pa 

se pogosteje vpisujejo v program srednjega in nižjega  poklicnega 

izobraževanja.

Največ vpliva na odločitev o izbiri šole imajo učenci sami. 
Na drugem mestu pa so njihovi starši.  

Medtem ko večina učencev želi nadaljevati 
šolanje po osnovni šoli, si več kot polovica želi 

nadaljevati šolanje tudi po končanem srednješolskem 

izobraževanju.

KLJUČNE UGOTOVITVE

program nižjega poklicnega 
izobraževanja

program srednjega 
poklicnega izobraževanja

program srednjega 
strokovnega oz. tehniškega 
programa

gimnazijski program

za
do

st
en

do
be

r
pr

av
 d

ob
er

od
lič

en

47,8

0,0

30,5

0,0

7,7

43,5

8,0

51,2

27,1

1,2

3,6

20,1

8,7

57,8

20,5

72,1

0                     25                    50                   75                  100 %
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V raziskavi je sodelovalo 181 podjetij oziroma 8771 oseb, kar predstavlja 44,8 % vseh zaposlenih v gospodarskih družbah

in pri samostojnih podjetnikih v Pomurju.

(19600 oseb 2010 - Podatki AJPES 2010)

 Struktura zaposlenih v podjetjih po ravni izobrazbe ali NPK (primerjava po letih 2000, 2008 in 2011 v %):
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nedokončana 
osnovna šola
dokončana 
osnovna šola

visoka strokovna šola
1. bolonjska stopnja
univerzitetna izobrazba

2. bolonjska stopnja
magisterij, 
specializacija, doktorat

nacionalna poklicna 
klasifikacija (NPK)
nižja poklicna šola (2 leti)
srednja poklicna šola (3 leta)
poklicno tehniška šola (3+2)
srednja strokovna šola (4 leta)

2000

2008 

2011

strokovna 
izobrazba

%

višja strokovna šola

Pomurje

POTREBE PO KADRIH

Analiza vprašalnika:

38,0

29,0

23,5

56,0

3,0

63,0

3,0

62,8

4,7
3,0

5,0
8,2

0,90,00,0
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 Do leta 2015 naj bi podjetniki zaposlovali 
naslednje kadre: 

 Podjetniki dodatno usposabljanje in 
izobraževanje že zaposlenih kadrov 
načrtujejo na naslednjih področjih:

 Potrebe po kadrih do 2015 (v %): 

Oblikovalec kovin 
Strojni tehnik  
Šivilja
Elektrotehnik
Uni. dipl., dipl. ekonomist
Uni. dipl. inženir strojništva
Monter
Ključavničar 
Voznik
Inženir elektrotehnike
...

Dopolnilna tehnično-tehnološka znanja 
Delo z ljudmi  
Komuniciranje
Racionalizacija dela
Tehnično-tehnološka znanja iz drugih poklicev
Tuji jeziki 
Marketing
Ekonomsko-komercialno področje 
Informatika
Organizacija
Standardi kakovosti (ISO)
...

naravoslovno-tehnični kader

naravoslovni kader

družboslovni kader79,5 

9,3 

11,2 

 Glede na raven izobrazbe ali NPK 
nameravajo podjetniki v naslednjih letih 
zaposlovati naslednjo strukturo kadrov (v %):

nedokončana osnovna šola
dokončana osnovna šola

visoka strokovna šola
1. bolonjska stopnja
univerzitetna izobrazba

2. bolonjska stopnja
magisterij, specializacija, doktorat

nacionalna poklicna klasifikacija (NPK)
nižja poklicna šola (2 leti)

srednja poklicna šola (3 leta)
poklicna tehniška šola (3+2)
srednja strokovna šola (4 leta)

višja strokovna šola

13,8 

3,3 

6,7 

7,1 

6,7

Pomurje

62,4 
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 Podjetja za pridobitev novih kadrov 
načrtujejo naslednje stimulativne 
ukrepe (ocena 1 - 5):  

 Podjetja so se v zadnjih 3 letih soočala s 
problemom iskanja ustrezne delovne sile (v %):

 Potrebna znanja in kompetence kadrov po 
mnenju delodajalcev:

Praksa v stroki 
Sposobnost samostojnega dela  
Delovna disciplina
Odnos do strank
Strokovne teoretične osnove
Sposobnost timskega dela 
Sposobnost reševanja problemov
Delovna kultura 
...

