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1 Cilji orientacijske raziskave izbire poklica  

 
Namen orientacijske raziskave izbire poklica za učence 7. in 8. razreda osnovnih šol v 
županiji Zala je oceniti motiviranost učencev za izbiro poklica, preučiti ozadje njihovih 
odločitev, usmerjenost v izbiro poklicev in šol oziroma njihov namen glede nadaljnjega 
izobraževanja. V raziskavi preučujemo preference učencev zadnjih letnikov osnovnih šol 
glede izbire poklica in šole ter dejavnike, ki vplivajo na njihov namen za nadaljnje 
izobraževanje, vlogo staršev pri tem, socialno ekonomsko ozadje učencev in vpliv le-tega na 
odločitev o nadaljnjem izobraževanju.      

    
Naš namen je oceniti, ali tehnični in človeški viri šole vplivajo na namen oziroma na 
usmeritev učencev za nadaljnje šolanje. Odgovore iščemo tudi glede  dejavnikov, ki se 
skrivajo v ozadju motivacij za nadaljnje izobraževanje in kakšen je njihov vpliv pri deficitarnih 
poklicih. V naši raziskavi preučujemo sklop odločilnih dejavnikov na izbiro šole, 
samopoznavanje, samooceno in poklicno orientacijo udeležencev raziskave ter dejavnike, ki 
vplivajo na poklicno orientacijo.  

 
Nadaljnji cilj, poleg primerjave razlik med spoloma, krajem bivanja in razlik med vprašanimi 
sedmošolci in osmošolci, je preučiti tudi, kakšna je vloga bivalnega naselja pri nadaljnjem 
izobraževanju: ali razdalja med izbrano šolo in naseljem vpliva na odločitev učencev in 
staršev.  
 

2 Hipoteze 

 

2.1 Hipoteze smo strnili okrog naslednjih večjih področij: 

 

2.1.1 Vloga starosti pri izbiri poklica 

 
 
Pri 13-14 letnih otrocih se vloga odraslega, kot osebe z ugledom, zmanjša in odstopi svoje 
mesto vlivu skupine sovrstnikov. Tudi pri vzgoji je potrebno zamenjati sistem vplivanja, 
namesto neposrednih vplivov vzgojiteljev je potrebno izvajati razvijanje otrokove osebnosti 
indirektno. Predvidevamo, da na izbiro poklica v veliki meri vplivata ožje socialno okolje in 
prijateljski krog, ki bosta celo močnejša kakor vpliv družinskega okolja.   
 

2.1.2    Vpliv socialno-kulturnega ozadja na nadaljnje izobraževanje 

 
V odgovorih se bo najverjetneje pojavljalo nadaljnje izobraževanje v srednji strokovni šoli in 
gimnaziji. V skladu z nacionalnimi in mednarodnimi raziskavami predvidevamo, da je 
izobrazba matere na višji ravni. Vprašani bodo izobrazbo svojih staršev presegli za največ 
eno stopnjo. Predvidevamo, da je v primeru staršev pridobljena pretežno srednješolska 
izobrazba, na tej podlagi trdimo, da starši aktivno sodelujejo pri izbiri poklica in pomagajo 
svojim otrokom na podlagi lastnih izkušenj. V zvezi z domačimi okoliščinami za učenje 
predpostavljamo močno diferenciacijo glede na izobrazbo in status sedanje zaposlitve 
staršev.     
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2.1.3  Vpliv ustanove in učiteljev na proces odločanja 

 
Ustanove le v majhni meri izpolnjujejo svojo funkcijo poklicne orientacije. Njihova vloga je 
bolj spontana, na nizki ravni, povezana s posameznimi predmeti in ne deluje zavestno kot 
dobro organizirana dejavnost. Vpliv strokovnjakov in zbornic na poklicno orientacijo pri 
nadaljnjem izobraževanju je manj značilen. Tudi vloga učiteljev pri razvijanju 
samopoznavanja postane neznatna.            

 

2.1.4 Preferirani tipi ustanov 

 
Predpostavljajmo, da poklicno izobraževanje ne bo imelo velike motivacijske moči, medtem 
ko je privlačnost gimnazij zaradi tradicionalnih vrednot, ki se jim pripisujejo, še vedno 
opazna.  Hkrati pa srednje strokovne šole poleg mature vabijo tudi z možnostjo vpisa na 
visokošolske ustanove.  Predvidoma bo želela večina vprašanih nadaljevati šolanje v srednjih 
strokovnih šolah.  

 

2.1.5 Modni poklici v županiji Zala  

 
Poleg poklicev, ki so v županiji Zala tradicionalno prisotni, lahko bi rekli tudi poleg 
tradicionalne zalske ponudbe poklicnega izobraževanja, bo bližina meje dejavnik, ki bo 
oblikoval preferirane poklice pri tej starostni skupini. V prvi vrsti se bodo pojavili poklici, ki 
spadajo med gostinske in lepotne storitve. Zaradi slabše sprejemljivosti trga dela bodo pri 
izbiri poklica v večji meri prisotni tisti poklici, s katerimi se bodo lahko zaposlovali v državnih 
službah oziroma tista strokovna izobrazba, ki zagotavlja zaposlitev pri oboroženih silah in 
policiji.     

 

2.1.6 Deficitarni poklici, štipendirana poklicna izobrazba  

 
Ker bodo učenci s poklicno izobrazbo, ki si jo pridobijo za deficitarne poklice, dobili z učno 
pogodbo večje možnosti za sprejem v šolo, bodo v primeru štipendirane poklicne izobrazbe, 
na podlagi povprečja šolskega uspeha, deležni nadaljnjih finančnih sredstev. Zato  lahko 
predpostavljamo, da bodo v županiji Zala, ki na podlagi BDP na osebo s to izobrazbo spada v 
spodnjo-srednjo kategorijo, osnovnošolski otroci z veseljem izbrali to vrsto izobrazbe. 
 

          

3  Metoda raziskave 

 
Naša raziskava je predvsem razlagalne narave, njen namen je razkrivati razloge za 
pedagoške pojave, katerih priča smo.  Po drugi strani pa bomo razkrivali in analizirali bodoče 
vplive rezultatov raziskave.  

