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Uvod 

 

To poročilo se nanaša na pilotni projekt spremljanja zaposljivosti diplomantov srednjih poklicnih in 

strokovnih šol, ki smo ga izvedli na Centru RS za poklicno izobraževanje v letu 2011. V projektu je 

sodelovalo 12 šol, ki so del treh šolskih centrov – iz Nove Gorica, Velenja in s Ptuja.  

 

Osnovni namen pilotne raziskave je postaviti instrumentarij ter spletno aplikacijo za zajem 

podatkov ter ju preizkusiti na ciljni populaciji sodelujočih šol. Rezultati pilotnega spremljanja so 

objavljeni v Poročilu o rezultatih pilotne raziskave spremljanja zaposljivosti diplomantov srednjih 

poklicnih in strokovnih šol (v nadaljevanju: Poročilo o rezultatih) in je dostopno na spletni strani 

CPI1. V tem poročilu so predstavljene izkušnje pilotnega spremljanja s priporočili in izboljšavami za 

nadaljnje delo.  

 

Aktualni podatki o zaposljivosti diplomantov so zelo pomembne sprotne povratne informacije 

udeležencem nacionalnih trgov dela: šolajočim, družinam, strokovnim delavcem šol, vodstvom šol, 

diplomantom, nenazadnje pa tudi občinam, regijam ter splošni javnosti. Ti podatki ne dajejo 

dolgoročnih napovedi in signalov, temveč bolj sprotne, aktualne informacije o nahajanju dijakov 

po končanem izobraževanju, saj dolgoročne napovedi kadrovskih tokov v družbi že dolgo 

odpovedujejo (Heijke, 2001). Ker je namen srednjih poklicnih in strokovnih šol v Sloveniji tako 

priprava mladih na poklic kot na nadaljevanje izobraževanja po vertikali, je pri spremljanju 

zaposljivosti pomembno zajeti vse možnosti prehoda mladih po koncu srednje šole kot tudi zajeti 

dejavnike, ki na ta prehod vplivajo. Osnovno vprašanje pilotnega projekta torej zajema enega 

izmed kazalnikov kakovosti, ki so del državnega okvirja za spremljanje in zagotavljanje kakovosti na 

ravni sistema ter izhajajo iz strateških ciljev in prioritet poklicnega in strokovnega izobraževanja.2 

Gre za kazalnik 6, ki spremlja učinke izobraževanja: nahajanje udeležencev šest mesecev/eno leto 

po zaključenem izobraževanju.  

 

Ker gre torej za spremljanje zelo pomembnega vprašanja tudi na nacionalni ravni, se v tem 

poročilu osredotočamo na temeljito analizo pilotnega projekta. To poročilo ob podajanju izkušenj 

pilotne raziskave vsebuje tudi predloge za nadaljnje delo tako glede priprave spletne aplikacije kot 

                                                      
1
 http://www.cpi.si/razvojno-in-raziskovalno-delo/evalvacije-in-spremljanje/evalvacijska-porocila.aspx. 

2
 Kazalniki kakovosti so bili sprejeti na 101. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje.  
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instrumentarija, opisani so predlogi za dvig odzivnosti in spremembo ciljne populacije, 

predstavljena so tudi mnenja ravnateljev sodelujočih šol in direktorjev šolskih centrov o prej 

omenjenem Poročilu o rezultatih.  

 

Na podlagi navedenih analiz zaključujemo poročilo s predlogom za nacionalno spremljanje 

zaposljivosti diplomantov srednjih poklicnih in strokovnih šol.  
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1 Izkušnje pilotne raziskave  

 

V tem poglavju bomo predstavili nekatere težave, ki so se pokazale v pilotnem projektu, izkušnje, 

ki smo jih pridobili in za vsako tudi predlagane izboljšave tako pri poteku spremljave kot pri 

metodologiji spremljanja. Opisali bomo vprašanje populacije spremljanja, vprašanje odziva 

populacije, predloge za izboljšavo spletne aplikacije, ki bi omogočili takojšnjo analizo podatkov po 

končanem zbiranju podatkov, predloge izboljšav za anketni vprašalnik (višja zanesljivost) ter 

predloge za izboljšavo metodologije analize in obdelave podatkov. 

 

1.1 Vprašanje ciljne populacije spremljanja zaposljivosti 

 

Vprašanje, ki se je odprlo med pilotnim projektom, je: kako določiti populacijo spremljanja oz. 

katero generacijo zajeti v raziskavo. Pri tem je potrebno upoštevati, da so generacije lahko 

pojmovane različno (generacija glede na leto rojstva, generacija glede na leto zaključka šolanja …). 

Vprašanje se je izkazalo za veliko širše, kot morda kaže na prvi pogled. 

 

V pilotnem projektu so bili anketni vprašalniki v juniju 2011 poslani dijakom, ki so bili v šolskem 

letu 2009/2010 vpisani v zaključni letnik srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja. 

Vprašalnik je bil namenjen dijakom, ki so pred enim letom zaključili izobraževanje. Izkazalo se je, 

da vsi dijaki, ki so bili vpisani v zaključni letnik, niso zaključili izobraževanja (zato odgovori teh 

dijakov pri nadaljnjih analizah in pri interpretiranju podatkov niso bili upoštevani). Vprašanje, ki se 

pojavi, je: ali nas res zanimajo samo dijaki, ki so šolanje dokončali v določenem šolskem letu, ali je 

možno najti način, ki zajema mlade, ki so se v določenem šolskem letu prvič vpisali v srednje 

poklicno in strokovno izobraževanje. S tem bi poleg podatkov, kje se nahajajo mladi nekaj let po 

vpisu v prvi letnik, zajeli tudi več dejavnikov, ki vplivajo na prehode mladih (v nadaljnje 

izobraževanje, na trg dela) po koncu srednje šole.3 S premikom ciljne populacije na leto prvega 

vpisa bi z minimalno razširitvijo vprašalnika lahko pridobili širšo sliko, kaj se dogaja z vključenimi v 

poklicno in strokovno izobraževanje, pri čemer bi pridobili tudi vse podatke o mladih, ki so šolanje 

zaključili.4 Ker menimo, da je ta premik smiseln, predlagamo, da za ciljno populacijo spremljanja 

                                                      
3
 V raziskavi o zaposljivosti mladih po končanih programih poklicnega in strokovnega izobraževanja nas poleg 

statističnih podatkov zanimajo dejavniki vplivanja, ker z njimi lahko interpretiramo sicer 'gole' statistične podatke.  
4
 Avstralski nacionalni raziskovalni center za poklicno izobraževanje (National Centre for Vocational Education 

Research, NCVER) v raziskavi Apprentice & Trainee Destinations, 2010 (po registraciji dostopno: 



 

4 

izberemo mlade, ki so se v programe poklicnega in strokovnega izobraževanja prvič vpisali šest let 

pred letom, v katerem poteka raziskava. Podatki, ki bi jih dobili za diplomante različnih programov, 

bi bili različno število let oddaljeni od zaključka izobraževanja, kar vprašalnik upošteva, tako da bi 

za vse programe lahko rekli, kje so se nahajali diplomanti leto dni po zaključku izobraževanja (za 

nekatere programe tudi dve ali tri leta po zaključku). Skratka, na ta način lahko pridobimo 

celovitejšo sliko o tem, kje se nahaja celotna populacija mladih, ki so se v določenem letu prvič 

vpisali v srednje poklicno in strokovno izobraževanje.  

 

1.2 Odziv ciljne populacije  

 

V pilotni raziskavi je povabilo k izpolnjevanju anketnih vprašalnikov prejelo 1362 diplomantov5 

sodelujočih poklicnih in strokovnih šol, odzvalo se jih je 476, kar predstavlja 34,9 %. Prvo povabilo, 

ki so ga diplomanti prejeli, je vsebovalo dostopno kodo do spletne ankete (osemmestna 

alfanumerična koda, ki je omogočala eno izpolnjevanje ankete). Po dveh tednih (po prvem 

povabilu) se je odzvalo 296 vseh povabljenih (20,1 %)6. Diplomanti, ki se niso odzvali, so ponovno 

prejeli povabilo, ki je poleg kode vsebovalo še papirnat vprašalnik (ter na CPI naslovljeno kuverto z 

znamko). Skupno je 363 dijakov vprašalnik izpolnilo elektronsko, 113 (23,7 % sodelujočih oziroma 

8,3 % celotne populacije) dijakov je vrnilo papirnat vprašalnik.  

 

Glede na odziv po fazah (prvo in drugo pošiljanje vabil k sodelovanju) in glede na dostop 

slovenskih gospodinjstev do svetovnega spleta7, menimo, da se je tako dvakratno pošiljanje vabil 

kot reševanje vprašalnika v dveh oblikah (elektronsko in papirno) izkazalo kot smiselno. Vendar bi 

veljalo težiti k temu, da zagotovimo čim večji odziv pri ciljni skupini in s tem bolj verodostojno 

posplošitev na populacijo oziroma bolj zanesljiv pogled na dogajanje v populaciji. 

 

Za večji odziv povabljenih bi veljalo preizkusiti naslednje pristope:  

 nagradno žrebanje za izpolnjevanje vprašalnika, 

                                                                                                                                                                                
http://www.ncver.edu.au/publications/2262.html) zajame tako mlade, ki so vajeništvo ali usposabljanje dokončali in 
tiste, ki ga niso; ter pri nekaterih vprašanjih ti dve skupini med seboj primerja (npr. višina plače). 
5
 Zaradi preglednosti besedila bomo navajali le en spol (diplomanti, ravnatelji …). 

6
 Ta odstotek (20,1 %) predstavlja delež glede na vse povabljene k sodelovanju, to je 1471. Kasneje so bili iz baz 

odstranjeni povabljeni dijaki gimnazijskih programov in dijaki, ki niso dokončali šolanja, tako je skupen numerus 
respondentov 1362. 
7
 V prvi četrtini leta 2011 je imelo dostop do interneta 73 % gospodinjstev v Sloveniji. 

(http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4240) 

http://www.ncver.edu.au/publications/2262.html
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4240
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 telefonsko anketiranje, 

 terensko anketiranje. 

 

Vsaka izmed možnosti ima svoje prednosti in pomanjkljivosti. Nagrada za izpolnjevanje vprašalnika 

mora biti mladim predvsem privlačna in v primeru žreba verjetna (npr. med sodelujočimi se po 

koncu zbiranja podatkov z žrebom razdeli nekaj 10 USB ključkov privlačnih velikosti pomnilnika). 

Glede na to, da se podatki zbirajo in obdelajo na CPI, bi oviro telefonskemu anketiranju lahko 

predstavljalo posredovanje telefonskih številk s strani šol (varovanje osebnih podatkov), v primeru, 

da jih te imajo. Terensko anketiranje je izmed vseh najdražje. 

Zaradi verodostojnosti pridobljenih rezultatov je potrebno težiti k čim večjemu odzivu povabljenih, 

zato je smiselno naštete metode kombinirati: v prvem koraku poštno povabilo z morebitno 

ponovitvijo (kot pri pilotnem spremljanju) in nato telefonsko anketiranje. Ob tem bi sodelujočim 

ponudili možnost sodelovanja v nagradnem žrebanju, menimo namreč, da bi skromna zahvala za 

sodelovanje pomembno vplivala na dvig odzivnosti. 

 

1.3 Izboljšave spletne aplikacije za zajem podatkov 

 

V tem poglavju bomo predstavili nekaj predlogov izboljšav spletne aplikacije za zajem podatkov.  

 

Statistična obdelava podatkov v pilotnem projektu spremljanja zaposljivosti je bila implementirana 

v programskem jeziku R, ki je prilagojen za izvedbo statističnih analiz.8 LimeSurvey aplikacija, ki je 

tekla na spletni strani www.konecsrednje.si, je zapisala vse podatke (izpolnjeni vprašalniki) v 

podatkovno bazo MySQL. Po zaključku anketiranja je bila podatkovna baza MySQL prenesena na 

lokalni računalnik, hkrati so bili podatki pobrisani s spletnega strežnika. Aplikacija za statistično 

obdelavo podatkov, ki je bila napisana v programskem jeziku R, zajema podatke neposredno iz 

lokalne kopije MySQL podatkovne baze. Zaradi tega omenjena R aplikacija tudi prikaže, v katero 

poglavje spada posamezno vprašanje; zna združiti podvprašanja z istimi lestvicami v eno tabelo in 

ima informacije o tipu spremenljivke (nominalna, ordinalna …), kar omogoča takojšnjo analizo 

podatkov po zaključku zbiranja izpolnjenih vprašalnikov, vključno s preizkusi statistične 

pomembnosti (bivariatne analize). 

 

                                                      
8
 Več o tem na http://en.wikipedia.org/wiki/R_(programming_language).  

http://en.wikipedia.org/wiki/R_%28programming_language%29
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1.3.1 Določitev izobraževalnega programa  

 

V pilotni raziskavi se je kot ena izmed večjih težav izkazala določitev izobraževalnega programa 

respondenta, čeprav so podatke o končanem srednješolskem izobraževalnem programu in 

morebitnem nadaljnjem izobraževanju v obliki odgovora na odprto vprašanje podali tudi 

respondenti sami. Alfanumerične unikatne dostopne kode za izpolnjevanje so bile povezane s 

podatki o izobraževalnih programih, kot so jih v anonimizirani obliki posredovale srednje šole, 

vendar so bili podatki s strani šol različno natančni. Podatki z nekaterih šol so vsebovali nazive 

programov, z drugih le oznake šolskih razredov, s tretjih šol pa oboje. Nekateri podatki tudi niso 

vsebovali informacij o vrsti izobraževalnih programov (NPI, SPI, SSI, PTI). Ker se v nekaterih 

razredih izvaja več izobraževalnih programov (predvsem programi PTI), je bilo potrebno za bolj 

natančno določitev programa uporabiti podatke iz Evidence vzgojno-izobraževalnih zavodov in 

vzgojno-izobraževalnih programov.9 

 

V pilotni raziskavi je bilo zaradi relativno majhne količine podatkov (N = 476) še možno ročno 

usklajevati informacije o programih; zaradi zanesljivosti podatkov in hitrosti ter enostavnosti 

obdelave podatkov ob izvedbi raziskave na večjem vzorcu oziroma populaciji pa bi bilo potrebno 

uporabiti bolj strukturiran pristop. V primeru, da podatki o izobraževalnih programih 

respondentov na dan zaključka zbiranja podatkov ne bi bili zbrani v urejeni obliki, tudi ne bi bilo 

mogoče takoj v celoti narediti frekvenčnih tabel in izvesti bivariatnih analiz ter začeti z vsebinsko 

interpretacijo, kar bi podaljšalo proces obdelave podatkov.  

 

Zaradi navedenih razlogov bi predlagali uporabo že obstoječih podatkov iz Evidence vzgojno-

izobraževalnih zavodov in vzgojno-izobraževalnih programov, in sicer za več namenov: 

 kot standardni obrazec za zbiranje kontaktnih podatkov, 

 kot vprašanje zaprtega tipa v vprašalniku, 

 za večjo reprezentativnost vzorca v primeru ponderiranja. 

 

 Standardni obrazec za določanje osnovne množice  

 

Za oblikovanje standardnega obrazca za pridobivanje podatkov/alfanumeričnih kod izbrane 

populacije je potrebno uvoziti celotno podatkovno bazo Evidence vzgojno-izobraževalnih zavodov 

                                                      
9
 Evidenca vzgojno-izobraževalnih zavodov in vzgojno-izobraževalnih programov: 

https://krka1.mss.edus.si/registriweb/default.aspx 

https://krka1.mss.edus.si/registriweb/default.aspx
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in vzgojno-izobraževalnih programov ter izvesti preverjanje konsistentnosti podatkov. Sama 

struktura evidence ni zapletena, za izvedbo uvoza bi bil potreben kakšen teden dni časa. Nato bi se 

iz podatkov o vpisu v zaključni letnik izdelalo za vsako posamezno šolo prazno Excel datoteko z 

delovnimi listi za vsak izobraževalni program, ki se je izvajal v posameznem šolskem letu. Izdelavo 

Excelove datoteke se da avtomatizirati. Poleg podatkov o izobraževalnem programu lahko 

posamezen delovni list vsebuje še število vpisanih dijakov v posameznem šolskem letu v določen 

izobraževalni program (primer prikazuje spodnja tabela 1). Na ta način se bo zmanjšala možnost za 

napake (v pilotni raziskavi so bili vprašalniki poslani tudi tistim, ki so bili v šolskem letu 2009/10 

vpisani v program Tehniška gimnazija). Z bolj strukturiranim pristopom, kjer je že v sami datoteki 

navedeno, za katere programe sprašujemo in koliko ljudi je bilo v določenem šolskem letu vpisanih 

v njih, bi se lahko takšnim napakam v precejšnji meri izognili. 