V zadnjih 12 mesecih se je pri 41,4 % podjetij število zaposlenih s poklicno 

oz. tehnično izobrazbo povečalo, pri 34,8 % zmanjšalo, pri 4,4 % 

pa ostalo enako. 19,3 % anketiranih na vprašanje ni odgovorilo. 

dodatna skrb za izboljšanje pogojev dela 

zagotavljanje možnosti za napredovanje 
delavcev v podjetju (strokovno in 

dohodkovno)

kakovostno mentorstvo pri praktičnem 
izobraževanju dijakov in študentov

promocija uspehov in dosežkov  
podjetja v javnosti

promocija poklicno-tehničnega 
izobraževanja in trga dela

dodatno nagrajevanje dijakov in študentov, 
ki pridejo na prakso v podjetje

dnevi odprtih vrat podjetja, kjer imajo 
osnovnošolci možnost spoznazi dobre plati 

poklicev v dejavnosti

štipendiranje dijakov in študentov

drugo 

Pomurje

4,0

3,6

3,0

3,9

3,3

2,8

3,9

3,2

4,0

0                 1                 2                  3                 4                 5

pogosto

včasih redko nismo zaposlovali 

nikoli brez 
odgovora

28,7 29,8 17,7 12,2 8,3 3,3

povprečje
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 Poklici, ki jih bodo podjetja glede na svoje 
razvojne usmeritve potrebovala 
v prihodnjih 5 do 10 letih: 

 Ko iščejo nove kadre, se podjetja največ 
poslužujejo naslednjih načinov:

39,8 % podjetij ima delovno mesto, za katero je težko najti ustrezno 

izobraženega delavca, 58,6 % pa jih teh težav nima. 1,6 % 

anketirancev na vprašanje ni odgovorilo.

39,8 % podjetij ne sodeluje z izobraževalnimi inštitucijami s svojega 

strokovnega področja, 53,0 % pa jih sodeluje s temi inštitucijami. 

7,2 % anketirancev na vprašanje ni odgovorilo. 

78,4 % podjetij se ne poslužuje regijske štipendijske sheme, 15,5 % 

pa se je poslužuje. 6,1 % anketirancev na vprašanje ni odgovorilo. 

29,8 % delodajalcev je zadovoljnih z znanjem in veščinami novo 

zaposlenih delavcev, ki pridejo iz formalnega izobraževalnega procesa in  

se prvič zaposlijo, kar 54,7 % pa jih z znanjem in veščinami ni zadovoljnih. 

15,5 % anketirancev na vprašanje ni odgovorilo. 

Delodajalci menijo, da na novo zaposlenim 
primanjkuje predvsem praktičnega znanja.

Strojni tehnik 
Prodajalec-komercialist  
Inženir strojništva
Kuhar 

Referent prodaje
Kovinar, rezkalec, strugar

Gradbeni tehnik, gradbeni delovodja

Tesar 

Mehatronik operater/programer

Natakar

Inženir gradbeništva

Krovec

...

Način iskanja kadrov Odstotek

sodelovanje z Zavodom RS za zaposlovanje 67,4

javni razpisi v medijih (časopis, radio …) 33,1

internet 18,8

sodelovanje z ustreznimi šolami 12,2

agencije za posredovanje kadrov 8,8

drugo 11,0

Pomurje
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V raziskavi so sodelovali učenci 7. in 8. razreda 102 osnovnih šol županije Zala. Skupaj smo vprašanja postavili 1372 osebam.