  
Za raziskavo smo uporabili vprašalnike. Z izjemo 28 vprašanj, ki so imela odprti konec, smo 
uporabili vprašanja z direktnim zaprtim in direktnim polzaprtim koncem, upoštevaje sistem 
znanj populacije, ki smo jo raziskovali.   
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3.1 O vprašalniku  

3.1.1 Aktualnost vprašalnika 

 
Poklicna izbira je tesno povezana s samopoznavanjem,  aktualnim izobraževalnim sistemom 
in ne nazadnje z vsakodnevnimi družbeno-gospodarskimi pričakovanji.  Če poenostavimo: na 
podlagi posameznikovih sposobnosti, omejitev in motivacij je potrebno iz ponudbe 
aktualnega izobraževalnega sistema izbirati med nadaljnjimi izobraževalnimi smermi tako, da 
se učenec zaveda, da bo njegova izbira kratkoročno in dolgoročno vplivala na njegovo 
nadaljnje življenje in eksistenco.       
 
Učenci morajo odločati premišljeno in pretehtati številne dejavnike. Pri tem potrebujejo 
pomoč. Idealna situacija bi bila v primeru, če bi vsaka mlada oseba ustrezno (posamezniku 
ustrezno) dobila pomoč od svoje družine, vendar situacija ni tako preprosta: del mladih ljudi  
je ne dobi, ali pa pomoč ni primerna. Zanje zagotavljajo pripravo na izbiro poklica predvsem  
vzgojno-izobraževalne ustanove oziroma z njimi povezane organizacije in pedagoška ter 
strokovna pomoč.    
 
Glede izbire poklica se je potrebno prilagajati razvojnim trendom Evropske unije: bistvo tega 
trenda je, da je vseživljenjsko učenje uspešno le takrat, če je poklicno svetovanje dostopno 
vsem in ni le privilegij maloštevilnih posameznikov.   

 

3.1.2 Vsebinski elementi vprašalnika  

 
Vprašalnik vsebuje 28 vprašanj. Vprašanja so urejena vsebinsko in si z njimi prizadevamo 
raziskati okoliščine poklicne izbire učencev 7. in 8. razreda prek petih glavnih tematskih 
sklopov vprašanj. Pri določitvi teh petih sklopov je bil naš namen zagotoviti metodološko 
ustreznost raziskave: da bi vprašanja in odgovori pomagali opredeliti pedagoške in 
znanstvene sklepe in odkriti povezave.         
 
Prvi sklop vprašanj od 1 do 9 preučuje individualne okoliščine učencev, zbira osnovne 
informacije, ki so potrebne za ovrednotenje in ponuja ustrezne informacije za nadaljnje 
komparativne raziskave.  
 
Drugi sklop vprašanj od 10 do 14 želi razkriti institucionalne in pedagoške neformalne smeri, 
ki pomagajo pri poklicni izbiri,  oblike realizacije v praksi, nato pa z izračuni iz odgovorov 
odkriti njihovo velikost v odstotkih. V tem sklopu vprašanj je posebej  zanimivo področje 
analize poklicnih svetovalcev in vloga zbornice pri poklicnem svetovanju. Z vprašanji je 
mogoče odkriti tudi, v kolikšni meri preveva izobraževalne ustanove »ozračje poklicne 
orientacije«.   
 
Tretji sklop vprašanj od 15 do 17 raziskuje učni uspeh učencev. Namen raziskave je poiskati 
povezavo med učnim uspehom, socialno-kulturnim zaledjem in običaji glede izbire poklica ter 
z njim povezanimi strokovnimi znanji.  
 
Četrti sklop vprašanj vsebuje le dve vprašanji – 18. in  19. vprašanje – in se navezuje na peti 
sklop vprašanj.  Vprašanji raziskujeta pomembno področje, in sicer zunanje in notranje 
okoliščine zavestne izbire poklica.  
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Peti sklop vprašanj raziskuje strokovna znanja učencev, vidike njihove poklicne izbire in 
dejavnike, ki vplivajo nanjo.    
 
28. vprašanje je pomembno iz metodološkega vidika raziskave. Če raziskava oz. anketa ni 
bila opravljena, zaprosimo učence, naj nam napišejo svoja opažanja v zvezi z izbiro poklica.   

 

3.2 Pedagoške značilnosti vzorčne starostne populacije    

 
Vzporedno z razvojem najstniške identitete se odvija dinamični proces v odnosu mladih in 
okolja, tako glede staršev, ki imajo še vedno pomembno vlogo v njihovem življenju, kakor 
tudi glede sovrstnikov mladih oseb. Vzpostavitev tesne povezanosti ter  prijateljstvo in 
intimnost, ki sta značilni za najstniško obdobje,  so pomemben pogoj za to, da bodo mladi 
sposobni natančneje razumeti položaj drugega in ocenjevati stvari iz vidika drugega človeka. 
Odnos najstnika in staršev ter odraslih se preoblikuje. Pomen skrbniške vloge staršev se 
spremeni,  in če se starši prilagajajo zahtevam najstnika, so stvari bližje simetriji in 
prijateljski podpori. Konflikti pogosto izvirajo iz tega, ker se družina ni sposobna prilagoditi 
spremenjenim razmeram.                   
O obsegu in učinkovitosti vpliva sovrstnikov v veliki meri odloča kakovost družinskih odnosov. 
Dobra skupina sovrstnikov lahko vpliva na družinske odnose kompenzacijsko in 
uravnoteženo, lahko pa pomeni tudi, da bodo v prihodnosti prevladali negativni vplivi teh 
skupin. Proces vzpostavljanja neodvisnosti od staršev in odraslih predpostavlja in tudi 
prispeva k večjemu pomenu populacije sovrstnikov.  
 
 

4 Rezultati raziskave 

4.1 Osnovni podatki 

 
V okviru raziskave smo postavili vprašanja 1372 osebam. Iz vprašanj številka 1 in 2, kjer smo 
analizirali odgovore vprašanih po spolu in letniku, se je izkazalo, da je odgovorilo  52% 
fantov (708 oseb) in 48% deklet (664 oseb). Od tega 51% (700 oseb) vprašanih obiskuje 
sedmi razred, 49% (672 oseb) pa osmi razred. Polovica vprašanih živi na vasi, polovica pa v 
mestu (kar je v obeh primerih 686 oseb). 
 

