
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 
PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUELA MEDIČ 
 
 
 

POKLICNA ORIENTACIJA UČENCEV IN UČENK S 
POSEBNIMI POTREBAMI V OSNOVNI ŠOLI 

 
MAGISTRSKO DELO 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mentor: izr. prof. dr. Janez Vogrinc 
Somentorica: doc. dr. Martina Ozbič 
 
 
 
 
 
 

LJUBLJANA, 2015 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAHVALA 
 
 
Iskreno se zahvaljujem mentorju, izr. prof. dr. Janezu Vogrincu, za vse nasvete in pomoč 
pri nastajanju magistrskega dela. Prav tako se zahvaljujem somentorici, doc. dr. Martini 
Ozbič, za njeno sodelovanje pri nalogi.  
 
Pri izpeljavi empiričnega dela naloge so mi pomagale kolegice – svetovalne delavke 
Jožica, Magda, Marjetka, Polona in Vojka ter mobilna specialna pedagoginja –
defektologinja Olga, za kar sem jim neizmerno hvaležna. 
 
Na koncu naj se zahvalim še svoji mami, ki mi je vsa leta šolanja stala ob strani in me 
spodbujala. 
 



 

 
POVZETEK 
 
Poklicna odločitev je ena od pomembnejših odločitev, ki jih mora sprejeti posameznik v 
svojem življenju. Odločitev o nadaljnjem šolanju oz. poklicu je odvisna od različnih 
dejavnikov. V magistrskem delu smo predstavili in analizirali dejavnike, ki vplivajo na 
otrokovo/mladostnikovo poklicno odločitev. Zanimalo nas je, ali se pri tem pojavljajo 
razlike med učenci/učenkami s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo o usmeritvi, in 
njihovimi vrstniki (brez posebnih potreb). 
 
V teoretičnem delu je predstavljena zgodovina poklicne orientacije, strokovna 
terminologija s področja poklicne orientacije, dejavnosti in faze poklicne orientacije, 
teorije izbire poklica in značilnosti ter šolanje otrok s posebnimi potrebami.  
 
Ker je eden od pomembnih dejavnikov uspešnega poklicnega odločanja šola, nas je v 
empiričnem delu zanimalo, kako so učenci zadovoljni z delom svetovalne službe na 
področju poklicnega informiranja in svetovanja. Raziskali smo tudi, kje oz. od koga 
učenci dobijo največ informacij s področja poklicev in nadaljnjega izobraževanja ter 
koliko so pri pridobivanju informacij sami aktivni. Ugotavljali smo tudi, kako devetošolci 
sprejmejo odločitev glede nadaljnjega izobraževanja in v katere srednješolske 
programe se vpisujejo. 
 
Učenci pri poklicni odločitvi najbolj upoštevajo svoje želje in interese ter sposobnosti. 
Največ informacij s poklicnega področja dobijo od staršev, svetovalnih delavcev v šoli 
in preko interneta. Čeprav smo ugotovili, da so učenci v večini zadovoljni s poklicnim 
informiranjem in svetovanjem v osnovni šoli, pa je na tem področju še vseeno potrebno 
veliko narediti. Predlagamo, da bi svetovalni delavci več svojega časa lahko namenili 
poklicni orientaciji, to pa bi lahko dosegli z njihovo razbremenitvijo različnih 
administrativnih del, z uvedbo ur poklicne orientacije v kurikulum, s poklicno vzgojo pri 
različnih predmetih, z boljšim sodelovanjem z zunanjimi institucijami in drugimi 
ustanovami, povezanimi s poklici ... Poleg tega bi bilo po našem mnenju treba za 
učence in učenke s posebnimi potrebami v individualiziran program dodati poklicno 
področje vsaj od 6. razreda dalje. 
 
 
Ključne besede: poklicna orientacija, teorije poklicne izbire, poklicna odločitev, 

dejavniki poklicne izbire, učenci s posebnimi potrebami 
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SUMMARY 
 
A vocational decision is one of the most important decisions that an individual must 
make in a lifetime. Deciding on further education or choosing one's profession depends 
on many factors. In this master's thesis we introduced and analyzed factors that 
influence a child/adolescent's vocational decision. We were interested in whether or not 
there exist any differences between pupils with special needs and those without special 
needs. 
 
The theoretical part of the thesis introduces a history of vocational orientation, 
professional terminology, activities and phases of vocational orientation, theories of 
choosing one's profession and characteristics and education of children with special 
needs. 
 
Because school represents one of the important factors of a successful vocational 
orientation, the empirical part researched the pupils' satisfaction with school counseling 
work concerning vocational information and counseling. We also researched how 
pupils get the majority of information about profession and further education and how 
involved they are themselves in the process of information gathering. We also wanted 
to find out how pupils in the ninth grade make their decision about further schooling 
and in which secondary school programs they mostly enroll in. 
 
When making their vocational decisions, pupils mostly consider their own wishes, 
interests and abilities. They receive the majority of information regarding their 
vocational field from their parents, school counselors, and on the internet. Although we 
found out that the majority of pupils are satisfied with vocational information and 
counseling in elementary school, there is nevertheless still a lot to be done regarding 
this subject. We suggest that school counselors devote more of their time for vocational 
orientation which could be done by relieving them of administrative work, with 
introducing lessons on vocational orientation in the school curriculum, with vocational 
education at different school subjects, with better cooperation with institutions 
connected with professions, etc. Furthermore, in our opinion, a vocational field should 
be included in individual programs for pupils with special needs; at least starting from 
grade six. 
 
 
Key words: vocational orientation, theories of choosing profession, vocational decision, 

factors of vocational choice, pupils with special needs 
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UVOD 
 
 
Pomembne odločitve običajno sprejemamo v zrelem, odraslem obdobju, saj smo se šele 
tedaj sposobni zavedati njihovih posledic. 
 
Z izbiro poklica, ki je ena od pomembnejših odločitev v življenju, pa se prvič soočimo v 
težavnem obdobju zgodnje mladosti, v adolescenci. Zato je zelo pomembno, da je vsak 
mladostnik na ta korak pravočasno in dobro pripravljen. 
 
Vsak se o svojem poklicu oz. o nadaljnjem šolanju odloča na podlagi različnih dejavnikov. 
V magistrskem delu podrobneje predstavljamo dejavnike, ki vplivajo na odločitev učencev 
in učenk s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo o usmeritvi, in njihovih vrstnikov (brez 
posebnih potreb) o svojem poklicu ter o nadaljnjem šolanju ter ugotavljamo, kateri 
dejavnik ima najpomembnejši vpliv na poklicno odločitev. 
 
Šola je eden od pomembnih dejavnikov. Dobra odločitev je lahko rezultat razmišljanj in 
spoznanj, do katerih pride učenec v daljšem obdobju. Zato moramo v šoli s programom, s 
pomočjo katerega bo učenec lažje oblikoval izobraževalno in poklicno odločitev, začeti 
dovolj zgodaj in sistematično. 
 
Program poklicne orientacije, ki se najbolj intenzivno izvaja predvsem v zadnjih dveh 
razredih osnovne šole, vsakemu posamezniku omogoča, da se spoznava in išče 
potenciale v sebi, da samostojno pridobiva informacije, ki jih potrebuje, ter jih usklajuje z 
možnostmi v izobraževanju in svetu dela. Pri tem pa moramo spoštovati pravico vsakega 
učenca, da neodvisno sprejema svoje odločitve, za katere sam prevzema tudi 
odgovornost. 
 
Kot zelo pomemben dejavnik pri poklicni odločitvi ne smemo spregledati staršev. Starši 
imajo pri odločitvi učenca o izbiri izobraževalne in poklicne poti velik vpliv, zato je 
pomembno v to dejavnost ves čas vključevati tudi njih. 
 
Dobra poklicna orientacija je zelo pomembna, še zlasti za učence in učenke s posebnimi 
potrebami, ki jih njihov primanjkljaj lahko v večji ali manjši meri ovira pri izbiri poklica oz. 
doseganju zastavljenega izobraževalnega cilja.  
 
Učencem in učenkam v osnovni šoli je torej potrebno omogočiti, da se s pomočjo 
učiteljev, svetovalnih in drugih strokovnih delavcev ter staršev dobro pripravijo na 
najpomembnejšo odločitev za nadaljnje izobraževanje oz. poklic. To pa pomeni voditi jih 
do samostojne in pretehtane odločitve. 
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1 POKLICNA ORIENTACIJA 
 
 

1.1 ZGODOVINA POKLICNE ORIENTACIJE V SLOVENIJI 
 
V Sloveniji je imela osnovna šola že od začetka odločilno vlogo pri izbiri poklica oz. za 
nadaljnje izobraževalne poti učencev. Učitelji so v svoje vzgojno-izobraževalno delo 
spontano vključevali poklicno vzgojo in svetovanje. Še več, številni so neposredno 
vključevali svoje učence v poklice in šole in jih celo spremljali na njihovih učnih in delovnih 
mestih (Žvokelj, 1998a).  
 
Učitelji so čutili potrebo in dolžnost svoje učence ne samo učiti, ampak jih tudi pripravljati 
na poklicno pot ter jim po končanem šolanju pomagati do ustreznega učnega ali 
delovnega mesta oz. jim pomagati pri vstopu v zahtevnejše šole (Žvokelj, 1998a). 
 
Ta proces poklicnega usmerjanja se je razvijal na tri načine. Izrazitejšo nadarjenost 
posameznih učencev so učitelji ugotavljali že med šolanjem in jim pripravljali pot v srednjo 
šolo, najpogosteje v gimnazijo. Učence, ki so bili različno spretni, so učitelji usmerjali v 
šole, v katerih so pridobivali poklice. Če pa so učenci le s težavo izdelovali šolo in ni 
kazalo, da bi lahko ostali doma ali šli v uk, so jim iskali delovno mesto (Žvokelj, 1998a). 
 
 »Za slovenskega osnovnošolskega učitelja je bilo tipično, da je bil vselej idealist in 
entuziast, kar se je izražalo v ljubezni do otroka in v njegovi težnji temu otroku služiti, mu 
pomagati do solidne praktične izobrazbe in po šolanju tudi do ustrezne zaposlitve,« piše 
zgodovinar poklicnega usmerjanja na Slovenskem Podjavoršek (Žvokelj, 1998a). 
 
Navedenih oblik poklicnega usmerjanja ne gre podcenjevati kot voluntarizem, ki ni imel 
strokovne podlage. Vsak nasvet je bil utemeljen z dolgoletnimi izkušnjami posameznega 
učitelja ter s poznavanjem družine učenca, saj je pogosto isti učitelj poučeval tri 
generacije iste družine (Žvokelj, 1998a). 
 
Učitelji so bili torej prvi poklicni usmerjevalci otrok in mladine. V naši državi pa se je začelo 
organizirano usmerjati mladino v ustrezen poklic oz. šolanje že v 30. letih prejšnjega 
stoletja (Rupar, 1999). Prvo ustanovo te vrste smo dobili že leta 1938. To je bila 
Banovinska poklicna svetovalnica in posredovalnica. In če leti 1909 in 1910 označujeta 
nastanek organiziranega poklicnega svetovanja v poklicnih svetovalnicah v Evropi (najprej 
v Belgiji in leto pozneje še v Franciji), v Sloveniji nismo veliko zamujali (Žvokelj, 1998b). 
 
Prve poklicne svetovalnice, navaja Šlibarjeva (1997, v Repanšek, 2009a, str. 14), pa so 
nastale v ZDA leta 1908 kot rezultat industrializacije, mehanizacije proizvodnje in kot 
posledica vedno večje delitve dela. Z delitvijo dela se je dvignila proizvodnja, bilo je več 
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nesreč pri delu in pojavile so se poklicne bolezni. Nastal je problem, kako postaviti 
pravega človeka na pravo mesto in kako čim bolj izkoristiti človekove sposobnosti 
 
Ne samo ime, tudi naloge Banovinske poklicne svetovalnice in posredovalnice so bile 
jasno opredeljene. V skladu z naslovom je morala opravljati dve skupini nalog (Žvokelj, 
1998a): 
 
– Kot poklicna svetovalnica (Poročilo o triletnem delu ..., 1941, str. 20): 

»A. Ugotavljanje, dali imajo osebe, ki prosijo za tozadevno mnenje oziroma nasvet, 
potrebne sposobnosti v telesnem in duševnem oziru, prikladen značaj in nagnjenje ter 
gospodarsko zmožnost: 

1. za obiskovanje zaželene strokovne šole, 
2. za vstop kot vajenec v obrtniški, pogostinski in trgovski poklic oziroma kot 

vajenec ali pomožni delavec v industrijo, 
3. za obiskovanje ostalih šol in vstop v ostale poklice.« 

 
– Kot posredovalnica (Poročilo o triletnem delu ..., 1941, str. 20):  

»B. Skrb za smotrnejšo, racionalnejšo in zato boljšo porazdelitev obrtniškega, 
pogostinskega, trgovskega in industrijskega naraščaja v posamezne stroke s 
posredovanjem med starši in delodajalci ter upoštevajoč posebne želje in sposobnosti 
vajencev samih. Mnenja poklicne svetovalnice in posredovalnice so neobvezna«. 

 
Tako je bilo torej tik pred prvo svetovno vojno. Banovinska ustanova je takoj razposlala 
osnovnim šolam posebne liste – nekakšne prijavne liste. Odziv je bil večji od pričakovanj 
(Žvokelj, 1998a).  
 
Na osnovi osebnih listov je zaprosilo za preizkušnjo in poklicni nasvet v letu 1938 skupno 
1283 otrok oziroma njihovih staršev. Poslovni prostori svetovalnice so bili v zemljepisnem 
kabinetu trgovske dvorazredne šole in v svetovalnici je deloval en sam strokovno 
izobraženi delavec. V letu 1939 je bilo težišče dela v organizacijskem izpopolnjevanju 
poklicne svetovalnice in v začetkih temeljnega proučevanja slovenskih poklicev s 
psihološkega ter socialno gospodarskega vidika. Za v. d. vodje poklicne svetovalnice je bil 
imenovan Vlado Schmidt. Notranje poslovanje svetovalnice se je v tem letu razširilo. 
Poleg sodelovanja z oblastmi in zavodi je navezala stike tudi z obrtniškimi združenji. Od 
poštne in železniške direkcije ter vojaških uradov je dobivala poročila o poklicih, ki 
spadajo v področje teh institucij. Vse slovenske strokovne šole, meščanske in gimnazije 
so poslale svetovalnici svoja letna poročila. Vzpostavljeno je bilo tudi sodelovanje med 
zdravniki šolske poliklinike in poklicno svetovalnico. Poklicna svetovalnica je dobila tudi 
nove prostore v poslopju šolske poliklinike, kamor se je selila leta 1940. V tem letu je bil 
tudi znaten porast dela poklicne svetovalnice, ki so ga omogočila naslednja dejstva 
(Poročilo o triletnem delu ..., 1941, str. 24–31):  
– zavod je bil z uredbo notranje in zunanje organizacijsko utemeljen; 
– standardizacija najnujnejšega preizkuševalnega materiala je bila zaključena; vrsta 

psihodiagnostičnih metod je bila prilagojena slovenskim razmeram in za naše okolje so 
bila ugotovljena veljavna merila; 
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– poglobljeno je bilo sodelovanje z oblastmi, uradi in zavodi, ki odločajo pri nas bodisi na 
prosvetnem bodisi na gospodarskem in socialnem področju; 

– v tem letu so prvič v poklicni svetovalnici izbirali izmed kandidatov za banovinske 
podpirance izredno nadarjene otroke; prvič se je delovno področje razširilo na 
gluhonemnico in na pomožno šolo; 

– sodelovanje s Pedagoškim društvom, ki mu je predsedoval Stanko Gogala, je 
omogočilo vrsto predavanj o psihotehniki in poklicnem svetovanju na roditeljskih in 
pedagoških tečajih, ki jih je društvo prirejalo; 

– oba dnevnika Slovenec in Jutro ter ljubljanska radiofonska postaja so brezplačno 
objavljali prosta vajenska mesta poklicne posredovalnice; 

– poklicno svetovanje ter poklicno posredovanje je brezplačno; 
– na predlog Schmidta so 27. 9. 1940 izvršili revizijo poslovanja poklicne svetovalnice. 

Ugotovili so, da kontrola poklicnih nasvetov, ki so bili dani na podlagi preizkušenj v letih 
1938 in 1939, potrjuje pravilnost poklicnih nasvetov nad 90 % . 

 
Prva svetovalnica je začutila potrebo po vzpostavitvi stika s šolo in je ta stik vzpostavila. 
Odnos med šolo in svetovalnico se je vedno znova vzpostavljal in se vedno znova krepil 
(Žvokelj, 1998a). 
 
Vojna je nato ustavila delo svetovalnice, takoj po vojni pa ni bilo obnovljeno. 
 
Leta 1951 je tedanje ministrstvo za delo znova spodbudilo ustanovitev poklicne 
svetovalnice. Od pobude do odredbe z navodilom o organizaciji svetovalnic in 
informativnih centrov (1953) je minilo samo 15 mesecev. V navodilih sta zanimivi dve 
točki, in sicer (Žvokelj, 1998a): 

1. »Zaradi nudenja strokovnih nasvetov osebam, ki iščejo zaposlitev in se želijo 
izučiti določenega poklica, se lahko ustanavljajo svetovalnice za izbiro poklica.« 

2. »Svetovalnica redno sodeluje s posredovalnicami za delo, šolami, centri za 
rehabilitacijo ..., od katerih dobiva ustrezne podatke in mnenja.« 

 
Iz leta 1951 je torej uraden napotek za sodelovanje med poklicno svetovalnico in šolo. 
 
V naslednjih treh letih so nastali referati za usmerjanje mladine v posredovalnicah za delo 
v Ljubljani, Kranju, Celju, Kočevju, Mariboru, Kopru, Ptuju, Trbovljah, Novi Gorici in 
Novem mestu. 
 
Naloge poklicnih svetovalnic so bile (Žvokelj, 1998a):  
– poklicno informiranje kandidatov o prostih učnih mestih, možnostih nadaljnjega šolanja 

in možnostih neposrednega zaposlovanja,  
– psihološki pregled kandidatov (tudi odraslih),  
– iskanje stikov s šolami, zlasti z osnovnimi in gimnazijami,  
– prve navezave z zdravstveno službo za potrebe poklicnega usmerjanja,  
– posredovanje tiskanih virov šolski mladini in odraslim,  

4 



 

– seminarji za učitelje o smislu njihovega sodelovanja pri poklicnem usmerjanju, 
psiholoških osnovah in načelih poklicnega usmerjanja, poklicni vzgoji (od 1958 naprej), 
shema predavanja učencem 8. razreda in drugim osnovnošolskim absolventom pred 
koncem šolskega leta, shema predavanja staršem o njihovi vlogi pri otrokovi izbiri 
poklica.  

 
S temi nalogami je bila oblikovana vsebinska in formalna podlaga za trajno skupno delo 
šol in svetovalnic (Žvokelj, 1998a). 
 
V drugi polovici petdesetih let pa niso nastajale samo svetovalnice, ampak se je marsikaj 
dogajalo tudi na šolskem področju. Zato lahko ocenimo, da je bilo to obdobje zelo 
pomembno za razvoj poklicnega usmerjanja. Poleg številnih poklicnih posvetovalnic je 
leta 1956 šolstvo dobilo prvega šolskega psihologa v Sloveniji - v Mariboru (Žvokelj, 
1998a).  
 
Sredi 50. let so šole začele zaposlovati prve svetovalne delavce. Bili so popolnoma nov 
profil strokovnjakov in njihove naloge še niso bile opredeljene, a zdelo se je, da so za 
naloge poklicne orientacije najbolj primerni, vsaj kot so bile opredeljene v 16. členu 
Zakona o osnovni šoli iz leta 1956 (Rupar, 1999): »Osnovna šola pomaga v sodelovanju z 
zavodi za izbiro poklica staršem in učencem pri izbiri šole in poklica, ki ustreza 
nagnjenjem in sposobnostim učencev, in spremlja v ta namen njihov razvoj ter jih 
seznanja z značajem in delovnimi pogoji posameznih vrst šol oziroma poklicev.« (Žvokelj, 
1998a) 
 
V osnovnih šolah so se vse bolj uveljavljali svetovalni delavci in ti so videli v poklicnem 
usmerjanju pomemben del svojega poslanstva. V Kranju je nastalo zelo pomembno delo 
»Program dela poklicnega usmerjanja na osnovni šoli Stane Žagar Kranj za šolsko leto 
1961/62«. Delo je za svojo šolo pripravil eden izmed začetnikov poklicnega usmerjanja na 
Slovenskem Ivan Oman. Ta program je natančno in konkretno (kar pozneje nismo več 
dosegli) predstavil, kako poklicno informiranje in prosvetljevanje kot del vzgoje vključiti v 
vsak razred osnovne šole, v vsak predmet (v skladu z učnim načrtom). Hkrati je bilo 
predstavljeno tudi, kako za poklicno usmerjanje uporabiti različne krožke in druge 
prostovoljne dejavnosti učencev, anketa o poklicih in pogovori s starši. Podobna študija je 
skoraj v istem času nastala v Celju, njen avtor pa je eden izmed veteranov poklicnega 
usmerjanja na Slovenskem Albin Podjavoršek (Žvokelj, 1998a). 
 
V istem času se je že uveljavljala mlada generacija psihologov, ki so se začeli strokovno 
ukvarjati s poklicnim usmerjanjem. Na podlagi svojega znanja in izkušenj so razvijali tudi 
teorijo poklicnega usmerjanja. Leta 1963 je psiholog Jan Makarovič objavil prispevek 
»Osnovne smernice za poklicno vzgojo v osnovni šoli«. V njem je proces poklicnega 
usmerjanja definiral kot organizirano družbeno pomoč mladini pri pripravi na pravilno 
poklicno izbiro, pri poklicni izbiri sami ter pri vraščanju v poklic (Žvokelj, 1998b). 
 
Pri poklicnem svetovanju je bilo najpomembnejše tesno sodelovanje šole z 
institucionalnim poklicnim svetovanjem, saj so izkušnje obeh strani pokazale, da učencem 
in dijakom lahko največ pomagajo prav s skupnim delom. 
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Ob koncu petdesetih in v začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja lahko zaključimo, da 
je bila sklenjena prva razvojna stopnja poklicnega usmerjanja na Slovenskem. Zanjo je 
bilo značilno, da je zelo poudarjala individualno svetovanje. V šolah so to povečini 
opravljali učitelji, ki so tudi sami ocenjevali, kateri učenci potrebujejo pomoč. V poklicnih 
svetovalnicah pa so se znašli tisti mladi ljudje, ki so se zavedali pomembnosti poklicne 
izbire in so iskali pomoč, najpogosteje neposredno pred pomembnejšimi odločitvami 
(Žvokelj, 1998a). 
 
Poklicno usmerjanje je seveda vedno v nekakšnem odnosu z družbeno-ekonomskim 
dogajanjem, saj soustvarja, podpira in spodbuja družbeni in ekonomski razvoj. V zgodnjih 
sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so prav družbeno-ekonomski odnosi ponudili 
priložnost za izdelavo nacionalno vizionarskega projekta poklicnega usmerjanja. S tem se 
je začela druga – sociološka faza poklicnega usmerjanja. Ekstenzivni gospodarski razvoj 
Slovenije v okviru SFRJ je zahteval vse več strokovnih delavcev vseh ravni. Hkrati pa je v 
manj razvitih okoljih vse preveč sposobnih potencialov ostajalo neizrabljenih. Poglabljala 
se je socialna diferenciacija. Take razmere so v poklicnem usmerjanju zahtevale nov 
pristop. Od ožjega psihološko-humanističnega načina obravnave k družbeno bolj 
angažiranemu, sociološkemu načinu. Izdelan je bil enoten program poklicnega 
usmerjanja, ki naj bi posamezniku pomagal pri njegovih poklicnih odločitvah v vsem 
poklicnem razvoju, hkrati naj bi reševal tudi probleme socialne diferenciacije in takrat 
pomembne »kadrovske« probleme. Maksima projekta je bila, da v Sloveniji ne smemo 
zapraviti niti enega potenciala (Žvokelj, 1998a).  
 
Uresničenje tega projekta je zahtevalo nove metode in tehnike dela v poklicnem 
usmerjanju, nove organizacijske prijeme, predvsem pa sodelovanje celotnega šolstva s 
strokovnimi delavci in vodstvom Zavoda za zaposlovanje. Šolskim svetovalnim delavcem, 
učiteljem in strokovnim delavcem za poklicno usmerjanje je to omogočilo skupno presojo 
in najboljši nasvet za vsakega učenca posebej, s tem pa tudi najboljše rešitve za vsakega 
posameznika in generacije v celoti (Žvokelj, 1998a). 
 
Tak generacijski pristop, z geslom »Nikogar izgubiti«, je opravil temeljite diagnoze razmer 
v šolstvu, razmer ob prehodih, povezanih z izbiro poklica, razmer ob vstopu v delo ter 
nakazal potrebne spremembe. Te predloge in ugotovitve pa je bilo zelo težavno uvesti v 
prakso. 
 
V tako razmahnjeno dejavnost poklicnega usmerjanja je v osemdesetih letih družba 
vnesla novo prvino – podružbljanje dejavnosti. S tem je poklicno usmerjanje prešlo od 
ožjih in širših strokovnih skupin na celotno družbo. Vsaka družbeno-politična organizacija 
na vseh ravneh je imela naloge s področja poklicnega usmerjanja. Bilo pa jih je preveč, da 
bi se koncept poklicnega usmerjanja lahko ohranil. 
 
Edini dosežek tega obdobja je, da je službi za poklicno usmerjanje in šoli leta 1985 uspelo 
oživiti štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov (Žvokelj, 1998a). 
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Z novimi družbenimi spremembami v začetku 90. let se je pokazala potreba po prenovi te 
dejavnosti. Novi zakon za področje organizacije in financiranja vzgojno-izobraževalnih 
zavodov iz leta 1996 svetovalno službo opredeljuje v 67. členu in pravi, da svetovalna 
služba poleg drugih nalog opravlja »poklicno svetovanje, pri čemer se povezuje z 
Republiškim zavodom za zaposlovanje«. S tem je bila svetovalnim delavcem prvič 
eksplicitno naložena naloga, da temu področju svojega dela posvetijo posebno skrb 
(Rupar, 1999). 
 
V devetdesetih letih je bil del filozofije poklicnega usmerjanja, da se mora učenec, sicer ob 
pomoči učiteljev v šoli in drugih zunaj nje, sam usposobiti za oceno svojih sposobnosti, 
interesov, motivov in vrednot in si sam priskrbeti informacije, ki ga bodo vodile k 
samostojni odločitvi. To pa je že 40 let prej (leta 1958) zapisal Podjavoršek v nalogah 
osnovne šole. »V osnovni šoli govorimo od 1. do 6. razreda o poklicih in delu nasploh 
(zdaj poklicna vzgoja), medtem ko je treba v 7. in 8. razredu osemletke posvetiti posebno 
pozornost poklicnemu izobraževanju (zdaj poklicna orientacija, pred tem poklicno 
informiranje oz. usmerjanje), temu je treba prilagoditi tudi učno snov. Pri tem naj 
sodelujejo vsi učitelji, ki imajo največ možnosti, da v osmih letih spremljajo učenčev 
razvoj, dozorevanje in oblikovanje njegove osebnosti« (Žvokelj, 1998a). 
 
Žvokelj (1998a) zaključuje, da je poklicno usmerjanje, na kratko, proces priprave 
osebnosti za delo in ta proces se konča z zavestno izbiro poklica oz. dela. Ali nekoliko 
širše: poklicno usmerjanje je organiziran sistem družbene in strokovne dejavnosti, s 
katero lahko vedno pomagamo posamezniku pri njegovem poklicnem razvoju, pri 
svobodnem in samostojnem izboru smeri v izobraževanju in poklicu, glede na njegove 
lastnosti, značilnosti dela in potrebe družbene skupnosti. Če bomo pri tem upoštevali še 
nacionalni interes, da moramo z vsakim posameznikom skrbno ravnati, potem bo poklicno 
usmerjanje v Sloveniji vedno na pravi poti. 
 