 Učenci nameravajo po osnovni šoli v (v %):  V šoli učencem pri izbiri poklica pomagajo (v %):

 Koliko pomoči nudijo učencem pedagogi (v %)?

predstavniki 
podjetij

nisem dobil 
pomoči

srednje strokovne šole razrednik, učitelj

zelo so mi pomagali

strokovnjak za izbiro poklica
takoj pridobiti 

poklic
brez 

odgovora

gimnazije še ne ve

dobil sem pomoč

ostali

potreboval bi 
veliko več pomoči

brez 
odgovora

poklicno
izobraževanje

71,0 % učencev meni, da ima dovolj informacij o dosegljivosti 

poklicev, 26,0 % pa jih meni, da informacij nimajo dovolj.  

3,0 % anketirancev na vprašanje ni odgovorilo.

IZOBRAŽEVALNA IN POKLICNA POT OSNOVNOŠOLCEV
(PRESOJA DEJAVNIKOV, KI VPLIVAJO NA NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE IN IZBIRO POKLICA)

Analiza vprašalnika:

županija Zala

34,0 82,0

18,7 62,5 12,5 5,80,5

14,0 2,0
2,0

25,0 26,0 5,0 9,0 1,0
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 Učenci si želijo naslednjih vrst poklicev (v %):

 Razlogi učencev za izbor določene šole 
(v %):

 Odločilno vlogo pri odločanju za 
nadaljnje izobraževanje imajo (v %):

ni odgovora

učitelji sorojenci

fizični

učenec

še ne ve

prijatelji drugo

intelektualni

starši

Učence za nadaljnje izobraževanje motivira predvsem pridobivanje 

znanja, ki je v skladu z njihovim zanimanjem, 
materialno priznanje in pridobitev višje stopnje 
izobrazbe. 

Na prvih šestih mestih med odločilnimi vidiki pri izbiri 

poklica so opredeljena pričakovanja, ki so povezana s 

poklicem; ozračje v organizaciji, okoliščine delovnega 

mesta (tudi bližina) in kakovost tehničnih sredstev pa so 

drugotnega pomena. 

dobra priprava za 
nadaljnje šolanje

dober glas šole

izobraževanje za želen 
poklic

šolanje skupaj s prijatelji

prepričanje, da lahko šolo 
dokonča

brez odgovora

23,0 

5,0

33,0 

32,0 

4,0 

3,0 

38,0 30,0 4,0 28,0

42,6 35,8 8,2 6,5 0,76,2
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Gostinstvo 
Zdravstvo  
Druge storitve
Umetnost 

Informatika
Strojništvo

Promet

Gradbeništvo 

Kmetijstvo

Pravo

Lesarstvo

Šport

Ekonomija 

Trgovina

Poučevanje

...

57,0 % učencev že ve, kateri poklic bodo izbrali, 43,0 % pa jih 

tega še ne ve. Pripravljajo se za poklice na naslednjih področjih:

Pri odločitvi o nadaljnjem šolanju je najodločilnejši vidik učenec in 
njegove individualne značilnosti. Največji vpliv na izbiro 

poklica ima tako učenec sam in nato družina. Vpliv prijateljev, učiteljev in 

ostalih je minimalen. 

Več kot tretjina učencev se želi vpisati v srednje strokovne 
šole, četrtina v gimnazije, četrtina pa jih je še neodločenih. Več 

kot desetina učencev želi nadaljevati šolanje v poklicni šoli in 

pridobiti poklic takoj.

Učenci bi se radi izučili poklicev, ki so cenjeni tako materialno kot tudi 

moralno.

Znanje o deficitarnih poklicih je zelo pomanjkljivo. 

Izbiro poklica določa tradicionalna ponudba izobraževalnih zavodov v 

županiji Zala in bližina meje. 

KLJUČNE UGOTOVITVE

županija Zala
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V raziskavi je sodelovalo 200 podjetij iz županije Zala.

 Struktura zaposlenih v podjetju po ravni 
izobrazbe (v %):

županija Zala

nedokončana osnovna šola

dokončana osnovna šola

poklicna šola

srednja strokovna šola

tehnična šola

gimnazija

višja strokovna šola

visoka strokovna šola in 
univerza

0,1 

10,7 

47,117,6

6,6

5,3

2,8
9,8

POTREBE PO KADRIH

Analiza vprašalnika:



Right Profession: Pravi poklic za razvoj 18

 Podjetniki nameravajo v naslednjih letih 
zaposlovati naslednje kadre:

 Podjetniki dodatno usposabljanje in 
izobraževanje že zaposlenih kadrov 
načrtujejo na naslednjih področjih (ocena 1-5): 

Mizar 
Strojnik  
Strojni obdelovalec kovin 
Šivilja  
Kjučavničar-konstrukter 

Varilec
Knjigovezec

Ključavničar

CNC strugar ali strojnik  

pleskar, tapetnik

...