Tabela 1: Razdelitev šol po pokrajinah 

Pokrajina Število šol 
Št. učencev 
7. razreda 

Št. učencev 
8. razreda 

Skupaj 
(oseb) 

Zalaegerszeg 10 502 483 985 

Nagykanizsa 11 444 496 940 

Vidék 74 1196 1118 2314 

Keszthely 7 185 188 373 

Skupaj 102 2327 2285 4612 
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Tabela 2: Razdelitev vzorca po pokrajinah 

Pokrajina Razmerja  
7. o. (%) 

Razmerja 
8. o (%) 

Skupaj 
(%) 

Zalaegerszeg 11 10 21 

Nagykanizsa 10 11 21 

Vidék 26 24 50 

Keszthely 4 4 8 

Skupaj 51 49 100 

 
Slika 1: Bivalno okolje 

 

 

Slika 2: Odstotek vprašanih glede na razred 
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Slika 3: Razmerja vprašanih glede na spol 

 

 
Zaradi razmerja vprašanih je bila analiza razlik med starostjo, spoloma in bivalnim okoljem iz 
metodološkega vidika raziskave nepotrebna, zato bomo ta odstopanja predstavili le v 
nekaterih utemeljenih primerih.  
 

4.2 Analiza odgovorov na zastavljena vprašanja  

4.2.1 Ali nameravaš nadaljevati šolanje? 

 
1 % vprašanih na to vprašanje ni odgovorilo, 26% pa ni znala določiti ustreznega tipa 
izobraževalne ustanove za nadaljnje šolanje.  Iz vidika izobraževalne politike ni bilo mogoče 
ločiti odgovorov glede takojšnjega poklica in poklicne izobrazbe. Oba odgovora pomenita v 
bistvu eno in isto oziroma iz vidika vprašanih je to izbira izobraževanja v okviru 
šoloobveznega obdobja, ko si po koncu šolanja pridobiš poklic oziroma poklicno izobrazbo. 
Majhen odstotek vprašanih, vsega 5 %, si želi pridobiti poklic takoj, poklicno izobraževanje 
pa v krogu vprašane starostne populacije nima velike motivacijske moči, saj jih je le 9 % 
izbralo to obliko nadaljnjega izobraževanja. Lahko bi rekli, da učenci, ki bi bili zaradi svojih 
učnih uspehov primerni za poklicno izobraževanje, se zaradi majhnega števila vpisanih 
pojavljajo tudi s srednjih strokovnih šolah.       
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Slika 4: Delež učencev glede namena nadaljevanja šolanja 

 
 

34 % vprašanih daje prednost srednjim strokovnim šolam, kar je v primerjavi z gimnazijskim 
študijem za 9 % več, saj je tej obliki izobraževanja dala prednost le 25 % vprašanih.  Ta 
rezultat ni presenetljiv in potrjuje našo hipotezo.   

   

4.2.2   Najvišja šolska izobrazba tvojih staršev, skrbnikov? 

 
 
V vzorcih, ki smo jih analizirali,  je bilo tako v pogledu očetov (29%) kakor mater (26%)  
največ s srednješolsko strokovno izobrazbo. Ta rezultat potrjuje odgovore  na 3. vprašanje 
glede namena nadaljnjega izobraževanje, ko si za cilj postavijo enako ali višjo izobrazbo kot 
jo imajo starši. To potrjuje tudi visoka stopnja poklicne izobrazbe – v primeru očetov 26 %, v 
primeru mater 20 % -, kar je na drugem mestu.    

 
Slika 5: Izobrazba staršev 
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 Iz nadaljnje raziskave lahko vidimo, da medtem ko je pri materah na tretjem mestu 
visokošolska izobrazba, je pri očetih na tem mestu osnovnošolska izobrazba. Pri materah jih 
je z visokošolsko izobrazbo (15 %) le malo več kakor z osnovnošolsko izobrazbo (13 %)  in 
12 % jim ima končano gimnazijo.       
 
Primerjalna tabela o izobrazbi staršev nedvoumno kaže na to, da imajo matere  vprašanih 
učencev višjo stopnjo izobrazbe kakor očetje: 32,5 % več mater si je pridobilo visokošolsko 
izobrazbo v primerjavi z očeti. Ta rezultat je enak naši hipotezi, da imajo matere vprašanih 
višjo stopnjo šolske izobrazbe.    

      

4.2.3 Ali so tvoji starši trenutno zaposleni? 

 
Iz primerjave zaposlenosti lahko vidimo, da je zaposlenost očetov višja, saj očetje delajo v 87 
% primerov, matere v 77 %.  

 
Slika 6: Zaposlenost staršev 

 

 
Če primerjamo tukaj dobljene rezultate z rezultati prejšnjih vprašanj, lahko ugotovimo, da 
srednješolska strokovna in poklicna izobrazba v glavnem zagotavljata zaposlitev in prisotnost 
na trgu dela. Lahko bi rekli, da je ta poklic prva stopnica in prva izobrazbena raven, ki za 
veliko večino pomeni, da se s tem izognejo brezposelnosti. Vidimo pa lahko tudi, da imajo 
matere kljub višji ravni izobrazbe nižjo stopnjo zaposlenosti. To kaže tudi na slabšo 
zaposlenost žensk na državni in mednarodni ravni, predvsem v vodstvenih kategorijah, kjer 
se zahteva višja stopnja izobrazbe.     

       

4.2.4 Domače razmere za učenje?  

 
Izmed vprašanih ima 1128 oseb (88 %)  doma na voljo internet, 904 jih ima svoj računalnik, 
1134 oseb pa lastno sobo. V nasprotju z našo hipotezo, ni mogoče potrditi, da bi šolska 
izobrazba in zaposlitev staršev vplivala na domače razmere za učenje.   
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Slika 7: Domače razmere za učenje 

 

 

Pri uporabnikih domačega interneta (v razmerju mesto-vas ni bilo večjih razlik pri 
uporabnikih) od 1128 oseb 271 oseb oziroma 24 % ne ve, v katero smer nadaljnjega 
izobraževanja naj bi se vključil. Internet sam po sebi namreč ne pomaga pri izbiri poklica. 
Tovrstno uporabnost interneta je treba mladim predstaviti in ga razložiti. Pri uporabi 
interneta se pri tej starostni populaciji postopoma zmanjšuje kontrola staršev in izhajajoč iz 
psiholoških karakteristik te populacije, se v večji meri povezujejo z vrstniki, vzpostavljajo 
prijateljske vezi, skušajo najti sami sebe in razumeti globlji pomen sveta.           
 