In tudi je, saj so (in to še vedno počnejo) svetovalni delavci v šoli precejšen del svojega 
dela vložili v pripravo učencev in dijakov na nadaljnje šolanje ali na ustrezno izbiro 
poklica. Poklicno orientacijo so vzeli za svojo, kar potrjujejo tudi številne raziskave (več o 
tem v poglavju 1.6 Poklicna orientacija danes). 
 

1.2 STROKOVNA TERMINOLOGIJA 
 

1.2.1 Od poklicnega svetovanja do karierne orientacije 
 
Leti 1909 in 1910 označujeta nastanek organiziranega poklicnega svetovanja v poklicnih 
svetovalnicah v Evropi. Pri nas je bila prva ustanovljena leta 1938, s točno določenimi 
nalogami (Žvokelj, 1998b). Po vojni je sicer še nekaj časa životarila, potem pa je postala 
nepotrebna in je zamrla. 
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Čas, ki je sledil, nam je ponudil (iz tujine) nov izraz, in sicer profesionalno orientacijo. Z 
njo smo označevali celotno dejavnost, ki jo je opravljala predvojna poklicna svetovalnica 
(in je tudi predstavljena v prvem poglavju). 
 
Okoli leta 1955 je bil uveden nekoliko ponesrečen izraz »profesionalna predorientacija«, 
za čas, v katerem se učenci, dijaki, študenti in vsi, ki si želijo poklicnega nasveta, prek 
različnih oblik informiranja seznanijo s potrebnimi podatki (takrat imenovanimi 
propagandni material). Predorientacijo naj bi izvajali zavodi s svojo mrežo poklicnih 
svetovalnic ter učitelji v okviru rednega učno-vzgojnega dela. 
 
Leta 1956 je francoski psiholog B. Andrée v Zagrebu vodil seminar o šolski psihologiji in 
poklicnem usmerjanju. Za slovenske poklicne svetovalce in psihologe je bila to velika 
spodbuda, da so nekaj let kasneje postavili temelje sodobnega poklicnega usmerjanja v 
Sloveniji. V tem obdobju smo tudi prenehali uporabljati pojma profesija in profesionalnost 
in ju prevedli v poklic, poklicno in druge podobne tvorjenke. Orientacijo pa s pomočjo 
Vrbinčevega Slovarja tujk v usmerjanje (Žvokelj, 1998b). Zamenjava profesionalne 
orientacije s poklicnim usmerjanjem se je torej ponudila kar sama. 
 
Z usmerjenim izobraževanjem pa je nato beseda dobila slabšalen prizvok. Glede na njeno 
vsebino smo jo zamenjali z dvema besedama in pojmoma: poklicno informiranje in 
poklicno prosvetljevanje.  
 
Začetki 90. let so v poklicno usmerjanje prinesli zmedo zaradi novih poimenovanj (Žvokelj, 
1998b). Izraz usmerjanje se je začel opuščati, namesto njega se je začel uveljavljati izraz 
poklicno svetovanje (Rupar, 1999). S tem se je ime ene faze dela uporabilo za celoten 
proces (Žvokelj, 1998b).  
 
V Programskih smernicah – predlog (1999) pa je pri opredelitvi temeljnih nalog svetovalne 
službe navedena poleg drugih tudi poklicna orientacija. S tem je bil uradno uveden nov 
termin, ki je nadomestil staro poimenovanje poklicno usmerjanje, ki je bilo v veljavi zadnjih 
30 let (Rupar, 1999).  
 
Ta izraz se uporablja še danes (v šolstvu), vendar se je sredi prejšnjega desetletja pod 
vplivom evropskih dogajanj pojavila potreba po novem izrazu, ki bi vključeval tako 
poklicno kot izobraževalno orientacijo. Po letu 2005 se je razširila uporaba izraza karierna 
orientacija (Niklanović, 2011). 
 
 

1.2.2 Opredelitev pojmov poklicno usmerjanje, poklicna in karierna 
orientacija 

 
Poklicno usmerjanje je starejši izraz za poklicno orientacijo (danes), ki se je (kot smo že 
prej omenili) uporabljal do leta 1995. 
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Niklanović in Trbančeva (2002, str. 233–234) navajata, da je izraz poklicno usmerjanje, ki 
je veljal nekaj desetletij, v novejši zgodovini, predvsem zaradi povezovanja z usmerjenim 
izobraževanjem, pridobil dvomljiv sloves. Poleg tega je izraz poklicno usmerjanje zajemal 
le ali predvsem dejavnost namenjene mladim, ki so se odločali o nadaljnjem oz. 
poklicnem izobraževanju. S širitvijo skupin, ki potrebujejo tovrstne dejavnosti ali storitve 
(brezposelni, zaposleni, posamezniki v različnih življenjskih in kariernih situacijah), pa tudi 
z vedno večjo razvejanostjo dejavnosti, ki jih poklicno svetovanje in usmerjanje zajemata, 
je bil potreben širši izraz in uveljavil se je, kot bomo kasneje opisali, izraz poklicna 
orientacija. 
 
Muršak (2002, str. 90) opredeljuje poklicno usmerjanje (angl. vocational guidance) kot:« 
nasveti in usmeritve, ki se dajejo ljudem za to, da si lahko pretehtano izberejo vrsto 
svojega poklicnega (delovnega) življenja, za katerega se čutijo sposobni in ki ustreza 
njihovim pričakovanjem.« V veliko državah se uporablja sinonimni pojem poklicno 
svetovanje (angl. vocational counseling). V angleščini je razlika: pri usmerjanju (angl. 
guidance) tisti, ki svetuje, tudi usmerja v določene programe ali izbiro programov, pri 
svetovanju pa je v ospredju delo s svetovanci, z namenom da bi le-ti sami identificirali in 
izbrali programe. Svetovanje lahko poteka s pomočjo vprašalnikov, testov, pogovorov, 
toda pobudo daje vedno svetovanec, pri usmerjanju pa svetovalec. 
 
Oman je v svoji knjigi iz leta 1976, ko je pisal o poklicnem usmerjanju, kot je razvidno iz 
besedila, dejansko že opisoval poklicno orientacijo. Poleg tega, da je priporočal, da se 
zaradi ugotavljanja sposobnosti in osebnostnih potez, uporablja različne teste, je tudi 
vseskozi zagovarjal, da je potrebno mladini nuditi ustrezen način zanesljivih podatkov o 
perspektivnih možnostih v raznih poklicih, da jim je treba omogočiti ogled delovnega 
mesta in različne delovne situacije. Ta metoda se koristno veže z metodo predavanja ali 
metodo diskusije o nekem poklicnem ali delovnem področju v tem smislu, da ekskurzije 
nazorno dopolnjujejo podatke o določenem poklicu ali delovnem procesu (Oman, 1976, v 
Repanšek, 2009a, str. 26). Sicer pa Oman (1976, str. 141) poklicno usmerjanje pojmuje 
kot sistem določenih strokovnih ukrepov in ustreznih posegov, katerih cilj je učinkovita 
pomoč pri reševanju problematike izbire poklica pri posamezniku. Je kontinuiran proces, 
ki se pričenja v družini, nadaljuje v šolskih ustanovah za splošno izobraževanje (osnovna 
in srednja šola) in se izvaja v obliki poklicnega svetovanja v raznovrstnih ustanovah za 
poklicno usmerjanje. 
 
Osnovne faze poklicnega usmerjanja pa so poklicno prosvetljevanje, poklicno svetovanje 
in poklicno spremljanje. 
 
V Programskih smernicah za delo svetovalnih služb v osnovni šoli (1999) je navedeno, da 
izraz poklicna orientacija nadomešča staro poimenovanje poklicno usmerjanje. 
 
Poklicna orientacija zajema naslednje aktivnosti: poklicno informiranje, diagnosticiranje, 
poklicno svetovanje, poklicno vzgojo, namestitev, zastopanje, povratno informiranje in 
spremljanje svetovancev. 
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Kot navajata Niklanović in Trbančeva (2002, str. 232–233), mislimo s poklicno orientacijo 
na vrsto različnih dejavnosti, katerih namen je pomagati posameznikom (mladim in 
odraslim) pri odločanju o izbiri nadaljnjega izobraževanja, poklica, zaposlitve in drugih 
vprašanj, povezanih z njihovo kariero. Običajno jih izvajajo poklicni svetovalci v različnih 
institucijah, na primer v izobraževalnih institucijah (šole, izobraževalni centri), službah za 
zaposlovanje (zavodi za zaposlovanje) ali posebnih službah. Čeprav je to dejavnost za 
pomoč posameznikom, vendarle velja, da je pri informiranju, svetovanju in drugih 
dejavnostih, povezanih z izobraževalnimi, zaposlitvenimi in poklicnimi odločitvami 
posameznikov, treba upoštevati tudi dejanske možnosti, ki v okolju obstajajo. Pri tem 
avtorja navajata na primer: izobraževalne možnosti (ponudba izobraževalnih programov), 
povpraševanje delodajalcev (po katerih poklicih in izobrazbenih profilih je več 
povpraševanja, kje je največ možnosti za zaposlitev oz. kje možnosti za zaposlitev ni), 
možnosti za samozaposlitev in podobno. Poklicno orientacijo tako lahko opredelimo kot 
dejavnost, ki omogoča posamezniku izbiro in uresničitev poklicnega cilja, ki na eni strani 
ustreza njegovim osebnostnim značilnostim in željam, na drugi strani pa značilnostim in 
zahtevam družbenega in ekonomskega okolja. Taka opredelitev nakazuje tudi poglavitno 
dilemo, s katero se poklicni svetovalci in posamezniki v procesu poklicne orientacije 
pogosto srečujejo: kako najti tako rešitev, ki bo ustrezala posamezniku, njegovim željam 
in sposobnostim, hkrati pa tudi možnostim in potrebam v konkretnem okolju.  
 
»Poklicna orientacija je skupni izraz za različne dejavnosti, s katerimi svetovalci pomagajo 
posameznikom pri spoznavanju svojih lastnosti, sposobnosti in želja, pri spoznavanju 
možnosti, ki so na voljo v okolju (možnosti izobraževanja, usposabljanja, zaposlitve), ter 
pri njihovih kariernih odločitvah.« (Niklanovič in Trbanc, 2002, str. 233). 
 
Muršak (2002, str. 83) opredeljuje poklicno orientacijo (angl. vocational orientation) kot 
»informiranje in izobraževanje, ki naj učencem omogočita, da spoznajo svet dela in sistem 
poklicnega in strokovnega izobraževanja ter možnosti, ki jim jih ponujata.«  
 
V slovenščini se uporabljajo trije pojmi z različnimi pomenskimi odtenki: svetovanje, 
usmerjanje in orientacija, odvisno od koncepta in namena dejavnosti. Poklicno svetovanje 
je pomensko bliže pojmu poklicna orientacija, vendar se nanaša le na ožji sestavni del 
poklicne orientacije, na svetovanje, je pa pomensko širši kot poklicno usmerjanje, čeprav 
je svetovanje tudi sestavni del usmerjanja. 
 
Izraz karierna orientacija je relativno nov izraz v Sloveniji, saj smo ga bolj pogosto začeli 
uporabljati po letu 2005. Definicija karierne orientacije se glasi: Orientacija se v kontekstu 
vseživljenjskega učenja nanaša na vrsto aktivnosti, ki državljanom v vseh starostnih 
obdobjih in na kateri koli točki njihovega življenja omogočajo identifikacijo njihovih 
sposobnosti, kompetenc in interesov za sprejemanje odločitev na področju izobraževanja, 
usposabljanja in izbire poklica. Poleg tega jim omogoča vodenje svojih življenjskih poti v 
učenju, delu in drugih okoljih, v katerih se teh kompetenc in sposobnosti naučijo in/ali jih 
uporabljajo (Niklanović, 2011, str. 4). 
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Izraz »guidance« ima na severu Evrope širok pomen in vključuje tri vrste orientacije: 
poklicno, izobraževalno in osebno. Strokovnjaki poudarjajo, da pri tem ne gre toliko za 
različne dejavnosti, ampak bolj za različne poudarke. 
 
Poklicna orientacija (angl. vocational guidance) pomeni pripravo posameznika na izbiro 
poklica in na odločitev o poklicu in izobraževalni poti, ki bo pripeljala do poklica. 
 
Izobraževalna orientacija (angl. educational guidance) se ukvarja predvsem z vprašanji 
izbire izobraževanja, motivacije, načrtovanja izobraževalne poti, pomoči pri reševanju 
učnih težav ipd. Izbira poklica oziroma kariere je praviloma bolj v ozadju. 
 
Osebna orientacija (angl. personal guidance) se ukvarja s širokim spektrom osebnih težav 
stranke, kot so socialni problemi, problemi s starši, čustveni in vedenjski problemi, 
problemi odvisnosti ipd. Sem sodijo tudi vprašanja izobraževanja in dela (Niklanović, 
2011, str. 5–6). 
 
V praksi je pogosto težko jasno ločiti meje med poklicno, izobraževalno in osebno 
orientacijo; te dejavnosti imajo zelo veliko skupnega, vendar imajo tudi svoje specifičnosti. 
 
Hansenova (2006) navaja, da je izraz karierna orientacija nadomestila poklicno orientacijo 
in da je bolj poudarila povezavo med izobraževanjem in delom. Aktivnosti karierne 
orientacije pa so razdeljene na naslednjih 5 področij: (različne) informacije o karieri, 
karierno izobraževanje, karierno svetovanje, svetovanje o zaposlovanju, pridobitev službe. 
Karierna orientacija, svetovanje in informacije, po mnenju avtorice, pomagajo pri 
doseganju treh glavnih ciljev vsake družbe – vseživljenjskemu učenju, dobrih rezultatih 
borze dela ter pri socialni pravičnosti in socialni inkluziji. 
 
Vseživljenjska karierna orientacija, po mnenju Ruparjeve (2012a, str. 19), pokriva 
dejavnosti, ki so namenjene za pomoč posameznikom v različnih obdobjih njihovega 
življenja pri izbiri ustreznega izobraževanja, dopolnilnega usposabljanja in poklica oz. pri 
vodenju poklicne kariere. Zajema informacije, nasvete, svetovanje, akcijsko načrtovanje in 
razvijanje veščin vodenja poklicne kariere.  
 
Tako v Sloveniji kot tudi v nekaterih drugih državah ugotavljamo, da je ta definicija širša 
od tiste, ki je veljala dosedaj. Se pa tudi razumevanje karierne orientacije in strokovna 
terminologija s tega področja med državami razlikujeta. 
 
Danes se pri nas za poimenovanje te dejavnosti namesto enega uporablja več izrazov, in 
sicer: poklicno svetovanje, poklicna orientacija, poklicno svetovalno delo, karierna 
orientacija, občasno tudi še poklicno usmerjanje, čeprav ta izraz že več kot deset let ni v 
uporabi. 
 
To potrjuje tudi Lovšin (2012, str. 28) in navaja, da aktivnosti za pomoč posameznikom 
pred izbiro nadaljnje izobraževalne in poklicne poti poimenujemo v Sloveniji z različnimi 
imeni: poklicna orientacija, (vseživljenjska) karierna orientacija, karierno svetovanje, 
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poklicno svetovanje, poklicno usmerjanje, informiranje in svetovanje, svetovalno delo v 
izobraževanju (odraslih), usmerjanje. 
 
V nadaljevanju magistrske naloge uporabljamo izraza poklicno informiranje in svetovanje 
ter poklicna orientacija, saj se nam zdita najbolj razumljiva širši okolici. 
 
Tudi Muršak v Temeljnih pojmih poklicnega in strokovnega izobraževanja (2012) pri 
razlagi poklicne in karierne orientacije navaja ogled gesla pod informiranje in svetovanje 
(angl. guidance and counseling). To pomeni: »dejavnosti, s katerimi se posamezniku 
pomaga pri sprejemanju izobraževalnih, poklicnih ali osebnih odločitev in pri njihovem 
uresničevanju pred vstopom na trg dela in po njem.« Informiranje in svetovanje ter 
karierna orientacija lahko obsegajo: svetovanje (osebni razvoj ali razvoj kariere, 
usmerjanje pri izobraževanju); ocenjevanje (psihološko ali usmerjeno h kompetencam); 
seznanjanje s priložnostmi za učenje, z možnostmi na trgu dela in za načrtovanje kariere; 
svetovanje poklicnih kolegov, sorodnikov ali izobraževalcev; poklicne priprave (določitev 
potrebnih spretnosti/kompetenc in delovnih izkušenj pri iskanju delovnega mesta); 
napotitve (k strokovnjakom za učenje in za karierni razvoj). Informiranje, svetovanje in 
karierna orientacija se lahko izvajajo v šolah, centrih za usposabljanje, na delovnem 
mestu, v skupnosti ali drugih okoljih (Muršak, 2012, str. 35). 
 
V zadnjem času se vse bolj uporablja pojem karierna orientacija, ki pa ni omejen le na 
obdobje šolanja, pač pa je razumljen kot vseživljenjski proces. 
 
 

1.2.3 Poklicna vzgoja 
 
Za boljše razumevanje posameznih pojmov s poklicnega področja bomo posebej 
izpostavili še poklicno vzgojo. 
 
Muršak (2002, str. 84; 2012, str. 76) navaja, da se pojem poklicna vzgoja pogosto 
napačno uporablja kot sinonim za poklicno svetovanje ali poklicno orientacijo, ki poteka 
praviloma pred vključitvijo v program poklicnega in strokovnega izobraževanja: 
 
»Poklicna vzgoja (angl. vocational education) je proces namernega in sistematičnega 
razvijanja lastnosti, ki so značilne za določen poklic, in hkrati zavestno in namerno 
vplivanje na oblikovanje poklicne identitete oziroma na potek procesov poklicne 
socializacije, bodisi v šoli ali na delu, pri praktičnem izobraževanju v delovnem procesu ali 
na delovni praksi. Uporabi se lahko tudi pojem načrtna ali vodena poklicna socializacija.« 
 
Šolski svetovalni delavci seveda sodelujejo pri poklicni vzgoji (več o tem v poglavju pri 
svetovalni službi), je pa to tudi ena od nalog razrednika in oddelčnega učiteljskega zbora. 
V Programskih smernicah za delo oddelčnega učiteljskega zbora in oddelčne skupnosti v 
osnovnih in srednjih šolah ter dijaških domovih (2005, str. 11) je poklicna vzgoja 
opredeljena kot načrtovan program aktivnosti, ki vzpodbuja poklicni in izobraževalni razvoj 
učencev. 
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Cilji poklicne vzgoje so, da (Programske smernice, 2005, str. 11): 
– učenec spozna sebe, svoje sposobnosti, potrebe, interese, vrednote in želje, 
– razvije veščine za raziskovanje možnosti usposabljanja, izobraževanja in zaposlitev, 
– se nauči sprejemati ustrezne odločitve, ki temeljijo na dobrem poznavanju sebe in 

okolja, 
– usvoji nekatere veščine, ki so potrebne pri prehodih z ene na drugo izobraževalno 

stopnjo ali v zaposlitev. 
 
Učitelji ali drugi strokovni delavci lahko pri učencih spodbujajo proces poklicnega 
dozorevanja na naslednje načine (Programske smernice, 2005, str. 11): vključevanje 
elementov poklicne vzgoje v pouk (povezovanje učne snovi s svetom poklicev, izvedba 
naravoslovnih, kulturnih ali športnih dni na temo poklicev, razpisi seminarskih in projektnih 
nalog na temo poklicev in možnosti zaposlovanja v okolju, predstavitev posameznih 
poklicev pri pouku – npr. poklic biologa pri biologiji); delavnice na temo – kaj bi rad postal, 
kakšne so moje želje, kakšen sem in kakšni so moji sošolci, odkrivam svoje interese, 
spoznavam različne poklice; organizacija in izvedba interesnih dejavnosti na temo 
poklicne vzgoje; organizacija in izvedba različnih ekskurzij in obiskov podjetij; individualni 
razgovori z učenci o njihovem nadaljnjem izobraževanju in prihodnosti (pri reševanju 
učnih in vzgojnih težav ter osebnih problemov); posredovanje informacij učencem in 
staršem o pogojih in postopkih vpisa v nadaljnjo stopnjo izobraževanja; konkretna pomoč 
učencem pri izpolnjevanju prijave za vpis v šolo, vlog za štipendije, prošenj za obisk 
podjetja ali šole in podobno. 
 
Žal pa v našem šolskem sistemu temu področju namenjamo premalo pozornosti, navaja 
Ruparjeva (2012b, str. 21). Kot ugotavlja že Niklanović v svoji študiji (2009), je poklicne 
vzgoje v učnih načrtih osnovne šole bolj malo. Pri nekaterih predmetih je sicer prisotna 
nekoliko bolj (npr. pri državljanski vzgoji in etiki, tehniki in tehnologiji, spoznavanju okolja), 
pri drugih pa je je le za vzorec. Tudi praksa kaže, da vsebin, vezanih na poklicno vzgojo, 
učitelji malo izvajajo. Ruparjeva (2003) še pravi, da je vloga učiteljev v poklicni vzgoji 
pomembna takrat, ko se učenci in dijaki učijo spoznavati sebe, svoje interese, okolje in 
možnosti ter se učijo sprejemati odločitve. Dodamo lahko še, kot navaja Kozoderc (2006, 
str. 28), vlogo učitelja kot tistega, ki dijakom in učencem predstavi vsaj nekaj poklicev in 
študijev, ki jih pozna bolj podrobno. Mednje sodijo poklici, povezani z njegovo smerjo 
študija, in verjetno tudi poklici, katerim so namenjene sorodne študijske smeri.  
 
Izkušnje z gimnazijci namreč kažejo, da zelo slabo poznajo možne smeri študija in še 
manj poklice, ki jih lahko opravljajo po koncu izbranega študija. Veliko dijakov se ne 
zaveda, da izobrazba in poklic nista eno in isto in da je z določeno izobrazbo mogoče 
opravljati veliko različnih poklicev oz. da do določenega poklica lahko vodijo različne 
izobrazbene poti (Kozoderc, 2006, str. 28). 
 
Poklicna orientacija oz. poklicna vzgoja je odgovornost vseh zaposlenih v šolstvu čez 
celoten prečni (vertikalni) sistem vzgoje in izobraževanja, je zapisano tudi v Priročniku za 
karierno izobraževanje in vodenje v šolah (Career guidance: A handbook ..., 2004). 
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Na koncu poglavja navajamo še zanimivo ugotovitev študije iz Finske, da učitelji na 
Finskem (kjer tradicionalno prevladujejo vrednote enakosti, pravičnosti in participacije), 
kot dejstvo in brez upora sprejemajo resnico, da morajo učence »utrditi« za vse bolj 
tvegano življenje, ki jih čaka (Simonič, 2012, str. 26). 
 
 

1.3 DEJAVNOSTI POKLICNE ORIENTACIJE 
 
V Evropi se je v strokovnih krogih že dolgo tega uveljavila razvrstitev dejavnosti poklicne 
orientacije, navedena v nadaljevanju, v zadnjih letih pa so jo v svoje dokumente vključile 
tudi pomembne mednarodne organizacije in institucije, na primer OECD (1998) 
(Niklanović in Trbanc, 2002, str. 238; Niklanović, 1998, str. 10–11). 
 
V dejavnost poklicne orientacije (in tudi že prej v poklicno usmerjanje) sodijo naslednje 
aktivnosti (Niklanović in Trbanc, 2002, str. 238): 
 
– Informiranje (angl. information) 

Njegov namen je, da posameznikom zagotovi objektivne in resnične informacije o 
izobraževanju in usposabljanju, poklicih, možnostih zaposlitve in podobno. 
Najpogostejša oblika informiranja so različno pisno gradivo, zgibanke in brošure, v 
zadnjem času pa se temu vse bolj pridružuje računalniški medij ter internet. 

 
– Ugotavljanje in presojanje (angl. assessment) 

To je oblikovanje diagnostične presoje o primernosti posameznika za določene 
poklicne možnosti. Pri tem se uporabljajo psihometrični testi in drugi pripomočki za 
ugotavljanje lastnosti posameznikov. Tradicionalno je bilo to v domeni poklicnega 
svetovalca psihologa. Diagnostično oceno pa lahko s pomočjo ustreznih pisnih ali 
računalniških pripomočkov naredi posameznik tudi sam. Pripomočki za samooceno se 
vedno bolj uporabljajo pri delu z odraslimi in šolsko mladino. V zadnjem desetletju pa 
so se zelo razcvetela računalniška orodja za samooceno. Veliko teh orodij presega 
namen ocene in je pravi pripomoček za samostojno odločanje. 

 
– Dajanje nasvetov (angl. advice) 

Svetovalec na podlagi lastnega znanja in izkušenj stranki (posamezniku) svetuje, kaj 
storiti v posamezni situaciji. Gre za dajanje nasvetov v pomenu direktivnega 
svetovanja, pri katerem je posameznik kot stranka v pasivnem položaju prejemnika 
nasvetov. 

 
– Svetovanje (angl. counseling) 

Svetovalec pomaga svetovancu, da sam razišče svoje lastnosti, misli in čustva, da 
razišče možnosti, ki jih ima na voljo, in posledice, ki jih ima izbira posameznih 
možnosti, ter da sprejme odločitev. Tako pojmovanje svetovanja je uvedla 
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humanistična psihologija. Svetovanje je nedirektivno in predpostavlja aktivnega 
posameznika (svetovanca), ki s pomočjo svetovalca sprejme svoje odločitve. 

 
– Poklicna vzgoja oz. izobraževanje za kariero (angl. career education) 

To je program načrtovanih izkušenj, s katerimi posameznik razvije veščine, koncepte in 
znanja, ki mu pomagajo pri učinkoviti izbiri poklica, pri prehodih z ene stopnje 
izobraževanja na drugo, pri zaposlitvi oz. prehodu iz ene v drugo zaposlitev. 

 
– Posredovanje dela ali učnih mest (angl. placement) 

Aktivnost zajema pomoč posameznikom oz. strankam, da dobijo določeno delo oz. 
študijsko ali učno mesto. 

 
– Zastopanje (angl. advocacy) 

To je dejavnost poklicne orientacije, kjer gre za zastopanje posameznika pred 
institucijo ali za posredovanje med posameznikom in institucijo, in sicer v situacijah, ko 
ima posameznik v instituciji (izobraževalni, delovni ipd.) veliko ovir ali sporov, ki jih sam 
ne zmore ali ne zna razrešiti. Primer te dejavnosti je posredovanje med dijakom in 
šolskim vodstvom ob sporu ali pa zastopanje brezposelnega posameznika nasproti 
zavodu za zaposlovanje. 

 
– Povratna informacija (angl. feed-back) 

To so povratne informacije o potrebah in neizpolnjenih poklicnih, izobraževalnih in 
podobnih željah posameznikov šolam, delodajalcem, zavodom za zaposlovanje in 
podobnim institucijam. 

 
– Spremljanje (angl. follow-up) 

Spremljanje je vzdrževanje stika z nekdanjimi strankami z namenom ugotavljanja, kaj 
se z njimi dogaja in ali potrebujejo nadaljnjo pomoč. 