 

Tabela 1: Primer standardnega obrazca – Šolski center Ptuj, Strojna šola, podatki o vpisu za šolsko leto 
2010/11, stanje na dan 15. 9. 2010 

ENID  Program 
Smer oz. naziv 

poklicne / strokovne 
izobrazbe 

komb. 

I. letnik II. letnik III. letnik IV. letnik V. letnik 

odd skp 
dijaki 

odd skp 
dijaki 

odd skp 
dijaki 

odd skp 
dijaki 

odd skp 
dijaki 

vsi žen vsi žen vsi žen vsi žen vsi žen 

193977 01 Avtokaroserist Avtokaroserist  1  20                  

609882 01 Avtoserviser Avtoserviser  1 1 43                  

346234 01 Avtoserviser Avtoserviser      1  30  1  20          

411481 01 
Avtoservisni tehnik 
(pti) 

Avtoservisni tehnik 
(pti)              1  28  1  17  

860412 01 
Pomočnik v 
tehnoloških procesih 

Pomočnik v 
tehnoloških procesih   1 4   1 3              

769041 01 Strojni tehnik Strojni tehnik  1  19  1  31  1 1 41 1         

949900 01 Strojni tehnik Strojni tehnik              1  27      

623532 01 Strojni tehnik (pti) Strojni tehnik (pti)              1  30  1  26  

886571 01 
Oblikovalec kovin - 
orodjar 

Oblikovalec kovin - 
orodjar 

k1a   2                  

265034 01 Klepar-krovec Klepar-krovec k1a   4                  

105525 01 
Inštalater strojnih 
inštalacij 

Inštalater strojnih 
inštalacij 

k1a  1 6  1  11              

886571 01 
Oblikovalec kovin - 
orodjar 

Oblikovalec kovin - 
orodjar 

k2b       8              

265034 01 Klepar-krovec Klepar-krovec k2b       3              

124222 01 Avtokaroserist Avtokaroserist k2c     1  13              

346234 01 Avtoserviser Avtoserviser k2c       9              

105525 01 
Inštalater strojnih 
inštalacij 

Inštalater strojnih 
inštalacij 

k3a         1  9          

886571 01 
Oblikovalec kovin - 
orodjar 

Oblikovalec kovin - 
orodjar 

k3a           5          

265034 01 Klepar-krovec Klepar-krovec k3a           2          

124222 01 Avtokaroserist Avtokaroserist k3b         1  12          

346234 01 Avtoserviser Avtoserviser k3b           9          
Vir: Evidenca vzgojno-izobraževalnih zavodov in vzgojno-izobraževalnih programov. 
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Seveda mora biti tudi šolam dana možnost, da podatke iz evidence po potrebi popravijo, saj ni 

nujno, da so v celoti pravilni. 

 

 Vprašanje o izobraževalnem programu zaprtega tipa v vprašalniku  

 

V pilotni spremljavi je bilo vprašanje o končanem programu odprtega tipa (respondent je dopisal 

program). Napakam bi se v večji meri izognili, če se vprašanje v spletnem vprašalniku postavi kot 

zaprto vprašanje, pri katerem respondent izbira med odgovori, ki so mu na voljo. S pomočjo 

podatkov iz Evidence vzgojno-izobraževalnih zavodov in vzgojno-izobraževalnih programov se 

pripravi nabor možnih izbir, med katerimi respondent: 1) v prvi stopnji izbere kraj izobraževanja; 2) 

nato se mu prikažejo srednje šole v tistem kraju; 3) po izbiri šole pa še izobraževalni programi, ki 

jih je šola v določenem šolskem letu izvajala. Obenem pa mora biti dana tudi možnost »Drugo«, saj 

ne želimo izključiti možnosti napake. 

 

Na isti način se lahko postavi vprašanje, v katero vrsto izobraževalnega programa so se anketirani 

vključili po zaključenem programu. Podatki o poklicno-tehniškem izobraževanju so v tej evidenci, 

prav tako podatki o programih, ki jih izvajajo višje šole. Podatki o programih, ki jih izvajajo 

slovenske univerze in visoke strokovne šole pa so na voljo na spletni strani Visokošolske prijavno-

informacijske službe. Tudi tu mora biti dana možnost »Drugo«, saj so podatki lahko nepopolni ali 

pa so dijaki po končani srednji šoli odšli na izobraževanje v tujino. 

 

Najelegantnejša rešitev tega vprašanja bi bila, da je podatek o izobraževalnem programu vsebovan 

v alfanumerični kodi vsakega respondenta. Tako je zaradi ekonomičnosti lahko vprašanje o 

obiskovanem prvem izobraževalnem programu odprtega tipa, vpis nadaljnjega izobraževanja pa 

zaprtega tipa.  

 

 Ponderiranje vzorca  

 

Statističnih raziskav na nereprezentativnem vzorcu ni metodološko korektno izvajati. Če vzorec ne 

odraža populacije, tudi rezultati statističnih testov ne bodo odražali populacije. Podatki iz Evidence 
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omogočajo, da se ustrezno poveča število enot, ki so podreprezentirane. Predlagamo, da se vzorec 

uravnoteži po izobraževalnih programih, vrsti izobraževanja, spolu ter šoli.10  

 

Tehnično se ponderiranje lahko izvede na način, da se v povprečju iz ene enote naredi deset enot, 

ob tem, da se tiste podreprezentirane pomnoži več kot 10x, tiste nadreprezentirane pa manj kot 

10x. Ob sami pomnožitvi števila enot aritmetična sredina, mediana in populacijski standardni 

odklon ostanejo isti, malenkostno se spremeni le vzorčni standardni odklon, ki je razporejen na  

N-1 enot, ne na N kot populacijski. Statistična raziskava na bolj uravnoteženem manjšem vzorcu da 

bolj natančne rezultate kot raziskava na večjem vzorcu, ki pa ne odraža populacije. 

 

1.3.2 Mesec in leto zaključka srednjega poklicnega ali strokovnega izobraževanja ter 

vpis v nadaljnje izobraževanje 

 

Težave so se pojavile tudi pri vpisu meseca in leta zaključka izobraževanja in meseca in leta 

(morebitnega) vpisa v nadaljnje izobraževanje. Morda je bil razlog tudi tip vnosnega polja v 

spletnem vprašalniku, saj za vpis meseca in leta ni posebnega tipa vprašanja, kot je za vpis datuma 

z dnevom. Tip, ki smo ga uporabili, je izgledal tako: 

Leto: _____________  Mesec: _______________ 

 

Nekaj respondentov je vpisalo napačne letnice pri zaključku šolanja. Predlagana rešitev je, da se 

vprašanje iz odprtega tipa s prostim vnosom števil spremeni v zaprti tip, s tem da se v spletno 

aplikacijo doda podporo za izbor meseca in leta iz padajočih menijev, saj s tem tudi zmanjšamo 

možnost napake in dobimo bolj homogene odgovore. Nov vprašalnik (glej Prilogo 6.3, str. 41), ki je 

namenjen populaciji glede na prvi vpis v prvi letnik programov PSI, vsebuje tudi vprašanje o 

dokončanju programa.  

 

1.3.3 Število točk na zaključnem izpitu/poklicni maturi 

 

Od anketiranih smo v pilotni raziskavi dobili zelo raznovrstne podatke o številu doseženih točk na 

poklicni maturi oziroma na zaključnem izpitu (Tabela 2).  

 

                                                      
10

 Če je vzorec uravnotežen po šoli, je uravnotežen tudi po statistični regiji. Tudi v primeru, da je vzorec priložnosten, 
se lahko izvede ponderiranje, da bo vzorec bolje odražal razmerja v populaciji. 
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Tabela 2: Število doseženih točk na zaključnem izpitu oziroma poklicni maturi 

Število točk f f % Število točk f f % Število točk f f % 

 0 16 3,8  21 12 2,8  73 2 0,5 

 2 23 5,4  22 8 1,9  74 1 0,2 

 3 34 8,0  23 2 0,5  75 2 0,5 

 4 38 9,0  24 2 0,5  80 2 0,5 

 5 8 1,9  25 2 0,5  82 1 0,2 

 6 3 0,7  27 1 0,2  83 1 0,2 

 7 1 0,2  28 1 0,2  84 2 0,5 

 8 2 0,5  31 1 0,2  85 1 0,2 

 9 3 0,7  35 1 0,2  86 2 0,5 

 10 4 0,9  38 1 0,2  87 1 0,2 

 11 3 0,7  45 1 0,2  90 1 0,2 

 12 24 5,7  50 3 0,7  93 1 0,2 

 13 34 8,0  52 1 0,2  95 1 0,2 

 14 21 5,0  56 1 0,2  100 1 0,2 

 15 25 5,9  60 9 2,1  220 1 0,2 

 16 31 7,3  64 1 0,2  666 1 0,2 

 17 21 5,0  65 1 0,2  99999 1 0,2 

 18 19 4,5  68 1 0,2  9999999 1 0,2 

 19 25 5,9  70 4 0,9  Skupaj 424 100,0 

 20 12 2,8  71 1 0,2    

 

Nekateri respondenti pa so na koncu vprašalnika, med opombami, zapisali, da se točnega števila 

točk ne spomnijo. Ravno tako se je pokazalo, da iz spodnje tabele ni razvidno, kje so respondenti 

te točke dosegli – na zaključnem izpitu ali na poklicni maturi.  

 

Predlagamo, da se vprašanje spremeni iz: 

»Koliko točk ste dosegli na poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu?« 

Število točk: _________ 

 

V vprašanje (glej tudi Prilogo 6.3, vprašanje 7): 

Kako ste zaključili ta izobraževalni program? 

 

1. Opravljal sem poklicno maturo, število točk: ____________ 

2. Opravljal sem zaključni izpit, število točk oziroma uspeh: _____________ 

3. Drugo (dopišite): _______________________ 

 

Predlagamo tudi, da bi šolam (skupaj z standardnim obrazcem za zbiranje kontaktnih podatkov) 

posredovali še vprašanje, kakšna je bila lestvica točkovanja na zaključnem izpitu oziroma na 

poklicni maturi za program, ki nas zanima. Tako bi lahko pridobljene podatke ustrezno ponderirali 

oziroma primerjali uspešnost respondentov z drugimi odgovori (npr. ali se bolj uspešni dijaki 

(hitreje) zaposlijo ali nadaljujejo izobraževanje, v katerih izobraževalnih programih so dijaki bolj 

uspešni pri zaključevanju ipd.). 
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1.4 Instrumentarij spremljanja  

 

V pilotnem projektu so se pri anketnem vprašalniku pojavile nekatere pomanjkljivosti. V tem 

poglavju navajamo predloge za izboljšavo. Anketni vprašalnik, uporabljen v pilotnem projektu, se 

nahaja v Prilogi 6.2, vprašalnik, ki ga predlagamo za nadaljnje delo, pa v Prilogah 6.3 (elektronska 

oblika) in 6.4 (papirna oblika). Ker predlagamo ohranitev dvakratnega pošiljanja vabil k 

sodelovanju v primeru neodziva ter možnost tako elektronskega kot papirnega odgovarjanja, je 

nov vprašalnik pripravljen tako za elektronsko kot papirno reševanje.11  

Glede na to, da je nov anketni vprašalnik namenjen ciljni populaciji, ki se je v 1. letnik poklicnega in 

strokovnega izobraževanja prvič vpisala šest let pred letom spremljanja (utemeljitev spremembe 

ciljne populacije je opisana v Poglavju 1.1), v pilotnem projektu uporabljeni anketni vprašalnik pa 

mladim, ki so (oz. naj bi) zaključili izobraževanje leto dni pred izvedbo raziskave, je prvi sklop 

vprašanj nekoliko obsežnejši. Poleg programa, v katerega se je respondent vpisal pred šestimi leti, 

so upoštevane še možnosti prehodov med programi poklicnega in strokovnega izobraževanja12. V 

tem sklopu smo dodali še vprašanji, če je respondent program dokončal ter pomembnost 

posameznih razlogov pri vpisu v ta program. Vprašanju o prejemanju štipendije smo dodali 

možnost izbire Zoisove štipendije. 

Pri 2. sklopu vprašalnika (Vrednotenje končane srednje šole) smo dodali vprašanje, če bi 

respondenti želeli še kaj sporočiti srednji šoli, ki so jo obiskovali. Razlog za to vidimo v tem, da je 

pri pilotnem projektu nekaj respondentov pri zadnjem vprašanju: ''Ali bi želeli še kaj sporočiti 

naročnikom raziskave v zvezi z vsebino te ankete?'', pisalo o srednji šoli; pomembnost teh 

odgovorov pa je izpostavil tudi eden izmed ravnateljev. 

3. sklop vprašalnika (Izobraževanje po končani srednji šoli – študij) smo v novem vprašalniku 

namenili samo respondentom, ki nadaljujejo izobraževanje na postsekundarni ali terciarni ravni, 

                                                      
11

 Elektronsko reševanje omogoča avtomatsko vodenje do naslednjega vprašanja glede na izbiro odgovorov, zato je 
razlika med vprašalnikoma v navodilih pred vprašanji in v navodilih za nadaljevanje reševanja; medtem ko vsebinskih 
razlik ni.  
12

 Vprašalnik zajema tako vertikalni kot horizontalni prehod. Ker je pri posamezniku možno oboje (kot tudi več 
prehodov/prepisov), se vprašanja v vprašalniku zaradi racionalnosti osredotočajo le na en prehod, s pojasnilom, da 
posamezniki, za katere velja več prehodov, izpolnjujejo vprašalnik za tisti izobraževalni program, v katerega so se 
vpisali nazadnje.  
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medtem ko so vprašanja o prehodih znotraj programov poklicnega in strokovnega izobraževanja 

zajeta v 1. sklopu13. 

 

4. sklopu vprašalnika (Zaposlitveni status, delo) smo dodali vprašanja, v kolikšni meri se 

respondenti strinjajo, da se delovne naloge na delovnem mestu ujemajo s poklicem, ki so ga 

pridobili; kako dolgo so iskali prvo zaposlitev ter pomembnost nekaterih dejavnikov pri iskanju 

prve zaposlitve. 

 

Pri poglavju o Demografiji smo dodali vprašanje o tipu naselja, v katerem živi respondent. 

 

Nekatera vprašanja v vprašalniku smo zastavili drugače ali dodali nove možnosti izbire. Na primer 

pri vprašanju ''Kdo je plačnik tega izobraževanja?'' je možnost ''Sam (ali družina)'' izbralo 108 

anketiranih, ki so pri drugem vprašanju odgovorili, da se izobražujejo redno; zato smo vprašanje 

postavili v nekoliko drugačni obliki, in sicer ''Kdo je plačnik šolnine?'' 

 

Tabela 3: Primerjava odgovorov ''Kdo je plačnik tega izobraževanja'' in ''Način izobraževanja'' 

Kdo je plačnik tega 
izobraževanja?/ 

Način izobraževanja 

Sam (ali družina) 
Sam in organizacija/podjetje, 

kjer delam 
Izobraževanje je zame 

brezplačno (plača država) 
Skupaj 

f f% f f% f f% f f% 

Redni 108 35,3 2 0,7 196 64,1 306 100,0 

Izredni 18 90,0 / / 2 10,0 20 100,0 

Skupaj 126 38,7 2 0,6 198 60,7 326 100,0 

 

Nekaj respondentov je hkrati izbralo odgovore, da so redno zaposleni za nedoločen čas, preko 

študentskega servisa. Iz odgovorov bi lahko sklepali, da mladi drugače pojmujejo delovna razmerja 

oziroma, da z različnimi oblikami delovnih razmerij niso seznanjeni. Da bi povečali zanesljivost 

vprašalnika, smo pri teh vprašanjih dodali trditve, ki upoštevajo tako delo preko študentskega 

servisa kot tudi iskanje tovrstne zaposlitve (Priloga 6.3): 

 

24. Ste trenutno zaposleni? Označite ustrezen odgovor.  

 1 Da, delam preko študentskega servisa. Nadaljevanje: 26 

 2 Da, sem zaposlen. Nadaljevanje: 27 

 3 Ne, nisem zaposlen, saj nadaljujem šolanje. Nadaljevanje: 39 

 4 Ne, iščem delo preko študentskega servisa. Nadaljevanje: 39 

 5 Ne, sem brezposeln oz. iščem zaposlitev (ne preko študentskega servisa). Nadalj. 25 

 6 Ne, ne nadaljujem šolanja, nisem zaposlen in ne iščem zaposlitve. Nadaljevanje: 39 

 7 Drugo (dopišite): 

                                                      
13

 Pri elektronskem reševanju vprašalnika program določa naslednje vprašanje glede na izbrani odgovor; pri papirnem 
vprašalniku so pred posameznimi sklopi navodila kot tudi napotila pri nekaterih odgovorih. 
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25. Ali ste že bili zaposleni? Označite ustrezen odgovor.   