Relevantno področje raziskovanja tega vprašanja je uvedba posebnih ur, ki imajo za cilj v 
procesu prilagajanja pogojem nadaljnjega izobraževanja pomagati pri ustreznosti zahtevam 
in izvajanju niza zavestnih dejavnosti. 35 % vprašanih obiskuje posebne ure, in ta visok 
odstotek kaže na zavestni pristop učencev in staršev k nadaljnjemu izobraževanju.    

 
 
 

4.2.5 Ali ti starši znajo pomagati pri učenju? 

 
Na podlagi obdelanih podatkov ugotavljamo, da 93 odstotkom učencev starši znajo pomagati 
pri učenju. Ta odstotek pomeni tudi, da je tolikšen odstotek otrok že dobilo  pomoč staršev, 
ne vemo pa, s kakšno pogostostjo oziroma ali pogosteje pomagajo bolj izobražene matere ali 
pa očetje z nižjo izobrazbeno stopnjo. To kaže na pomanjkljivost vprašalnika, kar bi bilo 
potrebno kasneje, pri analizi učnih navad učencev, preučiti.  
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Slika 8: Pomoč staršev pri učenju  

 

 
Prošnja za pomoč pri učenju, po drugi strani pa pomoč za učenje predpostavlja pozitiven 
odnos do nadaljnjega študija, tudi v primeru učenja, šole in učiteljev.  

 
 

4.2.6 Koliko vas živi v hiši? 

 
Izmed vprašanih se je izoblikoval naslednji vrstni red: s 35 % je na prvem mestu odgovor, 
da 4 osebe živijo v enem gospodinjstvu, s 25 % na drugem mestu: 5 oseb v enem 
gospodinjstvu in na tretjem mestu s 15 %  3 osebe v enem gospodinjstvu. To zajema 75 % 
vprašanih učencev.  
 
Na podlagi podatkov centralnega statističnega urada za leto 2006 je na Madžarskem 27,6 % 
zakoncev vzgajalo le enega otroka (3-članska družina), 23,9% zakoncev 2 otroka (4-članska 
družina) in 8 % pa 3 ali več otrok. V 40 % zakona ni otrok (2-članske družine). Na podlagi 
podatkov centralnega statističnega urada je vrstni red na državni ravni v primeru družin z 
otroki, naslednji: 1. tričlanska družina, 2. štiričlanska družina, 3. pet ali veččlanska družina. 
Po teh podatkih se naš vzorec razlikuje od vrstnega reda na Madžarskem. V analiziranih 
vzorcih,  čeprav z minimalnim odstotkom, opažamo, da imamo tudi gospodinjstva z visokim 
številom družinskih članov (gospodinjstva nad 7 do 14 oseb), kar odraža družbeno ureditev.  
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Slika 9: Število oseb v gospodinjstvu  
 

 

 

4.2.7 Ali imaš informacije o dosegljivih poklicih? 

 
71 %  pozitivnih odgovorov na zastavljeno vprašanje je zelo dober rezultat. Ne kaže pa, kako 
so pridobili informacije. Hkrati pa ne smemo pozabiti tistih 26 % vprašanih, ki so na to 
vprašanje odgovorili negativno. Na podlagi naslednjih analiz je bilo ugotovljeno, da je izmed 
352 oseb, ki „nimajo informacij o dosegljivih poklicih”, 126 oseb na 3. vprašanje odgovorilo z 
„še ne vem«. Torej 36 % vprašanih, ki nimajo informacij, še ne ve, v kateri ustanovi naj 
nadaljuje izobraževanje.  
 

Slika 10: Informiranost o dosegljivosti poklicev  

 

 
Podatki kažejo, da pri izbiri poklica pomagajo: informacije v zvezi s poklici ter  informacijski 
mehanizmi učiteljev in strokovnjakov.     
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Predpostavljamo, da ima družina kot primarno socializacijsko okolje močan vpliv na 
informacijsko mrežo svojih otrok, kljub temu pa učitelji s svojimi nasveti in predlogi  lahko 
vplivajo na vsebino informacij iz kroga družine, na njihovo družbeno in tudi individualno 
konstruktivno smer ter intenziteto. Ustanove morajo zavestno prevzeti funkcijo 
dopolnjevanja, pogosto tudi korigiranja družinske vzgoje. 

 
 

4.2.8 Ali imaš v svoji šoli možnost za uporabo modernih tehničnih 
sredstev? 

 
87 % vprašanih je označilo odgovor „da”, 7 % odgovor „ne”,  6 % pa „ni odgovoril”.  87 % 
pozitivnih odgovorov smo prejeli od 1199 oseb. Iz primerjave odgovorov vprašanih oseb na 3 
vprašanja smo ugotovili, da tudi ob prisotnosti modernih tehničnih sredstev, ena četrtina ne 
zna opredeliti cilja glede svojega nadaljnjega izobraževanja. Moderna tehnična sredstva 
sama po sebi ne nadomeščajo poklicne orientacije, treba jih je pri tem bolj zavestno voditi, 
tako na ravni učnega načrta kakor tudi na učiteljski ravni.  
 

Slika 11: Možnost uporabe modernih tehničnih sredstev v šoli 

 

 
Navedene rezultate potrjuje tudi naslednja analiza:  med 1199 osebami, ki so na 11. 
vprašanje odgovorili z »da«, smo pogledali, koliko jih je, ki v svojih ustanovah sicer imajo 
možnosti za uporabo modernih tehničnih sredstev, pa vseeno nimajo informacij o dosegljivih 
poklicih. To je iz obravnavanega vzorca sporočilo  299 oseb, 24,9 %-ni rezultat kaže na to, 
da moderna tehnična sredstva pomagajo pri izbiri poklica le takrat, če jih  uporabljamo v 
ustrezne namene. 13-14-letne osebe pa je treba pri tem še voditi.    
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4.2.9 Kdo ti v šoli pomaga pri izbiri poklica? 

 
Vprašani so v 83 %-ih  označili razrednika in profesorje. To bi lahko bil lep uspeh, vendar je 
v zvezi s poklicnim usmerjanjem potrebno upoštevati strategijo ustanov, kjer stojijo  za 
rezultatom tudi negativni pojavi. Visok odstotek potrjuje ugotovitev, da je funkcija poklicne 
orientacije povezana s posameznimi osebami, manj pa je opazna v duhu oziroma filozofiji 
ustanove same. Pa tudi pri učiteljih šole ostaja ta naloga prvenstveno razredniku.  Žal pa to 
predpostavlja tudi, da se poklicna orientacija oži v okvir le enega predmeta in tudi tu se 
predvideva, da je to v največ primerih razredna ura.   
 