 
Plant (2001, str. 4) pri »poklicnem vodenju« navaja še več aktivnosti, in sicer: informiranje 
(angl. informing), svetovanje (angl. advising), ocenjevanje (angl. assessing), poučevanje 
(angl. teaching), usposabljanje (angl. enabling), zastopanje (angl. advocating), 
»mreženje« (angl. networking), povratno informiranje (angl. feeding back), upravljanje 
(angl. managing), inovativnost (angl. innovation) in spremembe sistema (angl. system’s 
change). Kasneje so dodane še štiri aktivnosti: kažipot (angl. signposting), mentorstvo 
(angl. mentoring), pridobivanje delovnih oz. učnih izkušenj (angl. sampling work 
experience or learning tasters) ter spremljanje (angl. following up). Zaključuje pa, da pri 
poklicni orientaciji največkrat niso izvedene vse aktivnosti, ampak le nekatere od zgoraj 
naštetih. 
 
Podobno McCarthy (2001, str. 4) govori o 7 področjih dela poklicnih svetovalcev: 
upravljanje z informacijami (angl. information management), delo s posamezniki (angl. 
work with individuals), delo s skupinami (angl. work with groups), posredovanje učnih oz. 
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delovnih mest (angl. placement), spremljanje (angl. follow-up), mreženje (angl. 
networking) in upravljanje (angl. managing). 
 
Poleg dejavnosti poklicne orientacije so pomembne tudi metode ter faze poklicne 
orientacije, ki so predstavljene v naslednjih dveh poglavjih. 
 
 

1.4 METODE POKLICNE ORIENTACIJE 
 
V strokovni literaturi (npr. Niklanović in Trbanc, 2002, str. 241) srečamo zelo različne 
načine opredeljevanja in razvrščanja metod poklicne orientacije, kar je posledica različnih 
pristopov v teoriji in praksi. 
 
V nadaljevanju povzemamo eno od preglednejših razvrstitev metod poklicne orientacije. 
Najpomembnejše metode so sledeče (Spokane, 1991, str. 25): 
 
– Informiranje 

To so pisno gradivo, avdio- in videoposnetki, ki posameznikom predstavijo poklice, 
možnosti na trgu delovne sile, možnosti usposabljanja in izobraževanja, štipendiranja 
in podobno. Širok dostop do teh informacij je zagotovljen tako, da so zbrane v 
posebnih poklicnoinformativnih centrih, knjižnicah in podobnih javno dostopnih krajih. 
Vedno bolj so te informacije sistematično zbrane in dostopne tudi na internetu. 

 
– Pripomočki za samostojno načrtovanje kariere 

Ta metoda se je pojavila ob opuščanju direktivnega načina svetovanja in je posledica 
prizadevanj za spodbujanje večje aktivnosti in samostojnosti posameznikov pri 
načrtovanju njihove kariere. Pisni pripomočki lahko imajo obliko vprašalnika ali 
delovnega zvezka. V Sloveniji smo na tem področju dolgo precej zaostajali, v zadnjih 
desetletjih pa je bil narejen opazen napredek pri razvoju in uporabi teh pripomočkov. 
Najdlje se ti pripomočki uporabljajo v srednjih šolah (t.i. provokativni vprašalniki), od 
leta 1992 je v uporabi za slovenske potrebe prirejen model samousmerjenega iskanja 
(avtorja J. Hollanda). Od jeseni 2000 je vsem osmošolcem v Sloveniji na voljo Poklicni 
kažipot. V razvitih državah so razvili tudi vrsto računalniških pripomočkov za 
načrtovanje kariere (računalniško podprto orientacijo – angl. computer assisted 
guidance). V Sloveniji je bil prvi tak računalniški pripomoček razvit na Zavodu RS za 
zaposlovanje1, imenuje se Kam in kako? ter je uporaben za šolsko mladino in 
brezposelne. 
Različni pripomočki za samostojno načrtovanje kariere zadostujejo predvsem tistim 
posameznikom, ki so dosegli zadostno stopnjo poklicne zrelosti, so bolj zavzeti in več 
razmišljajo o svoji karieri ter s temi pripomočki dobijo potrditev svojih razmišljanj. 
Posameznikom, ki imajo večje ovire, pa ti pripomočki pogosto ne zadostujejo. Njihova 
kompetentnost za odločanje se sicer izboljša, vendar potrebujejo še druge oblike 

                                                        
1  ZRSZ: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. 

16 



 

pomoči. Poudariti je treba, da pripomočki za samostojno načrtovanje kariere niso 
nadomestilo za individualno svetovanje in druge oblike poklicne orientacije, ampak 
njihova koristna dopolnitev. 

 
– Individualno svetovanje 

To je tradicionalna metoda poklicne orientacije, ki je tudi danes ob obilici drugih 
možnosti še vedno nepogrešljiva in v številnih primerih, predvsem pri obravnavi 
posameznikov z različnimi osebnimi težavami, nenadomestljiva. Danes praktično 
povsod prevladuje nedirektivni način svetovanja, v katerem je posameznik kot stranka 
aktivni udeleženec in nosilec odločanja. V povezavi z individualnim svetovanjem ali kot 
njegova podlaga se pogosto uporablja tudi psihološko testiranje posameznika. 

 
– Skupinsko poklicno svetovanje 

Razlikujemo tri oblike skupinskega poklicnega svetovanja, in sicer: skupinsko razlago 
testnih rezultatov, strukturirano obliko skupinskega svetovanja in nestrukturirano 
poklicno svetovanje. Pri skupinski razlagi testnih rezultatov udeleženci skupaj z vodjo 
skupine interpretirajo rezultate, ki so jih dobili s psihološkimi testi. Pri strukturiranem 
skupinskem svetovanju je program za delo skupine vnaprej določen, kar pomeni, da so 
vnaprej predvidene dejavnosti, katerih cilj je, da udeleženci izoblikujejo svoj poklicni 
(karierni) cilj in naredijo svoj individualni akcijski načrt za njegovo dosego. Pri 
nestrukturiranem poklicnem svetovanju pa se program dela skupine prilagaja potrebam 
udeležencev in tematikam, ki jih evidentirajo na začetku svetovalnega srečanja. 

 
– Alternativne metode 

Med alternativne metode uvrščamo oblike dela, ki so kombinacija različnih metod. 
Zanje je značilno, da poleg metod, ki smo jih že predstavili, v svoj program praviloma 
vključujejo tudi učenje veščin, in sicer tistih, ki so postale nujne za uspešno preživetje 
na trgu delovne sile: veščine iskanja zaposlitve, načrtovanje kariere, komuniciranja, 
organiziranja, timskega dela, reševanja sporov in podobno. 

 
 

1.5 FAZE POKLICNE ORIENTACIJE 
 
Poklicna orientacija je dolgotrajna dejavnost, navaja Jakelić (1983, str. 34), ki se odvija po 
naslednjih fazah:  
 
– Pripravljalna faza 

Je najširša osnova za uspešno delo na področju poklicne orientacije. Da bi bila 
učenčeva odločitev o izbiri šole oz. poklica prava, je potrebno spremljati razvoj 
posameznika na vseh njegovih področjih. Posameznik mora biti pripravljen na izbiro 
poklica mnogo pred tem, ko je potrebno sprejeti končno odločitev. Zato gre v tem 
obdobju za spoznavanje sposobnosti in drugih osebnostnih lastnosti, razvijanje 
delovnih navad, spoznavanje interesov in šol ter spodbujanje k aktivnemu delovanju 
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vsakega posameznika. Temu, kar se izvaja v tej fazi, rečemo poklicna vzgoja, poklicno 
informiranje in usmerjanje oz. z eno besedo poklicno prosvetljevanje. Faza traja 
relativno dolgo – od prvih let otrokovega življenja. Starši imajo pomembno vlogo, 
seveda v sodelovanju z vsemi ostalimi, ki se ukvarjajo z otrokovo vzgojo in 
izobraževanjem (Jakelić, 1983, str. 34–36). 

 
– Faza svetovanja pri izbiri šole oz. poklica 

To je razumljeno kot nudenje organizirane pomoči posamezniku pri njegovi poklicni 
odločitvi. Na osnovi psihološkega izpraševanja in zdravniškega pregleda, 
posameznikovega razvoja in življenjske situacije, v kateri trenutno je, na osnovi zahtev 
dela, pregleda strokovnega šolanja ter družbenih potreb, se posamezniku svetuje, 
katero področje dela je zanj najprimernejše; opozori pa se ga tudi na tista področja, 
kjer verjetno ne bi bil uspešen. Na podlagi tega mora posameznik samostojno sprejeti 
odločitev. 
Tako svetovanje se običajno izvaja v strokovnih ustanovah – v zavodih za 
zaposlovanje (kjer delujejo strokovnjaki); v drugačnih oblikah tudi v osnovnih šolah 
(Jakelić, 1983,  str. 36–37). 

 
– Faza spremljanja uspeha svetovanih oseb 

Ta faza traja od odločitve posameznika za vpis na določeno šolo do končnega 
prilagajanja in doseganja uspeha v izbranem poklicu, po potrebi se podaljšuje do konca 
delovne dobe. Spremljanje je potrebno iz več razlogov:  
− da se preveri, če se svetovani poklic oz. šola ujema s posameznikom ali je bil 

nasvet zgrešen in je potrebna pomoč za pravočasno popravo napake;  
− da se posameznik čim bolje prilagodi v izbranem poklicu oz. šoli in da se mu 

pomaga pri srečevanju z različnimi težavami v začetnem obdobju;  
− da se ugotovi, kaj je bilo dobro in kaj napačno narejeno ter kaj in kako je potrebno 

narediti v pripravljalni fazi ter fazi svetovanja, da bi bila poklicna orientacija čim bolj 
uspešna. 

Spremljanje ima torej dvojen pomen: nudi konkretno pomoč posamezniku ter koristi 
preverjanju in izboljševanju metod in postopkov dela na področju poklicne orientacije 
(Jakelić, 1983,  str. 37–38).  

 
V današnjem času se pri poklicni orientaciji še vedno zagotovo izvajata prvi dve fazi, 
medtem ko je spremljanje, po našem mnenju, namenjeno bolj osipnikom oz. tistim, ki so 
pri izbiri srednje šole oz. poklica neuspešni in potrebujejo pomoč in nadaljnje svetovanje 
strokovnjakov (med katere sodijo tudi nekatere osebe s posebnimi potrebami). 
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1.6 POKLICNA ORIENTACIJA DANES 
 

1.6.1 Poklicna orientacija in šolska svetovalna služba 
 
Svetovalna služba v šoli opravlja interdisciplinarno zasnovano strokovno delo v šoli za 
šolo. 
 
Njena temeljna naloga (Programske smernice, 1999, str. 3) je, da se na podlagi svojega 
posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni 
način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj 
vzgojno-izobraževalnega dela v šoli s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v 
šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami. 
 
Svetovalna služba pomaga vsem udeležencem v šoli (učencem, učiteljem, staršem, 
vodstvu) in z njimi sodeluje na naslednjih področjih vsakdanjega življenja in dela v šoli 
(Programske smernice, 1999, str. 12): 
– učenje in poučevanje, 
– šolska kultura, vzgoja, klima in red, 
– telesni, osebni (spoznavni in čustveni) in socialni razvoj, 
– šolanje, 
– poklicna orientacija, 
– socialno-ekonomske stiske. 
 
Poklicna orientacija je torej eno od 6 primarnih področij dela šolskega svetovalnega 
delavca, ki je predstavljeno v Programskih smernicah in definirano z aktivnostmi in 
določenimi standardi (Šlibar, 2011). 
 
Svetovalni delavec (ki je lahko psiholog, pedagog, socialni delavec, socialni pedagog ali 
defektolog, v: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 67. člen) 
opravlja na področju poklicne orientacije delo z učenci, učitelji, starši in vodstvom šole z 
namenom učencem pomagati pri izbiri in uresničevanju izobraževalne in poklicne poti 
(Programske smernice, 1999, str. 22–24): 
 
– Sodelovanje pri poklicni vzgoji 

Poklicna vzgoja kot ena od aktivnosti poklicne orientacije predstavlja program 
načrtovanih izkušenj, s pomočjo katerega učenec razvije predstave, znanja in veščine, 
ki mu omogočajo ustrezno odločanje in pomagajo pri prehodih z ene na drugo stopnjo 
izobraževanja ter pri prehodu v zaposlitev. Izvaja se v okviru rednih predmetov, 
oddelčne skupnosti, drugih aktivnosti na šoli (interesne dejavnosti, popoldanska 
predavanja) in izven šole (ekskurzije, obiski podjetij ipd.). 
Poklicno vzgojo v okviru pouka (pri različnih predmetih) izvajajo učitelji v skladu s cilji, 
ki so opredeljeni v učnem načrtu za te predmete. Poklicno vzgojo v okviru oddelčnih 
skupnosti tj. na razrednih urah izvajajo razredniki in/ali svetovalni delavci. Dejavnosti 
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poklicne vzgoje izven pouka (na šoli in izven šole) koordinirajo šolski svetovalni 
delavci. 

 
– Svetovalno delo z učenci 

Zajema:  
− informiranje učencev o nadaljnjem izobraževanju, poklicih in možnostih 

zaposlovanja. Tu je določen standard, da svetovalna služba zagotovi vsem 
učencem dostop do informacij, ki jih potrebujejo za odločitev o nadaljnjem 
izobraževanju in izbiri poklica. Dostopnost zagotovi s pomočjo različnih 
informacijskih medijev v okviru šolske knjižnice in drugih, vsem dostopnih mest 
(panoji, table). Učenci naj imajo tudi možnost pridobivanja informacij osebno od 
šolskih svetovalnih delavcev in učiteljev. 

− organizacijo obiskov učencev v podjetjih, pri delodajalcih, organiziranje delovnih 
praks, tematskih razstav ipd. 

− organizacijo in koordinacijo predavanj in pogovorov z zunanjimi strokovnjaki, s 
predstavniki različnih poklicev, poklicnimi svetovalci Zavoda za zaposlovanje in 
drugimi. 

− izvedbo predavanj oz. delavnic za učence; z določenim standardom – svetovalna 
služba izvede letno vsaj dve uri predavanj na oddelek (v zaključnih dveh razredih) z 
vsebinami poklicne vzgoje. 

− zbiranje podatkov o učencih za potrebe poklicnega svetovanja (anketiranje, 
diagnostični preizkusi) s standardom – svetovalna služba izvede anketo o 
izobraževalnih in poklicnih namerah učencev zaključnega razreda. 

− individualno in skupinsko poklicno svetovanje s standardom, da svetovalna služba 
vsakemu učencu omogoči vsaj en svetovalni razgovor pred zaključkom osnovne 
šole (v zaključnem razredu ali prej). Udeležba je za učenca prostovoljna. 

 
– Svetovalno in posvetovalno delo z učitelji in drugimi sodelavci na šoli 

Pomeni: 
− sodelovanje s šolskim knjižničarjem pri vzpostavljanju in vzdrževanju baz poklicno- 

informativnih gradiv na šoli. Tu si prizadeva za točnost, ažurnost, nepristranost in 
prilagojenost informacij razvojni stopnji učenca ter urejenost po določenem 
sistemu, ki bo učencem v pomoč pri iskanju informacij in jih bo spodbujal k 
samostojnemu in aktivnemu iskanju. Standard: poklicno-informativna gradiva naj 
vsebujejo informacije – o programih in šolah na srednji stopnji izobraževanja, o 
smereh in vzgojno-izobraževalnih ustanovah visokošolskega in univerzitetnega 
študija, o razpisih za vpis, štipendijah, poklicih in možnostih zaposlitve. 

− sodelovanje z učitelji pri načrtovanju in izvedbi poklicne vzgoje. 
− organizacijo in vodenje timskih posvetov o izobraževalno-poklicni nameri učencev. 

Po potrebi šolska svetovalna služba pri obravnavi posameznega učenca sodeluje z 
učitelji, zdravniki, poklicnimi svetovalci ZRSZ in drugimi. 

 
– Svetovalno in posvetovalno delo s starši 

Vključuje:  
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− organizacijo in izvedbo predavanj in delavnic o vlogi staršev pri poklicnem razvoju 
in odločanju s standardom: svetovalna služba na šoli izvede ali zagotovi vsaj dve 
predavanji za starše, najmanj enega v osmem in enega v devetem razredu. 
Predavanja izvajajo poklicni svetovalci ZRSZ in šolska svetovalna služba. 

− individualno poklicno svetovanje za starše (lahko skupaj z učenci) o poklicni izbiri. 
 
– Sodelovanje z vodstvom 

Svetovalni delavec koordinira aktivnosti poklicne orientacije z vodstvom šole; standard: 
sodelovanje z vodstvom šole pri načrtovanju in organizaciji aktivnosti poklicne 
orientacije. 
Sodeluje z vodstvom pri načrtovanju strokovnega spopolnjevanja učiteljev na področju 
poklicne vzgoje. 
Sodeluje z vodstvom šole pri organizaciji prostora, kjer bodo vsi učenci lahko dobili 
informacije, ki so potrebne za načrtovanje izobraževalne in poklicne poti. 

 
– Sodelovanje in koordinacija dela z zunanjimi ustanovami 

Svetovalna služba koordinira aktivnosti poklicne orientacije z ZRSZ. 
Svetovalna služba koordinira povezovanje s srednjimi šolami (informativni dnevi in 
drugi stiki med osnovnimi in srednjimi šolami). 
Svetovalna služba koordinira aktivnosti, ki so povezane z obiski učencev v podjetjih in 
drugih organizacijah. 

 
V teh šestih točkah je zajeto tisto temeljno delo iz poklicne orientacije, ki naj bi ga opravil 
vsak svetovalni delavec na vsaki osnovni šoli (Rupar, 1999). Opredeljeni so tudi minimalni 
standardi, pri tem pa je bilo upoštevano, da imajo svetovalni delavci na šoli še precej 
drugih ravno tako pomembnih nalog. 
 
Šolski svetovalni delavci (Korun, 2008, v Gabor idr., 2008, str. 6) kot najpomembnejše 
aktivnosti poklicne orientacije navajajo individualne razgovore z učenci, individualne 
razgovore z njihovimi starši, sledijo posebne ure poklicne orientacije, predavanja o izbiri 
poklica in timski razgovori. 
 
Tu pa je potrebno izpostaviti, da so razgovori aktivnosti, ki zahtevajo lahko več srečanj, 
zanje pa se morajo svetovalni delavci vsakič pripraviti na podlagi vsebine predhodnih 
pogovorov; kot osnova za individualni pogovor se uporabljajo rezultati testiranj s testom 
sposobnosti Multifaktorska baterija testov (MFBT) in Vprašalnik o poklicni poti (VPP).  
 
Pri posebnih šolskih urah o poklicni orientaciji je potrebno izpostaviti, da kljub določenemu 
standardu ure niso predvidene v kurikulumu. Predavanja z vsebinami poklicne orientacije 
pa iz prakse izvajajo svetovalni delavci v času nadomeščanj. 
 
Ker pa svetovalni delavci poudarjajo, da so premalo kompetentni za svetovanje pri 
dolgoročnih kariernih odločitvah, je sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje nujno 
(Korun, 2008, v Gabor idr., 2008, str. 6). 
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Svetovalni delavci so najpogosteje sodelovali z Zavodom za zaposlovanje (in seveda še 
sodelujejo) pri aktivnostih Testiranja z baterijo MFBT (74,4 %), timskih razgovorih 
(73,7 %) in individualnim svetovanjem v Centrih za informiranje in poklicno svetovanje 
(CIPS) ali na sedežih Zavoda (52,6 %) (Gabor, Korun in Bučar Markič, 2008, str. 7).  
 
Poleg tega so v sodelovanju z Zavodom šolski svetovalni delavci izvajali tudi naslednje 
aktivnosti: Program APZ2 Drugače o poklicih (41,3 %), Vprašalnik o poklicni poti (40,6 %), 
organizirani obiski učencev v CIPS (29,3 %), Poklicni kažipot (28,6 %), predavanja o trgu 
dela (24,8 %), računalniški program Kam in kako (20,3%), ekskurzije v podjetja (13,5 %), 
predavanja o izbiri poklica (11,3 %) (Gabor, Korun in Bučar Markič, 2008, str. 7). 
 
Iz analize odgovorov anketirancev, t.j. svetovalnih delavcev, so s sodelovanjem s 
poklicnimi svetovalci z Zavoda za zaposlovanje zelo zadovoljni, prav tako tudi s kvaliteto 
njihove pomoči. Skoraj 50 % svetovalnih delavcev, zajetih v raziskavi, meni, da bi šole 
same, brez sodelovanja z Zavodom, učencem pri odločanju za poklic lahko pomagale v 
premajhni meri (Gabor, Korun in Bučar Markič, 2008, str. 9). 
 
Poklicna orientacija na Zavodu je bila pred letom 1990 bistveno bolj vpletena v poklicno 
orientacijo na osnovnih in srednjih šolah, nato pa je število registrirane brezposelnosti zelo 
naraslo, zato je v prvi vrsti prevzela naloge iskanja novih kariernih in zaposlitvenih 
možnosti brezposelnih oseb (Gabor, Korun in Bučar Markič, str. 4). Kljub krčenju 
sodelovanja moramo zaključiti, da je sodelovanje nujno, saj bi bila brez tega poklicna 
orientacija na OŠ še bolj osiromašena, kot je že v zadnjih letih. 
 
Poklicna orientacija, kot poteka sedaj, je v osnovi namenjena spoznanju učencev, da je 
izbira poklica pomembna odločitev in kot taka vredna tehtnega in poglobljenega 
razmisleka. 
 
Iz rezultatov, pridobljenih z anketo, je namreč jasno, da svetovalni delavci ocenjujejo, da 
zgolj prevladujoči množični pristop ne prispeva v polni meri k t.i. (samo)definiranju in 
razvoju interesov učencev. Šolski svetovalni delavci »čutijo« močno potrebo po tem, da bi 
imeli možnost v precej večji meri individualno svetovati učencem in (tudi) njihovim staršem 
– ne le eno uro v zadnjem razredu OŠ, kot predvideva standard, temveč po potrebi in tudi 
v večjem obsegu (Gabor, Korun in Bučar Markič, 2008, str. 16). 
 
Poklicna orientacija je zelo pomembna in družbeno koristna aktivnost (javno dobro). Z 
vidika posameznika je pomembna za osebno zadovoljstvo in ustrezen poklicni razvoj, z 
družbenega vidika pa za (takšno in drugačno) blagostanje družbe kot celote (Gabor, 
2011, str. 31). 
 
Žal pa vedno bolj ugotavljamo, navaja Ruparjeva (2012a, str. 6), da je karierna orientacija 
v učnem procesu malo zastopana in da tudi pri svetovalnih delavcih postaja obrobna 
naloga, ki jo izpodrivajo druge naloge, kot je npr. delo z učenci z učnimi težavami, 
ukvarjanje z nadarjenimi, motečimi in razvajenimi učenci, izpolnjevanje neskončnih poročil 

                                                        
2  APZ: Program aktivne politike zaposlovanja. 
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in obrazcev, sodelovanje v različnih projektih in drugo. Raziskava Maruše Goršak iz leta 
2011 kaže, da približno polovica svetovalnih delavcev tej dejavnosti z učenci posveča 
malo časa. Pa je bila prav karierna orientacija, včasih imenovana poklicno usmerjanje, 
tista naloga, zaradi katere so se v šestdesetih letih prejšnjega stoletja svetovalni delavci 
prvič pojavili v slovenskih šolah. Takratna šolska oblast se je namreč zavedala pomena te 
dejavnosti za mlade.  
 
Zelo podobne podatke kot Goršakova sta dobili T. Bezić in M. Juriševič v svojih 
raziskavah. Juriševičeva ugotavlja, da je poleg prenatrpanih učnih načrtov, ki učiteljem ne 
dovoljujejo odmika od predmetnih vsebin, pomemben razlog, da vsebine poklicne vzgoje 
malo izvajajo, tudi pomanjkanje usposobljenosti učiteljev. Tudi svetovalni delavci, ki so 
tradicionalno nosilci te dejavnosti v šolah, imajo čedalje manj časa (in znanja) za to delo. 
Prevladujejo druge naloge, kot so delo z učenci s posebnimi potrebami, reševanje 
vzgojnih in disciplinskih težav, čedalje več administrativnih nalog. Te ugotovitve potrjuje 
tudi študija Razvoj in spremljanje delovanja mreže svetovalnih služb T. Bezićeve iz leta 
2007 (Rupar, 2012b, str. 21). 
 
Sklep, da je poklicna orientacija na šolah (tako na osnovnih kot tudi na srednjih) zaradi 
problematike, s katero se svetovalni delavci v največji meri ukvarjajo, (vsaj nekoliko) 
zanemarjena, se zdi na mestu (Gabor, 2011, str. 22). 
 
Da je poklicna orientacija res pomembno področje dela šolskega svetovalnega delavca, 
sta v svoji raziskavi ugotovila tudi Vogrinc in Krek (2012, str. 35, 36). Svetovalni delavci, 
zaposleni v OŠ, so po pomembnosti posameznih nalog, ki jih opravljajo, poklicno vzgojo – 
posredovanje informacij o nadaljnjem šolanju, možnostih zaposlitve – uvrstili na drugo 
mesto (takoj za skrbjo za zanemarjene in/ali zlorabljene otroke) med desetimi nalogami. 
Se je pa ta ista naloga med svetovalnimi delavci v srednji šoli znašla malo nižje, na petem 
mestu (med 13 različnimi nalogami) (Vogrinc in Krek, 2012, str. 37). 
 
Nadaljnje šolanje in poklic sta pomembni temi, zaradi katerih se svetovalni delavci 
srečujejo z učenci tako v osnovni kot srednji šoli, poleg disciplinske problematike ter 
učenja in učnega uspeha (Vogrinc in Krek, 2012, str. 45). 
 
Ruparjeva (2012) navaja tudi, da karierna orientacija mladim omogoča, da se bolje 
spoznajo, sprejmejo ustrezne odločitve, se hitreje prilagodijo zahtevam trga dela, razvijejo 
prenosljive veščine in tako postanejo bolj konkurenčni. Zato sprejmimo svoj del 
odgovornosti in poskrbimo, da bo ta dejavnost v vsakdanji šolski praksi bolj zastopana, in 
opremimo mlade ljudi z veščinami in znanji, ki jih bodo nujno potrebovali v čedalje bolj 
negotovi prihodnosti. 
 
Tudi v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju (2011, str. 46) je med strateškimi izzivi 
zapisano, da morajo biti posameznikom zagotovljeni pogoji za vseživljenjsko vodenje 
kariere v vseh za to primernih obdobjih človekovega življenja. Zapisano je tudi, da je še 
posebej ključno ustrezno seznanjanje učencev in dijakov s poklici na prehodu iz 
osnovnega v srednje šolstvo. 
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1.6.2 Poklicna orientacija v drugih institucijah 
 
Poklicna orientacija ni samo naloga šolskih svetovalnih delavcev, ampak se z njo 
ukvarjajo strokovnjaki v mnogih drugih institucijah. 
 

● Poklicna orientacija na Zavodu za zaposlovanje 

Ena od temeljnih nalog Zavoda za zaposlovanje je tudi poklicna orientacija. Izvajajo jo 
za odrasle in mladino, ki potrebujejo in želijo pomoč pri odločanju na svoji poklicni poti. 
Z dejavnostjo poklicne orientacije Zavod za zaposlovanje svojim uporabnikom 
zagotavlja vse informacije, ki jih potrebujejo za načrtovanje svoje poklicne poti, nudi 
pomoč pri postavljanju ciljev in doseganju le-teh, naj gre za zaposlovanje, 
izobraževanje, usposabljanje ali pridobitev veščin, s katerimi si olajšajo prehode iz 
brezposelnosti v zaposlitev, v izobraževanje in usposabljanje ali iz izobraževanja na trg 
dela. Program poklicne orientacije izvajajo poklicni svetovalci na Uradih za delo, 
Območnih službah in na Centrih za informiranje in poklicno svetovanje (CIPS-ih) 
(Zavod Republike ... 2008, v Repanšek, 2009a, str. 52). 