 1 DA, bil sem zaposlen, a trenutno nisem.  Nadaljevanje: 37 

 2 NE, prvo zaposlitev še iščem.  Nadaljevanje: 39 

 3 Drugo (dopišite):  Nadaljevanje: 39 

 

26. Označite ustrezno trditev:  

 1 Delam preko študentskega servisa in nadaljujem šolanje. Nadaljevanje: 39 

 2 Delam preko študentskega servisa in ne nadaljujem šolanja. Nadaljevanje: 39 

 3 Drugo (dopišite): Nadaljevanje: 39 

 

1.5 Izboljšava metodologije za analizo podatkov  

 

 Uvoz eksternih statističnih podatkov  
 

V spletni aplikaciji za obdelavo podatkov je podpora za uvoz podatkov iz različnih tabel že 

narejena, iz poštnih številk naslovnika se da sklepati na občine oziroma statistične in kohezijske 

regije, na osnovi teh pa uvoziti različne socio-ekonomske podatke, ki jih zbere Statistični urad RS. 

Uvoženi podatki nato nastopajo v vseh analizah, tako kot ostale spremenljivke iz vprašalnika. Za 

nadaljnje spremljanje zaposljivosti predlagamo, da se podatki zberejo tako iz obstoječih registrov 

in evidenc kot z lastno raziskavo (glej Poglavje 3.2). 

 

 Primerjava po šolah in regijah  
 

Na celotni populaciji mladih v Sloveniji je smiselna primerjava znotraj posamezne KLASIUS-P14 

kode (v povezavi z vrsto izobraževalnega programa ali brez) po šolah in regijah.  

 

 Prikaz podatkov za posamezen izobraževalni program 
 

Podatke o tem, kje se nahajajo mladi po koncu izobraževanja v programih poklicnega in 

strokovnega izobraževanja oz. nekaj let po vpisu v te programe, bi bilo smiselno prikazati tudi po 

izobraževalnih programih posamezne šole, saj večina šol izvaja več programov (npr. za dijake 

programa avtoserviser določene generacije na določeni šoli). Ti podatki so zelo pomembni za 

                                                      
14

 Klasius-P (klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja-področje) je sestavljen iz štirih klasifikacijskih ravni. 
Široko področje je označeno z enomestno kodo; temu sledi določitev ustreznih klasifikacijskih skupin na preostalih 
klasifikacijskih ravneh: ožjega področja, označenega z dvomestno kodo, podrobnega področja, označenega s trimestno 
kodo, in nacionalnospecifičnega področja, označenega s štirimestno kodo. 
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razvoj šole in kot navajajo ravnatelji (glej Poglavje 2.1.1, str. 19), pomembno vplivajo na delo šole 

na več področjih. 

 

 Povezava med kodo KLASIUS-P programa, delovnim mestom in dejavnostjo podjetja 
 

V nadaljnjem spremljanju zaposljivosti mladih bi bilo zanimivo preveriti povezavo med vrsto 

izobraževalnega programa (po KLASIUS-P) in trenutnim delovnim mestom – se pravi, koliko se 

delovne naloge, ki jih opravljajo respondenti, ujemajo z njihovim poklicem. 15 

Veljalo bi preveriti tudi povezavo med KLASIUS-P kodami zaključenega izobraževalnega programa 

in glavno dejavnostjo podjetja trenutne zaposlitve.16  

 

 Podpora za vzporedne vprašalnike in panelne raziskave – longitudinalne študije  
 

V program za obdelavo podatkov je možno vgraditi podporo za vzporedne vprašalnike in panelne 

raziskave. V tem primeru je potrebno zagotoviti primerljivost odgovorov. Vprašanja je potrebno 

kot komplementarna označiti v metapodatkih dveh različnih (pod)raziskav. V primeru, da so 

metapodatki pravilno urejeni, lahko program samodejno ugotovi, ali obstajajo statistično značilne 

razlike med tema dvema skupinama pri odgovorih na zastavljena vprašanja, in rezultate prikaže v 

kontingenčni tabeli. 

 

Na enak način je mogoče primerjati podatke iz različnih let: to so lahko podatki o različnih 

generacijah, lahko pa gre za odgovore istih respondentov v različnih časovnih točkah. Podpora za 

hkratno nalaganje podatkov iz več virov je že vgrajena v aplikacijo. 

 

 Avtomatično oblikovanje razredov 
 

Za izvedbo statističnih analiz je bolje, da številski podatki ostanejo v izvirni obliki, kot da se dela 

izračune z ustvarjenimi razredi. Obratno pa je pri vsebinski interpretaciji, kjer je lažje operirati z 

nekaj kategorijami, ki se začnejo in končajo na okroglih številskih vrednostih. 

Za oblikovanje razredov veljajo štiri pravila: 

                                                      
15

 Pri čemer moramo imeti v mislih, da je poklicna razpršenost do neke mere tudi zaželena (več o kompleksnosti 
ujemalnega problema glej v Kramberger, 2007). S primerjavo odgovorov bi lahko dobili nek vpogled v poklicno 
razpršenost za programe v spremljavi in tudi primerjalno po regijah med istimi programi.  
16

 Seveda moramo imeti v mislih, da vse panoge zaposlujejo različne poklice za različne delovne naloge, na ta način bi 
dobili vpogled, katere panoge bolj/manj kot druge zaposlujejo določene poklice, tudi primerjalno po regijah.  
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 ne sme jih biti preveč, 

 začeti in končati se morajo z okroglimi vrednostmi, 

 razmik na lestvici naj bi bil po možnosti za vse ustvarjene razrede enak, 

 vsi razredi naj bi imeli približno enako enot. 

 

Razvili smo koncept algoritma, ki naj bi krmaril med temi štirimi pravili oblikovanja razredov. Vsako 

narejeno razdelitev razredov se točkuje glede na upoštevanje navedenih štirih pravil. Najboljša 

razdelitev v razrede je tista, ki dobi največ točk. Implementacija algoritma ni enostavna, več časa bi 

bilo potrebno tudi za testiranje na različnih podatkih, da so upoštevani tudi bolj neobičajni tipi 

distribucij. 

 

 Prikazovanje rezultatov statističnih preizkusov na podmnožicah spremenljivk 
 

Vrednosti kot so »Ne vem« in »Drugo« so odstranjene iz nominalne spremenljivke, če je zaradi 

tega mogoče spremenljivko imeti za ordinalno (lestvico). Tip teh spremenljivk je označen z: 

nominalna; ordinalna brez »Ne vem« in »Drugo«. V analizi taka spremenljivka nastopa v treh 

vlogah: 

 [all] kot nominalna spremenljivka, 

 [alt] kot ordinalna spremenljivka, 

 [rest] kot binarna spremenljivka z dvema možnima vrednostima: ali je respondent izbral 

odgovor z lestvice ali pa »Ne vem« oziroma »Drugo«.17 

 

V bivariatni analizi se za tako spremenljivko opravijo najmanj trije preizkusi. V primeru, da sta v 

bivariatno analizo vključeni dve taki spremenljivki, pa devet – kot je prikazano v spodnji tabeli. 

 

Tabela 4: Prikaz devetih možnih kombinacij bivariatne analize 

 Nominalna 
spremenljivka (all) 

Ordinalna 
spremenljivka (alt) 

Odgovor z lestvice vs. 
preostalo (rest) 

Nominalna 
spremenljivka (all) 

all ~ all alt ~ all rest ~ all 

Ordinalna 
spremenljivka (alt) 

all ~ alt alt ~ alt rest ~ alt 

Odgovor z lestvice vs. 
preostalo (rest) 

all ~ rest alt ~ rest rest ~ rest 
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 Če je možno za odgovor izbrati »Ne vem« in »Drugo«, potem je spremenljivka s tremi možnimi vrednostmi. 



 

16 

Preferenčno je prikazovanje lestvic (npr. Kruskal-Wallisov preizkus rangov) 'alt ~ alt' pred 

nominalnimi spremenljivkami z »Drugo« oziroma »Ne vem« (Fisherjev preizkus), najnižjo prioriteto 

pa ima odgovor z lestvice vs. preostalo (rest ~ rest). 

 

V pilotnem spremljanju so podatki v kontingenčnih tabelah z vrednostjo »Ne vem« oziroma 

»Drugo« prikazani, če je imel statistični preizkus z 'alt' stopnjo značilnosti več kot 0,05 (npr. 

Kruskal-Wallisov preizkus rangov), preizkus z 'all' (npr. Fisherjev preizkus) pa stopnjo značilnosti 

manj kot 0,05. Razviti bi bilo potrebno pregleden način za prikazovanje teh podatkov. 

 

 Multivariatna analiza 
 

Multivariatna analiza je bila zaradi obsežnosti dela, potrebnega za implementacijo avtomatske 

analize, pri pilotu izpuščena. Bivariatna analiza pokaže podroben odnos med dvema 

spremenljivkama, še posebej v povezavi s kontingenčnimi tabelami. Zelo obsežno poročilo 

(npr. 1000 strani) ni pregledno, z dodajanjem izvedenih spremenljivk, zunanjih spremenljivk (npr. s 

podatki Statističnega urada RS), bi število ugotovljenih povezav samo naraščalo in s tem tudi 

dolžina poročila. 

 

Multivariatna analiza je uporabna za različne namene, najprej jo je mogoče smiselno uporabiti za 

klasifikacijo spremenljivk glede na to, kako so povezane z ostalimi spremenljivkami – tako ni več 

potrebno razvijati mentalnega modela, katere spremenljivke so povezane s katerimi, temveč je to 

prikazano v karo mreži, z gručami medsebojno povezanih spremenljivk. 

 

Rezultat bivariatne analize »vsaka spremenljivka z vsako« je kvadratna matrika p vrednosti. Na 

osnovi te matrike se lahko izvede gručenje (angl. clustering), ki združi spremenljivke glede na 

podobnost.18 Rezultat je dendrogram (drevesni diagram) spremenljivk, kjer so podobne 

spremenljivke ena ob drugi. Rezultat je tudi grafičen prikaz povezanosti spremenljivk v obliki 

korelograma, s pozitivno povezanimi pari spremenljivk v modri barvi, negativno povezanimi pari v 

rdeči barvi in nepredznačeno povezanimi pari v zeleni barvi.19 

                                                      
18

 Zgornji opis smo poenostavili, saj je za gručenje dejansko potrebno p vrednosti preko t distribucije pretvoriti v 
korelacijske koeficiente. Gručenje temelji na računanju oddaljenosti med spremenljivkami, pri p vrednostih pa je 
razlika med 0,01 in 0,001 večja kot med 0,001 in 0,000001, čeprav je vsebinsko razlika v stopnjah značilnosti večja pri 
zadnjem paru kot pri prvem paru. 
19

 Povezanost je predznačena pri bivariatni analizi dveh ordinalnih spremenljivk, saj je Spearmanov ρ prezdnačen. 
Predznak je mogoče dodati tudi v analize nominalnih spremenljivk z dvema možnima vrednostima, npr. moški/ženski. 
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Opisani grafični prikaz predstavlja tudi izhodišče za interpretacijo faktorske analize, saj se faktorje 

ustvarja iz spremenljivk, ki so si med seboj podobne. Je tudi izhodišče za regresijsko analizo, kjer se 

eno neodvisno spremenljivko razlaga z več odvisnimi spremenljivkami – pogoj, da neodvisne 

spremenljivke premikajo odvisno, je, da so povezane z odvisno spremenljivko. 

 

 Grafični prikaz 
 

Pregovor pravi, da slika pove več kot tisoč besed. V poročilo bi bilo dobro dodati grafične prikaze 

podatkov, ki bi omogočili hitrejše prebiranje rezultatov spremljanja. Grafični prikazi so še posebej 

zanimivi pri multivariatni analizi, program R pa ponuja na stotine različnih prikazov rezultatov 

multivariatnih metod. Grafično se lahko na zanimiv način prikaže tudi rezultate univariatne in 

bivariatne analize. 

 

 Hitrejša priprava poročil 
 

Osnova za pripravo poročil so izpolnjeni vprašalniki s strani respondentov. Odgovori morajo biti 

vneseni v elektronsko obliko, nato morajo biti preverjeni, napačne oziroma ekstremne vrednosti 

pa odstranjene iz podatkov. Če respondenti neposredno izpolnjujejo elektronski vprašalnik, je 

možnosti za napake manj, odgovori so lahko označeni kot obvezni, pa tudi manj je stroškov s 

pošiljanjem papirnih vprašalnikov in manj dela z njihovim vnosom v elektronsko obliko. 

 

V primeru, da se implementira uporabo podatkov iz Evidence vzgojno-izobraževalnih zavodov in 

programov, so podatki brez večjih posegov takoj v obliki, ki je primerna za statistično obdelavo. 

Program tudi avtomatsko generira vse tabele in besedilo, v urejevalniku besedila je potrebno 

prilagoditi le širino tabele in določiti enakomerno širino nekaterih stolpcev. Obstoječi program, 

uporabljen v pilotni raziskavi, je potrebno prilagoditi za nove vprašalnike. Zahtevane prilagoditve 

niso velike, saj je potrebno samo povedati, ali so ponujene možnosti oziroma odgovori urejeni po 

vrstnem redu, torej ali gre za lestvico (ordinalno spremenljivko) ali ne (nominalna spremenljivka). 

 

                                                                                                                                                                                
Če so se pri nekem vprašanju moški bolj strinjali s trditvijo, je krožec moder (+), če so se pa bolj strinjale ženske, je 
krožec rdeč (-). 
Pri nominalnih spremenljivkah z več vrednostmi, npr. vrsti izobraževanja, se predznaka ne da dodati, zato mora biti 
krožec tretje barve, npr. zelene. Lahko pa se iz ene nominalne spremenljivke z več vrednostmi naredi več binarnih 
spremenljivk, ki predstavljajo primerjave: SSI – SPI, SSI – PTI, PTI – SPI. Navedene primerjave bodo v grafičnem prikazu 
prikazane predznačeno, tj. z modro in rdečo barvo. 
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Z uporabo aplikacije za generiranje statističnih poročil so frekvenčne tabele in bivariatna analiza 

lahko narejene na dan zaključka zbiranja odgovorov, tako da je mogoče z vsebinsko interpretacijo 

pričeti takoj. Vse potrebne prilagoditve za nov vprašalnik se lahko opravi že med vnosom vprašanj 

oziroma v fazi testiranja. Glavni nalogi sta opredelitev izvedenih spremenljivk in morebitna 

izločitev odgovorov nekaterih respondentov zaradi njihove neresnosti. 

 

 Elektronsko odprt vpogled v posamezne vrste podatkov 
 

Glede na izjemno veliko množico podatkov, ki jih raziskava o zaposljivosti prinaša (na letni ali npr. 

dvoletni ravni), je nemogoče in nesmiselno, da se na neki centralni ravni pripravlja poročilo o vseh 

zbranih podatkih za vse nivoje. Tudi priprava ugotovitev, pomembnih za posameznega uporabnika 

(npr. posamezno šolo), je nesmiselna z neke centralne točke. Zato predlagamo, da se v prihodnje 

razmišlja tudi o možnosti elektronsko podprtega vpogleda v različne vrste podatkov in oblike 

prikazov, seveda z omejenim dostopom glede na različne nivoje (državni, lokalni, šolski) in seveda 

različne odgovornosti; tako, da je zagotovljena potrebna anonimnost. Tako bi vzpostavili 

interaktivno spletno orodje, ki bi posameznemu uporabniku omogočalo selektivno uporabo in 

individualiziran prikaz podatkov, ki jih v danem trenutku potrebuje. S tem pristopom bi krepili 

razvojno usmerjenost šol, lokalnih ravni itd.  
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2 Povratne informacije s strani ravnateljev sodelujočih šol in direktorjev 

šolskih centrov  

 

Za nadaljnje spremljanje zaposljivosti dijakov je mnenje ravnateljev šol in direktorjev šolskih 

centrov zelo pomembno, saj bi želeli s spremljavo zajeti tudi njihove interese, potrebe in želje. 

Zato smo ravnateljem sodelujočih šol in direktorjem sodelujočih šolskih centrov posredovali 

Poročilo o rezultatih ter jih prosili za povratne informacije o raziskavi in Poročilu o rezultatih. 

 

Glede raziskave nas je zanimalo: 

 kako pomembno je vprašanje zaposljivosti diplomantov za ravnatelje šol in direktorje 

šolskih centrov,  

 ali je raziskava uspela odgovoriti na vprašanja ravnateljev šol in direktorjev šolskih centrov 

o tem področju,  

 ali raziskava katerega vprašanja, ki bi jih zanimalo na tem področju, ni zajela ter  

 ali so katere ugotovitve raziskave presenetljive.  