Slika 12: Prikaz zaposlenih, ki učencem pomagajo pri izbiri poklica v šoli 

 

 
Za pozitivno lahko ocenjujemo, da se strokovnjaki za poklicno orientacijo prisotni v raziskavi 
v 23 %-ih, predstavniki podjetij v 2%. Ena četrtina vprašanih dobi pomoč pri poklicni 
orientaciji tudi od drugih oseb znotraj šole. Obiski  strokovnjakov v šolah, dejavnosti, ki jih 
vodijo in predavanja zagotavljajo učencem, da se iz verodostojnih virov seznanijo o težavah 
in lepotah posameznih poklicev in o kompetencah, povezanih z njimi.  
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Slika 13: Razdelitev ostalih, ki učencem v šoli pomagajo pri izbiri poklica 

 

 

4.2.10 Kolikšno pomoč pri izbiri poklica si dobil od učiteljev tvoje 
šole? 

 
Pri analizi podatkov lahko ugotovimo, da je 63 % vprašanih že dobilo pomoč svojih 
profesorjev, 19 % je dobilo zelo veliko pomoči, 12 % pa ni dobilo pomoči. Preostalih  6 % ni 
odgovorilo na zastavljeno vprašanje. Na podlagi odgovorov 82 % (63% + 19%) vprašanih 
lahko ugotovimo, da se učitelji v procesu poklicne orientacije pojavljajo kot ustrezna 
informacijska točka. Podatki torej ponovno potrjujejo našo prejšnjo ugotovitev, da na ravni 
učiteljev ustrezno deluje poklicno orientacijska funkcija profesorjev.   
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Slika 14: Ocena pomoči pedagogov pri izbiri poklica v očeh vprašanih  

 
Ne smemo pozabiti niti tistih 12 % vprašanih,  ki „pri izbiri poklica niso dobili pomoči svojih 
profesorjev”.  12 % vprašanih, ki so dali tak odgovor, pomeni 171 oseb, od katerih je 63 
oseb odgovorilo, da „še ne ve” v kateri vrsti izobraževalnih ustanov bi želeli nadaljevati 
šolanje. Torej 37 % populacije, ki ni dobila pomoči, „še ne ve” opredeliti svojega namena 
glede nadaljnjega šolanja. Ta visok odstotek nakazuje na to, da je nudenje pomoči pri 
poklicni orientaciji nujni pogoj za redne, intenzivne in iz več smeri pridobljene informacije, da 
si izoblikujejo kompetence za izbiro poklica in sprejmejo ustrezno odločitev, ki upošteva 
individualne značilnosti učenca.  

 

4.2.11 Ali si se že udeležil dejavnosti na tematiko samopoznavanja 
(zanimanje, sposobnost, vrednote)? 

 
Namen poklicne orientacije, ki jo izvaja ustanova in učitelji, je zagotavljati znanja, ki 
pomagajo pri razvijanju samopoznavanja učencev in jim pomagajo pri odkrivanju njihovih 
danosti, sposobnosti, čustvenih značilnosti, volje, želje, zanimanja in socialnih povezav.       
 
Poleg tega ponujajo dovolj informacij o delu, znotraj njega o posameznih poklicih, strokah, 
zaposlitvah, o pričakovanjih in kompetencah, ki so povezani z njimi. Ne nazadnje omogočijo 
učencem, da opredelijo svoje cilje in pripravijo bolj utemeljeno odločitev pri izbiri poklica. Kot 
izhodiščno točko na poti, ki vodi do cilja, bi lahko določili samoopredelitev učencev kot 
področje kompetence, ki ga je potrebno razvijati.    
 
Ugotovitev iz naše raziskave lahko potrdimo, saj smo napovedali naslednje kategorije:  60% 
»da«, 35% »ne«  in 5% »ni odgovoril«.  O učiteljih kažejo rezultati zelo pozitivno sliko. V 
sistemu njihove dejavnosti je prisotno razvijanje samopoznavanja. To lahko izvira na 
neposredni način tudi iz drugega ciljnega sistema, posredno pa z oblikovanjem samopodobe 
vpliva na spoznavanje kompetenc, ki so potrebne pri izbiri poklica in prispeva k uspešnosti 
poklicne izbire.  
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Slika 15: Razmerje udeležbe na samospoznavnem treningu  

 

 

4.2.12 Učni uspeh na koncu prejšnjega leta? 

 
Kljub temu, da vemo, kako velike težave pomeni pomanjkanje osnovnih znanj, predvsem pri 
poklicnem izobraževanju in v srednješolskih ustanovah na splošno, smo pri raziskavah prišli 
do zanimivih rezultatov. Pri vseh učnih predmetih imajo učenci presenetljivo dober rezultat: 
njihova povprečna ocena je 3,9.  

 
Slika 16: Učeni uspeh  
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Slika 17: Učeni uspeh po predmetih 
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4.2.13 Tvoje znanje informatike? 

 
Na podlagi prejšnjega vprašanja se je izkazalo, da so pri tej starostni skupini vprašanih 
najboljše ocene iz informatike: 727 oseb ima odličen, 346 oseb pa prav dober uspeh. Preveč 
dobri uspehi pa lahko izkrivljajo realno samovrednotenje in poklicno izbiro učencev, kar 
dajejo slutiti nadaljnji podatki uporabe.    
 

Slika 18: Znanje informatike po poročjih 

 

 
Zaman so imeli najboljši uspeh pri predmetu informatike, pri uporabi se pri učencih najprej 
pojavlja elektronska pošta, Internet in Word, ki zahteva minimalno znanje iz informatike. 
PowerPoint in ravnanje z bazo podatkov, kar zahteva že višjo raven znanj, lahko izkažemo 
samo naključno.    
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Ta podatek se nanaša predvsem na to starostno populacijo, saj uporabljajo internet za 
kontakte s svojimi prijatelji in za odkrivanje sveta, hkrati pa je tak tudi vpliv in pričakovanje 
družbe.  

 

4.2.14 Katere jezike se učiš? 

 
Vzorec vprašanih navaja angleščino in nemščino v razmerju, ki ustreza tujim jezikom in 
zahtevam, ki zagotavljajo možnosti tudi glede eksistence.  

 
Slika 19: Razdelitev učenih jezikov 

 

 

Slika 20: Številčna razdelitev ostalih tujih jezikov  
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4.2.15 Kaj te motivira za nadaljnje izobraževanje? 