 
Šlibarjeva (2006a, str. 18, 19) navaja, da poklicna orientacija, ki jo zagotavlja Zavod RS 
za zaposlovanje (v nadaljevanju ZRSZ), omogoča uporabnikom: 
− dostop do informacij o zaposlovanju, izobraževanju in usposabljanju, npr. z 

zagotavljanjem objektivnih opisov poklicev in programom »Drugače o poklicih«, ki 
omogoča spoznavanje delovnih mest, in s pogovori z zaposlenimi v posameznih 
poklicih; 

− da odkrijejo svoje interese, kompetence in prednosti ter jih povežejo z možnostmi 
na trgu dela in v izobraževanju; npr. z uporabo interaktivnega programa »Kam in 
kako« ter delovnega zvezka »Poklicni kažipot za učence ob izbiri prvega poklica in 
nadaljevanju šolanja« (izdaja zavod v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo in 
Centrom RS za poklicno izobraževanje); 

− spoznati strategije za premagovanje ovir, zlasti tistim, ki že dlje časa iščejo 
zaposlitev; s tem krepi njihovo samozaupanje, jih motivira, da načrtujejo dejavnosti, 
ki vodijo v zaposlitev in spodbuja, da to tudi dosežejo; 

− pridobivanje spretnosti za prehod na trg dela (spretnosti iskanja zaposlitve) ali za 
prehod v izobraževanje (strategije učenja); 

− na timskih sestankih skupaj s svetovalci iz osnovnih šol prepoznati potrebo po 
pomoči ob načrtovanju kariere za vsakega posameznega učenca ter priskrbeti za 
del te pomoči. 

 
Pri poklicni orientaciji za mlade ZRSZ sodeluje s šolami (nekaj o tem je bilo že 
omenjeno v poglavju o poklicni orientaciji in svetovalni službi). 
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V zadnjem času pa je zaradi močnega porasta brezposelnosti postalo delo z 
brezposelnimi osebami obsežnejše in pomembnejše. Zato se obseg dela z mladino na 
ZRSZ vztrajno zmanjšuje. 

 

● Center za informiranje in poklicno svetovanje – CIPS 

Informiranje in svetovanje pri poklicni izbiri je v Evropi in tudi v Sloveniji tradicija. 
Svetovalne službe v šolah in na zavodih za zaposlovanje že leta informirajo in svetujejo 
šolski mladini ob prehodu z nižje na višjo stopnjo izobraževanja (Šlibar, 2006b). 
 
Centri za informiranje in poklicno svetovanje (v nadaljevanju CIPS) so se v Evropi 
pričeli širiti v šestdesetih letih, pod okriljem zavodov za zaposlovanje, lahko so tudi na 
ljudskih univerzah, v knjižnicah, mladinskih centrih (Šlibar idr., 2012). Poglavitni namen 
je ciljnim populacijam zagotoviti informacije o izobraževanju, usposabljanju, poklicih, 
trgu dela, skratka vse informacije, ki jih posameznik potrebuje pri iskanju zaposlitve in 
načrtovanju svoje kariere (Šlibar 2006b). 
 
V preteklosti je prevladoval tradicionalni pristop, kjer je svetovalec opravil diagnozo 
(ugotovil lastnosti posameznika) in podal nasvet. Danes pa želimo, da je posameznik 
bolj dejaven in samostojen pri odločanju, da prevzame odgovornost za svoje odločitve, 
in zato mu moramo zagotoviti ustrezne pogoje. To mu zagotavljajo Centri za 
informiranje in poklicno svetovanje. V njih posameznik najde objektivne informacije, na 
podlagi katerih lahko uvidi posledice svoje odločitve in se ustrezneje odloči (Šlibar 
2006b). 
 
CIPS-i imajo zbrane zelo raznovrstne informacije o svetu dela in izobraževanja ter tako 
posameznikom, ki so tega sposobni, omogočajo »samopostrežno« iskanje informacij 
kot pomoč pri njihovem odločanju. Tistim, ki se ne znajdejo sami, so v pomoč 
informatorji in poklicni svetovalci (Šlibar 2006b). 
 
V knjižnici CIPS-a so na voljo informacije z opisi poklicev in informacije o trgu dela, 
informacije o možnostih za izobraževanje in usposabljanje, informacije o možnih 
finančnih pomočeh, informacije o možnostih zaposlovanja v poklicu, priročniki za 
pisanje prošenj, vodenje razgovorov z delodajalci, pisni in računalniški programi za 
samostojno načrtovanje poklicne poti. 
 
Poleg informiranja so v centru na voljo še naslednje storitve: pisni in računalniški 
pripomočki za samooceno in načrtovanje kariere, individualno svetovanje pri 
načrtovanju poklicne in izobraževalne poti, predavanja o poklicih in njihove 
predstavitve, pogovori z delodajalci, organizirane so različne delavnice (Šlibar 2006b). 
 
V nadaljevanju Šlibarjeva (2006b) navaja, da je CIPS namenjen šolski mladini na vseh 
stopnjah šolanja in študentom, mladim, ki trenutno iz različnih vzrokov nimajo dostopa 
do informiranja in poklicnega svetovanja-osipniki, brezposelnim, presežnim delavcem, 
da se izognejo prehodu v brezposelnost in drugim (šolskim svetovalnim delavcem, 
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staršem, delodajalcem itd.). Torej vsem, ki potrebujejo informacije o zaposlovanju in 
izobraževanju (v: CIPS in Zaposlitveni kotiček – zgibanka ZRSZ, 2011). 
 
Iz zgoraj navedenega lahko zaključimo, da poleg informacij (o izobraževalnih 
programih, pogojih za vključitev v te programe, šolah oz. fakultetah, o dijaških in 
študentskih domovih, o štipendijah in drugih finančnih pomočeh, o možnostih 
zaposlitve, delodajalcih in trgu dela ipd.) centri nudijo tudi druge storitve poklicne 
orientacije – individualno svetovanje, skupinske oblike svetovanja, predavanja oz. 
predstavitve poklicev, delodajalcev, pripomočke za samostojno načrtovanje kariere itn. 
(Šlibar 2006b). 

 

● Izida, zavod in društvo 

Izida, informacijski, izobraževalni in svetovalni center, je zasebni zavod. Je nevladna 
organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1993 z namenom pomagati otrokom in mladini 
pri osebnostnem dozorevanju in profesionalnem razvoju (Žerovnik, 2006). 
 
S prvim obsežnim projektom so začeli leta 1993 (do 1996) – Poglobljeno poklicno 
informiranje otrok in mladine. V okviru tega projekta so izdelali model priprave otrok in 
mladine na izbiro poklica, v katerem so predvidene različne metode za posamezne 
starostne skupine mladih, od osnovnošolcev do študentov in iskalcev prve zaposlitve. 
Rezultati so objavljeni v priročniku Iskanje pravega poklica (Žerovnik in drugi, 1997). 
Eden od ciljev je bil tudi ugotoviti, kdaj v življenju nastopi obdobje, ko je treba začeti s 
pripravami na poklicno odločitev. Odkrili so, da je to na prehodu iz razredne na 
predmetno stopnjo. Potrditev za to najdemo tudi v psihološki literaturi. Po Donaldu E. 
Superju (Lapajne, 1997) starost enajst in dvanajst let pomeni obdobje, ko otroci 
razvijajo predvsem svoje interese. Razviti in prepoznani interesi pa so poleg 
osebnostnih lastnosti in družbenih potreb bistveni za razvoj poklicnih interesov in 
posledično za poklicno odločitev. 
 
Od leta 2000 je Izida izvajala tudi del republiškega programa Drugače o poklicih, t.j. 
neposredno spoznavanje poklicev v delovnih okoljih. 
 
V skladu z ugotovitvami iz raziskav ter preizkušanja posameznih rezultatov v praksi so 
razvili dejavnosti, ki jih izvajajo še danes: individualno poklicno svetovanje, ustvarjalne 
in veščinske dejavnosti, neposredno spoznavanje poklicev v delovnih okoljih. 
 
Če je bila do leta 2006 dejavnost namenjena samo mladim, predvsem šolajoči mladini 
in iskalcem zaposlitve, pa od leta 2007 izvajajo tudi programe za odrasle in za podjetje, 
beremo na spletni strani Izide (Izida, zavod, 2013). 
 
Leta 2000 je bilo ustanovljeno tudi Društvo Izida, ki spodbuja in razvija ustvarjalnost in 
interese pri otrocih in mladostnikih, pomaga pri socialnem vključevanju otrok in 
mladostnikov ter skrbi za razvoj posameznika ne glede na spol in socialno poreklo. 
Osnovni cilj društva je učinkovito spodbujanje in razvijanje posameznikovega 
osebnostnega razvoja ter ustvarjalnosti. Skozi ustvarjalnost razvijajo otroci in 
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mladostniki socialni čut in veščine ter ustvarjalne načine učenja in druženja. Preko 
različnih dejavnosti zapolnijo svoj prosti čas na zabaven in ustvarjalen način, ki jim 
hkrati pomaga pri spoznavanju samega sebe, svojih sposobnosti in razvijanju različnih 
interesov, posredno pa uči posameznika delovati v skupini, v medsebojnih dogovorih in 
spoštovanju drug drugega. Učenje socialnih veščin je tudi ena od pomembnih nalog 
društva. 
 
Vse dejavnosti, ki sedaj potekajo v društvu, so bile pred tem razvite in preizkušene na 
zavodu Izida. Najprej je zavod na društvo prenesel ustvarjalne dejavnosti in aktivnosti 
za spodbujanje socialnega vključevanja, v letu 2008 pa še dejavnosti, ki spodbujajo 
razvijanje splošnih interesov ter še posebej interesov za tehniko in raziskovanje (Izida, 
društvo, 2013). 

 

● Karierna orientacija v drugih organizacijah 

Šlibarjeva (2006a) navaja, da sta pri razvoju karierne orientacije začeli dejavneje 
sodelovati tudi Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtna zbornica Slovenije. Obe 
zbornici spodbujata predvsem nove dejavnosti za predstavitev poklicev na svojih 
področjih delovanja in razvoj novih pristopov v karierni orientaciji otrok in mladine. 
 
Poleg obeh zbornic sodeluje pri promociji poklicev tudi Center RS za poklicno 
izobraževanje, pri čemer vključuje tudi vse srednje poklicne in strokovne šole. 
 
Različne pripomočke za karierno svetovanje imajo tudi na Centru za psihodiagnostična 
sredstva. Pri testiranju osmošolcev z baterijo testov (MFBT) šole sodelujemo s KADIS-
om3. 
 
S kariernim svetovanjem se v zadnjem času v Sloveniji ukvarja tudi vse več zasebnih 
organizacij.  
 
Omeniti pa moramo še Karierne centre (pri Univerzi v Ljubljani in Mariboru), ki izvajajo 
aktivnosti, vezane na razvoj kariere in ustrezno iskanje zaposlitve ter enostavnejši 
prehod na trg dela (študentov in diplomantov). 

 
 

1.6.3 Poklicna orientacija v prihodnje ali vseživljenjska karierna orientacija 
 
Prehod iz šole v svet dela za mlade ni bil nikdar lahek, a nedvomno je danes ta prehod 
povezan s še večjim številom »neznank« kot v preteklosti (Niklanović, 2006).  
 
Svetovalci, ki se ukvarjajo z mladimi na prehodu v zaposlitev, ugotavljajo, da so mladi 
slabo pripravljeni na to, kar jih čaka v novi realnosti. Predstave o poklicih, zaposlitvi, 
karieri, ki so jih dobili doma ali v šoli, so pogosto pomanjkljive ali pa zaradi hitrih 
                                                        
3  KADIS: Kadrovsko svetovanje in iskanje kadrov. 
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sprememb na trgu dela niso več aktualne. Ni presenetljivo, da mladi mnogokrat niso 
opremljeni s strategijami in veščinami, ki so potrebne, da bi se uspešno soočili s temi 
spremembami. Ravno tako ni presenetljivo, da se v razmišljanju devetošolcev vprašanje o 
njihovi nadaljnji karieri omeji predvsem na vprašanje »Na katero gimnazijo bom sprejet?«, 
v razmišljanju dijakov štiriletnih srednjih šol pa »Na katero fakulteto ali visoko šolo bom 
sprejet?«. Vsi drugi pomembni dejavniki (interesi, sposobnosti in druge osebnostne 
lastnosti, vrednote itn.) so neredko potisnjeni v ozadje (Niklanović, 2006). 
 
Takšen pristop, za katerega stroka meni, da je bolj izobraževalno svetovanje kot poklicno 
oz. karierno, vsebuje veliko tveganja, saj lahko posameznika pripelje na področje, za 
katerega nima interesa, talentov in kjer so možnosti zaposlitve majhne. Posledice so 
nemotiviranost, slaba učinkovitost in nizka stopnja zaposljivosti. 
 
Novi poklici, novi tipi zaposlitev, spremenljivost trga dela, o kateri je v zadnjem času veliko 
govora, in pogostejše menjavanje zaposlitev, na vse to morajo biti pripravljeni mladi. 
Posameznik se o svoji karieri ne bo odločal le enkrat ali dvakrat v življenju, ampak v 
povprečju bolj pogosto. Poklicno odločanje bo, za marsikoga pa je že, vseživljenjski 
proces. 
 
Vse države imajo organizirane službe za poklicno orientacijo, katerih naloga je pomagati 
mladim na poti uspešnosti, tj. pri prehodu na višjo stopnjo izobraževanja, pri izbiri poklicne 
poti in vstopu na trg dela. Pri nas je to ena od nalog šole, šolskih svetovalnih služb, delno 
tudi Zavoda za zaposlovanje, delodajalcev itn. Te službe se morajo nenehno prilagajati 
razmeram in iskati pristope in metode, ki bodo mladim in odraslim pomagale uspešno 
krmariti svojo kariero v novih razmerah. Če se poklicna orientacija tem spremembam ne 
prilagaja, v kratkem času ni več sposobna posameznikom ponuditi pomoči, kakršno 
potrebujejo, je temeljna ugotovitev Evropske komisije (Niklanović, 2006). 
 
Poklicna orientacija je dobila zelo pomembno mesto v dokumentih evropske politike, 
pomembnejše kot kadarkoli prej v zgodovini. Ni dovolj ponuditi mladim možnosti 
izobraževanja, potrebno je tudi doseči, da bodo našli tisto področje izobraževanja in dela, 
na katerem bodo najbolj uspešni. 
 
V letih 2002–2003 so bile izvedene mednarodne študije, ki so dale zanimive rezultate. Na 
podlagi teh študij je Evropska komisija oblikovala ugotovitve: velika razdrobljenost služb 
za poklicno orientacijo, neenotna terminologija, počasen strokovni razvoj, premajhna skrb 
za kakovost storitev in dejstvo, da ima le malo držav oz. vlad jasno politiko na tem 
področju (Niklanović, 2006). 
 
Pomemben korak je Resolucija o krepitvi sistemov in praks na področju karierne 
orientacije, ki so jo maja 2004 sprejeli evropski izobraževalni ministri v Dublinu. Resolucija 
je uvedla nekaj enotnosti na področju terminologije. Karierna orientacija (angl. career 
guidance) je skupni izraz za poklicno, izobraževalno in zaposlitveno orientacijo. Drug 
pomemben izraz je vodenje kariere (angl. career management) kot nadomestilo izraza 
načrtovanje kariere (angl. career planning). S tem je politika sprejela sodobno pojmovanje 
vloge poklicne orientacije, ki ni le v tem, da posamezniku svetuje za pravilno odločitev, 
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ampak ga usposobi za čim boljše samostojno vodenje svoje kariere, saj bo to moral početi 
ves čas svojega izobraževanja in dela. 
 
V eno prej omenjenih študij je bila vključena tudi Slovenija. Na področju poklicne 
orientacije v osnovnih in srednjih šolah se je pokazalo, da imamo v primerjavi z drugimi 
državami dobro razvito šolsko svetovalno službo. Ta se med drugim v precejšnji meri 
ukvarja tudi s poklicnim svetovanjem in poklicno orientacijo nasploh (čeprav je število 
šolskih svetovalcev ponekod premajhno, kar še posebej velja za srednje šole). 
 
Ena od poglavitnih pomanjkljivosti našega sistema poklicne orientacije je poklicna vzgoja. 
To je izraz, ki se nanaša na tiste dejavnosti poklicne orientacije, ki so vključene v 
kurikulum: spoznavanje sebe (svojih interesov, vrednot, sposobnosti, talentov, 
osebnostnih lastnosti), spoznavanje sveta dela (poklicev, odnosov in zakonitosti na trgu 
dela), možnosti za izobraževanje in usposabljanje, veščine odločanja, veščine za prehod 
na trg dela itn. 
 
V nekaterih državah je poklicna vzgoja medpredmetna vsebina, v nekaterih poseben 
predmet, ponekod oboje. Bistvo poklicne vzgoje je, da si učenci in dijaki ustvarijo čim 
boljšo in čim bolj realno sliko o sebi, o možnostih izobraževanja, o svetu dela in si 
pridobijo veščine odločanja. Poklicna vzgoja je bila vedno pomembna, danes pa je še 
veliko bolj. Cilj poklicne orientacije je, kot je bilo že večkrat omenjeno, učence in dijake 
usposobiti za samostojno vodenje kariere. Učenec bi se v času šolanja moral do določene 
mere usposobiti, da bi nenehno spoznaval svet dela, opazoval spremembe, se jim znal 
ustrezno prilagoditi in najti svoje mesto. Ta cilj pa je mogoče doseči predvsem s poklicno 
vzgojo. Samo informiranje ne zadostuje. Tudi v svetovalnem pogovoru, ki je zelo 
pomemben in nepogrešljiv element poklicne orientacije, tega cilja ni mogoče doseči 
(Niklanović, 2006). 
 
V številnih polemikah ob reformah našega šolskega kurikuluma zelo redko slišimo ali pa 
sploh ne, da bi bilo treba v naše šole uvesti prvino poklicne orientacije. Številne evropske 
države (npr. Velika Britanija, Danska, Finska, Avstrija) imajo v šoli poseben predmet, ki ga 
imenujejo poklicna vzgoja (angl. career education) in poseben profil učiteljev (angl. career 
teachers). Številne države namenjajo pripravi svojih učencev na svet dela bistveno več 
pozornosti kot pri nas (Niklanović, 2006). 
 
Kljub temu se v naših šolah izvajajo nekatere dejavnosti poklicne orientacije, ki jih izvajajo 
šolski svetovalni delavci in tudi zunanji izvajalci. Izkušnje kažejo, da svetovalni delavci le-
te izvajajo največkrat v času nadomeščanj ali v okviru ur oddelčne skupnosti, v devetletki 
pa je teh možnosti še manj. Čeprav imamo na voljo tudi kar nekaj pripomočkov, se je 
treba vprašati, ali je smiselno razvijati pripomočke za poklicno vzgojo, če v predmetniku ni 
na voljo časa zanjo. 
 
Drugo področje, kjer pri nas poklicna orientacija zaostaja, pa je področje strokovnega 
razvoja. V razvitejših evropskih državah imajo študijske programe za karierno orientacijo, 
raziskovalce in raziskovalne inštitute, ki se ukvarjajo samo s tem področjem, združenja za 
karierno orientacijo, velikokrat pa tudi več organizacij (nacionalnih centrov), ki skrbijo za 

29 



 

razvoj pripomočkov za karierno orientacijo, za razvoj in izvajanje posebnih standardov 
kakovosti ipd. Slovenija pa je ena redkih držav članic Evropske unije, ki nima posebne 
študijske smeri za karierno orientacijo (bodisi na dodiplomski bodisi na podiplomski ravni). 
Naši svetovalci imajo sicer solidno stopnjo izobrazbe (psihologi, pedagogi itn.), kar jim 
omogoča prenos znanja na področje poklicne orientacije. Problem je v pomanjkanju 
specializiranih študijskih smeri. 
 
Iz naštetega lahko zaključimo, da so spremembe potrebne na sistemski ravni (Niklanović, 
2006). Bojimo pa se, da v sodobnem času racionalizacije na vseh področjih življenja in 
dela to področje ne bo deležno potrebnih sprememb in izboljšav. 
 
Ruparjeva (2012b, str. 22) navaja, da bi oblikovalci politike morali poskrbeti za to, da se ta 
dejavnost vključi v programske dokumente posameznih sektorjev in konkretno predlaga: 
ministrstvo, pristojno za šolstvo, bi izvajanje teh vsebin lahko sistemsko uredilo v 
predmetniku ali v obliki obveznih med predmetnih vsebin – ena od možnosti je oblikovanje 
izbirnega predmeta za učence OŠ in obveznih vsebin za dijake srednjih šol; lahko bi 
razpisali posebne projekte za pripravo in testiranje različnih modelov poklicne vzgoje. 
Ministrstvo bi moralo z ustreznimi dokumenti poskrbeti, da se zmanjša obremenitev 
šolskih svetovalcev z administrativnimi nalogami in poveča njihova usposobljenost za 
strokovno delo na tem področju. Poleg tega bi država lahko organizirala različne 
programe aktivnega pridobivanja delovnih izkušenj učencev in dijakov. Navsezadnje v 
Sloveniji tudi nujno potrebujemo programe usposabljanja za poklicno vzgojo za učitelje, 
šolske svetovalne delavce in poklicne svetovalce. 
 
Ob koncu naj poudarimo še, da je (in to čedalje bolj) pomembna poklicna vzgoja in 
orientacija tudi z vidika zaposlovanja mladih. 
 
Eden najzahtevnejših in ključnih prehodov mladih je prav prehod s področja izobraževanja 
v področje dela. Uspešen prehod v zaposlitev mlade tudi dejansko postavi v položaj 
enakopravnih članov družbe, saj prva zaposlitev zagotavlja socialno-ekonomsko 
neodvisnost posameznikov (Trbanc in Verša, 2002, str. 338). Prehod po končanem 
šolanju v zaposlitev pa postaja pogosto problematičen, kar dobro izražajo stopnje 
brezposelnosti mladih, ki so praviloma višje od stopenj brezposelnosti v drugih starostnih 
kategorijah ter od povprečja v delovni sili. Menimo, da s tega vidika dobivata poklicna 
vzgoja in svetovanje še večji pomen in pomembnejšo vlogo v sodobni družbi. 
 
Tudi Uletova (2000) opozarja, da sodobno družbo pesti kriza zaposlovanja; v času 
ekonomske in gospodarske recesije so namreč najbolj prizadeti predvsem prvi iskalci 
zaposlitve, zato je izjemnega pomena, da že v osnovni šoli, pa tudi kasneje na ravni 
srednješolskega izobraževanja, pedagoška stroka poskrbi za optimalno identificiranje 
poklicnih potencialov pri učencih ter kakovostno usmerjanje, spremljanje in svetovanje 
učencem oziroma dijakom v procesu poklicne orientacije (Juriševič, 2011, str. 8). 
 
Svetlik (2002) govori o vse večjih izzivih, ki čakajo državo in trg delovne sile kot 
povezovalca izobraževanja z delom. Začetno izobraževanje v javnih šolah je splošno s 
poudarkom na temeljnem znanju. Dajalo naj bi čim boljšo podlago za hitre specializacije 
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za opravljanje konkretnih del, ki so ob dokončevanju začetnega izobraževanja na 
razpolago. Prav tako naj bi dajalo dobro podlago za kasnejše preusmeritve na nova 
poklicna področja. 
 
CEDEFOP4 (1999, v Svetlik, 2002, str. 270) opredeljuje temeljno znanje (angl. skills) kot 
tisto, ki je potrebno za delovanje v sodobnih družbah, na primer poslušanje, govorjenje, 
branje, pisanje in računanje. Sem običajno spada tudi takoimenovano generično oziroma 
ključno znanje, kot so znanje in spretnosti komuniciranja, reševanja problemov, timsko 
delo, odločanje, ustvarjalno mišljenje, računalništvo in stalno učenje. To znanje naj 
omogoča posameznikom pridobivanje novih kvalifikacij, prilagajanje spreminjajočim se 
tehnološkim in organizacijskim razmeram ter mobilnost in kariero na trgu delovne sile. V 
tem okviru so posebne pozornosti deležni socialno znanje in spretnosti, ki naj omogočijo 
posameznikom obvladovati odnose in se odločati v interakcijah z drugimi osebami. 
 
Tudi Werner in DeSimone (2009, str. 280) navajata kompetence, ki jih mora obvladati 
vsak, in te so: osnovne kompetence/pismenost – pisanje, branje, računanje; tehnične 
spretnosti (npr. delo z računalnikom) ter medosebne veščine – odnosi z drugimi ljudmi, 
komunikacija in timsko delo. 
 
Kot je ugotovil že Delors (1996) je najpomembnejše naučiti in motivirati ljudi, da se sami 
učijo in sami pridobivajo za delo in življenje potrebne informacije. 
 
In to ne samo znotraj šolskega sistema, ampak je za pridobivanje različnih informacij 
pomembno tudi neformalno okolje. Kozoderc (2004, str. 31) poudarja, da s celostnim 
pristopom, ki poveže formalni in tudi neformalni sistem, ustvarimo močno preventivno 
mrežo, ki lahko na dolgi rok pripomore k uravnovešenju na trgu dela, rahlo izboljša 
poklicno in strokovno izobraževanje, predvsem pa posameznikom, vključenim v ta sistem, 
močno olajša načrtovanje poklicne poti, olajša iskanje zaposlitve in omogoča osebno 
poklicno napredovanje. 
 
Tudi v Kopenhagenski deklaraciji (2002) je zapisano: Strategije vseživljenjskega učenja in 
mobilnosti so zelo pomembne za poviševanje zaposljivosti, aktivno državljanstvo, socialno 
inkluzijo ter posameznikov  osebnostni razvoj. 
 
V šoli zato učitelji in strokovni delavci v okviru poklicne vzgoje in poklicne orientacije 
učencem poudarjamo pomen vseživljenjskega učenja. V času nenehnih sprememb je 
zlasti pomembna posameznikova prožnost in prilagodljivost obstoječim razmeram. 
 
Po mnenju Rutar Ilčeve (2012, str. 3) v zadnjem desetletju narašča pomen karierne 
orientacije (tako v evropski kot nacionalni perspektivi) in postaja del strategije 
vseživljenjskega učenja. 
 

                                                        
4  CEDEFOP: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja, angl. European Centre for 

the Development of Vocational Training. 
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Ker smo priča nenehnim spremembam na vseh področjih življenja in dela, je jasno, da 
morajo tudi že zaposleni nadaljevati z učenjem skozi svojo celotno kariero, če želijo slediti 
tem spremembam, ugotavljata tudi Werner in DeSimone (2009, str. 23). 
 
Poglavje naj zaključimo z odgovorom na vprašanje – Čigava odgovornost je karierna 
orientacija? Ruparjeva (2012a, str. 6) navaja: najprej odgovornost vsakega posameznika, 
da po najboljših močeh poskrbi zase, za svojo izobrazbo, za ustrezna znanja in veščine, 
za pridobitev poklica in zaposlitve. Potem je odgovornost staršev, da svojim otrokom 
privzgojijo delovne vrednote in realen odnos do samega sebe. Sem spada tudi zavedanje, 
da se je za uspeh v življenju treba potruditi in da nič na svetu ne pride samo od sebe. Ko 
otrok vstopi v šolo, pa del odgovornosti prevzamejo učitelji, svetovalni delavci in ravnatelji. 
Seveda pa ne moremo mimo odgovornosti države, ki bi s svojimi upravnimi in političnimi 
vzvodi morala skrbeti za to, da bi bil dostop do storitev karierne orientacije zagotovljen 
vsem državljanom ne glede na starost, spol, poklicni status in finančne možnosti. 
 