Glede Poročila o rezultatih nas je zanimalo: 

 splošno mnenje o Poročilu o rezultatih (razumljivost) ter  

 pomembnost posameznih poglavij Poročila o rezultatih za ravnatelje šol in direktorje 

šolskih centrov.  

 

Poročilo s povabilom h kratkemu vprašalniku smo poslali trem direktorjem šolskih centrov, s 

katerih prihajajo sodelujoče šole ter 12 ravnateljem sodelujočih šol. Od skupaj 15 povabljenih se 

jih je odzvalo 7 (46,7 %) . 

Vprašalnik je zajemal 8 vprašanj, od tega 2 zaprti vprašanji, 1 kombinirano ter 5 odprtih vprašanj 

(vprašalnik je v Prilogi 6.1, str. 31). 

 

2.1.1  Pomembnost vprašanja zaposljivosti dijakov po končanem izobraževanju  

 

Zanimalo nas je, kako pomembno je vprašanje zaposljivosti dijakov za ravnatelje šol in direktorje 

šolskih centrov. Sodelujoči so odgovore izbirali na lestvici od 1 (sploh ni pomembno) do 5 (zelo je 

pomembno). Trije sodelujoči vprašanju zaposljivosti dijakov pripisujejo najvišjo pomembnost 
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(ocena 5), štirje so označili visoko pomembnost (ocena 4). Povprečna ocena pomembnosti 

vprašanja zaposljivosti dijakov za vodstva šol je  ̅ = 4,3. 

 

Tabela 5: Pomembnost vprašanja o zaposljivosti dijakov po mnenju ravnateljev in direktorjev 
Stopnja pomembnosti Število odgovorov (f) 

1 – Sploh ni pomembno / 

2 / 

3 / 

4 4 

5 – Zelo je pomembno 3 

Skupaj 7 

 

Ravnatelje šol in direktorje šolskih centrov smo prosili, da svojo oceno pomembnosti pojasnijo v 

odprtem odgovoru. Iz odgovorov je razvidno, da podatki o tem, kje se nahajajo dijaki po končanem 

izobraževanju, pomembno vplivajo na delo šole v mnogih segmentih: 

 »Zaposljivost dijakov se odraža posledično tudi kot zadovoljstvo dijakov in njihovih staršev z 

izobraževalnim programom. To velja sicer za nazaj, je pa pridobitev na dolgi rok, saj starši 

zaposljivega dijaka za nas pomenijo promocijo za naprej. Za programe, v katerih velja 

boljša zaposljivost, predvidevam, lažje zagotovimo praktično usposabljanje z delom za 

dijake. Dijaki, ki se ustrezno zaposlijo, pomenijo za šolo dodatno navezo v gospodarstvu. 

Pomembnosti ne morem oceniti z oceno 5, ker preveliko število dijakov nadaljuje s šolanjem 

in jih zaposljivost v trenutku, ko končajo šolanje, ne zanima. V teh primerih je za dijake in 

nas pomembno, koliko znanja smo dali tem dijakom.« 

 »Vprašanje zaposljivosti dijakov je pomembno za šolo, center, saj nam odgovor na to 

vprašanje odgovori tudi na vprašanje o kvaliteti izobraževanja – so poklici, za katere 

izobražujemo, zaposljivi, dobijo naši dijaki ustrezna znanja, kompetence za opravljanje 

dela … Večina dijakov, kot kažejo naše lastne analize (vpis v zaključnih letnikih) in kar je 

potrdila tudi ta raziskava, pa nadaljuje šolanje na naslednji stopnji, kjer pridobivajo 

nadaljnja znanja in kompetence.« 

 »Menim, da šole izobražujemo za poklic in nadaljnje šolanje. Zaposlitveni trg je zelo 

dinamičen in je včasih v rahlem razkoraku s šolsko situacijo. V sodelovanju z gospodarstvom 

pa skušamo ta razkorak minimalizirati.« 

 »Pomembno je zaradi vizije in strategije razvoja šole.« 

 »Vpis dijakov, oblikovanje kurikula …« 

 »Zaposljivost dijakov je eden od pokazateljev doseganja ciljev programov in opremljanja 

dijakov s kompetencami.« 
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 »Zaposljivost je najpomembnejši cilj izobraževanja. Na Rudarski šoli izstopamo po tem 

kazalcu, kar se vidi tudi iz vašega poročila.« 

 

2.1.2 Pomembnost posameznih delov Poročila o rezultatih 

 

Ravnatelje šol in direktorje šolskih centrov smo prosili, da za posamezna vsebinska poglavja 

Poročila o rezultatih ocenijo njihovo pomembnost, in sicer na lestvici od 1 (sploh ni pomembno) do 

5 (zelo je pomembno). 

 

Ravnatelji šol in direktorji šolskih centrov kot najbolj pomembna poglavja ocenjujejo Nadaljnje 

izobraževanje po končani srednji šoli, Delo in zaposlitveni status ter Povzetek rezultatov raziskave 

( ̅ = 4,3), najmanjšo pomembnost pa pripisujejo poglavju Opis vzorca in analiza odziva ( ̅ = 3,7). 

 

Glede na to, da je na lestvici od 1 do 5 najnižja povprečna ocena poglavja 3,7, lahko sklepamo, da 

so za vodstva šol in šolskih centrov pomembna vsa poglavja Poročila o rezultatih. 

 

Tabela 6: Ocena pomembnosti posameznih poglavij v poročilu 

Poglavje v poročilu 

Ocena pomembnosti poglavja 

Skupaj 
 ̅ 

1  
Sploh ni 

pomembno 
2 3 4 

5 
Zelo je 

pomembno 

f f f f f f 

Opis vzorca in analiza 
odziva 

/ / 2 5 / 7 3,7 

Podatki o zaključenem 
izobraževanju 

/ / 1 5 1 7 4,0 

Prispevek (pred enim 
letom) končane srednje 
šole h kompetencam 
dijakov 

/ / 1 4 2 7 4,1 

Nadaljnje izobraževanje 
po končani srednji šoli 

/ / / 5 2 7 4,3 

Delo in zaposlitveni 
status 

/ / / 5 2 7 4,3 

Demografski podatki / / 2 3 2 7 4,0 

Povzetek rezultatov 
raziskave 

/ / 1 3 3 7 4,3 

Priloge / / 2 2 3 7 4,1 

Odprti odgovori 
anketiranih 

/ / 2 3 2 7 4,0 
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2.1.3 Ali je raziskava uspela odgovoriti na to, kar zanima ravnatelje sodelujočih šol in 

direktorje šolskih centrov? 

 

Zanimalo nas je, ali je raziskava uspela odgovoriti na to, kar v zvezi z zaposljivostjo diplomantov 

zanima ravnatelje šol in direktorje šolskih centrov. Prosili smo jih, da svoj odgovor pojasnijo:  

 »Menim, da je.« 

 »Odziv dijakov na anketne vprašalnike je bil nekoliko manjši od pričakovanega. Odgovori so 

kljub temu aktualni in koristni.« 

 »Podatek vsekakor je.« 

 »Pretežno, več podatkov o zaposlitvenem okolju …« 

 »Pretežno. Določene analize opravimo že na šolah (vpis v nadaljnje oblike izobraževanja), 

po končanem šolanju pa dijakom ne sledimo več. Uporabni so tudi podatki o mnenju bivših 

dijakov glede pridobljenega znanja na posameznih šolah – o kakovosti določene 

kompetence in uporabnosti znanja pri zaposlitvi. Zanimivi so odprti odgovori anketirancev, 

nekateri dajo dober vpogled v mnenje bivših dijakov.« 

 »Verjetno da. Mogoče bi lahko pridobili še natančnejše podatke o tem, česa so se v šoli 

naučili dovolj in česa ne, velja tudi za tiste dijake, ki so nadaljevali s študijem.« 

 »Vesel sem, da Rudarska šola izstopa po zaposljivosti diplomantov.« 

 

2.1.4 Ali ravnatelje šol in direktorje šolskih centrov zanima še kaj, česar raziskava ni 

zajela? 

 

Zanimalo nas je, če imajo ravnatelji šol in direktorji šolskih centrov še kakšno vprašanje v povezavi 

z zaposljivostjo diplomantov, ki ga raziskava ni zajela. Izmed sedem sodelujočih, so trije odgovorili, 

da nimajo drugih vprašanj, dva sodelujoča pa na tem področju zanima še:  

 »Mogoče to, kaj pričakujejo od šole, da za njih naredi glede informiranja in drugega v zvezi 

z zaposlitvijo.« 

 »Mogoče zaposljivost tistih s kadrovskimi štipendijami.« 
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2.1.5 Splošno mnenje o Poročilu o rezultatih 

 

Zanimalo nas je, kakšno je splošno mnenje ravnateljev šol in direktorjev šolskih centrov o Poročilu 

o rezultatih (ali je Poročilo o rezultatih razumljivo, morda preveč podrobno …). Prejeli smo sedem 

odgovorov, iz katerih lahko sklenemo, da je Poročilo o rezultatih razumljivo:  

 »Poročilo je dobro, tudi, če je kje mogoče preveč podrobno, je pa zanimivo.« 

 »Poročilo je razumljivo.« 

 »Poročilo je sicer zelo podrobno, razumljivo mislim, da je lahko vsakemu, ki se poglobi, če 

pa posameznika ne zanimajo vse podrobnosti, se da določen vpogled dobiti zgolj s 

preletom, hitro pa se da najti tudi informacije, ki te zanimajo podrobneje.« 

 »Poročilo je v redu. Problem pa je, da bolj poglobljeno branje vzame čas.« 

 »Poročilo je zelo obširno, a dovolj razumljivo.« 

 »Poročilo je zelo podrobno.« 

 »Raziskava je metodološko in strokovno verodostojna.« 

 

2.1.6 Ugotovitve raziskave, ki so presenetile? 

 

Ravnatelje šol in direktorje šolskih centrov smo vprašali, če so jih katere ugotovitve raziskave 

presenetile ter jih prosili, da svoj odgovor pojasnijo. Prejeli smo sedem odgovorov, iz katerih je 

razvidno, da rezultati niso prinesli presenečenj:  

 »Ne.« (2 odgovora) 

 »Kolikor sem pregledal poročilo, ne.« 

 »Niti ne.« 

 »Posebej sem zadovoljna z odgovorom, da kot šola vodimo s številom dijakov, ki bi se 

ponovno vpisali na našo šolo.« 

 »Presenetilo me je, da izstopamo po stopnji zaposljivosti.« 

 »Rezultati so v pričakovanih mejah. Ni večjih presenečenj.« 
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2.1.7 Anonimnost Poročila o rezultatih 

 

Ravnatelje in direktorje šol smo vprašali, ali menijo, da bi morali biti rezultati v Poročilu o rezultatih 

podani v anonimni obliki (namesto imen šol bi tako pisalo šola 1, šola 2 ...). Štirje so odgovorili, da 

to ni potrebno, trije pravijo, da deloma. Nobeden od vprašanih ni mnenja, da bi morali biti 

rezultati podani v anonimni obliki.  

 

2.1.8 Dodatek  

 

Ravnateljem šol in direktorjem šolskih centrov smo ponudili še odprto vprašanje, če bi nam želeli 

še kaj sporočiti oziroma če bi še kaj dodali. Prejeli smo dva odgovora:  

 »Čestitam za obsežno, natančno in dobro opravljeno delo.« 

 »Menim, da bo dobro, če boste na CPI s tako spremljavo zaposljivosti dijakov nadaljevali. 

Na šoli smo se interno o podobnem že pogovarjali, a se mi zdi prav, da je celovit nacionalni 

pristop. Odzivnost anketiranih dijakov je bila tokrat bolj ali manj naključna, v bodoče 

pričakujem, da bo številčnejša, rezultati pa še bolj verodostojni.« 
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3 Priporočila za nadaljnje delo 

 

Zaradi pomembnosti vprašanja, kje se nahajajo mladi po končanem poklicnem in strokovnem 

izobraževanju oziroma, kje se nahajajo nekaj let po prvem vpisu v te programe, menimo, da je 

smiselno sistematično nacionalno spremljanje. V tem poglavju bomo tudi na podlagi izkušenj 

pilotnega spremljanja zaposljivosti predstavili priporočila za sistematično nacionalno spremljanje. 

 

3.1 Populacija spremljanja 

 

Z nacionalnim spremljanjem, ki bi zajel vzorec celotne generacije glede na leto prvega vpisa, bi 

tako dobili sliko o celotni izbrani generaciji, pa tudi zaradi enotne metodologije med seboj 

primerljive podatke za posamezne šole, šolske centre, regije itd. Zato je potrebno z vzorčenjem v 

spremljavo vključiti vse poklicne in strokovne šole v Sloveniji, sistematično spremljanje celotne 

generacije prvega vpisa v programe PSI pa bi potekalo vsako leto. V spremljanje bi zajeli 

populacijo, ki se je v 1. letnik poklicnih in strokovnih šol vpisala šest let pred letom spremljanja 

(glej Poglavje 1.1). 

 

3.2 Metoda pridobivanja podatkov 

 

Pri izbiri metod za pridobivanje podatkov o ciljni populaciji (osnovni množici) je pomembno 

prizadevanje za čim večji odziv povabljenih k raziskavi, saj večji odziv omogoči verodostojnejšo 

posplošitev rezultatov na osnovno množico oz. bolj zanesljiv vpogled v dogajanje v populaciji. 

V povezavi z nahajanjem mladih nekaj let po vpisu v programe poklicnega in strokovnega 

izobraževanja nas zanimajo tako podatki prehoda (podatki glede izobraževalne zgodovine, časa od 

končanja programa do prve zaposlitve itd.) kot tudi dejavniki, ki tem podatkom dajo vsebino 

(Kateri vplivi so pri prehodu mladih na trg dela najpomembnejši?).  

Iz navedenih razlogov predlagamo, da se podatki zberejo v kombinaciji zbiranja iz obstoječih 

statističnih in administrativnih virov ter zbiranja podatkov z lastno raziskavo. S slednjimi bi zajeli 

podatke, ki jih v uradnih evidencah ni, čeprav nanje bolj ali manj vplivajo (prepričanja, osebne 

vrednote …). Podatke iz uradnih evidenc bi za Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in 

šport zbral Statistični urad RS.  
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3.2.1 Pridobivanje podatkov iz statističnih registrov 

 

Na osnovi podobne metodologije, kot je bila uporabljena za raziskavo zaposljivosti diplomantov 

rednega študija novih bolonjskih programov20, bi bilo mogoče pripraviti tudi raziskavo zaposljivosti 

diplomantov srednjih poklicnih in strokovnih šol. Podatke v Statističnem registru delovno 

aktivnega prebivalstva (SRDAP), ki vključujejo zaposlitveno zgodovino posameznika (datum začetka 

zaposlitve ali brezposelnosti, sistemizacija delovnih mest, zaposlitve za polovični ali polni delovni 

čas, število izmen), bi Statistični urad RS povezal z ostalimi podatki glede izobraževalne zgodovine 

posameznika in te podatke posredoval v obdelavo raziskovalcem v anonimizirani obliki.21 

V spletni aplikaciji za obdelavo podatkov je narejena podpora za uvoz podatkov iz različnih 

registrov. Uvoženi podatki nato nastopajo v vseh analizah, tako kot ostale spremenljivke, 

pridobljene z lastno raziskavo (glej Poglavje 1.5). 

V ta sklop bi bilo smiselno vključiti tudi podatke o zaposlitvenem okolju (kot je predlagal eden 

izmed ravnateljev v povratnih informacijah o Poročilu o rezultatih). To so podatki Zavoda za 

zaposlovanje o potrebah na lokalni ravni, deficitarni poklici (v posamezni regiji), podatki 

posameznih zbornic, sektorskih združenj itd. S tem bi vključili lokalno in regionalno raven in morda 

spodbudili regijske, sektorske itd. skupine deležnikov k razpravi o tem področju. 