 
V županiji Zala so vprašani med motivacijami na prvih treh mestih navedli: pridobivanje 
znanj v skladu z zanimanjem, materialno priznanje in pridobitev višje stopnje izobrazbe. 
Zadostiti zanimanju in z njim povezanemu sistemu dejavnosti pomeni dolgoročno motivacijo, 
in je vsekakor nujen pogoj za nadaljnje izobraževanje.        
 

Slika 21: Rangiranje vpliva na nadaljnje izobraževanje 
 

 

 
Pridobitev višje stopnje izobrazbe, kar je navedeno na tretjem mestu, za učence 7-8. razreda 
ne pomeni v prvi vrsti visokošolskega izobraževanja, ampak maturo in proces pridobivanja 
poklica.  Na podlagi vrstnega reda lahko izjavimo, da se pri našem starostnem vzorcu 
pojavijo intelektualno-kulturne potrebe, ki so odločilni elementi vseživljenjskega učenja, 
osnovni elementi socialne in življenjske sposobnosti ter eksistenčne varnosti.  Predpostavljajo 
posedovanje tudi iz individualnega in družbenega vidika dragocenih oblik vedenja in 
oblikovanje nadaljnjih bistvenih osebnostnih karakteristik.         
 
Deficitarni poklic kot motivacijski dejavnik, ki je omenjen na sedmem  mestu, je glede  
materialnega in moralnega priznanja relevanten. Vprašani ne vidijo povezave med 
materialnim in moralnim priznanjem in med pridobitvijo izobrazbe za deficitarne poklice.      
 
Vloga družina se je uvrstila na peto mesto. Pričakovanja staršev je prehitela individualna, 
samostojna presoja v zvezi s posameznim poklicem in nadaljnjim izobraževanjem. Seveda pa 
imajo starši in vpliv družine pomembno vlogo pri oblikovanju mnenj, vendar ti vplivi za 
učenca ne predstavljajo prisile, pač pa jih sprejema in predstavlja notranjo oceno vrednot, ki 
vodijo njegove odločitve in odgovore. Možnost nadaljevanja družinskega podjetja kot 
motivacijski vidik za nadaljnje izobraževanje je na zadnjem, devetem mestu. Razlog za to je 
verjetno premajhno število gospodarsko močnih družinskih podjetij v sedanjih težkih  
družbeno-gospodarskih razmerah.         
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Potreba po ohranitvi prijateljskih skupnosti je v vrsti motivacij za nadaljnje šolanje pristalo na 
šestem mestu.  Čeprav se pri starosti 13-14 let poveča vloga skupine sovrstnikov, se v 
vzorcu vprašanih pojavi podoba mladega človeka, ki ima dokaj veliko mero samopoznavanja, 
ki zna biti neodvisen, ambiciozen, z željo po nadaljnjem šolanju, ki želi biti koristen član 
družbe, delo želi opravljati z zanimanjem in ljubeznijo, zato pričakuje materialno in moralno 
priznanje.        
 
Naš vzorec predstavlja tisto starost, ki je že navajena na zapiranje šol, na združevanje 
ustanov, na prevoz v šolo, na velike razdalje, zato, da bi lahko obiskovali šolo, ki je primerna 
njegovi duhovnosti, sistemu vrednost in zanimanju. Bližina doma ne vpliva v večji meri na  
njihov namen nadaljnjega izobraževanja, kar kaže osmo mesto na lestvici.  

 

4.2.16 Kateri so tvoji odločilni vidiki pri izbiri poklica? 

 
Rezultati po analizi odgovorov na 19. vprašanje potrjujejo podatke in vrstni red. Če 
pogledamo prve tri odgovore, je na prvem mestu »da bom imel rad svoj poklic«, na drugem 
mestu »delo, ki ustreza mojim sposobnostim« in na tretjem mestu je »dobre možnosti 
zaslužka«. Kljub njihovi starosti, ki je obdobje moralne labilnosti, pa njihov sistem vrednot in 
moralne norme kažejo na presenetljivo razvito osebnost.        
 

 
Slika 22: Rangiranje vplivov na izbiro poklica  

 

 
Jasno je razvidno, da so na prvih šestih mestih opredeljena pričakovanja, ki so povezana s 
poklicem in je ozračje organizacije, okoliščine delovnega mesta (tudi bližina) kakovost 
tehničnih sredstev drugotnega pomena. Vrstni red je razumljiv. Saj še nimajo znanj in 
izkušenj o tem, kako vplivajo motivacijsko-higienični dejavniki na opravljanje dela, na 
zadovoljstvo delavca in prek tega na njihovo vsakdanje življenje.  
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4.2.17 Ali imaš predstavo o tem, kakšen poklic bi si želel? 

 
77 % vprašanih je na vprašanje odgovorilo pritrdilno. Poleg 21 %, ki so odgovorili z »ne«, 
smo lahko postavili tudi kategorijo 2 % z »niso odgovorili«. 
 

Slika 23: Razdelitev predstave vprašanih o tem, kakšni poklic si želijo 

 

4.2.18 Ali veš, kakšno vrsto poklica si želiš? 

 
Vprašanje št. 21. raziskuje razmerje med fizikalnimi in umskimi poklici. 38 % vprašanih bi 
želelo opravljati fizična dela, 30 % pa umska opravila.   
 
 

Slika 24: Vrsta poklica  

 

 
12 % mladih, ki se je izreklo za fizična dela, je za nadaljnje izobraževanje označilo gimnazijo. 
Odstotki niso visoki, je pa zanimiv sam pojav. Funkcija gimnazij, njihov sistem namreč ni 
usmerjen na pridobivanje poklica in tradicionalno ni usmerjen na izvajanje fizičnih del.   
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14,5 % učencev, ki so označili srednjo strokovno šolo, je glede na značaj stroke določilo 
umsko delo. To razmerje ima lahko zelo pozitiven vpliv na oblikovanje trga dela, saj pomeni, 
da si je 85,5 % tistih, ki so si izbrali srednjo strokovno šolo, izbralo fizično delo. Dobljeni 
rezultati predpostavljajo, da bi si dijaki po končani srednji strokovni šoli pridobili poklic in ne 
bi za vsako ceno – tako, da sploh ne upoštevajo potrebe trga dela –  po maturi vpisovali na 
visokošolski strokovni študij ali na visokošolsko izobraževanje.    
 