Če pogledamo še z vidika socialno-ekonomskega razvoja družbe, ima karierna orientacija 
naslednje dolgoročne vplive (Rupar, 2011, str. 14): zmanjša osip v izobraževanju, 
zmanjša število napačnih odločitev za izobraževanje in zaposlovanje, poveča motivacijo 
učencev za izobraževanje in izboljša usposobljenost delovne sile. Vse to pa je v 
sodobnem času velikega pomena. 
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2 TEORIJE IZBIRE POKLICA 
 
Kako posamezniki izbirajo poklic, od česa je odvisen ta izbor, kako je izbor poklica 
povezan z osebnostjo posameznika, z njegovim okoljem in družbenim statusom – vse to 
je bilo predmet preučevanja zadnjih nekaj desetletij. Vse teorije izbire poklica lahko 
razvrstimo v dve skupini: psihološke in nepsihološke teorije (Brančić, 1986). 
 
Nepsihološke teorije poudarjajo pomen zunanjih dejavnikov pri izbiri poklica, kot so 
družinsko poreklo, pripadnost določeni družbeni skupini, vpliv šole in slučajnost izbire. 
Psihološke teorije pa izhajajo iz predpostavke, da je posameznik svoboden pri izbiri 
poklica in da v največji meri sam vpliva na svojo profesionalno prihodnost. Izbor poklica je 
torej pogojen pretežno z lastnostmi posameznika in ne toliko z vplivi okolja, v katerem živi 
(Rupar in Žvokelj, 2001, str. 12). 
 
Glede na različne pristope v konceptualizaciji in pojasnjevanju izbire poklica so posamezni 
avtorji naredili klasifikacijo psiholoških teorij. Te razvrstitve so različne, najbolj splošno 
sprejeta pa je razdelitev teh teorij v štiri kategorije: teorija lastnosti in zahtev, strukturalne 
ali psihodinamične teorije, razvojne teorije in teorije odločanja. V zadnjem času pa se vse 
bolj uveljavlja teorija socialnega učenja avtorja Johna Krumboltza (Rupar in Žvokelj, 2001, 
str. 12). 
 
 

2.1 TEORIJA LASTNOSTI IN ZAHTEV 
 
Med prvimi teoretiki poklicnega svetovanja je Parsons (1909) trdil, da je za poklicno 
vodenje najprej potrebno preučiti posameznika, nato je potrebno pregledati poklice in 
nazadnje ugotoviti ujemanje posameznika z določenim poklicem. Ključna značilnost te 
teorije je predvidevanje, da imajo posamezniki edinstvene (unikatne) vzorce sposobnosti 
in/ali lastnosti, ki so lahko objektivno izmerjeni in so v soodnosu (korelirajo) z zahtevami 
oz. pogoji različnih vrst dela (Zunker, 2012, str. 21). 
 
Enako navaja Lapajne (1997, str. 15), da je že začetnik poklicnega usmerjanja v ZDA 
Frank Parsons opisal poklicno svetovanje kot stopenjski proces, v katerem po eni strani 
spoznavamo lastnosti posameznika, po drugi pa analiziramo podatke o poklicih, ki so na 
voljo. Posameznik pride do zrele, racionalne odločitve na podlagi sistematične primerjave 
svojih lastnosti (psihofizičnih sposobnosti, znanja, omejitev ...) z zahtevami poklica. 
 
Teorija lastnosti in zahtev je zasnovana na psihologiji individualnih razlik in njene temeljne 
predpostavke so: Ljudje se razlikujemo po svojih lastnostih. Poklici se razlikujejo po svojih 
zahtevah. Ljudi je možno usklajevati s poklici, če lahko njihove lastnosti in sposobnosti 
merimo. 
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Teorija lastnosti in zahtev je bila zelo odvisna od razvoja statističnih in psihometričnih 
metod in je spodbujala razvoj številnih psihometričnih instrumentov za preučevanje 
sposobnosti in interesov. Avtorji te teorije pa niso preučevali problema procesa 
usklajevanja lastnosti in zahtev, le-ta je bil prepuščen presoji svetovalca (Rupar in Žvokelj, 
2001, str. 12). 
 
Teoretična izhodišča teorije lastnosti in zahtev je do določene skrajnosti izpeljal C. L. Hull 
v knjigi o testih sposobnosti. Hull loči dva problema (Lapajne, 1997, str. 16):  

1. Problem posameznika pri izbiri alternative (ki je lahko poklic, delo, šola ipd.). V 
določenem trenutku lahko posameznik izbira med različnimi možnostmi ali 
alternativami. Problem obstaja le, če je možnosti več kot ena. Odločitev je odvisna 
od pričakovanih vrednosti posameznih alternativ (npr. dohodek, poklicni ali šolski 
uspeh, stalnost zaposlitve ipd.).  

2. Problem odločevalca ustanove pri izbiri posameznih kandidatov. Ustanova je lahko 
podjetje, šola, armada ... in pooblasti posameznika, skupino ali mehanizem za 
vlogo odločevalca, da za določeno vlogo (delovno, šolsko ali formacijsko mesto) 
izbere med več različnimi kandidati. Problem obstaja le, če je kandidatov za 
določeno mesto več, kot je prostih mest. Odločevalec opredeli enega ali več 
kriterijev, s katerimi meri, kako dobro posamezni kandidati opravljajo svoje opravilo 
v določeni vlogi. 

 
Hull je oba problema rešil z uporabo multiple regresijske analize. Z njo lahko iz danih 
vrednosti napovedanih spremenljivk izračunamo pričakovano vrednost kriterija. 
Posamezniku izmerimo napovedne spremenljivke in izračunamo pričakovane kriterije v 
različnih poklicih. Priporočimo tisti poklic, kjer je pričakovani uspeh največji. Odločevalec 
ustanove za vsakega kandidata izmeri napovedne spremenljivke, izračuna pričakovani 
kriterij in izbere toliko kandidatov z najvišjimi vrednostmi kriterija, kolikor jih potrebuje 
(Rupar in Žvokelj, 2001, str. 12–13). 
 
Izvedba takšnega programa sploh ni enostavna in nas ne sme presenetiti, da ni znan 
noben primer njegove izpeljave v praksi, ki bi zajel celo regijo (Lapajne, 1997, str. 17). 
 
Teorija lastnosti in zahtev ima vrsto pomanjkljivosti. Osnovna pomanjkljivost je v tem, da 
vsako lastnost obravnava kot statično. Druga temeljna pomanjkljivost metode je, da šteje 
izbiro poklica za racionalno in zavestno odločitev med natančno opredeljenimi 
alternativami. 
 
Metoda daje pretiran poudarek kvantitativni informaciji o posamezniku, zanemarja pa 
kvalitativne podatke. V nasprotju z informacijami o posamezniku je informacija o poklicni 
skupini po navadi močno pomanjkljiva, ni mogoča analiza redkih poklicev ali del, ki jih še 
nihče ne opravlja, svet dela se naglo spreminja in so informacije pogosto že zastarele, v 
svetovalnem procesu je svetovanec podrejen svetovalcu in še bi lahko naštevali (Lapajne, 
1997, str. 19–22). 
 
Teorija pa je pomembno prispevala k prizadevanjem za empirični odnos do praktičnih 
problemov in kvantifikacije pojavov (Lapajne, 1997, str. 22). 
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2.2 TEORIJA ANNE ROE 
 
Avtorica je povezovala psihoanalitično teorijo (v amerikanizirani verziji teorije o 
kanaliziranju psihične energije G. Murphyja) z motivacijsko teorijo A. H. Maslowa. V svoji 
teoriji (ki spada med strukturalne ali psihodinamske teorije) poudarja motivacijske faktorje 
izbire poklica, ki v glavnem niso zavestni. Človek razpolaga z genetično determinirano 
psihično energijo in jo neprostovoljno troši na način, ki ga pogojujejo izkušnje v zgodnjem 
otroštvu in tako vplivajo na razvoj individualnih lastnosti. Poklic in delo sta vir, ki 
zadovoljuje številne potrebe. Stopnja motivacije za dosego poklicnega cilja je odvisna od 
zastopanosti in intenzivnosti strukture posameznikovih potreb. Razlike v motivaciji 
pojasnijo različne dosežke oseb z enakimi sposobnostmi. Pri tem A. Roe privzame 
hierarhijo in diferenciacijo potreb A. H. Maslowa: od fizioloških potreb do potrebe po 
aktualizaciji samega sebe (Lapajne, 1997, str. 26). 
 
Družinska atmosfera, v kateri se otrok razvija, in temeljne drže staršev do otroka v ranem 
otroštvu predstavljajo ključne determinante izbire poklica v adolescenci ali v odrasli dobi. 
Avtorica razlikuje tri temeljna stališča staršev do otroka (Rupar in Žvokelj, 2001, str. 13; 
Sharf, 1992, str. 267): 
– emocionalna koncentracija na otroka, ki se lahko kaže v pretirani zaščiti otroka ali v 

postavljanju pretiranih zahtev, 
– izogibanje otroku, 
– sprejemanje otroka. 
 
Odvisno od zgodnjih izkušenj otroka s starši se razvijajo temeljna stališča, interesi in 
sposobnosti, ki pridejo do izraza v odrasli dobi, v medčloveških odnosih, v čustvenih 
reakcijah, aktivnostih in izbiri poklica. Iz teh tipičnih družinskih ozračij izhajajo različne 
usmerjenosti posameznikov, ki se kažejo v predvidljivih modelih specifičnih interesov za 
določene profesionalne smeri, za katere se kot odrasli opredeljujejo (Brančić, 1986, str. 
57). 
 
Na podlagi primerjave reminiscenc na otroštvo pri znanstvenikih na področju družboslovja 
in naravoslovja je avtorica postavila domnevo, da temeljna usmerjenost k ljudem ali od 
ljudi stran, k stvarem, izvira prav iz zgodnjih izkušenj v otroštvu. Zaposleni v storitvenih 
dejavnostih verjetno izhajajo iz družin z ljubečim ozračjem, kjer prevladuje pretirana 
zaščita otrok, naravoslovci naj bi pogosteje odraščali v družinah, kjer je prevladovalo 
odklanjanje in izogibanje (Lapajne, 1997, str. 27). 
 
Teorija Anne Roe pa ne ponuja samo analize posameznika, temveč tudi klasifikacijo 
poklicev, ki temelji na dveh dimenzijah. Prva označuje področje dejavnosti, druga pa 
raven zahtevnosti delovanja na tem področju. Predlaga 8 temeljnih skupin poklicev, ki so: 
storitvene dejavnosti, poslovni stiki, uprava, tehnologija, terenski poklici, znanost, splošna 
kultura ter umetnost in zabava. Posamezne skupine povezuje s temeljnimi potrebami. Loči 

35 



 

šest stopenj zahtevnosti od nekvalificiranega dela do profesionalnega in upravljavskega 
dela, pri čemer upošteva stopnjo odgovornosti, sposobnosti in znanja (Sharf, 1992, str. 
255–260). 
 
Lapajne (1997, str. 28) navaja, da so težave s teorijo Anne Roe predvsem v tem, da njene 
temeljne domneve izhajajo iz psihološke analize precej redkih poklicnih skupin na višjih 
ravneh zahtevnosti (kot so razmeroma uspešni znanstveniki in umetniki) ter da kritiki 
opažajo določeno mero spekulativnosti in uporabe nepreverljivih pojmov in domnev. Vpliv 
očeta in matere ter morebiti drugih družinskih članov na celotno družinsko ozračje ni 
razviden in empirično dokazan. 
 
Kritiki pa ji priznavajo, da je opozorila na motivacijsko stran izbire poklica in njeno 
razvojno naravo. Prav tako je njen poskus psihološke klasifikacije poklicev precej vplival 
na poznejše podobne projekte (Rupar in Žvokelj, 2001, str. 14). 
 
 

2.3 TEORIJA DONALDA EDWINA SUPERJA 
 
Spada med razvojne teorije. Avtor je v svojih številnih delih izhajal iz kritike teorije 
lastnosti in zahtev. Skušal je izoblikovati dosledno razvojno teorijo poklicnega razvoja in jo 
s sodelavci preverjal v intenzivnih longitudinalnih raziskavah. V osnovi je Superjeva teorija 
psihološka teorija poklicnega razvoja, ki jo zanima predvsem, kako stvarnost postaja del 
posameznikove kariere ter se vanjo vrašča in z njo prepleta. Njegovo teorijo lahko na 
kratko predstavimo z dvanajstimi postavkami (Brančić, 1986, str. 97–99): 

1. ljudje se razlikujejo po svojih sposobnostih, interesih in drugih osebnostnih 
lastnostih, 

2. lahko opravljajo več različnih poklicev, 
3. vsak poklic zahteva značilen model sposobnosti, interesov in drugih lastnosti, 
4. samopodoba ljudi je precej stabilna od adolescence do zrelosti, 
5. poklicni razvoj lahko razdelimo v pet stopenj – stopnja rasti, raziskovanja, 

osnovanja, vzdrževanja in upada, 
6. poklic posameznika je določen s socialnoekonomskim nivojem družine, mentalnimi 

sposobnostmi, lastnostmi osebnosti in okoliščinami, v katerih oseba živi, 
7. poklicni razvoj je pogojen s procesom razvijanja sposobnosti in interesov, 
8. proces poklicnega razvoja je v bistvu razvijanje samopodobe, 
9. igranje vlog daje nekaj možnosti, da posameznik vidi, koliko je v resnici veljavna 

njegova samopodoba, 
10. življenje ponuja veliko možnosti za preizkušanje stvarnosti, te izkušnje okrepijo ali 

spremenijo samopodobo in potrdijo ali zanikajo pot, po kateri je bila samopodoba 
prevedena v poklicno vlogo, 

11. zadovoljstvo ljudi z delom je sorazmerno stopnji, s katero so sposobni realizirati 
svojo samopodobo, 

12. delo in poklic sta za večino moških in velik del žensk bistvenega pomena v 
življenju. 
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Super je poskušal na podlagi teorije določiti možne dimenzije poklicne zrelosti in 
konstruirati instrument za merjenje poklicne zrelosti.  
 
Dimenzije poklicne zrelosti naj bi po Superju bile (Rupar in Žvokelj, 2001, str. 16; Kidd, 
2006, str. 20; Sharf, 1992, str. 153–154): 

1. Usmerjenost posameznika k izbiri poklica – poklicno zrel posameznik se zaveda 
problema ustrezne izbire poklica. 

2. Informiranost in načrtovanje poklicnega razvoja in odločitev – poklicno zreli 
posamezniki razpolagajo z več informacijami o poklicih in načrtujejo svoje 
ravnanje. 

3. Konsistentnost poklicnih preferenc – ima tri indikatorje, znotraj področij, ravni in v 
okviru družin. 

4. Kristalizacija lastnosti posameznika – poklicno zrel posameznik spreminja svoje 
osebnostne lastnosti, da postajajo vse bolj podobne prevladujočim lastnostim 
uspešnih pripadnikov te skupine. 

5. Modrost poklicnih preferenc – vsebuje indikatorje, ki kažejo na skladnost med 
sposobnostmi, interesi in socialnoekonomskim statusom posameznika. 

 
Na poklicno zrelost naj bi vplivalo več dejavnikov (Lapajne, 1997, str. 35–36): 

1.  Biosocialni dejavniki, zlasti zrelost in inteligentnost. 
2.  Dejavniki okolja: ugodno je vplivala izobraženost staršev, stopnja akademskosti 

srednje šole, kulturna stimulacija v družini in kohezivnost družine, neugodno pa 
mestno okolje in pripadnost določenim verskim skupnostim. 

3.  Poklicni dejavniki: višje poklicne aspiracije in višja stopnja skladnosti med 
aspiracijami in pričakovanji. 

4.  Dejavniki osebnosti. 
5.  Dosežki v adolescenci: šolske ocene, šolski uspeh, pričakovan glede na 

inteligentnost, ter stopnja udeležbe pri šolskih in izvenšolskih dejavnostih so 
pozitivno korelirale s poklicno zrelostjo, medtem ko poklicno zrele učence 
devetega razreda vrstniki slabše sprejemajo kot nezrele. 

 
Vpliv Superjeve teorije je najmanjši na področju psihološke diagnostike, bolj pa je 
pomemben za praktično delo poklicnih svetovalcev. Njegova teorija priporoča nepretrgano 
spremljanje razvoja relevantnih lastnosti. Za izbiro poklica, za dobro poklicno svetovanje 
je dober dosje. Poklicna zrelost ni samo en podatek več, ki ga upoštevamo pri poklicnem 
svetovanju, temveč naj v veliki meri vpliva na celotno načrtovanje šolanja in poklicnega 
svetovanja (Rupar in Žvokelj, 2001, str. 17). 
 
Superjeva teorija je bistveno razširila seznam lastnosti posameznika, ki so pomembne pri 
načrtovanju kariere in poklicnem svetovanju na zadovoljstvo z dejavnostmi, ki jih 
svetovanec opravlja, na delovne vrednote in različne vidike samopodobe (Rupar in 
Žvokelj, 2001, str. 17). Slaba stran te teorije pa je, da ni veliko navodil o tem, kako naj 
svetovanci na različnih ravneh poklicne zrelosti skupaj s svetovalcem uporabljajo tolikšno 
množico informacij, za katere je po drugi strani znano, da ne prispevajo k bistveno višji 
napovedni veljavnosti za kriterije, kot je uspeh v šoli ali na začetku poklicne dejavnosti 
(Lapajne, 1997, str. 37).  
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Superjeva teorija predstavlja pomemben prispevek k praksi in raziskavam psihologije 
poklicnega razvoja in izbire. Empirične raziskave so potrdile temeljne teoretske podmene 
teorije, in sicer da gre pri izbiri poklica za razvojni proces in za realizacijo samopodobe 
posameznika. Temeljni pojmi so operativno določeni in ta teorija je primerna za 
longitudinalno raziskovanje. Vendar pa veliko število različnih preučevanj samega Superja 
in sodelavcev otežuje integracijo vseh teoretskih in empiričnih spoznanj v celovit sistem. 
Teorija je dala veliko pomembnih napotkov za poklicno svetovanje in za sistematično delo 
šole pri poklicnem razvoju učencev v učno-vzgojnem procesu (Rupar in Žvokelj, 2001, str. 
17). 
 
Superjeva teorija predstavlja uspešen poskus integracije različnih prejšnjih teorij in daje 
možnost za nadaljnje raziskovanje poklicnega razvoja ljudi kot tudi prakse poklicnega 
svetovanja in poklicne orientacije na splošno. 
 
 

2.4 TEORIJA JOHNA HOLLANDA 
 
Hollandova teorija temelji na tipoloških variantah psihologije osebnosti in na 
zgodovinskem razvoju vprašalnikov poklicnih interesov (Lapajne, 1997, str. 40). 
 
Zunker (2012, str. 28) navaja 4 osnovna predvidevanja Hollandove (1992) teorije: 

1. V naši kulturi lahko večino ljudi razvrstimo v enega od šestih tipov osebnosti, in 
sicer: realistični, raziskovalni, umetniški, socialni, podjetniški, konvencionalni. 

2. Obstaja 6 različnih vrst okolja: realistični, raziskovalni, umetniški, socialni, 
podjetniški, konvencionalni. 

3. Ljudje iščejo okolja, ki jim dovolijo preizkusiti njihove spretnosti in sposobnosti, 
izraziti njihova stališča in vrednote ter razumeti ustrezne naloge in vloge. 

4. Vedenje posameznika je določeno (determinirano) z interakcijo med njegovo 
osebnostjo in značilnostjo njegovega okolja. 

 
Holland poudarja, da je poznavanja sebe enako pomembno kot poznavanje poklicev 
(Zunker, 2012, str. 29). 
 
V prvotni zasnovi teorije je Holland izbiro poklica skušal pojasniti le z interakcijo med 
lastnostmi posameznika in lastnostmi okolja. Pozneje je dodal še ekonomske, socialne in 
izobraževalne vidike. Širši koncept Hollandovega pristopa k izbiri poklica kaže na to, da 
poklic, ki ga posameznik opravlja, določa status, družbeno vlogo in način življenja osebe. 
Izbor poklica je izraz človekove osebnosti. Holland pravi, da imajo osebe z istim poklicem 
tudi podobne osebnostne lastnosti in podobno osebno zgodovino. V skladu z navedenimi 
teoretskimi predpostavkami trdi, da je uspešen poklicni izbor pogojen s skladnostjo med 
osebnostjo in okoljem, v katerem posameznik živi (Rupar in Žvokelj, 2001, str. 14). 
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Slika 1: Hollandov model šesterokotnika 

 
Vir: po Hollandu, 1985, str. 1, v Lapajne, 1997, str. 43 

 
Realistični tip (R) daje prednost dejavnostim, ki vsebujejo nedvoumno, urejeno in 
sistematično ravnanje s predmeti, orodji, stroji ali živalmi ter čuti odpor do raziskovalnih, 
socialnih ali terapevtskih dejavnosti. Ceni konkretne stvari, denar, moč in družbeni 
položaj. Okolica meni, da je odkrit, naraven, vztrajen, praktičen. 
 
Raziskovalni tip (I) daje prednost dejavnostim, ki vsebujejo opazovalno, simbolično, 
sistematično in ustvarjalno raziskovanje fizikalnih, bioloških in kulturnih pojavov, da bi jih 
razumel in kontroliral. Čuti odpor do prepričevanja drugih, do socialnih in ponavljajočih se 
dejavnosti. Ceni znanost. Okolica meni, da je analitičen, kritičen, razumski, natančen. 
 
Umetniški tip (U) daje prednost nejasnim, svobodnim in nesistematičnim dejavnostim, v 
katerih na stvarnem, abstraktnem ali humanem področju ustvarja umetniške oblike. Čuti 
odpor do sistematičnih in urejenih dejavnosti. Ceni umetniške kvalitete. Drugi menijo, da 
je neurejen, izviren, intuitiven, nekonformist ... 
 
Socialni tip (S) daje prednost dejavnostim, ki vključujejo delo z ljudmi; želi informirati, 
izobraževati, razvijati ali zdraviti. Čuti odpor do nedvoumnih, sistematičnih in urejenih 
dejavnosti, ki vključujejo delo s stroji, orodji in materiali. Ceni socialne in etične vrednote. 
Njegove lastnosti so: prijazen, rad sodeluje in pomaga, empatičen, topel, potrpežljiv. 
 
Podjetniški tip (E) daje prednost dejavnostim, kjer gre za delo z ljudmi, da bi dosegli kak 
organizacijski ali ekonomski cilj. Ceni politične in ekonomske dosežke. Čuti odpor do 
podrobnega opazovanja ter do simboličnih in sistematičnih dejavnosti. Te tendence vodijo 
v pridobivanje voditeljskih, interpersonalnih in prepričevalnih zmožnosti. Drugi menijo, da 
je pridobitniški, nastopaški, podjeten, prepričljiv ... 
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Konvencionalni tip (C) daje prednost dejavnostim, ki vključujejo nedvoumno, urejeno in 
sistematično delo s podatki. Čuti odpor do dvoumnih, neurejenih, svobodnih, raziskovalnih 
in nesistematičnih dejavnosti. Ceni poslovne in ekonomske dosežke. Te tendence vodijo v 
pridobivanje pisarniških, računskih in poslovnih zmožnosti. Okolica meni, da je urejen, 
brez fantazije, metodičen, učinkovit, skrben (Lapajne, 1997, str. 41). 
 
Zupančičeva (2004) meni, da večine posameznikov seveda ne moremo razvrstiti v čiste 
tipe in izražajo značilnosti več tipov hkrati. Pri tem so nekatere bolj, druge manj izrazite. 
 
Na Hollandovi teoriji temelji razvoj dveh psihodiagnostičnih sredstev, to je vprašalnik o 
interesih VPI (Vocational Preference Inventory) in test iskanja poklicne poti SDS (Self 
Directed Search), ki se danes uporabljata in predstavljata pomemben prispevek k širjenju 
osnove poklicnega svetovanja (Rupar in Žvokelj, 2001, str. 15). 
 
Slovenski mladostniki v večji meri izražajo značilnosti realističnega tipa osebnosti kot 
mladostnice, slednje pa imajo v večji meri izražene značilnosti socialnega in umetniškega 
tipa. Značilnosti raziskovalnega tipa se pozitivno povezujejo z mladostnikovim učnim 
uspehom in izobrazbo njegove mame in očeta, poleg tega se med vsemi drugimi 
značilnostmi, ki jih meri SDS, razmeroma najbolj povezujejo z mladostnikovimi 
intelektualnimi sposobnostmi (Niklanović in dr., 1996, v Zupančič, 2004, str. 586). 
 
Hollandova teorija ima seveda tudi pomanjkljivosti. Proces odločanja pri izbiranju poklica v 
tej teoriji ostane nepojasnjen, pripoveduje, kako bi se posamezniki morali odločati in ne, 
kako se odločajo v resnici. Teorija tudi ne pove veliko o procesu razvoja osebnosti in 
njegovi vlogi pri poklicnih odločitvah (Niklanović in dr., 1996, v Zupančič, 2004, str. 586). 
 
 

2.5 TEORIJA SOCIALNEGA UČENJA 
 
Glavni avtor teorij socialnega učenja pri poklicnem razvoju je John Krumboltz, ki se pri 
tem naslanja na teorijo socialnega učenja Bandure. Največja pozornost je v tej teoriji 
namenjena socialnemu učenju posameznika (Rupar, Žvokelj, 2001, str. 17). 
 
Proces kariernega odločanja vsebuje štiri faktorje (Zunker, 2012, str. 33):  

1. prirojene lastnosti in podedovane sposobnosti,  
2. pogoje v okolju in različne dogodke,  
3. izobraževalne izkušnje in  
4. veščine oz. spretnosti za opravljanje različnih nalog. 

 
Najbolj zgoščeno bi lahko povzeli teorijo socialnega učenja takole: Ljudje prinašajo v svoja 
specifična okolja skupek genetično in družbeno podedovanih značilnosti. Značilnosti in 
okolja vplivajo drug na drugega. Iz tega izhajajo pogledi na samega sebe, ki vplivajo na 
vedenja posameznika v zvezi z delom. Ta vedenja preoblikujejo naravne ali programirane 
podkrepitve ali kazni (Lapajne, 1997, str. 50). 
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V zadnjem času Krumboltz (1997) prehaja od teorije odločanja o karieri k teoriji 
svetovanja za kariero. Pri tem poudarja: 
– Ljudje morajo razviti svoje sposobnosti in interese, ne pa sprejemati odločitve samo na 

podlagi obstoječih uveljavljenih karakteristik. 
– Ljudje morajo biti pripravljeni na spreminjanje delovnih nalog, saj ne morejo pričakovati, 

da bo delo ostalo nespremenjeno. 
– Ljudje potrebujejo vzpodbudo za akcijo, ne le postavljanje diagnoze. 
– Svetovanci ostajajo brez odgovorov na pomembna vprašanja (Kako se bom počutil pri 

delu v tem poklicu? Kako bo to vplivalo na mojo družino? Kako sem pripravljen za to 
delo? Kaj, če mi delo ne bo všeč? Kaj bom počel potem?). 

– Svetovalci za kariero morajo imeti glavno vlogo v obravnavanju vseh vprašanj, ki so 
povezana s kariero, ne le pri izbiranju poklica. 

 
Svetovanje za kariero je najbolj vsestranski tip svetovanja, ker mora svetovalec obvladati 
vse veščine drugih svetovalcev, povrhu mora poznati še zaposlitvene trende, metode, ki 
pripravljajo ljudi za različne delovne vloge, različne diagnostične tehnike in metode za 
spreminjanje vedenja pri delu, čustev in znanja. 
 
Cilj svetovanja za kariero je spoznati izkušnje, interese, prepričanja, vrednote, delovne 
navade in osebne kvalitete svetovanca in usposobiti vsakega izmed njih do te meje, da si 
ustvari zadovoljivo življenje s stalnim spreminjanjem delovnega okolja. Naloga svetovalca 
za kariero je, da pospeši svetovančevo učenje (Krumboltz, 1997). 
 