 

                                                      
20

 Glej Farčnik, 2012 , Has the Bologna reform enhanced employability of graduates? Early evidence from Slovenia. 
21

 Zakon o državni statistiki (ZDSta, Ur. l. RS, št. 45/1995, 9/2001) v 32. členu določa pravice in obveznosti Statističnega 
urada RS glede pridobivanja podatkov iz različnih uradnih in drugih administrativnih zbirk podatkov javnega in 
zasebnega sektorja:  
V. REGISTRI 
32. člen 
Za racionalno izvajanje dejavnosti državne statistike urad in pooblaščeni izvajalci uporabljajo individualne podatke z 
identifikacijo, iz različnih uradnih in drugih administrativnih zbirk podatkov javnega in zasebnega sektorja (evidence, 
registri, baze podatkov ipd.), ki se vodijo na podlagi zakona ali pisne privolitve posameznika. Registrski organi so dolžni 
uradu in pooblaščenim izvajalcem v skladu z zakonom brezplačno posredovati vse zahtevane podatke. 
Pogoje zbiranja, uporabe in združevanja osebnih podatkov iz različnih zbirk osebnih podatkov določa zakon, ki ureja 
varstvo osebnih podatkov oziroma varstvo informacijske zasebnosti posameznika. 
Nadalje Zakon o državni statistiki v 33. členu dovoljuje Uradu povezovanje podatkov, pridobljenih iz različnih virov, ki 
jih lahko posreduje uporabnikom v anonimizirani obliki: 
33. člen 
S povezovanjem podatkov iz uradnih in drugih administrativnih zbirk podatkov s podatki, zbranimi z nacionalnim 
programom statističnih raziskovanj, Urad oblikuje, vodi in vzdržuje svoje statistične registre.  
Podatkov iz statističnih registrov iz prejšnjega odstavka Urad ne sme posredovati uporabnikom v obliki in na način, ki 
omogoča identifikacijo poročevalske enote, na katero se podatki nanašajo, uporablja pa jih izključno za statistični 
namen.  
Statistični namen po tem zakonu je zagotavljanje in izkazovanje agregatnih podatkov o množičnih pojavih. 
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3.2.2 Pridobivanje podatkov z lastno raziskavo 

 

Predlagamo, da se v prvi fazi ohrani način pošiljanja povabil k sodelovanju po pošti izbranim 

respondentom (vzorec). Čez dva tedna sledi ponovno pošiljanje vabil z vprašalnikom ter dvema 

načinoma reševanja vprašalnika – elektronsko in papirno (kot v pilotnem spremljanju). Tako 

respondenti najprej prejmejo povabilo k spletnemu reševanju z unikatno alfanumerično kodo za 

dostop do vprašalnika. Čez dva tedna respondenti, ki se povabilu ne odzovejo, ponovno prejmejo 

povabilo, ki tokrat poleg kode za spletni dostop vsebuje tudi papirni vprašalnik (z na CPI 

naslovljeno kuverto in znamko). Sodelujoče bi bilo smiselno motivirati z njim privlačno nagrado, za 

mlade bi bil ustrezen primer nagrade USB ključek primerne velikosti pomnilnika. Po koncu 

reševanja vprašalnika bi respondenti izbrali, ali želijo sodelovati v žrebu za nagrado in izpolnili 

soglasje o uporabi osebnih podatkov izključno za namene nagradne igre. Drugemu pošiljanju 

povabil s papirnim vprašalnikom je potrebno to soglasje priložiti v pisni obliki, respondenti pa ga 

priložijo v kuverto z rešenim vprašalnikom.  

Za respondente, ki se ne bi odzvali niti na prvo niti na drugo povabilo, predlagamo, da se jih 

kontaktira in intervjuva telefonsko. 

V pilotnem projektu so vabila k sodelovanju svojim bivšim dijakom pošiljale šole. CPI je za vsakega 

respondenta prejel osemmestno alfanumerično kodo (anonimizirana oblika). Podatki so bili 

analizirani in interpretirani na CPI. Razmisliti bi veljalo o možnostih, da bi vprašalnike lahko pošiljal 

CPI neposredno22 – potrebno bi bilo razviti sistemsko rešitev za posredovanje osebnih podatkov 

dijakov z njihovim dovoljenjem na CPI23. Do sistematične ureditve tega vprašanja predlagamo 

postopek, uporabljen pri pilotnem spremljanju.  

Varstvo osebnih podatkov je potrebno upoštevati tudi pri telefonskem anketiranju. Do 

sistematične ureditve predlagamo, da telefonsko anketiranje izvedejo šole.  

  

                                                      
22

 To bi bil najbolj optimalen pristop, predvsem s časovnega in cenovnega vidika (programsko generiranje 
alfanumeričnih kod na šolah).   
23

 Možen pristop k rešitvi tega vprašanja: najenostavneje bi bilo, da dijaki pri vpisu v srednje poklicne in strokovne šole 
prostovoljno izpolnijo obrazec, v katerem se strinjajo, da šola posreduje njihove podatke (ime, priimek, naslov, 
telefonska številka) na CPI izključno za namene spremljanja zaposljivosti 6 let po vpisu. Preko pridobivanja soglasij bi 
šole krepile kulturo zagotavljanja kakovosti, ki temelji na konkretnih podatkih, tudi za ta vprašalnik kakovosti.  
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4 Namesto zaključka – povzetek predlogov poteka nacionalnega 

spremljanja 

 

Vprašanje zaposljivosti mladih po končanem izobraževanju v poklicnih in strokovnih šolah sodi 

med metodološko kompleksnejše kazalnike kakovosti. Čeprav je v naslovu projekta spremljanje 

zaposljivosti, moramo imeti v mislih, da je osrednji interes raziskave ugotoviti, kje se nahajajo 

mladi, ko končajo srednje poklicne in strokovne šole (nadaljujejo izobraževanje, so zaposleni, so 

brezposelni) in kaj na to vpliva. Na ta kazalnik kakovosti vpliva veliko dejavnikov, od okolja, v 

katerem se nahaja posamezna šola do širše družbene in ekonomske situacije. Vprašanje je tako 

zanimivo za več interesnih ravni, od šolske (interes posamezne šole), lokalne, regionalne do 

državne; in vsaka raven ima svoje specifične cilje in zanimanja znotraj tega kazalnika, ki se v 

določenih točkah prekrivajo, druge pa so specifične za posamezno raven. Poleg tega pa je na ravni 

šole in na lokalni ravni mogoča precejšnja raznovrstnost zanimanj za posamezne podatke. 

Menimo, da bi tovrstni podatki lahko pripomogli k dialogu med različnimi skupinami deležnikov.  

K tako kompleksnemu vprašanju je potrebno pristopati po korakih. V pilotni raziskavi o 

zaposljivosti smo se osredotočili predvsem na pripravo metodologije, ki bi zagotavljala 

verodostojne podatke na področju zaposljivosti. Izkušnje pilotne raziskave so podane v tem 

poročilu, na mestu zaključka pa podajamo predloge za nadaljnje delo. 

 

 Predlagamo, da se v prihodnje spremljanje zaposljivosti izvaja na reprezentativnem 

vzorcu ene generacije, in sicer glede na prvi vpis v programe poklicnega in strokovnega 

izobraževanja šest let pred letom spremljanja.  

 Kombiniran pristop zbiranja podatkov: menimo, da je za celovit prikaz stanja potrebna 

analiza podatkov iz obstoječih administrativnih in statističnih virov (Statistični urad RS) 

in podatkov, zbranih z lastno raziskavo. 

 Izkušnje so pokazale, da je pri pridobivanju podatkov z lastno raziskavo smiselno 

respondentom povabilo k sodelovanju poslati ponovno, pa tudi ponuditi možnost 

elektronskega ali klasičnega – papirnega izpolnjevanja vprašalnika. 

 Za verodostojnost zbranih rezultatov raziskave je pri pridobivanju podatkov za različne 

namene (razvoj programa na posamezni šoli, nacionalne usmeritve, razvoj regije ipd.) 

potrebno zagotoviti različno visok numerus podatkov posameznega programa. Za 

zagotovitev primerne stopnje odziva s strani povabljenih je smiselno poskusiti z 
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raznovrstnimi pristopi in jih kombinirati – nagrada za sodelujoče (žreb po zbiranju 

podatkov), telefonsko anketiranje. 

 Obdelava podatkov v programskem jeziku R, multivariatna analiza, grafični prikaz 

rezultatov so se izkazali za učinkovite pristope, zato predlagamo, da se z njihovo 

uporabo nadaljuje. Seveda je kot pri vsaki kompleksni in ponavljajoči raziskavi potrebno 

njeno metodologijo vedno znova preverjati ter nadalje razvijati. 
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6 Priloge  

 

6.1 Vprašalnik za povratne informacije s strani ravnateljev sodelujočih šol in 

direktorje šolskih centrov 
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VPRAŠALNIK ZAPOSLJIVOST – povratna informacija šol 

 
 
1. Kako pomembno je za Vaše delo vprašanje zaposljivosti dijakov? Označite ustrezen odgovor. 

 

Sploh ni pomembno       Zelo je pomembno 

   1  2  3  4  5 

 

Prosimo, pojasnite svojo oceno: 

 

 

 

 

 

2. Ocenite pomembnost posameznih delov poročila. Na lestvici od 1 do 5 označite ustrezen 

odgovor, pri čemer je 1 – sploh ni pomembno in 5 – zelo pomembno.   

Št. 
poglavja 

Poglavje v poročilu Pomembnost  

2 Opis vzorca in analiza odziva 1 2 3 4 5 

3.1 Podatki o zaključenem izobraževanju 1 2 3 4 5 

3.2 
Prispevek (pred enim letom) končane 
srednje šole h kompetencam dijakov 

1 2 3 4 5 

3.3 
Nadaljnje izobraževanje po končani 
srednji šoli 

1 2 3 4 5 

3.4 Delo in zaposlitveni status 1 2 3 4 5 

3.5 Demografski podatki 1 2 3 4 5 

4 Povzetek rezultatov raziskave 1 2 3 4 5 

7 Priloge 1 2 3 4 5 

7.10 Odprti odgovori anketiranih 1 2 3 4 5 

 

3. Ali menite, da je raziskava uspela odgovoriti na to, kar Vas zanima v zvezi z zaposljivostjo Vaših 

diplomantov? Pojasnite svoj odgovor. 

 

 

 

 

 

4. Ali Vas zanima še kaj v okviru zaposljivosti, česar raziskava ni zajela? Pojasnite svoj odgovor. 
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5. Ali menite, da je poročilo razumljivo, preveč podrobno …? Kakšno je Vaše splošno mnenje o 

tem poročilu? Pojasnite svoj odgovor. 

 

 

 

 

 

6. Ali so Vas katere ugotovitve v poročilu presenetile? Pojasnite svoj odgovor. 

 

 

 

 

  

7. Ali menite, da bi morali biti rezultati raziskave podani anonimno (namesto imen šol bi tako 

pisalo Šola 1, Šola 2 …)? Označite ustrezen odgovor. 

                   DA        DELOMA       NE 

 

8. Ali bi nam želeli še kaj sporočiti, bi še kaj dodali?  

 

 

 

 

 

 

 

Za sodelovanje se vam lepo zahvaljujemo!  
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6.2 Vprašalnik, uporabljen v pilotnem spremljanju 
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VPRAŠALNIK ZA DIPLOMANTE 

SREDNJIH POKLICNIH IN STROKOVNIH ŠOL 
 
 

1. VPRAŠANJA O VAŠI SREDNJI ŠOLI, KONČANI PRED ENIM LETOM 
 
V01. Katero vrsto srednje šole ste nazadnje dokončali, pred približno enim letom? (obkrožite ustrezen 
odgovor) 

1  Nižjo poklicno (2-letno) 

2  Poklicno (3-letno) 

3  Srednjo strokovno (4 leta) 

4  Poklicnotehnično (3+2) 

5  Drugo, kaj: 

 
V02. Kateri program ste tedaj zaključili? (dopišite) 

Naziv 
programa:  

 

 
V03. Kdaj ste zaključili izobraževanje v tem programu? (dopišite) 

 leto:  20 ___ 
 mesec: ______ 
 
V04. Ste imeli v zadnjem letniku te šole štipendijo? (obkrožite ustrezen odgovor) 

1  DA, državno                         

2 DA, občinsko                         

3 DA, delodajalčevo                         

4  NE, nisem imel štipendije                   

 

2. VREDNOTENJE (PRED ENIM LETOM) KONČANE SREDNJE ŠOLE 
 
V05. Je ta šola po vašem mnenju izboljšala vaše sposobnosti oz. kompetence za ... (pri vsaki navedeni 
sposobnosti oz. kompetenci označite en odgovor):  

 

Sposobnost oz. kompetenca 
zelo se 
strinjam 

se  
strinjam 

niti - niti 
se ne 

strinjam 

sploh se 
ne 

strinjam 

ne 
vem 

a. samostojno učenje 1 2 3 4 5 8 

b. pisno izražanje 1 2 3 4 5 8 

c. govorjenje v javnosti 1 2 3 4 5 8 

d. uspešno reševanje sporov 1 2 3 4 5 8 

e. uspešno vodenje drugih 1 2 3 4 5 8 

f. učinkovito upravljanje s časom 1 2 3 4 5 8 

g. računalniške spretnosti 1 2 3 4 5 8 

h. praktično delo z napravami, opremo 1 2 3 4 5 8 

i. reševanje delovnih problemov 1 2 3 4 5 8 

j. samostojno delo 1 2 3 4 5 8 

k. timsko delo 1 2 3 4 5 8 

l. podjetnost, poslovanje 1 2 3 4 5 8 

m. varovanje okolja 1 2 3 4 5 8 

 
 
 

Prepogni Prepogni 

Prepogni Prepogni 
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V06. Koliko točk ste dosegli na poklicni maturi (oziroma zaključnem izpitu)? (dopišite) 

Število  
točk: 

 
 
V07. Koliko drži za vas, da bi danes ... (pri vsaki trditvi označite po en odgovor) 

 
Trditev 

zelo 
drži 

drži niti - niti ne drži 
sploh ne 

drži 
ne 

vem 

a. se ponovno vpisali v to šolo? 1 2 3 4 5 8 

b. priporočili to šolo drugim? 1 2 3 4 5 8 

 
 

3. NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE PO KONČANI SREDNJI ŠOLI  
 
V08. Ali po končani srednji šoli nadaljujete z izobraževanjem (rednim ali izrednim)? (obkrožite ustrezen 
odgovor) 

1  DA, nadaljujem šolanje 

2  NE 

 

Če ste izbrali odgovor NE, nadaljujte  

s poglavjem 4. ZAPOSLITVENI STATUS, DELO (vprašanje 14) 

 
V9. Način izobraževanja? (obkrožite ustrezen odgovor) 

1  Redni 

2 Izredni  

 
V10. V kakšno vrsto izobraževanje ste se vključili po končani srednji šoli? (obkrožite ustrezen odgovor) 

1  Poklicno izobraževanje (3 leta) 

2  Srednje strokovno izobraževanje (4 leta)  

3  Poklicno-tehnično izobraževanje (2 leti) 

4  Gimnazija 

5  Poklicni tečaj (1 leto)  

6  Maturitetni tečaj (1 leto) 

7  Višje strokovno izobraževanje 

8  Visoko strokovno izobraževanje 

9  Univerzitetno izobraževanje 

  
V11. V kateri program ste se vključili? (dopišite) 

Naziv programa:   
 

Izvajalec (izobraževalna 
ustanova): 

 

 
V12. Kdaj ste začeli obiskovati ta program? (dopišite) 

 leto:  20 ___  
 mesec: _____ 
 
V13. Kdo je plačnik tega izobraževanja? (obkrožite ustrezen odgovor) 

1  Sam (ali družina) 

2  Organizacija/podjetje, kjer delam 

3  Sam in organizacija/podjetje, kjer delam 

4  Izobraževanje je zame brezplačno (plača država) 
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4. ZAPOSLITVENI STATUS, DELO 
 
V14. Ste trenutno zaposleni (delovno aktivni)? (obkrožite ustrezen odgovor) 

1  DA, sem zaposlen      

2  NE, ker se redno šolam dalje 

3  NE, sem brezposeln (a iščem zaposlitev, delo) 

4  NE, nisem zaposlen in ne iščem zaposlitve 

 

Če ste izbrali odgovor NE, nadaljujte  

s poglavjem 5. DEMOGRAFSKI PODATKI (vprašanje 29) 

 
 
V15. Vrsta vaše zaposlitve? (obkrožite ustrezen odgovor) 

1 Sem zaposlen (s pogodbo o zaposlitvi) 

2  Sem samozaposlen – obrtnik (s.p.), podjetnik (d.o.o.), kulturnik ipd. (s.p.), kmet 

3  Drugo, kaj (vpišite): 
 

 
V16. Kdaj ste pričeli s to zaposlitvijo (oziroma s tem delom)? (dopišite) 

 leto:  20 ___  
 mesec: _____ 
 
V17. Trajanje te zaposlitve (dela)? (obkrožite ustrezen odgovor) 

1  Za določen čas                         

2  Za nedoločen čas                         

3  Občasno, projektno delo (delo po pogodbah)                         

 
V18. Je to vaša prva zaposlitev po rednem šolanju (končanim pred enim letom)? (obkrožite ustrezen 
odgovor) 

1  DA, to je moja prva zaposlitev po rednem šolanju (končanim pred enim letom) 

2  NE 

 
V19. Ste pri tem delodajalcu opravljali praktično usposabljanje z delom v času tega izobraževanja? 
(obkrožite ustrezen odgovor) 

1  DA, pri tem delodajalcu sem opravljal praktično usposabljanje z delom v času tega 
izobraževanja 

2  NE                         

 
V20. Ste pri tem delodajalcu delali že kdaj prej – prek študentskega servisa ipd.? (obkrožite ustrezen 
odgovor) 

1  DA, prek študentskega servisa ali drugače 

2  NE 

 
V21. Ali imate vodstveni položaj (kot direktor, vodja, mojster, 'šef' ipd.)? (obkrožite ustrezen odgovor in 
dopišite) 

1  DA, sem na vodstvenem položaju (dopišite, koliko ljudi vodite, nadzorujete): _________ 
 

2  NE 
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V22. Kako velika je organizacija/podjetje/obrt, kjer ste zaposleni? (obkrožite samo en odgovor) 

1  Mikro podjetje (do 10 zaposlenih)  

2  Majhno podjetje (od 11 do 50 zaposlenih)  

3  Srednje veliko podjetje (od 51 do 250 zaposlenih) 

4  Veliko podjetje (nad 250 zaposlenih) 

 
V23. Kaj je glavna dejavnost podjetja oz. organizacije, kjer delate: 

01 - kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo  

02 - energetika in vodni viri 

03 - kemična proizvodnja, rudarstvo 

04 - kovinska industrija, mehanska, elektro, strojna in orodjarska proizvodnja,  
pisarniški aparati in aparature za obdelavo podatkov, izdelava vozil 

05 - druga industrija (prehrambna in tobačna, tekstilna, oblačilna, papirna, tiskarska in založniška, 
predelava kavčuka in plastike, pohištvo)  

06 - gradbeništvo  

07 - trgovina na drobno, špedicija, preskrba, gostinstvo, hotelirstvo, popravila motornih vozil 

08 - promet in zveze (npr. železnica, poštne storitve, telekomunikacije ipd.) 