10,2

6,9

6,9

7,3

8,4

6,7

6,9

6,6

7,4

6,5

6,6

7,5

6,4

4,4

1,3

0                 5                10                15               20              25 (%)

na svojem strokovnem področju

v sorodnih poklicih

na administrativnem področju

na področju logistike

na področju informatike

na področju prava

na področju marketinga

na področju gospodarstva in trgovine

na področju organizacije dela

na področju zagotavljanja kakovosti (ISO)

na področju komunikacije

jezikovno usposabljanje

projektno delo

pri nas ni potrebno

drugo

županija Zala
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 V zadnjih 3 letih so se podjetja soočala 
s problemom iskanja ustrezne  
delovne sile (v %):   

V zadnjih 12 mesecih se v 50,0 % podjetij število zaposlenih 

ni spremenilo, v 21,0 % podjetij se je zmanjšalo, v 29,0 % pa 

povečalo.

40,0 % podjetij ima delovno mesto, za katerega je težko najti 

ustrezno izobraženo delovno silo, 60,0 % podjetij pa teh težav nima.

redko
niso iskali nove 
delovne silepogosto

nikolivčasih

županija Zala

32,5 20,0 12,5 15,0 20,0

 Manjkajoče znanje in kompetence 
že zaposlenih kadrov po mnenju 
delodajalcev (v %):

praksa v stroki

sposobnost samostojnega dela

strokovne teoretične osnove 

delovna disciplina

sposobnost reševanja problemov

sposobnost timskega sodelovanja

delovna kultura

sodobna tehnična znanja

znanje tujih jezikov

spretnost računanja

odnos do strank

osnovna računalniška znanja

sposobnost vodenja, organizacijske sposobnosti 

tehnične sposobnosti, specifične sposobnosti 
za reševanje nalog 

bralne spretnosti

ekonomska znanja

pisne spretnosti v materinem jeziku 

profesionalna računalniška znanja

govorne spetnosti v materinem jeziku

pisarniške administacijske sposobnosti

16,2

8,2

5,6

3,3

3,3

2,9

11,5

8,0

6,6

6,4

4,3

2,7

10,6

3,7

2,3

1,0

1,0

0,8

0,8

0,8

0                 5                10                15               20              25    (%)
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 Stimulacije, ki se jih poslužujejo podjetja 
za pridobivanje nove oz. obdržanje že 
zaposlene delovne sile (v %):  

 Ko iščejo nove kadre, se podjetja največ 
poslužujejo naslednjih načinov (v %):  

uporabljajo druge 
oblike stimulacije

sodelovanje s centrom 
za zaposlovanje

uporabljajo materialno 
stimulacijo ni odgovora

javni razpisi

agencije za 
posredovanje 
delovne sile

nobeneuporabljajo stvarno 
stimulacijo

sodelovanje s šolami internet osebni stiki

55,5

26,2

4,5

9,8

5,5 1,5

20,1

33,0

6,0 3,5 34,4

 Ukrepi, ki jih podjetja načrtujejo za 
pridobitev novih kadrov (ocena 1 - 5):  

56,1 % podjetij sodeluje z izobraževalnimi inštitucijami s svojega 

strokovnega področja, 43,9 % pa jih s temi inštitucijami ne sodeluje.

zagotavljanje boljših pogojev za delo

zagotavljanje kakovostnega  
praktičnega izobraževanja

 nagrajevanje dijakov in študentov, 
ki pridejo na prakso v podjetje

zagotavljanje možnosti za strokovni razvoj 
in  napredovanje delavcev v podjetju

promocija uspehov in dosežkov 
podjetja v javnosti (PR)

zagotavljanje razvojne podpore 
za strokovne šole   

udeležba na borzah dela, razstavah 
v zvezi z izbiro poklica

dnevi odprtih vrat, kjer bi imeli 
osnovnošolci možnost spoznati  poklice

drugo

4,3

3,9

2,6

3,6

2,4

3,6

2,2

2,1

1,8

0                1                 2                  3                  4                 5

povprečje

županija Zala
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V raziskavi so sodelovali učenci 7. in 8. razreda 11 osnovnih šol Železne županije. V okviru raziskave je anketo izpolnilo skupno 637 oseb.