Krumboltz (1997) govori o petih tradicionalnih področjih načrtovanja kariere:  

1. Veščine (angl. skills) – se pogosto razlagajo kot sposobnosti, ki so dejansko 
nespremenljiva predispozicija za izpolnjevanje nalog na določeni ravni. Svetovanci 
ponavadi po opravljenem testu izvedo, da prekašajo določen odstotek populacije, 
ne pa, česa naj bi se novega naučili. Svetovalci se morajo zato res potruditi, da 
vzpodbudijo ljudi, ki niso dovolj pogumni, da izboljšajo rezultat. 

2. Interesi – so dobra osnova za izbiranje bodočega poklica. Kako močno razviti so 
določeni interesi, pokažejo interesni testi. Mnogo svetovancev ima omejene 
interese, ker so imeli relativno malo možnosti za pridobivanje znanja o 
alternativnih dejavnostih. Svetovalci naj vzpodbudijo spoznavanje novih aktivnosti 
in pokažejo možnost preizkušanja novih stvari, ki bodo morda oblikovale nove 
interese. 

3. Prepričanje – nekateri ljudje se tako bojijo neuspeha, da se ne upajo prijaviti za 
službo, ki zahteva določene sposobnosti, čeprav vedo, da so bolje kvalificirani od 
tistih, ki se na koncu res zaposlijo. Svetovalci lahko pomagajo takšnim ljudem, da 
ponovno precenijo svoje predpostavke in pretehtajo svoje možnosti in morebitne 
posledice. Svetovalec za kariero lahko uporabi rezultate testiranja, da identificira 
svetovančevo prepričanje, ki ga je potrebno spremeniti, prav tako pa mora okrepiti 
vse, kar je spodbudnega. 

4. Vrednote – so stabilne, a jih je mogoče spreminjati. 
5. Osebnost – osebnostni testi se uporabljajo za identifikacijo obstoječega tipa 

osebnosti in lastnosti. Osebnostne lastnosti pridobimo do visoke stopnje z 
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učenjem, ob izkušnjah se naučiš novih osebnostnih lastnosti. Svetovalci za kariero 
lahko svojim svetovancem pomagajo spoznati, da stari osebnostni vzorci ne 
narekujejo več prihodnosti in da se je možno naučiti novih. 

 
 

2.6 TEORIJA GINZBERGA, GINSBURGA, AXELRADA IN HERMA 
 
Izbira poklica je po njihovem razvojni proces. Ne gre samo za odločitev (izbiro poklica), 
temveč za zaporedje odločitev (proces izbiranja poklicev), ki jih človek sprejema v daljšem 
časovnem obdobju. 
 
Proces izbire poklica se konča s kompromisom. V razvoju se posameznik uči o sebi (o 
svojih potrebah, interesih, sposobnostih, dosežkih...) – hkrati pa se uči o realnem okolju (o 
možnostih in potrebah gospodarskega, družbenega in kulturnega okolja). To učenje naj bi 
omogočilo zadovoljitev potreb posameznika, ki nenehno išče ravnotežje med obema 
vrstama dejavnikov. Posameznik mora napraviti kompromis med tistim, kar želi in danimi 
možnostmi (Lapajne, 1997, str. 23). 
 
Proces odločitev so avtorji analizirali v okviru treh obdobij, za katera so značilne 
fantazijske, »poskusne« in realistične izbire (Lapajne, 1997, str. 23–24): 
– V fantazijskem obdobju (med 6. in 11. letom starosti) otrok misli o poklicu v okviru 

svojih želja in predstav o odraslosti, ki so močno odvisni od različnih vplivov okolja 
(vrstnikov, odraslih in idolov, s katerimi se identificira). Misli in verjame, da lahko 
postane vse, kar si želi – in v domišljiji to brez težav tudi stori. 

– V obdobju poskusov (med 12. in 17. letom) se posameznik zave resnosti izbire 
bodočega poklica. Zave se, da mora poiskati rešitev in pri tem pričakovano zadovoljitev 
potreb v prihodnosti upoštevati bolj kot trenutne ugodnosti. Vendar je to še vedno v 
okviru subjektivnih faktorjev: interesov, zmožnosti in vrednot. Večina posameznikov na 
koncu tega obdobja spozna, da so bili preveč subjektivni. Zato imajo svoje odločitve za 
začasne, za poskus, v katerem si nameravajo pridobiti dodatne izkušnje. 

– V realističnem obdobju na podlagi poskusov in napak prejšnjega obdobja večina 
posameznikov spozna nujnost kompromisa med željami in stvarnostjo. Otroci iz 
revnejših družin vstopijo vanj praviloma prej kot premožnejši.  
V tem obdobju posameznik intenzivno raziskuje poklice, ki so mu v danem okolju 
dostopni, jih primerja s svojimi interesi, sposobnostmi in vrednotnimi presojami, se 
osredotoči na določen poklic in za specifično službo v tem poklicu (Zupančič, 2004, str. 
584). 

 
Izbira poklica je življenjski proces odločanja, v katerem posameznik poskuša najti 
optimalno skladnost med svojo pripravo za kariero ter cilji in realnostmi sveta dela. 
 
Ginzbergova teorija je v poklicnem usmerjanju znova odkrila posameznika. Nejasen pa je 
način usklajevanja med lastnostmi posameznika, njegovo pripravo za kariero ter 
značilnostmi okolja in sveta dela. V okviru te teorije postaneta pomembnejši poklicna 
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vzgoja in informiranje (ki ju je teorija lastnosti in zahtev odrinila v podrejen položaj). 
Nejasna ostane tudi vloga svetovalnega dela pri tem: ali naj mladostnika, ki je v fazi 
interesov, predvsem seznanjamo z njegovimi interesi in interesnimi profili poklicev, ki ga 
zanimajo – ali pa naj se osredotočimo na lastnosti, ki jih v tem obdobju zanemarja? 
 
Ginzberg in sodelavci poklicnim svetovalcem povedo: to, kar počnete, je čisto v redu, le 
dalj časa naj traja. Ne pozabite, da ni toliko pomembno, kar počnete vi, temveč so bistveni 
procesi, ki potekajo v svetovancu (Lapajne, 1997, str. 25). 
 
Iz predstavljenih teorij lahko zaključimo, da na izbiro poklica vplivajo različni dejavniki. In ti 
dejavniki poklicnega odločanja so podrobneje predstavljeni v naslednjem poglavju. 
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3 POKLICNO ODLOČANJE 
 
Pomembne odločitve običajno sprejemamo v zrelem, odraslem obdobju, saj smo se šele 
tedaj sposobni zavedati njihovih posledic. Z izbiro poklica, ki je ena najpomembnejših 
življenjskih odločitev, pa se prvič soočimo v težavnem obdobju zgodnje mladosti, v 
obdobju adolescence. Zato je zelo pomembno, da je vsak mladostnik na ta korak dobro in 
pravočasno pripravljen. 
 
Žerovnikova (1997, str. 17) navaja, da mora posameznik, preden bo sprejel poklicno 
odločitev: 
– pregledati osebnostne vrednote in stališča, 
– prepoznati svoje osebnostne lastnosti in značilnosti, 
– poiskati primerne informacije in jih uporabiti, 
– preveriti vse »za« in »proti« ob posamezni izbiri, 
– za izpeljavo odločitve si bo moral pripraviti »akcijski načrt«. 
 
Izbira poklica mora biti rezultat sistematičnega razmišljanja o sebi in primerjanja spoznanj 
z zahtevami poklica. Mladostnik mora spoznati svoje sposobnosti, osebnostne lastnosti, 
interese, učne in delovne navade ter morebitne zdravstvene ovire (Gramc-Kolenc, 2002, 
str. 43).  
 
Ravno tako Hodkinson in Sparkes (1997, str. 31) navajata, da pri kariernem odločanju 
(mladi) ljudje ocenijo svoje sposobnosti in interese ter ovrednotijo priložnosti, ki so jim 
dostopne, ter nato izberejo možnost, ki se ujema tako s sposobnostmi kot priložnostjo. 
 
Bolj ko bo posameznik poznal samega sebe – svoje lastnosti, sposobnosti, interese in 
želje, prednosti pred drugimi, večja je verjetnost, da se bo ob dobrih informacijah o 
značilnostih določenih poklicnih področij odločil za tiste izobraževalne poti, ki ga bodo tudi 
osebnostno zadovoljevale (Rostohar, 2003, str. 15). 
 
Pri odločanju za poklic odigrajo pomembno vlogo tako dejavniki osebnosti posameznika 
kot njegovega ožjega in širšega okolja. Poklicna odločitev naj bi bila kompromis med 
posameznikovimi osebnostnimi lastnostmi, sposobnostmi, interesi ter vrednotami in 
možnostmi v okolju (Verhovnik, 2004, str. 87). 
 
V nalogi uporabljamo dva različna pojma – poklicna izbira in poklicna odločitev. V Slovarju 
slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) je pod »izbira« zapisano: odločanje, odločitev za kaj, 
navadno za najboljše, najprimernejše ... (SSKJ, 2005, str. 315), pri geslu »odločitev« pa: 
glagolnik od odločiti; odločiti – izraziti voljo, kako naj bo; dati, izreči o nečem končno 
mnenje, sodbo ...; odločiti se – z razmišljanjem priti v stanje, ko osebek hoče kaj narediti, 
uresničiti (SSKJ, 2005, str. 734). 
 

44 



 

V magistrskem delu oba pojma – poklicna izbira (= izbira poklica) in poklicna odločitev – 
uporabljamo kot sinonima, pomenita nam isto. 
 
 

3.1 DEJAVNIKI POKLICNE ODLOČITVE 
 
Kompleksnost dejavnikov poklicnega odločanja v sodobni družbi, ki jo lahko imenujemo 
tudi družba tveganja (Beck, 2000, v Kogovšek, Pavlin, 2007), izrazito spremljajo 
spremenjene razmere, v katerih mladi dandanes odraščajo. Mladi se soočajo z 
individualizacijo in izbirnostjo življenjskega poteka prehodov, negotovostjo, vedno hujšimi 
oblikami groženj ter novimi oblikami nadzora (Ule, 2007, v Kogovšek, Pavlin, 2007): 
življenjsko situacijo mladih torej označuje razkol med vedno večjim obsegom možnosti in 
vedno večjimi tveganji zaradi napačnih odločitev ali neodločitev (Kogovšek, Pavlin, 2007, 
str. 674). 
 
Kogovškova in Pavlin (2007, str. 680) v nadaljevanju navajata štiri temeljne skupine 
dejavnikov, ki vplivajo na izbiro izobraževalnega programa. V prvi vrsti izpostavljata 
dejavnike iz zasebnega okolja, to so starši, prijatelji, zunajšolske dejavnosti in mediji. 
Druga skupina opisuje izkušnje in pričakovanja do izobraževalnega sistema: ocene, 
izkušnje z učitelji, ugled in tradicijo, bližino šole ter slabši učni uspeh. Potem pa sledita 
dva izrazito ekonomska dejavnika, to sta želja po dobrem zaslužku in možnost 
zaposlovanja. Nazadnje pa velja omeniti še individualne interese kot tiste dejavnike, ki bi 
jih težko razvrstili v katero koli drugo kategorijo. 
 
Rodger je že v zgodnjih osemdesetih letih prejšnjega stoletja izdelal profil »sedmih točk«, 
v katerega je vključil sedem po njegovem prepričanju ključnih posameznikovih značilnosti, 
ki pogojujejo uspešnost kariere (Juriševič, 2011, str. 5–6) in te so: telesne značilnosti, 
dosežki – šolska uspešnost, splošne sposobnosti, specifične sposobnosti, interesi, 
dispozicije oziroma druge osebnostne značilnosti ter okoliščine oziroma posameznikovo 
družinsko okolje. 
 
Veliko drugih naših avtorjev (npr. Makarovič, 1975; Žerovnik, 1997) pa kot 
najpomembnejše dejavnike, ki vplivajo na odločitev za nadaljnje izobraževanje in izbiro 
poklica, omenjajo: 

− stališča in vrednote, 
− želje in interese, 
− osebnostne lastnosti, 
− sposobnosti, 
− motivacijo, 
− uspešnost v šoli, 
− družino, šolo, vpliv prijateljev, 
− zdravstveno stanje, 
− poznavanje poklica, 
− štipendiranje in dolžino šolanja, 
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− odnos okolja do izobrazbe, 
− možnost zaposlitve. 

 
Pravilna poklicna odločitev je v današnji družbi zelo pomembna, saj se je le posameznik, 
ki se je odločil za njemu ustrezen poklic, sposoben predati poklicu in se z njim 
identificirati. Tak posameznik v svojem poklicu uživa in ga obvlada, zato se je sposoben 
hitro odzivati in se prilagajati spreminjajočim okoliščinam v poklicu in na trgu dela, meni 
Purgajeva (2012). In nadaljuje, da je treba zaradi velike pomembnosti poklicno odločitev 
sprejeti premišljeno, brez psihičnih in časovnih pritiskov ter na podlagi čim bolj 
kakovostnih in relevantnih poklicnih informacij. 
 
 

3.1.1 Stališča in vrednote 
 
Stališča so trajnejše miselne, čustvene in vrednostne naravnanosti do različnih 
predmetov, oseb, dogodkov in pojavov. Vsako stališče ima svojo spoznavno, čustveno in 
vedenjsko sestavino. So dokaj odporna proti spreminjanju. Običajno se oblikujejo v 
dolgoletnih stikih z določenimi informacijami, zgledi in zlasti s čustveno obarvanimi 
izkušnjami. Močan dejavnik je družina in v novejšem času tudi množični mediji s televizijo 
na čelu (Marentič Požarnik, 2003, str. 108). 
 
Vrednote pa so pojavi ali cilji, ki jih imamo za dobre, zaželene in pravilne v moralnem 
smislu. Poznamo splošne ali univerzalne in vrednote, vezane na določeno obdobje, na 
skupine ljudi ali celo na posameznika. Vrednote imajo dinamično, motivacijsko 
razsežnost, saj pomenijo cilje, h katerim težimo (Marentič Požarnik, 2003, str. 108). 
Vrednote so torej cilji (temeljni in splošni), ki relativno trajno in celostno usmerjajo in 
obvladujejo ravnanje posameznikov (Musek, 1982, str. 300). 
 
Med odločitvami posameznika in njegovim osebnim sistemom vrednot in stališč obstaja 
tesna povezanost. Ljudje imamo različna stališča in različno vrednotimo predmete, 
situacije, dogodke ... Stališča in vrednote imajo svojo težo tudi v poklicnem delu (Žerovnik, 
1997, str. 17). Delo lahko pomeni nekomu glavno skrb v življenju, zato mu posveča veliko 
svojega časa in energije. Za drugega je zaposlitev manjšega pomena, le nekaj, kar mu 
zagotavlja materialno varnost. Nekateri potrebujejo delo in zaposlitev, da se čutijo 
koristne, drugi pa to potrebo zadovoljijo v okviru svoje družine. Enim veliko pomeni 
umsko, drugim fizično delo, tretji cenijo umetniško ustvarjanje ali delo na področju tehnike, 
znanosti ... 
 
Vrednote, kot so želja po znanju, ustvarjalnost, uveljavljanje samega sebe, tveganje, 
prizadevnost ali lastno zadoščenje, so le nekatere med mnogimi motivi, ki mladim 
ponujajo izhodiščno točko za njihovo poklicno izbiro (Žerovnik, 1997, str. 18). 
 
Za pripravo na izbiro poklica je pomembno, da v procesu odraščanja in dozorevanja mladi 
spoznavajo nove vrednote in odkrivajo nova dejstva, ki vplivajo na spremembo stališč.  
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Če jim omogočimo razmere, v katerih se bo njihova osebnost vsestransko razvijala, ter jim 
zagotovimo toleranco pri izražanju vrednot in stališč, spoštovanje različnosti in strpnost v 
medosebnih odnosih, bodo imeli dobre možnosti za svoj osebnostni razvoj. 
 
Raziskovalci (po Ule, 2007, str. 65–66) ugotavljajo, da je danes za mlade značilen dokaj 
neorganiziran, spremenljiv in praviloma nehierarhiziran sklop vrednot, ciljev, idealov, 
vezanost mladih na posamezne vrednote, cilje, ideale pa je oslabila. Zato danes lahko le 
pogojno govorimo o dobro zarisanih vrednotah in jasnih prednostih vrednot in ciljev. 
 

Preglednica 1: Vrednotne usmeritve mladih v raziskavi Mladina 2000 

Sploh ni 
pomembnaVrednote 
1 

Malo 
pomembna
2 

Srednje 
pomembna
3 

Dokaj 
pomembna 
4 

Zelo 
pomembna
5 

Resnično prijateljstvo 0,2 0,5 3,1 18,7 77,6 

Svet lepega, narava, 
umetnost 1,4 5,4 25,0 38,2 30,0 

Zdravje 0,2 0,3 2,2 11,0 86,3 

Red in stabilnost v družbi 0,4 2,3 13,7 44,9 38,7 

Vznemirljivo življenje 2,5 8,8 36,2 32,5 19,9 

Materialne dobrine 2,0 8,9 33,5 36,0 19,6 

Varnost mojega naroda 
pred sovražniki 1,6 3,9 15,2 31,4 47,9 

Uspeh v šoli, poklicu 0,4 1,6 8,9 35,8 53,3 

Kreativnost, originalnost, 
fantazija 2,6 8,6 31,7 33,9 23,2 

Mir v svetu brez vojnih 
konfliktov 1,1 2,0 9,5 21,8 65,6 

Vzdrževanje tradicionalnih 
vrednot 2,0 10,3 29,5 37,1 21,1 

Družinsko življenje 0,5 1,3 7,7 21,2 69,3 

Varovanje narave 0,5 1,2 11,9 31,1 55,2 

Biti avtoriteta, voditelj 9,6 25,4 36,6 21,5 6,9 

Imeti moč nad drugimi 24,8 31,3 28,7 11,1 4,2 

Živeti v miru sam s seboj 5,1 8,1 14,3 23,3 49,2 

Svoboda delovanja in 
mišljenja 0,4 1,3 8,9 24,5 64,9 

Vir: Ule, Kuhar 2002, v Ule 2007, str. 65 

 
Vidimo, da je uspeh v poklicu in šoli za mlade zelo pomembna vrednota (saj se je med 17 
vrednotami uvrstila na 7. mesto), ki sledi zdravju, resničnemu prijateljstvu, družinskemu 
življenju, miru, svobodnemu delovanju ter varovanju narave. 
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Oblikovanje vrednotnega sveta postaja za mlade vse bolj del vsakdanjega iskanja 
ravnotežja med osebnimi željami in pričakovanji in možnostmi ter zahtevami družbe. 
Vrednote so postale sestavina vsakdanjih življenjskih scen. Niso celoživljenjski ideali, 
temveč življenjski vzorci, ki jih ljudje dosežejo pri »trgovanju« z različnimi ponudbami 
življenjskih stilov (Ule, 2007, str. 67). 
 
Kako pa ocenjujejo mladi vrednote 10 let kasneje? 
 

Preglednica 2: Pomembnost posameznih vrednot slovenske mladine  
leta 2000 in 2010 

Vrednota Mladina 2000 Mladina 2010 

Zdravje 4, 83 4, 74 
Resnično prijateljstvo 4, 73 4, 57 
Družinsko življenje 4, 57 4, 25 
Svoboda delovanja in mišljenja 4, 52 4, 25 
Uspeh v šoli, poklicu 4, 40 4, 07 
Varovanje narave 4, 39 3, 96 
Red in stabilnost v družbi 4, 19 4, 13 
Živeti v miru sam s seboj 4, 03 3, 85 
Kreativnost, originalnost, fantazija 3, 66 3, 62 
Vzdrževanje tradicionalnih vrednot 3, 65 3, 26 
Materialne dobrine 3, 62 3, 53 
Vznemirljivo življenje 3, 59 3, 57 
Biti avtoriteta, voditelj 2, 91 2, 84 
Imeti moč nad drugimi 2, 39 2, 42 

Opomba: 5-stopenjska lestvica (1 = sploh ni pomembna, .. 5 = zelo pomembna) 

Vir: Mladina 2010, str. 325 

 
Iz tabele je razvidno, da je uspeh v šoli in poklicu med mladimi visoko cenjena vrednota, ki 
sledi zdravju, družini, prijateljstvu in svobodnemu delovanju. Je pa v primerjavi z desetimi 
leti prej njena ocena nekoliko nižja (tako kot pri vseh ostalih vrednotah). 
 
Če to velja za mladostnike, pa se pri mlajših otrocih strinjamo s Kolenkovo (2007, str. 
233–234), ki pravi, da se danes tako številčno ukvarjamo z vzgojnimi problemi pri otrocih 
zaradi slabo postavljenega vrednotnega sistema, ki smo ga zastavili v zadnjih letih. 
Zavrgli smo »stare« vrednote, ki se jih je držala patina preteklosti, kot so: spoštovanje, 
iskrenost, odgovornost, nenasilje, poštenje, odpuščanje, skromnost, strpnost, delavnost, 
sočutje, velikodušnost in številčne druge, ki so ljudi vodile k plemenitim dejanjem. »Novih« 
vrednot pa država ni jasno postavila, kar se danes kaže na vseh vzgojnih nivojih in v 
porušenih medosebnih odnosih. Spodbujali smo egoizem, individualizem, uspeh za vsako 
ceno ..., a pozabili, da potrebujejo otroci za zdrav razvoj tudi človečnost, ljubezen, 
odgovornost, zaupanje, pozitivno spodbudo itn. 
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Kovač Šebartova in Krek (2005, str. 30) ugotavljata, da so za koncept odgovornega 
državljana pomembne vrednote, kot so: demokracija, človeško dostojanstvo, svoboda, 
spoštovanje človekovih pravic, strpnost, enakost, solidarnost, odgovornost, sodelovanje ... 
 
In ker šola tudi vzgaja, se moramo s tem spoprijeti. Saj bomo iz šol sicer spuščali 
generacije, ki ne bodo znale našteti nobene vrednote, še manj pa jih živeti. Ali bomo 
vzgojili ljudi brez vrednot, se še sprašuje Kolenkova (2007). 
 
Vzgoja, vrednote in znanje so v praksi povezani in prepleteni (Bela knjiga ..., 2011, str. 
28). Inkluzivnost in proces inkluzije otrok s posebnimi potrebami ter integracijo otrok, ki bi 
lahko bili izključeni zaradi etničnih, socialnih ali kakršnih koli drugih razlik, je potrebno 
izpostaviti.  
 
Vzgoja in izobraževanje, ki sledita splošno sprejetim civilizacijskim vrednotam in normam 
– človekovim pravicam in dolžnostim, strpnosti, spoštovanju, ki spodbuja medsebojno 
pomoč in solidarnost, skrb za okolje, ki podpira poznavanje in spoštovanje 
medgeneracijskih razlik ipd. – podpirata tudi cilje inkluzije in integracije.  
 
 

3.1.2 Želje in interesi 
 
Interesi predstavljajo trajnejšo razumsko in čustveno privlačnost do določenih dejavnosti 
in področij. Interes je močan spodbujevalec na poti do uspeha, uspeh pa interes dodatno 
spodbuja. Interesi nam niso dani ob rojstvu, ampak je njihov razvoj treba spodbuditi. Pri 
tem ima ključno vlogo otrokovo okolje, ki z vključevanjem v različne dejavnosti otroku 
omogoča razviti izkušnjo o tem, katere dejavnosti so zanj zanimive in katere ne 
(Verhovnik, 2004, str. 87). 
 
Žerovnikova (1997, str. 18) pravi, da imajo interesi zelo pomembno vlogo pri izbiri poklica. 
Vemo, da se ljudje med seboj razlikujemo po trajnejših nagnjenjih k določenim aktivnostim 
in predmetom. Pravimo, da imamo interes za nekaj. Med nami so razlike v interesih in to 
so lahko bistveni vzroki za uspeh ali celo neuspeh v poklicu. 
 
Posameznik svoje interese v otroštvu in dobi odraščanja spreminja. Ker na njihov razvoj 
vpliva več dejavnikov (razvoj otrokove osebnosti, okolje in vzgoja, sposobnosti, spol, 
socialno-kulturne razmere v družini), so med otroki v zanimanjih velike individualne 
razlike. 
 
Otrokovi interesi klijejo predvsem iz potrebe po aktivnosti in uveljavljanju ter se prav tako 
kot vsa osebnost najhitreje razvijajo in oblikujejo v njegovih dejavnostih. Interesi se 
oblikujejo posebno v šoli, knjižnici, družini, organizaciji, v celotnem otrokovem življenju in 
delu (Žerovnik, 1997, str. 19).  
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Interesi se razvijajo ob tem, ko otrok uspeva in kadar začne v čem uspevati. Uspehi in 
neuspehi odločilno prispevajo tudi k razvoju določenega poklicnega interesa, prav tako kot 
priznanja in nepriznanja, ki jih otrok doživlja ob uresničevanju svojih interesov. 
 
Pri poklicni izbiri je odločujoč interes za nadaljnje izobraževanje ali za čimprejšnje delo. Ali 
bo otrok izbral nadaljnje šolanje ali se bo hitro zaposlil, je v veliki meri odvisno od njegove 
uspešnosti v šoli, sposobnosti za učenje, odnosa njegovega okolja do šolanja in izobrazbe 
ter od njegovih vrednot in poklicnih interesov.  
 
Ker imajo interesi veliko vlogo pri poklicnem odločanju, se morajo mladostniki, ki se tej 
odločitvi približujejo, zavedati njihovega pomena. Interese se da razviti, vendar ne v nekaj 
dneh, še v nekaj mesecih težko. Mladostnik bo imel več različnih interesov, če je od 
malega sodeloval v različnih aktivnostih in se navduševal nad različnimi dejavnostmi. Zato 
je treba otroke že zgodaj seznanjati z različnimi dejavnostmi in jih spodbujati, da bodo v 
njih tudi aktivno sodelovali (Žerovnik, 1997, str. 19). 
 
Rezultati ankete v okviru diplomske naloge Osip v poklicnem in strokovnem izobraževanju 
(Božič, 2006), kažejo na različne razloge za vpis v srednješolske programe. 38 % se jih je 
vpisalo na podlagi lastne želje, ker jih je poklic zanimal; 28 % ni imelo druge izbire (saj so 
bili zavrnjeni v programu, ki jih je zanimal); 24 % je povedalo, da je bil to edini program oz. 
poklic, ki so ga dobro poznali; 8 % se jih je prepisalo iz drugega programa, ki so ga prav 
tako neuspešno zaključili; 2 % jih je navedlo vzrok za vpis upoštevanje želje staršev. 
 
Tisti mladostniki, ki so se vpisali v programe, ki niso bili njihova prva izbira, so imeli nižjo 
motivacijo za predmete, učno snov in tudi sam poklic. Božičeva (2006) tako potrjuje tezo, 
da je za uspeh v srednješolskem izobraževanju, v izbrani stroki oz. poklicu, odločilnega 
pomena motivacija za izobraževanje (ki pa je seveda povezana z vpisom v program oz. 
izobraževanjem za poklic izbran po lastni želji oz. zanimanju). 
 
Interesi, ki jih povezujemo z izbiro poklica, so (Gramc-Kolenc, 2002, str. 43):  

− rokodelsko-tehnični (interes za obdelavo materiala, za sestavljanje in popravljanje 
stvari);  

− tehnično-raziskovalni interes (odkrivanje tehničnih zakonitosti, tehnični načrti, 
raziskovanje);  

− raziskovalni interes (se kaže v študiju strokovne in poljudno-znanstvene literature);  
− oblikovalno-umetniški interes (risanje, oblikovanje v različnih tehnikah);  
− interes za delo z ljudmi (se kaže v družabnosti in v želji za delo z ljudmi in med 

ljudmi);  
− skrb za ljudi (poleg interesa za delo z ljudmi vključuje še dodatno vendar bistveno 

potezo – socialno);  
− interes za delo v naravi (se kaže v ljubezni do narave, živali, rastlin in veselju do 

dela na prostem);  
− administrativni interes (urejanje podatkov, dopisovanje);  
− leposlovni interes (sestavljanje spisov, proučevanje književnosti). 
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Oporne točke za spoznavanje interesov so učni predmeti, hobiji, interesne dejavnosti, 
delo doma, konkretne situacije iz vsakdanjega življenja. 
 