09 - bančništvo, finance, zavarovalništvo, poslovne storitve (npr. svetovanje, nepremičnine, 
oglaševanje, varnostniki idr.) 

10 - osebne, gospodinjske, rekreacijske storitve 

11 - zdravstvene storitve 

12 - druge javne storitve (npr. RTV, raziskave in razvoj, dobrodelne ustanove itn.) 

13 - izobraževanje (predšolska vzgoja, OŠ, srednje šole, višje, visoke, univerza) 

14 - socialne storitve (socialno varstvo, ZPIZ, zdravstvena zavarovalnica) 

15 - javna uprava (parlament, sodstvo, vlada in ministrstva, lokalna uprava - občina, skladi ipd.) 

98 - ne vem 

00 - drugo,  
dopišite: _________ 

 
 
V24. Kakšno delo oziroma poklic opravljate sedaj? Naziv delovnega mesta? (prosimo, napišite) 

Naziv delovnega mesta 
(dopišite): 

 
 
 
 Vpišite čim bolj podroben opis dela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
V25. Ali je bilo dokončanje vašega šolskega programa (razpisni) pogoj za to delovno mesto? 
(obkrožite ustrezen odgovor) 

1  DA, dokončanje tega šolskega programa je bil (razpisni) pogoj za to delovno mesto 

2  NE 
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V26. Koliko je vaša neto plača oziroma zaslužek na mesec, v povprečju (brez malice in prevoza)? 
(obkrožite ustrezen odgovor) 
 

1       do 600 € 

2    601 –  800 € 

3    801 – 1000 € 

4   1001 – 1200 € 

5   1201 – 1400 € 

6   1401 – 1600 € 

7   1601 – 1800 € 

8   1801 – 2000 € 

9      nad 2000 € 

 
 
V27. Ovrednotite, koliko so posamezne sposobnosti/kompetence pomembne za uspešno opravljanje 
vašega dela. (pri vsaki navedeni sposobnosti/kompetenci označite en odgovor) 
 

 
Sposobnosti/kompetence 

Zelo so 
pomembne 

So 
pomembne 

Niti – niti 
Niso 

pomembne 
Sploh niso 

pomembne 
Ne 

vem 

a. samostojno učenje za delo 1 2 3 4 5 8 

b. pisno izražanje 1 2 3 4 5 8 

c. govorjenje v javnosti 1 2 3 4 5 8 

d. uspešno reševanje sporov 1 2 3 4 5 8 

e. uspešno vodenje drugih 1 2 3 4 5 8 

f. učinkovito upravljanje s časom 1 2 3 4 5 8 

g. računalniške spretnosti 1 2 3 4 5 8 

h. praktično delo z napravami, opremo 1 2 3 4 5 8 

i. hitro reševanje delovnih problemov 1 2 3 4 5 8 

j. samostojnost v izvajanju dela 1 2 3 4 5 8 

k. sposobnost za timsko delo 1 2 3 4 5 8 

l. podjetnost, poslovanje 1 2 3 4 5 8 

m. občutek za varovanje okolja 1 2 3 4 5 8 

 
 
V28. Koliko se strinjate z naslednjimi trditvami glede vašega dela in vašega življenjskega stila? (pri 
vsaki navedeni trditvi označite en odgovor) 
 

 
Trditev 

Zelo se 
strinjam 

Se  
strinjam 

Niti - niti 
Se ne  

strinjam 
Sploh se 

ne strinjam 
Ne 

vem 

a. delovne naloge opravljam uspešno 1 2 3 4 5 8 

b. sem nasploh zelo prizadeven 1 2 3 4 5 8 

c. izbiram si vedno nove cilje 1 2 3 4 5 8 

d. želim si družbenega vpliva in moči 1 2 3 4 5 8 

e. rad sodelujem z drugimi 1 2 3 4 5 8 

f. sem pogosto površen 1 2 3 4 5 8 

g. pohvala mi veliko pomeni 1 2 3 4 5 8 

h. nagrada mi veliko pomeni 1 2 3 4 5 8 

i. sem motiviran za učenje za delo 1 2 3 4 5 8 

j. v delu hitro napredujem 1 2 3 4 5 8 

k. rad pritegnem pozornost drugih 1 2 3 4 5 8 

l. sem zanesljiv glede dogovorov 1 2 3 4 5 8 

m. sem čustveno stabilen 1 2 3 4 5 8 
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5. DEMOGRAFSKI PODATKI 

 
V29. Spol? (obkrožite ustrezen odgovor) 

1  Moški                       

2  Ženski                        

 
V30. Leto rojstva? (vpišite) 
 

I_I_I_I_I 
 
V31. Kateri je vaš materni jezik? (obkrožite ustrezen odgovor) 

1  slovenski 

2  madžarski 

3  italijanski 

4  Drugi, dopišite: ________________ 

 
V32. Ali še živite v isti družini/gospodinjstvu, kot ste v času (končane) srednje šole? (obkrožite 
ustrezen odgovor) 

1  DA                     

2  NE                         

 
V33. Katera je najvišja dokončana izobrazba vašega očeta in matere? (obkrožite ustrezen odgovor) 

 Stopnja izobrazbe OČETA   Stopnja izobrazbe MATERE 

1  Brez izobrazbe  1  Brez izobrazbe 

2  Nedokončana osnovna šola  2  Nedokončana osnovna šola 

3  Končana osnovna šola  3  Končana osnovna šola 

4  Poklicna (3 leta)  4  Poklicna (3 leta) 

5  Srednja strokovna (4 leta)  5  Srednja strokovna (4 leta) 

6  Poklicno–tehniška (2 leti)  6  Poklicno–tehniška (2 leti) 

7  Gimnazija  7  Gimnazija 

8  Višja strokovna  8  Višja strokovna 

9  Visoka strokovna  9  Visoka strokovna 

10 Univerzitetna ali več  10 Univerzitetna ali več 

11 Ne vem  11 Ne vem 

 
V35. Bi želeli še kaj sporočiti naročnikom raziskave v zvezi z vsebino te ankete? 

  
 
 
 

          
Prosimo, da nam za nadaljnje potrebe spremljanja diplomantov srednjih poklicnih in strokovnih šol 
zaupate Vaš e-mail naslov. Ta kontaktni podatek bo služil zgolj za primer, da bi Vas želeli čez nekaj 
let povprašati, kako so se spremenili Vaši pogledi na pridobljeno izobrazbo. 

Elektronski 
naslov:  

 

 
Zahvaljujemo se vam za sodelovanje. Vabimo vas, da konec septembra 2011 obiščete spletno stran 

www.konecsrednje.si in si preberete o rezultatih raziskave. 

http://www.konecsrednje.si/
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6.3 Predlog vprašalnika za nadaljnje spremljanje, elektronska oblika 
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VPRAŠALNIK – Spremljanje zaposljivosti 
 

1. VPRAŠANJA O SREDNJEŠOLSKEM IZOBRAŽEVANJU, v katerega ste se vpisali v 
šolskem letu 2006/07 

 

1. V katero vrsto izobraževalnega programa (srednjo šolo) ste se vpisali v šolskem letu 2006/07? 
Označite ustrezen odgovor.  
 

 1 Nižje poklicno izobraževanje (2 leti)              

 2 Srednje poklicno izobraževanje (3 leta)                      

 3 Srednje strokovno izobraževanje (4 leta)                 

 
2. Vpišite ime izobraževalnega programa, v katerega ste se vpisali v šolskem letu 2006/07. 
  

 Izobraževalni program:   

 
3. Kako pomembni so bili navedeni razlogi za vas pri vpisu v ta izobraževalni program? V vsaki vrstici 
na lestvici od 1 (povsem nepomemben) do 6 (zelo pomemben) označite pomembnost posameznega razloga.  
 

 
Razlogi: 

Pomembnost 
Povsem 

nepomemben    
Zelo 

pomemben 

a Zanimiv poklic. 1 2 3 4 5 

b Poznan poklic (poklic staršev, sorodnikov, 
prijateljev, znancev …). 

1 2 3 4 5 

c Dobre možnosti za zaposlitev. 1 2 3 4 5 

d Zagotovljena zaposlitev. 1 2 3 4 5 

e Nadaljevanje družinske dejavnosti. 1 2 3 4 5 

f Bližina šole. 1 2 3 4 5 

g Namen nadaljevanja študija v tej stroki. 1 2 3 4 5 

h Poklic so mi priporočili sorodniki, prijatelji, znanci. 1 2 3 4 5 

i Informativni dan na šoli.  1 2 3 4 5 

j Pogovor s šolsko svetovalno službo v osnovni 
šoli. 

1 2 3 4 5 

k Tako smo se odločili s prijatelji (smo šli skupaj). 1 2 3 4 5 

l Ta program ni bil moja prva izbira (v želeni 
program nisem bil sprejet). 

1 2 3 4 5 

m Drugo (dopišite in označite pomembnost):  
 

1 2 3 4 5 

 
4. Ali ste prejemali štipendijo v času obiskovanja tega izobraževalnega programa? Označite ustrezen 
odgovor. 
 

 1 Da, državno.                          

 2 Da, občinsko.                          

 3 Da, kadrovsko.                    

 4 Da, Zoisovo.  

 5 Ne, nisem imel štipendije.                    

 6 Drugo (dopišite):   

 
5. Ali ste ta izobraževalni program zaključili? Označite ustrezen odgovor. 

1 Da, program sem dokončal. (Nadaljujte z naslednjim vprašanjem.)  

2 Ne, programa nisem dokončal, ker sem se prepisal. (Nadaljujte z vprašanjem 9.)  

3 Ne, programa nisem dokončal, a ga nameravam. (Nadaljujte z vprašanjem 24.)  

4 Ne, programa nisem dokončal, šolanje sem opustil. (Nadaljujte z vprašanjem 24.)  

 
 
6. Kdaj ste zaključili ta izobraževalni program? Napišite. 

       Mesec: _________  Leto: _________ 
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7. Kako ste zaključili ta izobraževalni program? Označite ustrezen odgovor in dopišite.  
 

1 Opravljal sem poklicno maturo, število točk: ______  

2 Opravljal sem zaključni izpit, število točk oziroma uspeh: ______  

3 Drugo (dopišite):  

 
8. Ali ste se vpisali v še kateri srednješolski program, ko ste ta izobraževalni program končali (npr. 
3+2, druga srednja šola …)? Označite ustrezen odgovor. 
 

 1 Da.  (Nadaljujte z vprašanjem 9.) 

 2 Ne.  (Nadaljujte z vprašanjem 16.) 

 
Napis pred tem sklopom: 

Vprašanja od 9 do 13 so namenjena tistim, ki ste se prepisali in tistim, ki ste se po končanem prvem 
izobraževalnem programu vpisali v drug izobraževalni program (npr. drug poklic, 3+2 …). 
Če za vas velja oboje, odgovarjajte za izobraževalni program, v katerega ste se vpisali nazadnje. 

 
9. V katerem šolskem letu ste se vpisali v ta (nadaljnji, drugi) izobraževalni program? Napišite. 
 
    Šolsko leto: _________________ 
 
 
10. V katero vrsto srednješolskega izobraževanja ste se vpisali? Označite ustrezen odgovor. 
 

 1 Nižje poklicno izobraževanje (2 leti)  

  2 Srednje poklicno izobraževanje (3 leta)  

 3 Srednje strokovno izobraževanje (4 leta)   

 4 Poklicno-tehnično izobraževanje (3+2)  

 5 Gimnazija  

 6 Poklicni tečaj (1 leto)   

 7 Maturitetni tečaj (1 leto)  

 
11. Vpišite ime izobraževalnega programa in srednje šole:  
 

 Ime izobraževalnega 
programa:  

 

 Srednja šola, kraj:  

 
12. Ali ste prejemali štipendijo v času obiskovanja tega izobraževalnega programa? Označite ustrezen 
odgovor. 
 

 1 Da, državno.   

 2 Da, občinsko.   

 3 Da, kadrovsko.   

 4 Da, Zoisovo.  

 5 Ne, nisem imel štipendije. 

 6 Drugo (dopišite):  

 
 
13. Ali ste ta izobraževalni program zaključili? Označite ustrezen odgovor. 
 

 1 Da. (Nadaljevanje: 14.)   

  2 Ne, programa še nisem zaključil, a ga nameravam. (Nadaljevanje: 16.)  

 3 Ne, program sem opustil. (Nadaljevanje: 16.)  

 4 Ne, drugo (dopišite:) ( Nadaljevanje: 16.):   

 

14. Kdaj ste zaključili ta izobraževalni program? Dopišite. 

       Mesec: _________  Leto: _________ 
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15. Kako ste zaključili ta izobraževalni program? Označite ustrezen odgovor. 
 

1 Opravljal sem poklicno maturo, število točk: ______  

2 Opravljal sem zaključni izpit, število točk oziroma uspeh: ______  

3 Opravljal sem splošno maturo, število točk: ______  

4 Drugo (dopišite):  

 
 
 

2. VREDNOTENJE KONČANE SREDNJE ŠOLE 
 
Napis pred tem sklopom 

Če ste obiskovali več izobraževalnih programov, na vprašanja v tem sklopu (16–18) odgovarjajte za 
izobraževalni program, ki ste ga obiskovali nazadnje! 

 
16. Ali ste v srednji šoli izboljšali navedene sposobnosti/kompetence? Pri vsaki navedeni 
sposobnosti/kompetenci označite stopnjo strinjanja na lestvici od 1 (sploh ne drži) do 6 (povsem drži). 
 

V srednji šoli je izboljšal svoje 
sposobnosti/kompetence: 

 Stopnje strinjanja 
Sploh ne 

drži    
Povsem  

drži 
a samostojnost pri delu 1 2 3 4 5 

b pisno izražanje 1 2 3 4 5 

c reševanje konfliktov 1 2 3 4 5 

d vodenje drugih 1 2 3 4 5 

e upravljanje s časom 1 2 3 4 5 

f delo z računalnikom 1 2 3 4 5 

g praktično delo z napravami, opremo 1 2 3 4 5 

h reševanje delovnih problemov 1 2 3 4 5 

i zdravje in varnost pri delu 1 2 3 4 5 

j timsko sodelovanje 1 2 3 4 5 

k podjetnost 1 2 3 4 5 

l varovanje okolja 1 2 3 4 5 

m učenje učenja  1 2 3 4 5 

 
17. Koliko držijo za vas naslednje trditve? V vsaki vrstici na lestvici od 1 (sploh ne drži) do 6 (povsem drži) 
označite stopnjo strinjanja.  
 
  

Trditev 
      Stopnja strinjanja 

Sploh ne 
drži    

Povsem 
drži 

a Danes bi se ponovno vpisal v isto šolo. 1 2 3 4 5 

b 
Danes bi se ponovno vpisal v isti izobraževalni 
program. 

1 2 3 4 5 

c Ta izobraževalni program bi priporočil drugim. 1 2 3 4 5 

d To šolo bi priporočil drugim. 1 2 3 4 5 

 
18. Ali bi želeli kaj dodati ali sporočiti srednji šoli? 
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3. IZOBRAŽEVANJE PO KONČANI SREDNJI ŠOLI – ŠTUDIJ  

 
19. Ali ste se po končani srednji šoli vpisali v študijski program (redno ali izredno)? Označite ustrezen 
odgovor. 
 

 1 Ne in se ne nameravam.  

 2 Ne, a se nameravam.  

 3 Da, v višješolsko strokovno izobraževanje.  

 4 Da, v visokošolsko strokovno izobraževanje.  

 5 Da, v univerzitetno izobraževanje.  

 6 Da, drugo (dopišite):  

 

 Če je izbran odgovor NE, nadaljevanje: vprašanje 24! 