 Učenci nameravajo šolanje nadaljevati (v %):  

srednja strokovna šola

gimnazija

poklicna šola

brez odgovora

47,0 

31,0

21,0 

1,0 

 Pri izbiri šole je najpomembnejše mnenje 
(ocena 1-5): 

Železna županija

IZOBRAŽEVALNA IN POKLICNA POT OSNOVNOŠOLCEV

Analiza vprašalnika:

učenec

starši

 bratje in sestre

sorodniki in znanci

sošolci in prijatelji

profesorji   

drugi

2,7

4,4

2,7

3,7

2,5

2,5

2,1

0                 1                 2                 3                  4                 5

povprečje

(PRESOJA DEJAVNIKOV, KI VPLIVAJO NA NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE IN IZBIRO POKLICA)
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 Najpomembnejši dejavniki pri izbiri 
srednje šole so (ocena 1-5): 

 Potrebne informacije za izbiro šole 
učenci dobijo od (v %): 

75,0 % učencev ima na voljo dovolj informacij za izbiro srednje šole, 

24,0 % pa informacij nima dovolj.  1,0 % anketiranih na vprašanje 

ni odgovorilo.               

Tisti, ki imajo premalo informacij, pogrešajo predvsem informacije 
o šolah, poklicih in učnih predmetih ali pa gre pomanjkanje 
informacij pripisati dejstvu, da so se šele začeli ukvarjati s 
pridobivanjem le-teh.

kakovost izobraževanja

možnost kasnejšega 
nadaljevanja izobraževanja

 nove učne smeri

sloves dobrih profesorjev

zemljepisna razdalja

4,2

4,1

3,9

3,2

2,9

0                 1                 2                 3                  4                 5

staršev in znancev

šole

 interneta

različnih virov informacij

svetovalca za izbiro poklica

izobraževalnega sejma

zbornice

drugo

ni odgovora

28,7

21,4

6,2

19,8

5,6

6,2

0,1

0,8

11,2

0                10               20              30               40               50  (%)

 Pri izbiri poklica je učencem 
najpomembneje:  

povprečje

Da bo imel rad svoje delo
Delo primerno njegovim sposobnostim
Možnosti za dober zaslužek
Dobre možnosti za zaposlitev

Dobro delovno okolje

Dobri sodelavci

Dobre možnosti za napredovanje

Da bo blizu prebivališča

Da bo poklic priznan in cenjen
...
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 Pri izobraževanju za deficitarni poklic tisti 
učenci, ki poznajo prednosti teh poklicev, 
omenjajo sledeče (v %):   

 Učenci se želijo izobraževati za 
naslednje vrste poklicev (v %):  

zanesljivo 
delovno mesto drugolažja zaposlitev

državna subvencija, 
štipendija

višja plača

60,8 11,0 9,8 5,3 13,1

o pridobitvi strokovne 
izobrazbe še ne razmišljamfizične še ne ve

s svojim bodočim 
poklicem bom nadaljeval 

družinsko tradicijo

intelektualne brez odgovora

36,1 26,8 10,7 3,9 19,7 2,8

 Svojo prihodnost si učenci 
predstavljajo v naslednjih poklicih:

Gostinstvo in turizem 
Druge storitve  
Trgovina, marketing  
Informatika 

Strojništvo
Izobraževanje
Kmetijstvo
Zdravstvo  

Izobraževanje in komunikacija 

Promet
Prehrambena industrija
Elektrotehnika-elektronika

Ekonomija
...