Pri posameznikih se praviloma kaže več različnih interesov, zato moramo pri poklicni 
odločitvi upoštevati kombinacijo vseh interesov. Interese pa moramo povezati tudi z 
osebnostnimi lastnostmi in sposobnostmi (Gramc-Kolenc, 2002, str. 44). 
 

Preglednica 3: Zainteresiranost mladih za posamezna področja  

Področje Mladina 2000 Mladina 2010 

Služba, poklic 4,25 3,92 

Spolnost in ljubezen 4,24 4,02 

Zabava in razvedrilo 4,11 3,90 

Potovanja 3,85 3,77 

Šola in izobraževanje 3,81 3,50 

Skrb za svoj izgled, zunanji videz 3,80 3,70 

Samoizobraževanje 3,76 3,35 

Šport in športni dogodki, rekreacija 3,63 3,61 

Uživanje hrane, pijače 3,56 3,59 

Tehnika in tehnični dosežki 3,24 3,02 

Znanost in znanstveni dosežki 3,19 2,89 

Nakupovanje 3,15 2,96 

Nacionalna preteklost in usoda lastnega naroda 3,12 2,80 

Umetnost in kultura 3,00 2,75 

Vera in versko življenje 2,48 2,10 

Politika in politični dogodki 2,36 1,95 

Vojska in vojaške stvari 2,10 2,06 
Opomba: interesi so bili merjeni prav tako kot vrednote s 5- stopenjsko lestvico 

Vir: Mladina 2010, str. 327 

 
Iz preglednice lahko razberemo, da so interesi mladih, povezani z izobraževanjem in 
službo, malo izgubili na vrednosti v primerjavi z rezultati raziskave 10 let nazaj (tako kot 
vsi ostali interesi), so pa šola in izobraževanje ter služba in poklic za slovensko mladino 
kljub temu dokaj pomembni interesi. 
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3.1.3 Osebnostne lastnosti in značilnosti 
 
S pojmom osebnostna struktura označujemo predvsem temperament in značaj. Oboje 
vpliva na vsakodnevno in trajnejše ravnanje posameznika, torej tudi na ravnanje v 
različnih življenjskih situacijah, med katere sodita šola in delo (Žerovnik, 1997, str. 22). 
 
Musek (1982, str. 391) navaja, da se opredelitve temperamenta pri posameznih avtorjih 
razlikujejo, ponekod celo tako izrazito, da se mnogi temu pojmu sploh izogibajo.  
 
Z izrazom temperament torej največkrat označujemo način in obliko posameznikovega 
vedenja in reagiranja. Zelo pogosto se pojem temperamenta povezuje s čustvenimi, 
afektivnimi procesi. Nekaterim avtorjem pomeni temperament predvsem načine in 
značilnosti čustvenega reagiranja in vedenja. 
 
Temperamentne poteze so pod dokaj močnim vplivom dednih faktorjev in dispozicij, 
odvisne od biološke strukture posameznika. Lastnosti temperamenta so prirojene, a se 
pod vplivom okolja lahko do neke mere tudi spreminjajo in prilagajajo. 
 
Najbolj značilna razvrstitev temperamentov (ki se je obdržala do današnjih dni) je 
Hipokratova in Galenova. Avtorja opisujeta štiri temperamente (Musek, 1982, str. 392): 

− kolerik (naglost, razburljivost, silovitost, prepirljivost ...), 
− sangvinik (naglost, odzivnost, živahnost, vedrina ...), 
− flegmatik (neodzivnost, mirnost, počasnost, stabilnost), 
− melanholik (počasne, a globoke in trajne reakcije). 

 
Temperament je osebnostna značilnost, ki pomembno vpliva na uspešnost opravljanja 
posameznega poklica. V določenih poklicih lahko nekatere lastnosti temperamenta 
delujejo neugodno. »Razburljivež«, ki »hitro izgubi živce«, težko uspeva v poklicih, kjer so 
stalni stiki s strankami in kjer se od posameznika pričakuje veliko mero potrpežljivosti. 
Zato se bolj odprti ljudje odločajo za poklice, kjer je ta lastnost nujno potrebna (novinar, 
prodajalec, socialni delavec ...), manj odprti pa za poklice, kjer ta lastnost ni nujno 
potrebna (finomehanik, vrtnar, računovodja ...). 
 
Izbirati moramo torej poklice, ki bolj ustrezajo našemu temperamentu in se izogibati tistih, 
v katerih bi zaradi njega lahko zabredli v težave (Žerovnik, 1997, str. 22). 
 
Musek (1982, str. 396–397) navaja, da se je pojem značaj pogosto uporabljal v precej 
širokem pomenu (sinonim za osebnost). Posebno močno pa se je uveljavilo pojmovanje, 
po katerem značaj zajema moralno-etične lastnosti posameznika, značilnosti torej, ki 
imajo vrednostni značaj. 
 
Tudi za Žerovnikovo (1997, str. 22) značaj ali karakter označuje tisto skupino človekovih 
duševnih lastnosti, ki so povezane z moralno, etično platjo osebnosti. V primerjavi s 
temperamentom je značaj veliko bolj rezultat vzgoje in življenjske poti posameznika, zato 
lahko s primernimi metodami vplivamo na njegovo spreminjanje.  
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Značaj se kaže predvsem v odnosu človeka do samega sebe, v odnosu do drugih 
posameznikov in skupnosti ter v odnosu do dela in aktivnosti v širšem smislu. Značaj je 
tesno povezan z osebnim sistemom vrednot. Vsak človek mora pri izbiri poklica upoštevati 
svoje lastnosti. 
 
Po ugotovitvah Hollanda (1985, 1987) je pri poklicni izbiri zlasti pomembno, da se izbrani 
poklic sklada s posameznikovo osebnostjo. Iz te predpostavke izhaja njegova teorija 
poklicne izbire. Ljudje, ki opravljajo poklic, skladen z njihovimi osebnostnimi značilnostmi, 
so bolj zadovoljni na delovnem mestu in dlje časa vztrajajo pri opravljanju istega poklica 
kot tisti, pri katerih se delo, ki ga opravljajo, manj ujema z njihovimi osebnostnimi 
značilnostmi (Gottfreedson in Holland, 1990, v Zupančič, 2004, str. 584–585). 
 
 

3.1.4 Sposobnosti 
 
Sposobnosti niso nekaj, kar se človeku vidi že na zunaj, kot na primer modre oči ali visoka 
postava. Same po sebi sposobnosti niso nekaj oprijemljivega, ampak so le možnosti, 
pogoj, da določeno dejavnost uspešno opravimo. Vidimo in spoznamo jih šele tedaj, ko 
nekaj delamo (Cergolj, 1992, str. 17). 
 
Sposobnosti so torej osebnostne lastnosti, ki vplivajo na uspešnost naših dosežkov v 
primeru, ko je vpliv znanja, motivacije in drugih osebnostnih lastnosti izključen ali pa 
izenačen (Musek, 1982, str. 406). 
 
Razvrščamo jih lahko iz različnih vidikov, pogosto pa zasledimo razvrstitev sposobnosti na 
(Musek, 1982, str. 407): 

− motorične ali gibalne (psihomotorične) sposobnosti, 
− senzorne ali čutnozaznavne (perceptivne) sposobnosti in 
− intelektualne ali višje spoznavne (mentalne) sposobnosti. 

 
Med sposobnostmi se najpogosteje omenja inteligentnost, vendar so za opravljanje 
poklica pomembne tudi številne druge. Po mnenju Žerovnikove (1997, str. 20) v glavnem 
ločimo umske, zaznavne, čutne, psihomotorne in fizične sposobnosti. 
 
Presojanje lastnih zmožnosti je zelo subjektivno dejanje, zato so strokovnjaki razvili 
metode, s katerimi je omogočeno njihovo objektivno merjenje. V naši družbi imamo 
sistemsko urejeno ugotavljanje sposobnosti pri mladostnikih (vsakoletno testiranje 
osmošolcev z multifaktorsko baterijo testov – MFBT opravijo psihologi, z rezultati pa 
razpolagajo na Zavodu za zaposlovanje [opomba avtorice]). 
 
Mladostniki pa tudi sami prepoznavajo svoje potenciale. Spoznavajo in razvijajo jih pri 
šolskem in domačem delu, v različnih aktivnostih, v stikih z vrstniki. 
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Pri vpisovanju v nekatere programe že srednje šole zahtevajo preizkus posebnih 
nadarjenosti in sposobnosti (v zadnjem času samo še smeri: zobotehnik ter programi 
oblikovanja – včasih je bilo tega več). 
 
Na izbiro šolanja bistveno vplivajo intelektualne sposobnosti posameznika. Mladi 
najpogosteje svoje umske sposobnosti ocenjujejo na podlagi sposobnosti za učenje. Tisti, 
ki težje dohajajo zahtevano znanje (to so nekateri otroci s posebnimi potrebami [opomba 
avtorice], se bodo odločali za krajše izobraževanje in za izobraževalne programe s 
konkretnejšimi, poklicnimi in strokovnimi vsebinami (Žerovnik, 1997, str. 21). 
 
Slabša šolska uspešnost lahko povzroči, da se mladostnik kljub visokim sposobnostim 
odvrača od zahtevnejšega šolanja in se odloči za manj zahteven izobraževalni program. 
Znani pa so tudi primeri, ko si otrok ustvari pretirano dobro podobo o sebi in svojih 
sposobnostih, zato izbere poklic, za katerega je potrebno zanj prezahtevno in 
predolgotrajno šolanje. 
 
Tako v prvem kot v drugem primeru, opozarja Žerovnikova, so bile storjene napake pri 
odločanju, zato mora vsakdo dobro preveriti svojo odločitev. 
 
Tako osnovnošolce kot srednješolce pa je potrebno tudi opozoriti, da visoke šolske ocene 
ne pomenijo nujno tudi visokih intelektualnih sposobnosti in narobe, saj so ocene odvisne 
tudi od prizadevnosti, časa, ki ga namenimo učenju, koncentraciji in še česa (Žerovnik, 
1997, str. 21). 
 
V življenju pogosto opažamo, navaja Makarovič (1975, str. 23), da bistri ljudje svoje 
umske sposobnosti podcenjujejo, manj bistri pa jih precenjujejo. To so potrdile tudi 
psihološke raziskave. Pomembna se nam zdi tudi njegova trditev (Makarovič, 1975, str. 
25), da mora otrok priti do spoznanja, da sposobnosti same po sebi niso mnogo vredne, 
če jih ne spremljata vztrajnost in trdo delo. 
 
Pri povezavi poklicnih interesov s sposobnostmi pa so raziskovalci prišli do zanimive 
ugotovitve, navaja Silvia (2006, v Juriševič, 2011, str. 11). Interesi ter sposobnosti so le 
nizko povezani med seboj (povprečna korelacija je 0,20), kar je najverjetneje posledica 
dejstva, da sta obe spremenljivki povezani posredno, in sicer tako, da sposobnosti na 
poklicne interese vplivajo preko samopodobe. 
 
 

3.1.5 Motivacija 
 
Že vsakodnevna opažanja kažejo, kako zelo se učenci razlikujejo med seboj po svoji 
zagretosti in zavzetosti za učenje. Eni opravljajo le najnujnejše obveznosti (toliko, da 
pridejo skozi), drugi pa cele dneve berejo o problemih, ki jih zanimajo, eksperimentirajo, 
diskutirajo in razmišljajo o njih tudi v prostem času. 
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Motivacija je (če se od mnogih definicij odločimo za tisto znanega nemškega raziskovalca 
človeške motivacije Heckhausna) »trenutna pripravljenost posameznika, da usmeri in 
koordinira svoje čutne, spoznavne in gibalne funkcije za dosego nekega prihodnjega 
stanja oz. cilja« (Marentič Požarnik, 1978, str. 174). 
 
Ločimo pa zunanjo ali ekstrinsično in notranjo ali intrinsično motivacijo (Marentič Požarnik, 
2000, str. 188):  
– O zunanji (ekstrinsični) motivaciji govorimo, kadar se učimo zaradi zunanjih posledic, ki 

niso nujen sestavni del same dejavnosti, torej učenja; kadar cilj ni v dejavnosti (npr. 
spoznati, razumeti določeno zgodovinsko dogajanje; igrati nek inštrument), ampak 
zunaj nje, v določeni posledici, npr. v oceni, pohvali, v želji, da nekomu ustrežemo ali 
da se izognemo graji. Učenje je tako torej le sredstvo za doseganje pozitivnih in 
izogibanje negativnim posledicam (pozitivna in negativna zunanja motivacija). 
Zunanja motivacija običajno ni trajna; če vir zunanje podkrepitve izgine, dejavnost 
preneha. Pogosto je povezana s pritiski in napetostjo, neredko tudi z nizkim 
samospoštovanjem in zaskrbljenostjo, zlasti kadar zahtevnim ciljem nismo kos in 
menimo, da sami s svojim trudom ne moremo vplivati na izid. 

– Pri notranji (intrinsični) motivaciji je cilj delovanja v dejavnosti sami, vir podkrepitve pa 
je v nas; želimo razviti svoje sposobnosti, doseči, kar nas zanima, obvladati določeno 
spretnost, nekaj novega spoznati in razumeti. Proces je pogosto pomembnejši od 
rezultata in je že sam po sebi vir zadovoljstva. Prednost intrinsične motivacije je v 
zadovoljstvu pa tudi v njeni trajnosti (vztraja tudi ob odsotnosti zunanje kontrole ali 
zunanjih podkrepitev), v kakovostnejši dejavnosti ter boljših rezultatih. Povezana je s 
spontanostjo, z ustvarjalnostjo, užitkom in širjenjem interesov. 

 
Susan Harter (v Marentič Požarnik, 2000, str. 189) gleda na notranjo in zunanjo motivacijo 
kot na dva pola v kontinuumu, ki ju določajo vidiki na naslednji sliki. 
 

Slika 2: Notranja in zunanja motivacija kot pola kontinuuma motivacije 

Izzivi Čim lažje delo

Radovednost, interes Dobre ocene

Samostojno obvladovanje nečesa Odvisnost od učitelja

Neodvisno odločanje za akcijo Sledenje učiteljevi presoji

Notranji kriteriji uspešnosti Zunanji kriteriji uspešnosti
 

Vir: Susan Harter v Marentič Požarnik, 2000, str. 189 

 
Raziskave, pa tudi izkušnje učiteljev, kažejo, da se lahko v eni dejavnosti obe vrsti 
motivacije povezujeta in vplivata druga na drugo. 
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Marentič Požarnikova (2000, str. 190) navaja, da med vire notranje motivacije štejemo: 
radovednost, željo po spoznavanju nasploh ali interes za določeno področje (umetnost, 
tehniko, zgodovino, jezike ...), težnjo po uresničevanju svojih potencialov, ustvarjanju in 
obvladovanju nekega področja znanja ali spretnosti. Notranjo motivacijo spodbujajo 
občutek samostojnosti, kontrole oz. nadzora nad situacijo, prepričanje v svoje sposobnosti 
in možnost izbire predmeta, področja, naloge, tempa dela. 
 
O notranji motivaciji v najčistejši obliki lahko govorimo, kadar se učimo zaradi interesa za 
določeno stvar. Kot smo že v enem od prejšnjih podpoglavij zapisali, so interesi 
razmeroma trajne pozitivne usmerjenosti do posameznih področij, ki se začno razvijati že 
zelo zgodaj (najprej se pojavi razlika v interesu za svet predmetov in svet ljudi, iz tega pa 
se kasneje razvijejo interesi za posamezne naravoslovno-tehniške in družboslovne vede). 
Na to, kako se bo učenec lotil posameznih nalog, ne vpliva le interes, ampak tudi to, kako 
jih učenec vrednoti in koliko mu pomenijo. Povezano je z vrednotenjem znanja, učenja, 
izobrazbe v okolju, v katerem učenec živi. Izobrazba lahko predstavlja vrednoto sama po 
sebi ali pa je le sredstvo – instrument za dosego nečesa (npr. dobrega položaja v družbi) 
(Marentič Požarnik, 2000, str. 191). 
 
Jasni cilji so pomemben vir motivacije. Pri postavljanju ciljev so med učenci precejšnje 
razlike v ravni aspiracije ali težnje; to je nivo, ki ga posameznik želi ali pričakuje v določeni 
dejavnosti ali pri danem predmetu, npr. šolska naloga, uspeh konec šol. leta ali pa v 
poklicni dejavnosti. 
 
Na učenčevo motivacijo vplivajo tudi njegove šolske (izobrazbene) in poklicne aspiracije. 
Prve se, navaja Marentič Požarnikova (2000, str. 193), nanašajo na raven in vrsto 
izobrazbe, ki jo želi doseči v življenju, druge pa na vrsto in zahtevnost poklica (poklic na 
ravni srednje, višje, visoke izobrazbe). O vplivu staršev na otrokove aspiracije je več 
zapisanega v poglavju o starših (poglavje 3.1.7 Družina). 
 
Usklajevanje nivoja aspiracije z lastnimi sposobnostmi in objektivnimi možnostmi šolanja 
je stvar poklicnega svetovanja. Zlasti pa je pomembno to, da učitelj ali pa svetovalni 
delavec prepozna nadarjenost učenca iz slabih socialnoekonomskih razmer in mu 
pomaga zvišati prenizke aspiracije. 
 
Najobičajnejša sredstva zunanje motivacije pa so pohvala in graja, nagrada in kazen ter 
ocene. Marentič Požarnikova (2000, str. 199) navaja še štipendije in sprejem v študentske 
domove (v kolikor upoštevajo dosežen uspeh).  
 
Ker je spol zanimiva spremenljivka v odnosu do učne motivacije in raziskave niso dale 
enoznačnih odgovorov, je Juriševičeva (2006, str. 66) s svojo raziskavo potrdila 
ugotovitve drugih avtorjev o prevladujoči notranji motivacijski usmerjenosti deklic ter 
zunanje motivacijski usmerjenosti dečkov. 
 
Gramc-Kolenčeva (2002, str. 44) ugotavlja, da na izbiro poklica mladih vedno bolj vplivajo 
zunanji motivi (ugled, nezaostajanje za drugimi, denar ...). 
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Poklicni svetovalci, navaja Makarovič (1975, str. 11), imamo za »zdrave« predvsem 
notranje motive za izbiro poklica, se pravi tiste, ki se nanašajo na značaj dela v poklicu 
samem. Menimo namreč, da taki motivi, ki izražajo veselje do poklica kot takega, v večji 
meri zagotavljajo zadovoljstvo in uspešnost v poklicu, kot pa tisti, ki se nanašajo na razne 
zunanje ugodnosti poklica (kot npr. dobra plača, ugled in podobno). 
 
 

3.1.6 Uspešnost v šoli 
 
Že večkrat smo omenili, da pri iskanju dejavnikov izbire izobraževalnih programov oz. 
poklicev različni avtorji izhajajo iz različnih pristopov. Če nekateri izpostavljajo osebne 
karakteristike posameznika kot tiste, ki naj bi se dolgoročno čim bolj skladale z zahtevami 
dela, drugi avtorji to povezavo nadgrajujejo z vplivom družine in socialnih omrežij ali pa 
upoštevajo tudi pretekle izkušnje z izobraževalnim sistemom. Spet tretji menijo, da so 
odločitve posameznika o izbiri poklica in izobraževanja, ki do tega vodijo, izrazito odvisni 
od razpoložljivih delovnih mest in izobraževalnih programov (Pavlin in Svetlik, 2007, str. 
688–689). 
 
Na podlagi empirične raziskave, ki sta jo Kogovšek in Pavlin izvedla leta 2007, so kot 
pomemben dejavnik poklicne poti navedene pozitivne izkušnje z izobraževalnim 
sistemom, in sicer so to dobre ocene v šoli, posamezni učitelji in ugled šole (Pavlin in 
Svetlik, 2007, str. 688–689). 
 
Glede na dejstvo, da veliko srednjih šol vsako leto omeji vpis v svoje izobraževalne 
programe, so ocene v zadnjem triletju zelo pomembne za učence. Še zlasti, če želijo priti 
na srednjo šolo ali gimnazijo, kjer je veliko število preveč prijavljenih kot jih lahko vsako 
leto sprejmejo oz. vpišejo v prvi letnik. Pri omejitvi vpisa v določene izobraževalne 
programe srednje šole upoštevajo naslednja merila (Merila za vpis v srednje šole …, 
2015):  

1. kriterij – zaključne ocene in učni uspeh (zaključne ocene obveznih predmetov v 
7., 8. in 9. razredu – vsi obvezni predmeti razen gospodinjstva in izbirnih 
predmetov);  

2. kriterij – rezultati nacionalnega preverjanja znanja – slovenščina in matematika 
(se upoštevajo samo v primeru, če je na spodnji meji več kandidatov z istim 
številom točk iz ocen in uspeha) in  

3. kriterij – merila posameznih šol. 
 
Pri tem pa so učenci s posebnimi potrebami »v prednosti« (če sploh lahko tako rečemo) 
pred svojimi vrstniki, saj je v 19. členu Pravilnika o vpisu v srednje šole (2006) zapisano: 
Kandidat s posebnimi potrebami, ki izpolnjuje vpisne pogoje za vpis v izobraževalni 
program, v katerega se je prijavil in ima veljavno odločbo o usmeritvi v ta izobraževalni 
program, ne sodeluje v izbirnem postopku iz 17. oz. 18. člena tega pravilnika. 
 
Makarovič (1975, str. 28) navaja, da so poklicne želje v veliki meri odvisne od šolskega 
uspeha v osnovni šoli predvsem v nižjih razredih. In nadaljuje, da se pri učencu, ki dosega 
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dobre ocene, izoblikuje veselje do šolskega dela in s tem tudi do poklicev, ki zahtevajo 
daljše izobraževanje. Pri učencu, ki dobiva slabe ocene, pa se neredko izoblikuje odpor 
do šole, zato se tak učenec raje odloča za poklice, kjer bo imel čim manj opravka s šolo 
(Makarovič, 1975, str. 29). 
 
Šolski uspeh pa ni odvisen samo od otrokovih umskih sposobnosti. V zelo veliki meri je 
odvisen tudi od poklica in izobrazbe staršev (Makarovič, 1975, str. 29). 
 
 

3.1.7 Družina 
 
Pomembno vlogo pri poklicnem odločanju imajo starši, ki so otroku model, po katerem 
oblikuje svoja stališča in vrednote do dela in izobraževanja. Vpliv tradicije, ki je bil pri 
mnogih poklicih v preteklosti zelo močan, danes ni več toliko navzoč. Včasih pa se še 
vedno zgodi, da starši na otroka nezavedno projicirajo želje in cilje iz svoje preteklosti in si 
želijo, da bi njihovi otroci dosegli tisto, česar sami niso. Zavedati pa se je potrebno, da so 
otroci osebnost zase in imajo kljub podobnostim s starši svoje specifične osebnostne 
lastnosti. Z vsemi informacijami, ki jih o svojem otroku imajo, ter informacijami, ki jim jih 
posreduje strokovna služba, lahko starši otroku zelo pomagajo pri tehtanju različnih 
alternativ. Pomembno pa je tudi spodbujanje k samostojnim odločitvam (Verhovnik, 2004, 
str. 87). 
 
Tudi Marciuševa (2007, str. 13) navaja, da je za pravočasno načrtovanje in iskanje 
poklicnih poti učencev in kasneje dijakov prav, da tudi odrasli spodbujamo njihova iskanja, 
jim pomagamo, da je končna odločitev za izbiro študija premišljena – res tista prava.  
 
Moramo pa biti pri pomoči, svetovanju, vplivanju staršev previdni. Starši imajo v obdobju 
adolescence ključni vpliv na intelektualno, socialno in emocionalno komponento 
osebnostnega razvoja. Številne razprave se osredotočajo na ambicije in motive staršev, ki 
pa so lahko tudi negativni (Kogovšek, Pavlin, 2007, str. 675), saj pogosto na otroke 
projicirajo svoje lastne želje in ne upoštevajo otrokovih resničnih želja, imajo v zvezi z 
otroki (pre)visoke ambicije (zelo veliko pričakujejo glede stopnje izobrazbe), omejujejo 
otroke s svojim lastnim (omejenim) poznavanjem možnosti izobraževanja in zaposlovanja, 
se težko sprijaznijo, da bi otroci delovali zunaj družinske tradicije, okolja ... (Pregelj Arčon 
in Skrt Leban, 1998b, str. 28). 
 
Da je sodelovanje staršev pri pripravi na izbiro poklica oz. izobraževalnega programa 
svojega otroka zelo pomembno, navaja tudi Žerovnikova (1997, str. 59). Starši morajo biti 
seznanjeni z namenom in potekom dejavnosti v šoli, morajo biti seznanjeni z možnostmi 
napredovanja v za otroka primernih izobraževalnih programih. Prav tako je pomembno, da 
so seznanjeni z vsemi ovirami in omejitvami. Za pomoč pri vzgoji in pripravi otrok na 
poklicno življenje potrebujejo starši dobre in zanesljive informacije. 
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Kako pomemben vpliv imajo starši na svoje otroke, govorijo mnoge raziskave: 
– Danes že klasična raziskava Toličiča in Zormana (1977) je pokazala, da so aspiracije 

otrok kvalificiranih in nekvalificiranih delavcev pomembno nižje kot aspiracije enako 
sposobnih otrok strokovnih delavcev, saj prvi v družini ne dobijo dovolj spodbud 
(Marentič Požarnik, 2000, str. 193). 

– Do zanimivih ugotovitev so prišli Peček, Čuk in Lesar (2006) v svoji raziskavi o učnem 
uspehu in vpisu osnovnošolcev na srednje šole glede na izobrazbo staršev.  

 
Splošna ugotovitev je, da čim bolj izobraženi so starši, tem večja je verjetnost, da bo 
učenčev uspeh boljši, čimmanj izobraženi so starši, tem večja je verjetnost, da bo njegov 
učni uspeh slabši (Peček, Čuk in Lesar, 2006, str. 21–27): 
– Otroci očetov z osnovno šolo imajo večinoma zadosten in dober učni uspeh, otroci 

očetov s poklicno šolo dober, prav dober in v nekoliko manjši meri odličen uspeh, s 
štiriletno srednjo šolo v največji meri odličen, potem prav dober in nato dober in otroci 
očetov z visoko šolo odličen in prav dober splošni učni uspeh. So pa tudi izjeme 
(Peček, Čuk in Lesar, 2006, str. 21). 

– Največ otrok mater z osnovno šolo ima dober in zadosten učni uspeh, največ otrok 
mater s poklicno šolo dober in prav dober uspeh, največ otrok mater s štiriletno srednjo 
šolo odličen uspeh, nato prav dober in dober splošni učni uspeh ter največ otrok mater 
z visoko izobrazbo odličen in več kot polovico manj prav dober splošen učni uspeh. 
(Peček, Čuk in Lesar, 2006, str. 23). 

– Nadalje isti avtorji ugotavljajo, da višja je izobrazba očeta, večja je verjetnost za vpis v 
daljše in zahtevnejše programe otrok, nižja je izobrazba, večja je verjetnost, da se 
bodo otroci vpisovali v krajše srednješolske programe (Peček, Čuk in Lesar, 2006, str. 
25).  

– Enako velja za izobrazbo matere (Peček, Čuk in Lesar, 2006, str. 27), vendar ne 
povsem premosorazmerno. 