     
20. V kateri študijski program ste se vključili? Dopišite. 
 

 Ime študijskega programa:   

 Visokošolski ali višješolski 
zavod, kraj: 

  

 
21. V katerem študijskem letu ste se vpisali? Dopišite.  

 Študijsko leto: ________________  
 
22. Oblika izobraževanja? Označite ustrezen odgovor. 
 

 1 Redni   

 2 Izredni   

 

 Če je izbran odgovor REDNI, nadaljevanje: vprašanje 24! 

 
23. Kdo je plačnik šolnine? Označite ustrezen odgovor. 
 

 1 V celoti sam (ali družina).  

 2 V celoti organizacija/podjetje, kjer sem zaposlen.  

 3 Delno sam, delno organizacija/podjetje, kjer sem zaposlen.  

 4 Drugo (dopišite):  

 
 

4. ZAPOSLITVENI STATUS, DELO 
 
24. Ste trenutno zaposleni? Označite ustrezen odgovor.   
 

 1 Da, delam preko študentskega servisa. Nadaljevanje: 26! 

 2 Da, sem zaposlen. Nadaljevanje: 27! 

 3 Ne, nisem zaposlen, saj nadaljujem šolanje. Nadaljevanje: 39! 

 4 Ne, iščem delo preko študentskega servisa. Nadaljevanje: 39!! 

 5 Ne, sem brezposeln oz. iščem zaposlitev (ne preko študentskega servisa). Nadalj. 25 

 6 Ne, ne nadaljujem šolanja, nisem zaposlen in ne iščem zaposlitve. Nadaljevanje: 39! 

 7 Drugo: 

 
25. Ali ste že bili zaposleni? Označite ustrezen odgovor.   
 

 1 DA, bil sem zaposlen, a trenutno nisem. Nadaljevanje: 37 

 2 NE, prvo zaposlitev še iščem. Nadaljevanje: 39! 

 3 Drugo (dopišite): Nadaljevanje: 39! 
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26. Označite ustrezno trditev:  
 

 1 Delam preko študentskega servisa in nadaljujem šolanje. Nadaljevanje: 39! 

 2 Delam preko študentskega servisa in ne nadaljujem šolanja. Nadaljevanje: 39! 

 3 Drugo (dopišite): Nadaljevanje: 39! 

 
27. Oblika vaše zaposlitve/dela. Označite ustrezen odgovor. 
 

 1 Sem zaposlen za nedoločen čas. 

 2 Sem zaposlen za določen čas. 

 3 Sem samozaposlen, npr. podjetnik, kulturnik, kmet, obrtnik … (s.p., d.o.o.) 

 4 Delam po pogodbah (avtorska, podjemna ...). 

 5 Drugo (dopišite): 

 
28. Kako velika je organizacija, kjer ste trenutno zaposleni? Označite ustrezen odgovor. 
 

 1 Mikro podjetje (do 10 zaposlenih)  

 2 Majhno podjetje (od 11 do 50 zaposlenih)  

 3 Srednje veliko podjetje (od 51 do 250 zaposlenih) 

 4 Veliko podjetje (nad 250 zaposlenih) 

 
29. Kaj je glavna dejavnost podjetja oz. organizacije, kjer ste trenutno zaposleni: 
    Vpišite dejavnost; lahko pa v tabeli spodaj označite ustrezno šifro dejavnosti. 
 
    _________________________________________________________________________ 
 

  
1 

Umetnost in humanistika (glasba, slikarstvo, (tuji) jeziki, avdiovizualne tehnike in (multi)medijska 
proizvodnja, založništvo, tiskarstvo, oblikovanje, aranžerstvo …) 

 2 Umetna obrt (lončarstvo, šiviljstvo, krojaštvo, floristika, zlatarstvo …) 

  
3 

Družbene in pravne vede (psihologija, politologija, ekonomija, novinarstvo, knjižničarstvo, pravne 
vede …) 

  
4 

Poslovne in upravne vede (trgovina na debelo in drobno, marketing, bančništvo, zavarovalništvo, 
računovodstvo, administrativno delo …) 

 5 Naravoslovje, matematika (biologija, fizikalne in kemijske vede, okoljske vede, statistika …) 

 6 Računalništvo 

  
7 

Tehnika (strojništvo, elektrotehnika, energetika, kemijska tehnologija, procesno inženirstvo, izdelava 
in popravilo motornih vozil …) 

 8 Proizvodne tehnologije (živilska, lesarska, papirniška, tekstilna, steklarska …) 

 9 Rudarstvo  

 10 Gradbeništvo, arhitektura, urbanizem 

 11 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo 

 12 Zdravstvo (medicina, zobozdravstvo, farmacija …) 

 13 Socialno delo (varstvo otrok, skrb za mladostnike, zdravstvena nega, svetovanje …) 

  14 Osebne storitve (hotelirstvo, igralništvo, gostinstvo, turizem, šport, frizerstvo in kozmetika, čiščenje …) 

  
15 

Ostale storitve (transportne storitve, varstvo okolja, komunalne storitve, varovanje oseb in 
premoženja, vojska …) 

 16 Drugo (dopišite): 

 
30. Naziv vašega trenutnega delovnega mesta. Prosimo, napišite. 
 
 ______________________________________________________________________ 
 
31. Kakšno delo opravljate sedaj? Napišite dve ali tri najpogostejše delovne naloge.  
 
 ______________________________________________________________________ 
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32. V kolikšni meri menite, da se navedene delovne naloge ujemajo s poklicem, za katerega ste se 
izobraževali? Označite ustrezen odgovor na lestvici od 1 (sploh se ne ujemajo) do 6 (povsem se ujemajo). 
 

Sploh se ne 
ujemajo 

 
 
 

   
Povsem se 

ujemajo  

1 2 3 4 5 6 

 
33. Ste pri sedanjem delodajalcu delali že prej? Označite lahko več odgovorov. 
 

 1 Da, preko študentskega servisa.                         

 2 Da, opravljal sem praktično usposabljanje na delovnem mestu.                        

 3 Da, občasna pomoč pri delu. 

 4 Da, drugo (dopišite): 

  5 Ne.  

 
34. Ali je bila vaša izobrazba zahtevana v razpisu za vaše sedanje delovno mesto? Pri vsaki trditvi 
označite ustrezen odgovor. 
 

 1 Zahtevana je bila smer moje 
izobrazbe. 

Da Ne 
Ni bilo 
razpisa  

Ne vem. 

 2 Zahtevana je bila stopnja moje 
izobrazbe. 

Da Ne 
Ni bilo 
razpisa 

Ne vem. 

 
35. Koliko je vaša povprečna neto mesečna plača? Označite ustrezen odgovor. 
 

 1     do 500 € 

 2  501 –  600 € 

 3  601 –  700 € 

 4  701 –  800 € 

 5  801 –  900 € 

 6  901 – 1000 € 

 7 1001 – 1200 € 

 8 1201 – 1500 € 

 9    nad 1500 € 

 
36. Trenutna zaposlitev je vaša …? Označite ustrezen odgovor. 
 

 1 prva zaposlitev.                        

 2 druga zaposlitev.                         

 3 Drugo (dopišite): 

 
37. Kako dolgo ste iskali prvo zaposlitev? Napišite. 
  
    ______let _______mesecev 
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38. Ocenite, kako pomembni so bili navedeni dejavniki pri pridobitvi prve zaposlitve. Pri vsaki trditvi 
označite oceno pomembnosti določene dejavnosti le, če ste jo uporabljali pri iskanju zaposlitve, Če je niste, 
označite možnost 0. Lestvica pomembnosti je od 1 (povsem nepomemben) do 6 (zelo pomemben).  
 

 
         Dejavniki 

Pomembnost  
Povsem 

nepomemben    
Zelo 

pomemben 
Nisem  

uporabljal 

a 
Delo preko študentskega servisa pri tem 
delodajalcu. 

1 2 3 4 5 0 

b Praktično usposabljanje pri tem delodajalcu. 1 2 3 4 5 0 

c Kadrovska štipendija. 1 2 3 4 5 0 

d Starši, sorodniki, prijatelji, znanci. 1 2 3 4 5 0 

e Zavod za zaposlovanje. 1 2 3 4 5 0 

f 
Lastna aktivnost (spremljanje oglasov, 
pošiljanje prošenj, obisk delodajalca …). 

1 2 3 4 5 0 

g Kadrovske agencije – posredniki dela. 1 2 3 4 5 0 

h Občasna pomoč pri delu pri tem delodajalcu. 1 2 3 4 5 0 

i Drugo (dopišite in označite pomembnost): 1 2 3 4 5 0 

 
 

5. DEMOGRAFIJA 
 
39. Spol: 
 

 1 Moški  

 2 Ženski  

 
40. Leto rojstva: 

  ________ 
 
41. Materni jezik: 
 

 1 slovenski  

 2 italijanski  

  3 madžarski  

 4 Drugo (dopišite):   

 
42. Ali živite v isti družini/gospodinjstvu, kot ste v času obiskovanja srednje šole? Označite ustrezen 
odgovor. 
 

 1 Da                         

 2 Ne                         

 
43. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami glede vašega dela in življenjskega stila? V vsaki 
vrstici na lestvici od 1 (sploh se ne strinjam) do 6 (povsem se strinjam) označite pomembnost posameznega 
dejavnika. 
 

   Stopnja strinjanja  
 

Trditev 
sploh se ne 

strinjam     
povsem se 

strinjam 
ne 

vem 

a Delovne naloge opravljam uspešno. 1 2 3 4 5 0 

b Postavljam si vedno nove cilje.  1 2 3 4 5 0 

c Želim si družbenega vpliva in moči. 1 2 3 4 5 0 

d Rad sodelujem z drugimi. 1 2 3 4 5 0 

e Sem pogosto površen. 1 2 3 4 5 0 

f Nagrada in pohvala mi veliko pomenita. 1 2 3 4 5 0 

g Sem motiviran za nova znanja (novosti) 
pri delu. 

1 2 3 4 5 0 

h Rad pritegnem pozornost drugih. 1 2 3 4 5 0 

i Sem zanesljiv glede dogovorov. 1 2 3 4 5 0 

j Sem čustveno stabilen. 1 2 3 4 5 0 
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44. Najvišja dokončana izobrazba vašega očeta? Označite ustrezen odgovor. 

1 Nedokončana osnovna šola 

2 Končana osnovna šola 

3 Nižja poklicna (2 leti) 

4 Srednja poklicna (3 leta) 

5 Srednja strokovna (4 leta) 

6 Poklicno–tehniška (3+2 leti) 

7 Gimnazija 

8 Višja strokovna 

9 Visoka strokovna 

10 Univerzitetna ali več 

11 Ne vem  

 
45. Najvišja dokončana izobrazba vaše matere? Označite ustrezen odgovor. 

1 Nedokončana osnovna šola 

2 Končana osnovna šola 

3 Nižja poklicna (2 leti) 

4 Srednja poklicna (3 leta) 

5 Srednja strokovna (4 leta) 

6 Poklicno–tehniška (3+2 leti) 

7 Gimnazija 

8 Višja strokovna 

9 Visoka strokovna 

10 Univerzitetna ali več 

11 Ne vem  

 
46. Tip naselja, v katerem živite? Označite ustrezen odgovor. 

1 Vas  

2 Primestno naselje 

3 Mesto 

4 Drugo (dopišite):  

 
 
Bi nam želeli še kaj sporočiti? Bi še kaj dodali? 

 

 

 

 

 

 

          
 

HVALA ZA SODELOVANJE! 
 

Z izpolnjeno anketo imate možnost sodelovati v nagradni igri. Izmed sodelujočih bomo izžrebali 

20 prejemnikov privlačne nagrade.  

Podatke za namen nagradne igre (ime, priimek in naslov) bo zbral CPI in bodo po žrebu uničeni. 

Žrebanje bo 2 tedna po koncu zbiranja podatkov na CPI. Nagrajenci boste objavljeni na spletni strani 

konecsrednje.si, nagrado boste prejeli po pošti.  

 1 – Da, želim sodelovati v nagradni igri in dovolim, da se moje ime in priimek 
objavita med nagrajenci na spletni strani www.konecsrednje.si, če bom izžreban/a.* 

 
 

 
2 – Ne želim sodelovati v nagradni igri.  

 

*Po izbiri 1- spletni vprašalnik odpre izpolnjevanje podatkov: ime, priimek, ulica, poštna številka, kraj. Sledi 

''Hvala za sodelovanje''. 
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6.4 Predlog vprašalnika za nadaljnje spremljanje, papirna oblika 
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VPRAŠALNIK – Spremljanje zaposljivosti 

 

1. VPRAŠANJA O SREDNJEŠOLSKEM IZOBRAŽEVANJU, v katerega ste se vpisali v 
šolskem letu 2006/07 

 

1. V katero vrsto izobraževalnega programa (srednjo šolo) ste se vpisali v šolskem letu 2006/07? 
Označite ustrezen odgovor.  
 

 1 Nižje poklicno izobraževanje (2 leti)               

 2 Srednje poklicno izobraževanje (3 leta)                       

 3 Srednje strokovno izobraževanje (4 leta)                  

 
2. Vpišite ime izobraževalnega programa, v katerega ste se vpisali v šolskem letu 2006/07. 
  

 Izobraževalni program:    

 
3. Kako pomembni so bili navedeni razlogi za vas pri vpisu v ta izobraževalni program? V vsaki vrstici 
na lestvici od 1 (povsem nepomemben) do 6 (zelo pomemben) označite pomembnost posameznega razloga.  
 

 
Razlogi: 

Pomembnost 
Povsem 

nepomemben    
Zelo 

pomemben 

a Zanimiv poklic. 1 2 3 4 5 

b 
Poznan poklic (poklic staršev, sorodnikov, 
prijateljev, znancev …). 

1 2 3 4 5 

c Dobre možnosti za zaposlitev. 1 2 3 4 5 

d Zagotovljena zaposlitev. 1 2 3 4 5 

e Nadaljevanje družinske dejavnosti. 1 2 3 4 5 

f Bližina šole. 1 2 3 4 5 

g Namen nadaljevanja študija v tej stroki. 1 2 3 4 5 

h Poklic so mi priporočili sorodniki, prijatelji, znanci. 1 2 3 4 5 

i Informativni dan na šoli. 1 2 3 4 5 

j Pogovor s šolsko svetovalno službo v osnovni šoli. 1 2 3 4 5 

k Tako smo se odločili s prijatelji (smo šli skupaj). 1 2 3 4 5 

l 
Ta program ni bil moja prva izbira (v želeni 
program nisem bil sprejet). 

1 2 3 4 5 

m 
Drugo (dopišite in označite pomembnost):  
 

1 2 3 4 5 

 
4. Ali ste prejemali štipendijo v času obiskovanja tega izobraževalnega programa? Označite ustrezen 
odgovor. 

 1 Da, državno.                          

 2 Da, občinsko.                          

 3 Da, kadrovsko.                    

 4 Da, Zoisovo.  

 5 Ne, nisem imel štipendije.                    

 6 Drugo (dopišite):   

 
5. Ali ste ta izobraževalni program zaključili? Označite ustrezen odgovor. 

1 Da, program sem dokončal. (Nadaljujte z naslednjim vprašanjem.)  

2 Ne, programa nisem dokončal, ker sem se prepisal. (Nadaljujte z vprašanjem 9.)  

3 Ne, programa nisem dokončal, a ga nameravam. (Nadaljujte z vprašanjem 24.)  

4 Ne, programa nisem dokončal, šolanje sem opustil. (Nadaljujte z vprašanjem 24.)  

 
 
6. Kdaj ste zaključili ta izobraževalni program? Dopišite. 

       Mesec: _________  Leto: _________ 
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7. Kako ste zaključili ta izobraževalni program? Označite ustrezen odgovor in dopišite.  
 

1 Opravljal sem poklicno maturo, število točk: ______  

2 Opravljal sem zaključni izpit, število točk oziroma uspeh: ______  

3 Drugo (dopišite):  

 
8. Ali ste se vpisali v še kateri srednješolski program, ko ste ta izobraževalni program končali (npr. 
3+2, druga srednja šola …)? Označite ustrezen odgovor. 
 

 1 Da.    

 2 Ne.    

 

 Če ste odgovorili z NE, nadaljujte s poglavjem 4., vprašanje 24! 