KLJUČNE UGOTOVITVE
Skoraj polovica učencev si želi šolanje nadaljevati v srednji 
strokovni šoli, tretjina se jih bo vpisala v gimnazijo, ostali pa 

so se odločili za poklicno šolo.

Na odločitev o šoli ima največji vpliv učenec sam, družina pa 

ima večji vpliv kot prijateljski krogi, razen pri vpisu v poklicno šolo, 

kjer je odločilno, da so se tudi prijatelji vpisali na to šolo. 

Vpliv profesorjev na to odločitev je zanemarljiv.

Tretjina vprašanih ve, kateri so trenutno deficitarni poklici, 
slaba tretjina tega ne ve, več kot tretjina pa na to vprašanje ni 

odgovorila.

Četrtina učencev je na vprašanje, ali ima na voljo vse 
informacije za izbiro šole, odgovorila z ne.  

Železna županija
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Raziskava je bila opravljena na vzorcu 153 podjetij iz Železne županije.

 Struktura zaposlenih v podjetjih 
po ravni izobrazbe (v %):

 Glede na raven izobrazbe nameravajo 
podjetniki v naslednjih letih zaposlovati 
naslednjo strukturo kadrov  (v %):

POTREBE PO KADRIH

Analiza vprašalnika:

Železna županija

nedokončana osnovna šola

dokončana osnovna šola

poklicna šola

srednja strokovna šola

tehnična šola

gimnazija

višja strokovna šola

visoka šola in univerza

35,0

42,0

4,0

2,0

8,0
3,0

3,0
3,0

nedokončana in dokončana 
osnovna šola

poklicna izobrazba

višješolska strokovna izobrazba

visoka šola in univerza

srednja strokovna šola/matura

29,0

9,0

4,0

6,0

52,0
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 Do leta 2015 bi naj podjetniki 
zaposlovali naslednje kadre:

 Ali so se podjetja že soočila s težavami z 
iskanjem ustrezne delovne sile (v %):

 Podjetniki dodatno usposabljanje in 
izobraževanje že zaposlenih kadrov 
načrtujejo na naslednjih področjih (ocena 1-5):

Prodajalec 
Avtomehanik 
Skladiščni delavec  
Avtoelektrikar 

Komercialist za prodajo 
Strojnik 
Kuhar
Administrator
Mizar 
Slaščičar
Oblikovalec kovin 
Avtoključavničar
Ključavničar
Poklicni delavec
Voznik tovornjaka

Šivilja 
...

V zadnjih 12 mesecih se je pri 27,0 % podjetij število zaposlenih 

povečalo, pri 18,0 % se je zmanjšalo, pri 55,0 % pa je ostalo enako.

na svojem strokovnem področju

jezikovno usposabljanje

na področju zagotavljanja kakovosti (ISO)

pri nas ni potrebno

v sorodnih poklicih

na področju informatike

na področju gospodarstva in trgovine

na področju organizacije dela

na področju komunikacije

na administrativnem področju

Projektno delo

na področju logistike

na področju marketinga

na področju prava

drugo

4,0

1,1

2,0

1,4

1,6

1,5

1,2

1,2

1,6

1,5

1,3

2,0

1,0

1,6

2,2

0                 1                 2                 3                 4                  5

redko
niso iskali 
novih delavcevpogosto

nikolivčasih

43,0 14,0 6,0 19,0 18,0

povprečje
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 Delodajalci želijo podjetja narediti bolj 
privlačna za nove delavce z naslednjimi 
ukrepi (ocena 1-5):

26,0 % podjetij ima delovno mesto, za katero je težko najti 

ustrezno izobraženega delavca, 74,0 % pa jih teh težav nima. 

zagotavljanje boljših delovnih pogojev

zagotavljanje praktičnega izobraževanja 

spodbujanje učencev

zagotavljanje strokovnega razvoja in 
napredovanja

javnost uspehov in rezultatov podjetja

zagotavljanje subvencije za razvoj

sodelovanje na zaposlovalnih borzah

organizacija odprtih vrat v podjetju

3,9

1,7

2,9

3,2

1,5

2,8

2,0

1,5

0                 1                 2                 3                 4                  5

 Poklici, za katere se težko najde 
ustrezna delovna sila:

Avtomehanik
Avtoelektrikar 
Prodajalec  
Oblikovalec kovin 

Avtoključavničar  
Ključavničar 
Kuhar
Administrator
Avtoličar 
Slaščičar
Mehanik
Strojni inženir
Strojni tehnik
...