V pogledu oblikovanja trga dela kažejo rezultati raziskave na velike možnosti glede mladine 
županije Zala. Zato spodbujamo strokovnjake s področja poklicne orientacije, šole, učitelje, 
predstavnike zbornic in podjetij, naj obiščejo te odprte, mlade ljudi, naj jim predstavijo 
iskane in deficitarne poklice, naj naredijo te poklice privlačne in naj popularizirajo njihove 
prednosti.    
 

4.2.19 Kdo ima odločilno vlogo pri tvoji odločitvi glede nadaljnjega 
izobraževanja? 

 
Pri obdelavi podatkov smo ugotovili, da so vprašani učenci dali večinoma dva odgovora. Po 
vrstnem redu so ponovno postavili na prvo mesto sebe kot najpomembnejšega dejavnika, 
nato pa pred učitelji na drugem mestu označili vpliv družine. Vpliv učiteljev, čeprav so 
postavljeni na tretje mesto, močno zaostaja. Po eni strani so le minimalno prehiteli vpliv 
prijateljev, bratov in sester kot enake starostne skupine, po drugi strani pa predstavlja vpliv 
učiteljev le četrtino pomena presoje družine.  
     

Slika 25: Vplivi na nadaljnje izobraževanje  

 

 
Na podlagi teh analiz lahko ugotovimo, da je velik del vprašanih učencev zadovoljnih s 
pomočjo učiteljev pri izbiri poklica, in učitelji tudi razvijajo samopoznavanje, ki je pri izbiri 
poklica nepogrešljivo, pa kljub temu ne morejo preseči vpliva družine.  
 
    



 

 25 

4.2.20  Ali že veš, v konkretno kateri šoli se boš izobraževal naprej? 

 
Potem ko je pri 3. vprašanju kar 73 % vprašanih že znalo opredeliti namen svojega  
nadaljnjega šolanja, smo predpostavljali, da v tej fazi poklicne izbire ta skupina lahko označi 
tudi že konkretno srednješolsko ustanovo. Na podlagi odgovorov je bilo potrjeno, da 60 % 
vprašanih učencev ve, v kateri srednješolski ustanovi bi želela nadaljevati šolanje.      
 

Slika 26: Odločenost za šolo, v kateri se bo izobraževal 

 
 
Nismo pa dobili signifikantnega rezultata na to, iz kakšnih socialno-kulturnih okolij prihajajo ti 
učenci.  Na podlagi analiziranih podatkov se morda zdi presenetljivo, da navedeni dejavnik 
ne vpliva na izbiro poklica, čeprav veliko več pomeni, koliko se starši ukvarjajo s svojimi 
otroki, kakor raven njihove izobrazbe. Poleg tega pa so izbiro poklica doživeli vsi starši in bi 
bili sposobni biti primer oziroma vzgled.  

   

4.2.21 Če že veš, zakaj si si izbral to šolo? 

 
Med odgovori je na prvem mestu kategorija »ker se lahko učim za poklic, ki ga imam rad« , 
in sicer z visokimi 49 %-i. Če se k temu pridruži še temeljito samopoznavanje in 
samospoštovanje, je odločitev utemeljena. Na drugo mesto se je uvrstila funkcija ustanove, 
ki »te dobro pripravi« (s 33 %), ko vprašani dajejo prednost tisti ustanovi za nadaljnje 
šolanje, ki ima za pedagoški cilj zadostiti intelektualno-umetniškim potrebam učencev v 
upanju na pridobitev višje izobrazbene ravni.  Ti dve kategoriji predstavljata 82 %  
vprašanih.               
 
Ostale kategorije so bile prisotne le v manjšem odstotku. Vidik »dober sloves« v zvezi z 
izbrano ustanovo, je bil prisoten le v  7%-ih. 
 
Ni presenetljiv niti zelo nizek odstotek nadaljnjih dveh kategorij: učenci ob upoštevanju 
lastnih sposobnosti želijo izbrati takšno šolo, ki jo bodo lahko tudi končali oziroma, kjer bodo 
lahko svoj študij zaključili s pridobljeno izobrazbo, maturo ali strokovno izobrazbo. V 
nasprotju z našimi predpostavkami pa podatki potrjujejo, da prijateljske skupnosti 
sovrstnikov pri izbiri poklica niso odločujoči, saj predstavljajo 4 %.      
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Slika 27: Vzroki za izbiro določene šole 

 

 

4.2.22 Ali otežuje kakšen dejavnik tvojo odločitev pri izbiri poklica? 

 
Na vprašanje je 58 % vprašanih odgovorilo z »ne«, 7 % pa ni odgovorilo. Z »da« je 
odgovorilo 35 % vprašanih.  
 

Slika 28: Dejavniki oteževanje odločitve pri izbiri poklica 

 

 
Že pri analizi prejšnjih vprašanj smo ugotovili, da učenci izbirajo poklic zavestno, in za svoje 
nadaljnje izobraževanje želijo na podlagi svojih sposobnosti izbrati vzgojno izobraževalno 
ustanovo. To ugotovitev potrjuje dejavnik: »pomanjkanje marljivosti«, ki ga  poudarijo kot 
največjega zaviralca, kjer učenci označijo za največji problem lastno »lenobo«. Kategorija 
»slab učni uspeh«, ki je omenjena na drugem mestu, kaže na to, da imajo mnogi učenci 
težave z učnim uspehom, in je ta problem potrebno razumeti v zvezi z zahtevnostjo 
ustanove, ki jo namerava učenec izbrati. Iz navedenega sledi, da jih je strah neuspehov, ki je 
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na tretjem mestu izmed možnih kategorij. Odgovor »pretirana pričakovanja«  tako s strani 
šole kakor družine, je označilo bistveno manj učencev, čeprav bi večina otrok  pri svojih 
odgovorih lahko izbirala med več možnostmi. Na podlagi mnenja učencev lahko izjavimo, da 
starši nimajo nerealnih zahtev do svojih otrok, in da jih ocenjujejo objektivno.   
 

Slika 29: Rangiranje dejavnikov 
oviranja

 
                    
Kot pozitivni rezultat vprašanja lahko ugotovimo, da je odgovor »ne dobim pomoči« in pa 
»domače okoliščine za učenje« kot dejavnik oviranja, označilo zelo malo vprašanih.  
»Zdravstveno stanje«, ki je pogoj za zaposlitev in temeljni element družbene mobilnosti, je v 
vrstnem redu pristalo na zadnjem mestu. Rezultat kaže na to, da je zdravstveno stanje 
obravnavane starostne skupine otrok zadovoljivo in ne ovira njihove izbire poklica.   