 
 

Vprašanja od 9 do 15 so namenjena tistim, ki so se prepisali in tistim, ki so se po končanem prvem 
izobraževalnem programu vpisali v drug izobraževalni program (npr. drug poklic, 3+2 …). 
Če za vas velja oboje, odgovarjajte za izobraževalni program, v katerega ste se vpisali nazadnje. 

 
9. V katerem šolskem letu ste se vpisali v ta (nadaljnji, drugi) izobraževalni program? Napišite. 
 
    Šolsko leto: _________________ 
 
10. V katero vrsto srednješolskega izobraževanja ste se vpisali? Označite ustrezen odgovor. 
 

 1 Nižje poklicno izobraževanje (2 leti)  

  2 Srednje poklicno izobraževanje (3 leta)  

 3 Srednje strokovno izobraževanje (4 leta)   

 4 Poklicno-tehnično izobraževanje (3+2)  

 5 Gimnazija  

 6 Poklicni tečaj (1 leto)   

 7 Maturitetni tečaj (1 leto)  

 
11. Vpišite ime izobraževalnega programa in srednje šole:  
 

 Ime izobraževalnega 
programa:  

  

 Srednja šola, kraj:   

 
12. Ali ste prejemali štipendijo v času obiskovanja tega izobraževalnega programa? Označite ustrezen 
odgovor. 
 

 1 Da, državno.                         

 2 Da, občinsko.                         

 3 Da, kadrovsko.                          

 4 Da, Zoisovo.  

 5 Ne, nisem imel štipendije.                    

 6 Drugo (dopišite):   

 
13. Ali ste ta izobraževalni program zaključili? Označite ustrezen odgovor. 
 

 1 Da.   

  2 Ne, programa še nisem zaključil, a ga nameravam.   

 3 Ne, program sem opustil.   

 4 Ne, drugo (dopišite):   

 

Če ste izbrali katerega od odgovorov NE, nadaljujte s poglavjem 2., vprašanje 16! 

 
14. Kdaj ste zaključili ta izobraževalni program? Dopišite. 

       Mesec: _________  Leto: _________ 
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15. Kako ste zaključili ta izobraževalni program? Označite ustrezen odgovor. 
 

1 Opravljal sem poklicno maturo, število točk: ______  

2 Opravljal sem zaključni izpit, število točk oziroma uspeh: ______  

3 Opravljal sem splošno maturo, število točk: ______  

4 Drugo (dopišite):  

 
 

2. VREDNOTENJE KONČANE SREDNJE ŠOLE 

 
Če ste obiskovali več izobraževalnih programov, na vprašanja v tem sklopu (16–18) odgovarjajte za 
izobraževalni program, ki ste ga obiskovali nazadnje! 

 
16. Ali ste v srednji šoli izboljšali navedene sposobnosti/kompetence? Pri vsaki navedeni 
sposobnosti/kompetenci označite stopnjo strinjanja na lestvici od 1 (sploh ne drži) do 6 (povsem drži). 
 

V srednji šoli je izboljšal svoje 
sposobnosti/kompetence: 

Stopnje strinjanja 

Sploh ne drži    
Povsem  

drži 
a samostojnost pri delu 1 2 3 4 5 

b pisno izražanje 1 2 3 4 5 

c reševanje konfliktov 1 2 3 4 5 

d vodenje drugih 1 2 3 4 5 

e upravljanje s časom 1 2 3 4 5 

f delo z računalnikom 1 2 3 4 5 

g praktično delo z napravami, opremo 1 2 3 4 5 

h reševanje delovnih problemov 1 2 3 4 5 

i zdravje in varnost pri delu 1 2 3 4 5 

j timsko sodelovanje 1 2 3 4 5 

k podjetnost 1 2 3 4 5 

l varovanje okolja 1 2 3 4 5 

m učenje učenja 1 2 3 4 5 

 
17. Koliko držijo za vas naslednje trditve? V vsaki vrstici na lestvici od 1 (sploh ne drži) do 6 (povsem drži) 
označite stopnjo strinjanja.  
 
  

Trditev 
Stopnje strinjanja 

Sploh ne 
drži    

Povsem 
drži 

a Danes bi se ponovno vpisal v isto šolo. 1 2 3 4 5 

b 
Danes bi se ponovno vpisal v isti izobraževalni 
program. 

1 2 3 4 5 

c Ta izobraževalni program bi priporočil drugim. 1 2 3 4 5 

d To šolo bi priporočil drugim. 1 2 3 4 5 

 
18. Ali bi želeli kaj dodati ali sporočiti srednji šoli? 
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3. IZOBRAŽEVANJE PO KONČANI SREDNJI ŠOLI – ŠTUDIJ  

19. Ali ste se po končani srednji šoli vpisali v študijski program (redno ali izredno)? Označite ustrezen 
odgovor. 
 

 1 Ne in se ne nameravam.  

 2 Ne, a se nameravam.  

 3 Da, v višješolsko strokovno izobraževanje.  

 4 Da, v visokošolsko strokovno izobraževanje.  

 5 Da, v univerzitetno izobraževanje.  

 6 Da, drugo (dopišite):  

 

 Če ste izbrali odgovor NE nadaljujte s poglavjem 4., vprašanje 24! 

     
20. V kateri študijski program ste se vključili? Dopišite. 
 

 Ime študijskega programa:  

 Visokošolski ali višješolski 
zavod, kraj: 

 

 
21. V katerem študijskem letu ste se vpisali? Dopišite.  

 Študijsko leto: ________________  
 
22. Oblika izobraževanja? Označite ustrezen odgovor. 

       

 1 Redni  

 2 Izredni  

 

 Če ste izbrali odgovor REDNI, nadaljujte s poglavjem 4., vprašanje 24! 

 
23. Kdo je plačnik šolnine? Označite ustrezen odgovor. 
 

 1 V celoti sam (ali družina). 

 2 V celoti organizacija/podjetje, kjer sem zaposlen. 

 3 Delno sam, delno organizacija/podjetje, kjer sem zaposlen. 

 4 Drugo (dopišite): 

 
 

4. ZAPOSLITVENI STATUS, DELO 
 
24. Ste trenutno zaposleni/delate? Označite ustrezen odgovor.  
 

 1 DA, delam preko študentskega servisa. Nadaljujte z naslednjim vprašanjem! 

 2 DA, sem zaposlen. Nadaljujte z naslednjim vprašanjem! 

 3 NE, nisem zaposlen, saj nadaljujem šolanje. Nadaljujte z vprašanjem 37! 

 4 NE, a iščem delo preko študentskega servisa. Nadaljujte z vprašanjem 37! 

 5 NE, sem brezposeln, iščem prvo zaposlitev. Nadaljujte z vprašanjem 37! 

 6 NE, sem brezposeln, bil sem zaposlen, a trenutno nisem. Nadaljujte z vprašanjem 36! 

 7 NE, ne nadaljujem šolanja, nisem zaposlen in ne iščem zaposlitve. Nadaljujte z 
vprašanjem 37! 

 
25. Oblika vaše zaposlitve/dela. Označite ustrezen odgovor. 
 

 1 Delam preko študentskega servisa in nadaljujem šolanje. 

 2 Delam preko študentskega servisa in ne nadaljujem šolanja. 

 3 Sem zaposlen za nedoločen čas. 

 4 Sem zaposlen za določen čas. 

 5 Sem samozaposlen, npr. podjetnik, kulturnik, kmet, obrtnik … (s.p., d.o.o.). 

 6 Delam po pogodbah (avtorska, podjemna ...). 

 7 Drugo (dopišite): 
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26. Kako velika je organizacija, kjer ste trenutno zaposleni? Označite ustrezen odgovor. 
 

 1 Mikro podjetje (do 10 zaposlenih)  

 2 Majhno podjetje (od 11 do 50 zaposlenih)  

 3 Srednje veliko podjetje (od 51 do 250 zaposlenih) 

 4 Veliko podjetje (nad 250 zaposlenih) 

 
27. Kaj je glavna dejavnost podjetja oz. organizacije, kjer ste trenutno zaposleni: 
    Vpišite dejavnost; lahko pa v tabeli spodaj označite ustrezno šifro dejavnosti. 

 
    _________________________________________________________________________ 
 

  
1 

Umetnost in humanistika (glasba, slikarstvo, (tuji) jeziki, avdiovizualne tehnike in (multi)medijska 
proizvodnja, založništvo, tiskarstvo, oblikovanje, aranžerstvo …) 

 2 Umetna obrt (lončarstvo, šiviljstvo, krojaštvo, floristika, zlatarstvo …) 

  
3 

Družbene in pravne vede (psihologija, politologija, ekonomija, novinarstvo, knjižničarstvo, pravne 
vede …) 

  
4 

Poslovne in upravne vede (trgovina na debelo in drobno, marketing, bančništvo, zavarovalništvo, 
računovodstvo, administrativno delo …) 

 5 Naravoslovje, matematika (biologija, fizikalne in kemijske vede, okoljske vede, statistika …) 

 6 Računalništvo 

  
7 

Tehnika (strojništvo, elektrotehnika, energetika, kemijska tehnologija, procesno inženirstvo, izdelava 
in popravilo motornih vozil …) 

 8 Proizvodne tehnologije (živilska, lesarska, papirniška, tekstilna, steklarska …) 

 9 Rudarstvo  

 10 Gradbeništvo, arhitektura, urbanizem 

 11 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo 

 12 Zdravstvo (medicina, zobozdravstvo, farmacija …) 

 13 Socialno delo (varstvo otrok, skrb za mladostnike, zdravstvena nega, svetovanje …) 

  
14 

Osebne storitve (hotelirstvo, igralništvo, gostinstvo, turizem, šport, frizerstvo in kozmetika, čiščenje 
…) 

  
15 

Ostale storitve (transportne storitve, varstvo okolja, komunalne storitve, varovanje oseb in 
premoženja, vojska …) 

 16 Drugo (dopišite): 

 
28. Naziv vašega trenutnega delovnega mesta. Prosimo, napišite. 
 
 ______________________________________________________________________ 
 
29. Kakšno delo opravljate sedaj? Napišite dve ali tri najpogostejše delovne naloge.  
 
 ______________________________________________________________________ 
 
 
30. V kolikšni meri menite, da se navedene delovne naloge ujemajo s poklicem, za katerega ste se 
izobraževali? Označite ustrezen odgovor na lestvici od 1 (sploh se ne ujemajo) do 6 (povsem se ujemajo). 
 

Sploh se ne 
ujemajo 

 
 
 

   
Povsem se 

ujemajo  

1 2 3 4 5 6 

 
 
31. Ste pri sedanjem delodajalcu delali že prej? Označite lahko več odgovorov. 
 

 1 Da, preko študentskega servisa.                         

 2 Da, opravljal sem praktično usposabljanje na delovnem mestu.                        

 3 Da, občasna pomoč pri delu. 

 4 Da, drugo (dopišite): 

  5 Ne.  
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32. Ali je bila vaša izobrazba zahtevana v razpisu za vaše sedanje delovno mesto? Pri vsaki trditvi 
označite ustrezen odgovor.  
 

 
1 

Zahtevana je bila smer moje 
izobrazbe. 

Da Ne 
Ni bilo 

razpisa.  
Ne vem. 

 
2 

Zahtevana je bila stopnja moje 
izobrazbe. 

Da Ne 
Ni bilo 

razpisa. 
Ne vem. 

 
33. Koliko je vaša povprečna neto mesečna plača? Označite ustrezen odgovor. 
   

 1     do 500 € 

 2  501 –  600 € 

 3  601 –  700 € 

 4  701 –  800 € 

 5  801 –  900 € 

 6  901 – 1000 € 

 7 1001 – 1200 € 

 8 1201 – 1500 € 

 9    nad 1500 € 

 
34. Trenutna zaposlitev je vaša …? Označite ustrezen odgovor. 
 

 1 Prva zaposlitev.                        

 2 Druga zaposlitev.                         

 3 Drugo (dopišite): 

 
35. Kako dolgo ste iskali prvo zaposlitev? Napišite. 
  
    ______let _______mesecev 
 
36. Ocenite, kako pomembni so bili navedeni dejavniki pri pridobitvi prve zaposlitve. Pri vsaki trditvi 
označite oceno pomembnosti določene dejavnosti le, če ste jo uporabljali pri iskanju zaposlitve. Če je niste, 
označite možnost 0. Lestvica pomembnosti je od 1 (povsem nepomemben) do 6 (zelo pomemben).  
 

 
         Dejavniki: 

Pomembnost  
Povsem 

nepomemben    
Zelo 

pomemben 
Nisem  

uporabljal 
a Delo preko študentskega servisa pri tem 

delodajalcu. 
1 2 3 4 5 

 
0 

b Praktično usposabljanje pri tem delodajalcu. 1 2 3 4 5 0 

c Kadrovska štipendija. 1 2 3 4 5 0 

d Starši, sorodniki, prijatelji, znanci. 1 2 3 4 5 0 

e Zavod za zaposlovanje. 1 2 3 4 5 0 

f Lastna aktivnost (spremljanje oglasov, 
pošiljanje prošenj, obisk delodajalca …). 

1 2 3 4 5 0 

g Kadrovske agencije – posredniki dela. 1 2 3 4 5 0 

h Občasna pomoč pri delu pri tem delodajalcu. 1 2 3 4 5 0 

i Drugo (dopišite in označite pomembnost): 1 2 3 4 5 0 
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5. DEMOGRAFIJA 
 
37. Spol: 
 

 1 Moški  

 2 Ženski  

 
38. Leto rojstva: 

  ________ 
 
39. Materni jezik: 
 

 1 slovenski 

 2 italijanski 

  3 madžarski 

 4 Drugo (dopišite):  

 
40. Ali živite v isti družini/gospodinjstvu, kot ste v času obiskovanja srednje šole? Označite ustrezen 
odgovor. 
 

 1 Da                         

 2 Ne                         

 
41. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami glede vašega dela in življenjskega stila? V vsaki 
vrstici na lestvici od 1 (sploh se ne strinjam) do 6 (povsem se strinjam) označite pomembnost posameznega 
dejavnika. 
 

  Stopnje strinjanja  
 

Trditev 
sploh se ne 

strinjam     
povsem se 

strinjam 
ne 

vem 

a Delovne naloge opravljam uspešno. 1 2 3 4 5 0 

b Postavljam si vedno nove cilje.  1 2 3 4 5 0 

c Želim si družbenega vpliva in moči. 1 2 3 4 5 0 

d Rad sodelujem z drugimi. 1 2 3 4 5 0 

e Sem pogosto površen. 1 2 3 4 5 0 

f Nagrada in pohvala mi veliko pomenita. 1 2 3 4 5 0 

g Sem motiviran za nova znanja (novosti) 
pri delu. 

1 2 3 4 5 0 

h Rad pritegnem pozornost drugih. 1 2 3 4 5 0 

i Sem zanesljiv glede dogovorov. 1 2 3 4 5 0 

j Sem čustveno stabilen. 1 2 3 4 5 0 

 
42. Najvišja dokončana izobrazba vašega očeta? Označite ustrezen odgovor. 
 

 1 Nedokončana osnovna šola 

 2 Končana osnovna šola 

 3 Nižja poklicna (2 leti) 

 4 Srednja poklicna (3 leta) 

 5 Srednja strokovna (4 leta) 

 6 Poklicno–tehniška (3+2 leti) 

 7 Gimnazija 

 8 Višja strokovna 

 9 Visoka strokovna 

 10 Univerzitetna ali več 

 11 Ne vem  
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43. Najvišja dokončana izobrazba vaše matere? Označite ustrezen odgovor. 
 

 1 Nedokončana osnovna šola 

 2 Končana osnovna šola 

 3 Nižja poklicna (2 leti) 

 4 Srednja poklicna (3 leta) 

 5 Srednja strokovna (4 leta) 

 6 Poklicno – tehniška (3+2 leti) 

 7 Gimnazija 

 8 Višja strokovna 

 9 Visoka strokovna 

 10 Univerzitetna ali več 

 11 Ne vem  

 
44. Tip naselja, v katerem živite? Označite ustrezen odgovor. 
 

1 Vas  

2 Primestno naselje 

3 Mesto 

4 Drugo (dopišite):  

 
 
Bi nam želeli še kaj sporočiti? Bi še kaj dodali? 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 
 

HVALA ZA SODELOVANJE! 
 

 

Z izpolnjeno anketo imate možnost sodelovati v nagradni igri. Izmed sodelujočih bomo izžrebali 

20 prejemnikov privlačne nagrade.  

Podatke za namen nagradne igre (ime, priimek in naslov) bo zbral CPI in bodo po žrebu uničeni. 

Če želite sodelovati v nagradni igri, na priloženem listu vpišite ime, priimek in naslov ter ga z 

vprašalnikom vrnite po pošti.  

 

Žrebanje bo 2 tedna po koncu zbiranja podatkov (datum) na CPI. Nagrajenci boste objavljeni na 

spletni strani konecsrednje.si, nagrado boste prejeli po pošti.  

 