 Ko iščejo nove kadre, se podjetja največ 
poslužujejo naslednjih načinov (v %):  

povprečje

Način iskanja kadrov Odstotek

javne objave 55,0

sodelovanje s šolami 10,0

sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje 47,0

internet 17,0

podjetja za posredovanje delovne sile 3,0

osebni stiki 64,0

drugo 16,0
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56,0 % podjetij ne sodeluje z izobraževalnimi inštitucijami s svojega 

strokovnega področja, 44,0 % pa jih z njimi sodeluje.

druga stimulacijamaterialna stimulacija

nobenestvarna stimulacija 

31,0 5,0 32,0 32,0

 Podjetja za pridobivanje in ohranitev 
delavcev uporabljajo naslednje spodbude (v %):

 Zadovoljstvo delodajalcev s strokovnim 
znanjem in drugimi sposobnostmi 
iskalcev prve zaposlitve, ki so jih 
zaposlili (v %):

da

ne

brez odgovora

35,0

51,0

14,0

Delodajaci menijo, da na novo zaposleni v šolskem izobraževanju 

ne dobijo dovolj znanj, ki so uporabna v praksi, da 

imajo nizko raven strokovnega znanja in niso sposobni 

samostojnega dela. Omenjali so tudi nezanesljivost, 

slabši občutek odgovornosti in pomanjkanje zanimanja.

Železna županija
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Analiza, ki je bila opravljena 

in je povzeta v tej publikaciji, 

nam bo vsem, ki se ukvarjamo z 

načrtovanjem pedagoških programov, v 

zelo veliko pomoč, da bomo naše otroke 

izobraževali za tiste programe, 

ki so perspektivni in ki jih 

Pomurje potrebuje za 

svoj razvoj.  

V Pomurju smo v situaciji, 

ko imamo po eni strani veliko 

brezposelnih, po drugi strani pa delodajalci 

velikokrat ne dobimo usposobljenih delavcev, 

ko jih potrebujemo. Zato pozdravljam projekt, 

katerega rezultat je publikacija, ki jo držite v rokah, 

saj sem prepričan, da bodo mladi skupaj s starši 

lažje zaznali poklicne priložnosti 

ter se tudi lažje odločali 

za izobraževanje za 

perspektivne 

poklice.

Glede na to, 
da se v današnjem 

času izobraževanje mora 
nujno prilagajati potrebam 

delodajalcev po izobraženih 
kadrih v regiji nam ta projekt kot instituciji prinaša 
koristno izhodišče za pripravo novih programov. Rezultati 
anket so nam zagotovilo, da bomo naše programe razvijali 
v pravo smer glede na potrebe regije in posameznika 

kot bodočega udeleženca izobraževalnih 
programov. S pomočjo projekta bomo 

pripravljeni pravočasno ponuditi potrebne 
programe z sedanjost in predvsem 

za našo prihodnost.

Ludvik Sukič

Tadej Ružič

Blaž Gerenčer

ravnatelj Srednje poklicne 
in tehniške šole 
Murska Sobota

predsednik uprave SGP 
Pomgrad d.d.

vodja Medpodjetniškega 
izobraževalnega centra 

Pomurje





PROJEKTNI PARTNERJI:

Pomurska gospodarska zbornica 
Lendavska 5a 
9000 Murska Sobota 
T: 02 521 36 50, F: 02 521 36 59
www.pgz.si

Projekt sofi nancirata Evropska unija v okviru Operativnega programa Slovenija–Madžarska 

2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 85 % in Republika 

Slovenija 10 % nacionalnega sofi nanciranja. Pet odstotkov vrednosti projekta pa 

zagotavljamo partnerji iz lastnih sredstev.

Celotno analizo raziskav najdete na spletni povezavi: 

http://www.pgz.si/si/right_profession