      

4.2.23 Če že veš, poimenuj  poklic, stroko, za katero se pripravljaš?  

 
Dobljeni rezultati potrjujejo našo hipotezo: med učenci v županiji Zala so modni poklici, 
povezani z gostinstvom. Hkrati pa je frizerski poklic, ki smo ga pričakovali v svoji hipotezi, je 
šele na dvanajstem mestu, drugi poklici kot so kozmetičarka in podobno se niti ne pojavljajo 
med odgovori.     
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Slika 30:  Ali ve kateri poklic bo izbral 
 

Ali ve kateri poklic bo izbral

Da (je 

odgovoril)

57%

Ne (ni 

odgovoril)

43%

 

 
Izmed 19 označenih poklicev so na prvih petih mestih navedeni: kuhar, informatik, policist, 
natakar in slaščičar,   ki pa niso deficitarni poklici in tudi ne spadajo v krog poklicev, za 
katere se pridobi štipendija v poklicnih šolah, vendar pa so zaradi bližine meje še vedno 
iskani poklici. Poklic informatikov s končano srednjo šolo ni iskan v velikem številu, na 
zaposlitev lahko računajo le informatiki s končano visokošolsko izobrazbo.  Znano pa je tudi, 
da so v krogu vprašane starostne skupine šolske ocene iz informatike najvišje. Na podlagi 
podatkov lahko ugotovimo, da so vprašani navedli tudi poklice, ki si jih je mogoče pridobiti le 
z visokošolsko izobrazbo. Ti učenci ne razmišljajo o srednješolski izobrazbi, ampak o 
visokošolski. Poleg tega, da je bila najpogosteje izbrana izobraževalna ustanova srednja 
strokovna šola, smo ugotovili, da so med mladimi, ki končajo srednjo šolo, tudi takšni učenci, 
ki si po končani maturi ne nameravajo pridobiti poklica, ampak si raje prizadevajo za 
visokošolsko izobrazbo.      
 

Slika 31: Razdelitev tistih, ki že vedo, kateri poklic bodo izbrali po poklicnih 
skupinah 
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V sedanji družbeno-gospodarski situaciji in v nasprotju z našimi pričakovanji, učenci izmed 
vojaško-policijskih poklicev niso v večjem številu izbrali poklic gasilca ali vojaka, saj je poklic 
gasilca na 19. mestu, vojak pa od vprašanih ne želi nihče postati.    

  

4.2.24 Ali veš, kaj pomeni deficitarni poklic in kaj poklic s štipendijo v 
poklicni šoli? 

 
Na kratko je mogoče ugotoviti, da učenci ne poznajo opredelitve nobene kategorije (pri 
deficitarnih poklicih je 50 % odgovorilo z »ne« in 9 % ni odgovorilo, pri poklicih s štipendijo 
v poklicni šoli pa je z »ne« odgovorilo 69 %, in »ni odgovorilo 10 %). Tudi ko so na 
vprašanje odgovorili z »da«,  so si skušali razlagati kategorije iz besedne povezave.     
 

Slika 32: Ali ve, kaj pomeni deficitarni poklic in poklic s štipendijo v poklicni šoli 
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5 Povzetek 
 
Glede učencev iz županije Zala lahko ugotovimo, da je pri odločitvi o nadaljnjem šolanju 
najodločilnejši vidik učenec sam in njegove individualne značilnosti.  Na podlagi odgovorov 
učencev lahko povzamemo, da čeprav samopoznavanje razvijajo učitelji, ima na izbiro 
poklica kljub vsemu največji vpliv družina. Od družine dobljene in obdelane informacije se 
ponotranjijo v osebnost učencev, vplivajo na njihov sistem norm in postanejo odločilne. To 
pa pomeni, da za tem, kar učenec pogosto imenuje kot lastno odločitev, stoji vzgojni vpliv 
staršev z mehanizmi za oblikovanje osebnosti.        
 
Za nadaljnje izobraževanje dobijo informacije od svojih sedanjih šolskih ustanov, vendar ne 
zavestno prek dobro zgrajenih dejavnosti, pač pa so večinoma povezane s  posameznimi 
učnimi predmeti, v obliki naloge, ki jo nase prevzame posamezni učitelj.  
 
Vplivi staršev pri izbiri poklica so veliki, domače okoliščine v vzorcih, ki smo jih analizirali, so 
ustrezne, okolje je pripravljeno pomagati, na izbiro poklica na srednji stopnji, znajo vplivati 
tudi iz lastnih izkušenj. Vzgojni vplivi družine se vgradijo v osebnosti učencev, postanejo 
odločilni elementi njihovih odločitev in usmerjajo njihovo izbiro. Hkrati je zanimiva 
ugotovitev, da je vloga prijateljske skupnosti, ki je za starostno skupino vzor, zanemarljiva, in 
iz vidika poklicne izbire ni relevantna.         
 
Vprašani običajno želijo prehiteti izobrazbo staršev za eno izobrazbeno raven.  Šola za 
njihovo nadaljnje šolanje je srednja strokovna šola, v pogledu fizičnega in umskega dela pa 
je dana prednost fizičnemu delu. Če k temu dodamo zavestno posredovanje informacij o 
deficitarnih poklicih, bomo pomagali učencem pri njihovem uspešnejšem nastopu na trgu 
dela. To bi bilo pomembno tudi zato, ker bi se radi izučili poklicev, ki so cenjeni tako 
materialno kakor tudi moralno, pri tem pa bi morali poznati deficitarne poklice, kar pa je na 
podlagi naše analize zelo pomanjkljivo. Dejavnik njihovega zdravstvenega stanja, ki je eden 
najpomembnejših dejavnikov za izvajanje del, ni ovira za izbiro poklica.  Ni jih strah visokih 
pričakovanj šolskih ustanov: upamo, da je temu tako zato, ker dobro poznajo svoje 
sposobnosti in niso izobraževalne ustanove znižale svoje ravni oziroma svojih zahtev.      

 
Izbiro poklica določa tradicionalna ponudba izobraževalnih zavodov v županiji Zala in bližina 
meje. Prednost dajejo predvsem poklicem, ki so povezani z gostinstvom, a kot cilj navajajo 
tudi izobraževanje informatikov, za kar imajo ustrezen učni uspeh, vendar bodo na trgu dela 
uspešnejši mladi z visokošolsko izobrazbo.  
 