 
Tudi nekatere druge raziskave, ki so bile narejene, nas pripeljejo do podobnih sklepov. 
Npr. mednarodna raziskava o pismenosti odraslih potrjuje, da so v Sloveniji velike razlike 
v pisnih spretnostih mladih glede na izobrazbo staršev: nižjo raven pismenosti dosegajo 
posamezniki iz družin z nižjimi stopnjami izobrazbe in nasprotno (Peček, Čuk in Lesar, 
2006, str. 28). 
 
Da so pri nas učenci staršev z višjo izobrazbo dosegli boljše rezultate kot učenci manj 
izobraženih staršev, sta pokazali tudi tretja mednarodna raziskava trendov znanja 
matematike in naravoslovja (TIMSS5) iz leta 1995 in leta 2003 (Peček, Čuk in Lesar, 
2006, str. 28). 

                                                       

 
Zanimivi pa so posamezniki, ki opisanim zakonitostim uidejo. Tako imamo otroke, ki imajo 
kljub visoki izobrazbi staršev nizek splošni učni uspeh in se vpisujejo v krajše 

 
5  TIMSS: Mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja, angl. Trends in 

International Mathematics and Science Study. 
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srednješolske programe. Poleg tega pa imamo tudi učence, katerih starši imajo le 
osnovno šolo, pa so bili po uspehu odlični in se vpisujejo tudi v gimnazijske programe 
(Peček, Čuk in Lesar, 2006, str. 29). 
 
Zanimiva je tudi raziskava Bevčeve (2003, str. 94), s katero je ugotovila, da je bila stopnja 
diplomiranja najvišja za študente z najmanj izobraženimi starši (najnižja pa za tiste, 
katerih starši imajo gimnazijo), glede na poklic pa za tiste iz kmečkih družin.  
 
Že omenjena Toličič in Zorman (1977, str. 329) ugotavljata, da so aspiracije močno 
odvisne od družine, v kateri otrok živi. Bolj izobraženi starši s svojimi stališči in vzgojo 
usmerjajo svoje otroke k bolj oddaljenim ciljem, ki zahtevajo več učenja in daljše šolanje. 
V nasprotju s tem pa manj izobraženi starši usmerjajo svoje otroke k bližjim ciljem, ki jih 
otrok hitreje doseže in pride prej do zaslužka. Glavni razlog je torej v stališčih in vrednotah 
družine, ki vplivajo tudi na odnos do izobrazbe. Makarovič (1984, str. 191) pa v svoji 
raziskavi izpostavi, da je ključni faktor realizacije sposobnosti posameznikova lastna 
percepcija teh sposobnosti – ali percepcija njegovih staršev, zlasti matere; materina 
ocena primernosti otroka za šolanje pa je v največji meri pogojena po šolskem uspehu.  
 
Po omenjenih dveh analizah je torej nadaljnje šolanje otroka pogojeno predvsem s 
subjektivnimi dejavniki, kot so materino mnenje, stališča in vrednotenje izobraževanja, 
šolski uspeh otroka. Kakšno vlogo imajo materialne možnosti družine, pa si raziskavi 
nasprotujeta. 
 
Medtem ko prva ne vidi tolikšne vloge finančne zmogljivosti družine, druga izpostavlja, da 
je odločitev otroka in njegovih staršev v zvezi z nadaljnjim šolanjem v okviru objektivnih 
razmer, kar pomeni, da je odločitev o nadaljnjem otrokovem šolanju povezana z 
izračunom stroškov in prednosti, ki naj bi ga le-to imelo (Peček, Čuk in Lesar, 2006, str. 
30). 
 
 

3.1.8 Drugi dejavniki 
 
Poleg že obravnavanih dejavnikov pa na poklicno odločitev vplivajo še drugi dejavniki: 
 
– Zdravstveno stanje 

Gramc-Kolenčeva (2002, str. 44) omenja zdravstvene sposobnosti, saj moramo pri 
izbiri poklica upoštevati tudi zdravstvene zahteve posameznega poklica. Določene 
zdravstvene težave – kronična obolenja, telesne napake – so lahko velika ovira za 
opravljanje nekaterih poklicev. 

 
– Lokacija srednje šole 

Med dejavniki okolja se kot pomemben dejavnik izbora pojavlja lokacija srednje šole. 
Učenci se pogosteje odločajo za šole, ki so v njihovem domačem ali bližnjem kraju, kar 
jim omogoča vsakodnevno vračanje domov. S tega vidika so učenci iz velikih mest v 
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prednosti, saj se lahko odločajo med večjim številom šol in programov, ne ozirajoč se 
na problem ločitve od doma (Verhovnik, 2004, str. 87). 

 
– Možnost zaposlitve 

Verhovnikova (2004, str. 87) navaja, da so redki učenci, ki kot razlog poklicne odločitve 
navajajo možnost zaposlitve. Perspektivnost delovnih mest je zaradi hitrih sprememb 
na trgu dela težko predvideti. Pomemben dejavnik na področju zaposlovanja je 
izobrazba. Brez zaposlitve ostajajo predvsem osebe z nižjimi stopnjami izobrazbe oz. 
osebe z izobrazbeno smerjo, po kateri na trgu dela ni zadostnega povpraševanja. Žal 
pa je potrebe po določenem profilu težko predvideti za nekaj let vnaprej. Ekonomske 
razmere se v naši družbi v zadnjih letih zelo spreminjajo. Zaposlitev ni več stalnica in 
zato je potrebno naše učence pripraviti na možnost sprememb in potrebe po 
prilagajanju ter izobraževanju med poklicno kariero. 

 
– Poznavanje poklica 

Za dobro poklicno odločitev je poleg poznavanja sebe pomembno tudi dobro 
poznavanje poklicev. Poleg naziva poklica mora mladostnik poznati še (Gramc-Kolenc, 
2002, str. 44):  

− področje dela (namen, vrsta dela in naloge poklica), 
− delovne pripomočke (delovna sredstva, materiali),  
− delovne pogoje (lahko so lažji ali težji),  
− posebne zahteve poklica (znanja, spretnosti, sposobnosti). 

 
– Štipendiranje 

Že omenjeno pri vlogi staršev je finančno stanje družine pomemben dejavnik za 
nekatere posameznike pri izbiri poklicne oz. izobraževalne poti. Glede na današnje 
razmere menimo, da bo takih posameznikov vse več. 

 
Po mnenju Jerala-Zverove (2009, str. 29) si usodo krojimo sami. In za boljšo lastno usodo 
med drugim priporoča pridobitev čim višje izobrazbe in po šolanju (po)iskanje primerne 
zaposlitve. To sta dva izmed več pogojev za kakovostno življenje, ki si ga vsi nedvomno 
želimo. In za to se moramo seveda potruditi. 
 
 

3.2 RAZVOJ POJMA O POKLICNI SAMOPODOBI 
 
Oblikovanje identitete je psihološki proces, v katerem se posameznik opredeljuje glede 
tega, kdo je, kaj ceni, o ciljih, usmeritvah, ki so pomembni za njegovo življenje v 
prihodnosti, pa tudi glede načinov, kako bo zastavljene cilje uresničil (Zupančič, 2004, str. 
571). Razvoj identitete poteka na različnih področjih posameznikovega življenja. Običajno 
se posamezniki najprej identificirajo na podlagi svojih telesnih značilnosti, spola, nato 
spretnosti v socialnih interakcijah, pripadnosti socialnim skupinam, osebnostnih 
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značilnostih, psihosocialni prilagojenosti, po svojih poklicnih izbirah in dosežkih, politični in 
religiozni usmeritvi, vrednotah in življenjskih filozofijah (Zupančič, 2004, str. 578). 
 
Izbira poklica pri posameznikih poteka postopno in se začenja že pred obdobjem 
mladostništva (Zupančič, 2004, str. 583). Različni avtorji (npr. Ginzberg, 1988, Super, 
1984) so opredelili nekaj razvojnih obdobij v poklicnem razvoju. 
 
Ginzberg razlaga razvoj poklicnega odločanja skozi tri obdobja – domišljijsko obdobje, 
obdobje preizkušanja ter realistično obdobje (več o tem glej pri teorijah izbire v poglavju 
2.6). 
 
Super (1976, 1984) poklicno odločanje razlaga v okviru razvoja pojma o poklicni 
samopodobi. Po tej razlagi naj bi imel posameznikov pojem o sebi osrednjo vlogo pri izbiri 
poklica, do številnih sprememb v pojmu poklicne samopodobe pa naj bi prišlo v 
mladostništvu in zgodnji odraslosti. V srednjem mladostništvu posamezniki oblikujejo 
predstave o poklicu, ki se prepletajo z njihovim globalnim pojmom o sebi. To obdobje 
avtor imenuje kristalizacija. Med 18. in 22. letom mladostniki zožijo svojo poklicno izbiro 
(obdobje specifikacije) in se vključujejo v dejavnost, ki jim bo omogočila izvajanje 
določenega poklica, nahajajo se v obdobju specifikacije. Med približno 22. in 24. letom, tj. 
v obdobju implementacije, naj bi mladostniki zaključili svoje izobraževanje za določen 
poklic in se prvič zaposlili. O specifični, ustrezni poklicni karieri pa se odločajo šele v 
naslednjem, tj. v obdobju stabilizacije. To se zgodi med približno 25. in 34. letom, nato 
naprej v obdobju druge polovice zgodnje odraslosti težijo k napredovanju v specifični 
delovni karieri in doseganju višjega poklicnega položaja. To obdobje Super imenuje 
konsolidacijo. Starostne zamejitve avtor pojmuje kot približne, ne pa toge, raziskovanje 
poklicev v mladostništvu pa kot ključno sestavino posameznikovega pojma o poklicnem 
sebi (Zupančič, 2004, str. 584). 
 
 

3.3 KORAKI DO IZBIRE POKLICA 
 
Žerovnikova (1997, str. 26) pravi, da je poklicno odločanje proces, ki zahteva dolgotrajno 
pripravo. Ni le enkratno dejanje, ampak kontinuiran proces večkratnega zaporednega 
odločanja. V preteklosti je pripravljala in preizkušala različne dejavnosti, ki pomagajo pri 
pripravi na samostojno izbiro poklica. Razdelila jih je na več korakov: 
– Prvi korak predstavlja sistematično razvijanje interesov pri otrocih in mladostnikih. 

Primerne so različne dejavnosti in aktivnosti, s katerimi se otroci in mladostniki 
ukvarjajo v šoli in izven nje. Izmed množice aktivnosti bodo postopoma obdržali le 
peščico tistih, s katerimi se bodo radi ukvarjali. Te bodo podlaga za oblikovanje njihovih 
poklicnih interesov. 

– Drugi korak je spoznavanje dejavnosti v najširšem smislu. Delno se seznanijo z njimi 
že pri razvijanju interesov, vendar jim je treba omogočiti spoznavanje dejavnosti tudi v 
njihovem »delovnem« okolju. S takšnimi aktivnostmi pridobivajo najbolj splošne 
poklicne informacije. 
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– Spoznavanje poklicev je tretji korak na poti odločanja. Aktivnosti so namenjene 
poglobljenemu informiranju in pridobivanju izkušenj. 

– Iskanje poklicnih ciljev je zadnji, četrti korak v procesu priprave na izbiro poklica. 
 
Konečnik Vidmarjeva (2006) navaja, da so zelo pomembne pravočasne priprave na 
poklicno odločanje. Še posebej dolgotrajne so priprave pri mladostnikih pred prvo poklicno 
odločitvijo, ker so šele na pragu življenja in nimajo izkušenj, ki bi jim pomagale pri 
opredeljevanju. Pomoč pri izbiri poklica pa ne potrebujejo samo osnovnošolci, potrebujejo 
jo celo študentje. 
 
Tudi Center za karierno orientacijo Univerze v Waterlooju (2013) govori o kariernem 
odločanju kot o procesu. Navaja 5 korakov pri karierni odločitvi: 

1. Vizija: kakšno naj bo osebno in poklicno življenje v prihodnosti; pri postavitvi cilja 
bodimo realistični, a se ne omejujmo preveč; razmislimo o morebitnih ovirah na 
svoji poti. 

2. Začetna odločitev oz. sklep: ocenimo različne možnosti; bodimo pozorni na 
svoja občutja ob vsaki alternativi. 

3. Postavitev cilja: ta omogoča kontrolirati svoje življenje; pri postavljanju in 
doseganju cilja je zelo pomembno naše stališče; dosežemo lahko tisto, v kar 
verjamemo; cilj naj bo postavljen v skladu z naslednjimi kriteriji: S (angl. 
specific), M (angl. measurable), A (angl. achievable), R (angl. realistic), T (angl. 
time specific). 

4. Priprava akcijskega načrta: napišimo si strategijo – po korakih, z vmesnimi cilji. 
5. Akcija – delovanje: po začrtani poti; možne so tudi spremembe; dosežke je 

potrebno proslaviti; pozitivno razmišljanje; napake so dovoljene; zapomnimo si, 
kam vodi pot (predstavljajmo si končno sliko). 

 
Podobno Karierni center Univerze v Mariboru pri razvoju kariere navaja, da gre za 
dolgotrajen oziroma vseživljenjski proces, ki se začenja z izbiro šole oz. študijskega 
programa in se tako rekoč nikoli ne konča. Seveda tak proces od posameznika zahteva 
zajetno mero motivacije, truda, dodatnega izobraževanja ter veliko aktivnosti, a mu hkrati 
ob večjem osebnem zadovoljstvu povečuje možnosti za perspektivno zaposlitev oziroma 
pridobitev druge. 
 
Eden od modelov načrtovanja kariere poteka po naslednjih korakih: 
– določitev kariernih ciljev, 
– samoocena (ocenitev lastnih znanj, interesov, veščin, vrednot, posebnosti in slabosti), 
– raziskovanje (zbiranje informacij o področju, ki nas zanima), 
– priprava akcijskega načrta za dosego ciljev. 
Cilji naj bodo: specifični, merljivi, dosegljivi, realni in časovno opredeljeni. 
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Aktivnosti, povezane s kariernim upravljanjem (angl. career management), sta še 
podrobneje predstavila Werner in DeSimone (2009, str. 399): 

1. Karierno raziskovanje (angl. career exploration) – vsebuje pridobivanje 
informacij o sebi in okolju. 

2. Zavedanje sebe in okolja (angl. awareness of self and environment) – uspešno 
karierno raziskovanje bo pripeljalo posameznika do globljega zavedanja samega 
sebe ter do razumevanja priložnosti in ovir, prisotnih v okolju. To zavedanje 
posameznika lahko pripelje do postavitve ali poprave kariernega cilja, če pa so 
karierni cilji že postavljeni, pa do strategije njihove izpeljave. 

3. Postavitev cilja (angl. goal setting) – to je rezultat, za katerega se posameznik 
odloči, da ga bo dosegel. Cilji so lahko specifični (npr. postati želim partner v 
svoji računovodski firmi do 35. leta) ali splošni (npr. rad bi bil uspešen in 
spoštovan vodja). Če so cilji do neke mere zasnovani na zavedanju o sebi in 
okolju, so tudi realistični. 

4. Strategija izpeljave (angl. strategy development) – pomeni akcijski načrt za 
dosego kariernega cilja. Efektivna strategija mora vsebovati dejanja, ki morajo 
biti izvršena ter časovni okvir. 

5. Strategija »implementacije« (angl. strategy implementation) – pomeni izpeljavo 
strategije, ki si jo je posameznik zastavil. Sledenje realistični strategiji, nasprotno 
od delovanja brez jasno definiranih načrtov, povečuje verjetnost za dosego cilja. 
Lažje je človeku priti do tja, kamor želi, če ima načrt, ki mu sledi. Mnogo ljudi ima 
izdelane načrte, potem pa jim spodleti pri izpeljavi. 

6. Napredovanje proti cilju (angl. progress toward the goal) – to je stopnja, ko je 
posameznik že blizu cilja. 

7. Povratne informacije delavcev in drugih virov (angl. feedback from work and 
non-work sources) – pomembne informacije na poti proti doseganju cilja lahko 
dobimo iz dveh virov: virov, povezanih z delom (npr. sodelavcev, nadzornih 
delavcev, specialistov), in drugih virov, ki niso povezani z delom (npr. prijateljev, 
družinskih članov, učiteljev). 

8. Karierna ocena (angl. career appraisal) – povratne informacije in informacije o 
napredovanju proti kariernemu cilju dopustijo posamezniku, da oceni svojo 
kariero. Ta ocena vodi naprej do kariernega raziskovanja in proces kariernega 
upravljanja se nadaljuje z naslednjim ciklom aktivnosti. 

 
In takega načrtovanja poklicne poti in upravljanja s svojo kariero bi morali učiti otroke že v 
osnovni šoli, seveda prilagojeno njihovi starosti oz. zrelosti ter s posebno pozornostjo na 
otroke s posebnimi potrebami. 
 
 

3.4 TEŽAVE PRI KARIERNEM ODLOČANJU 
 
Taksonomijo težav pri kariernem odločanju so Gati in sodelavci (1996) razvili z interakcijo 
med teoretičnim razmišljanjem in empiričnim preverjanjem. Da bi bila taksonomija 
razumljiva in vsestranska ter da bi odražala kontekst resničnega življenja, so avtorji od 
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200 svetovancev in 10 ekspertov s področja psihološkega kariernega svetovanja pridobili 
opise težav pri kariernem odločanju.  
 
Avtorji so primerjali te opise s teoretičnim modelom in s tem zagotovili, da so v kategorije 
modela vključili vse pomembne in relevantne težave. V postavljeni teoretični taksonomiji 
so klasificirali težave pri kariernem odločanju v tri glavne klastre oz. širše kategorije, ki se 
nadalje delijo na 10 specifičnih kategorij težav. Prva širša kategorija, pomanjkanje 
pripravljenosti, vključuje tri kategorije težav, ki lahko nastopijo pred pričetkom procesa 
kariernega odločanja (Gati idr., 1996):  

a) pomanjkanje motivacije za pričetek procesa kariernega odločanja,  
b) splošna neodločnost, ki se nanaša na vse vrste odločitev,  
c) disfunkcionalna prepričanja, vključno z iracionalnimi pričakovanji o procesu 

kariernega odločanja (npr. »Prepričan sem, da obstaja idealni študij, ki mi 
ustreza.«). 

 
Ostali dve širši kategoriji težav, pomanjkanje informacij in nekonsistentne informacije, 
vključujeta kategorije težav, ki lahko nastopijo med aktualnim procesom kariernega 
odločanja. Pomanjkanje informacij vključuje štiri kategorije težav:  

a) pomanjkanje znanja o korakih procesa kariernega odločanja,  
b) pomanjkanje informacij o sebi,  
c) pomanjkanje informacij o različnosti kariernih alternativ (npr. študijev, poklicev),  
d) pomanjkanje informacij o poteh pridobivanja dodatnih informacij. 

 
Tretja širša kategorija težav, nekonsistentne informacije, vključujejo naslednje kategorije 
(Zagoričnik, Pečjak, 2007, str. 10, 12): 

a) nezanesljive informacije – težave, povezane z nezanesljivimi ali kontradiktornimi 
informacijami (npr. nadpovprečne ocene v šoli in nizek IQ na testu inteligentnosti),  

b) notranji konflikti – konflikti znotraj posameznika, kot so nasprotujoče si preference 
ali težave v zvezi s potrebo po sklepanju kompromisov,  

c) zunanji konflikti – konflikti, ki vključujejo vpliv pomembnih drugih oseb. 
 
V šoli si prizadevamo, da bi bilo težav pri poklicnem odločanju čim manj. Se jim pa seveda 
v celoti ne moremo izogniti in jih s posamezniki poskušamo čim uspešneje reševati. 
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Slika 3: Taksonomija težav pri kariernem odločanju 

 
Vir: Gati, 1996; Zagoričnik in Pečjak, 2007 
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4 OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI 
 

4.1 DEFINICIJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 
 
Zakon o osnovni šoli (2006) v 11. členu takole določa otroke s posebnimi potrebami: 
– otroci z motnjami v duševnem razvoju, 
– slepi in slabovidni otroci, 
– gluhi in naglušni otroci, 
– otroci z govornimi motnjami, 
– gibalno ovirani otroci, 
– dolgotrajno bolni otroci, 
– otroci z motnjami vedenja in osebnosti, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje 

izobraževalnih programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene izobraževalne 
programe oziroma posebni program vzgoje in izobraževanja, 

– učenci z učnimi težavami, 
– posebej nadarjeni učenci.  
 
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP, 2011) pa v svojem 2. členu 
govori, da so otroci s posebnimi potrebami otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in 
slabovidni otroci oz. otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z 
govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s 
primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s 
čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje 
in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in 
izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja. 
 
Ker je v empirični raziskavi, predstavljeni v nadaljevanju magistrske naloge, med otroki s 
posebnimi potrebami največ otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, jih 
bomo podrobneje predstavili. 
 
Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami 
ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s 
posebnimi potrebami (2003) določa, da so otroci s primanjkljaji na posameznih področjih 
učenja tisti otroci, pri katerih se zaradi znanih ali neznanih motenj v delovanju centralnega 
živčnega sistema pojavljajo zaostanki v razvoju v zvezi s pozornostjo, pomnjenjem, 
mišljenjem, koordinacijo, komunikacijo, z razvojem socialnih sposobnosti in z 
emocionalnim dozorevanjem in pri katerih se kažejo izrazite težave v zvezi z branjem, 
pisanjem, pravopisom in računanjem. Primanjkljaji na posameznih področjih učenja trajajo 
celo življenje in vplivajo na učenje in vedenje. 
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Otrok je lahko prepoznan kot otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja le v 
primeru, ko so se izrazite učne težave pokazale že v dosedanjem šolanju in jih ni bilo 
mogoče odpraviti kljub prilagoditvam metod in oblik dela oziroma z vključevanjem v 
dopolnilni pouk in v druge oblike individualne in skupinske pomoči. Otrok kljub vsej 
pomoči pri posameznem predmetu ali več predmetih ni dosegel minimalnega standarda 
znanja. Primarno niso pogojeni z vidnimi, slušnimi ali motoričnimi motnjami, motnjo v 
duševnem razvoju, emocionalnimi motnjami in neustreznimi okoljskimi dejavniki, vendar 
pa lahko nastopajo skupaj z njimi. Ti otroci v procesu šolanja potrebujejo naklonjenost 
učiteljev in sošolcev ter določene prilagoditve. 
 
Od 1. 5. 2014 dalje pa veljajo še podrobnejši in natančnejši Kriteriji za opredelitev vrste in 
stopnje primanjkljaja, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami. V teh je opredelitev 
naslednja (Kriteriji za opredelitev …, str. 19): kot otroke s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja usmerjamo otroke s težjo obliko specifičnih učnih težav, pri katerih zaradi 
znanih ali neznanih motenj ali razlik v delovanju centralnega živčnega sistema kljub 
povprečnim ali nadpovprečnim intelektualnim sposobnostim pojavljajo izrazite težave pri 
branju, pisanju, pravopisu in/ali računanju. Pojavljajo se tudi zaostanki v razvoju in/ali 
motnje pozornosti, pomnjenja, mišljenja, koordinacije, komunikacije, socialnih sposobnosti 
in/ali emocionalnega dozorevanja. Primanjkljaji vplivajo na kognitivno predelovanje 
besednih in nebesednih informacij, ovirajo usvajanje in avtomatizacijo šolskih veščin ter 
vse življenje vplivajo na učenje in vedenje. So notranje narave in niso primarno pogojeni z 
neustreznim poučevanjem in drugimi okoljskimi dejavniki, vidnimi, slušnimi ali motoričnimi 
okvarami, nevrološkimi motnjami in motnjami v duševnem razvoju ter vedenjskimi in 
čustvenimi težavami ali motnjami, čeprav se lahko pojavljajo skupaj z njimi. 
 
Kriteriji za opredelitev primanjkljajev na posameznih področjih učenja pa so naslednji 
(Kriteriji za opredelitev …, str. 23): 

1. Kriterij pomeni dokazano neskladje med strokovno določenimi in utemeljenimi 
pokazatelji globalnih intelektualnih sposobnosti in dejansko uspešnostjo na 
naslednjih področjih učenja, in sicer branja, pisanja, računanja in pravopisa. 

2. Kriterij so obsežne, izrazite težave (pervazivne) na enem ali več izmed štirih 
področij šolskih veščin (branje, pisanje, pravopis, računanje), ki vztrajajo in so 
izražene do te mere, da otroku izrazito otežujejo napredovanje v procesu 
učenja. 

3. Kriterij vključuje slabšo učinkovitost učenja zaradi pomanjkljivih in/ali motenih 
kognitivnih in metakognitivnih strategij (sposobnost organiziranja in strukturiranja 
učnih zahtev) in/ali motenega tempa učenja (hitrost predelovanja informacij). 

4. Kriterij je dokazana motenost enega ali več psiholoških procesov, kot so 
pozornost, spomin, jezikovno procesiranje, socialna kognicija, percepcija, 
koordinacija, časovna in prostorska orientacija, organizacija informacij itd. 

5. Kriterij izključuje senzorne okvare, motnje v duševnem razvoju, druge duševne 
in nevrološke motnje, čustvene in vedenjske motnje, kulturno in jezikovno 
različnost ter psihosocialno neugodne okoliščine in neustrezno poučevanje kot 
glavne povzročitelje primanjkljajev na posameznih področjih učenja, čeprav se 
lahko pojavljajo skupaj z njimi. 
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Za identifikacijo otroka s primanjkljaji na posameznih področjih učenja je potrebno 
izpolnjevanje vseh kriterijev. 
 
Skupina motenj je heterogena in vključuje specifične motnje branja (disleksijo), 
pravopisne težave (disortografijo), specifične motnje računanja (specifične aritmetične 
učne težave in diskalkulijo) motnje pisanja (npr. disgrafijo) in primanjkljaje na področju 
praktičnih ter socialnih veščin (neverbalne motnje učenja in dispraksija). 
 
Primanjkljaje na posameznih področjih učenja opredeljujejo otrokova močna področja in 
primanjkljaji. Otrok s primanjkljaji ima na nekaterih področjih učenja (branje, pisanje, 
računanje, pravopis) izrazito nižje izobraževalne dosežke, kot bi jih pričakovali glede na 
starost, razred, sociokulturno okolje in raven intelektualnih sposobnosti. Pri opredelitvi je 
ključno vztrajanje primanjkljajev kljub vsaj šestmesečnemu izvajanju prvih treh korakov 
modela odziv na obravnavo – v skladu z zakonom o osnovni šoli: prilagoditve metod in 
oblik dela (notranja diferenciacija in individualizacija), vključevanje v dopolnilni pouk in v 
druge oblike individualne in skupinske pomoči. 
 
Za premagovanje primanjkljajev na posameznih področjih učenja in učno napredovanje 
otrok nujno potrebuje empirično dokazano učinkovite oblike specialnopedagoške pomoči, 
psihopedagoške ter druge oblike podpore in pomoči, nujen je tudi otrokov trud. 
 
Primanjkljaji na posameznih področjih učenja se pojavijo v obdobju šolanja, vendar pa se 
izražajo v polni meri šele takrat, ko zahteve presežejo posameznikove, na specifičnih 
področjih omejene zmožnosti (časovno omejeni testi, branje in pisanje kompleksnih 
poročil ob prisotnosti časovnih rokov, velika količina obremenitev). Težave vztrajajo, 
čeprav se v teku razvoja lahko kažejo na različne načine (npr. adolescenti z disleksijo 
usvojijo dekodiranje in število napak se zmanjša, vendar pa še vedno berejo počasi in z 
zavestnim naporom). 
 
Primanjkljaje na posameznih področjih učenja lahko diagnosticiramo šele po začetku 
formalnega poučevanja veščin pisanja, branja, pravopisa in računanja; ugotavljamo jih 
lahko tudi v kasnejših obdobjih šolanja in življenja, če imamo dokazila o zgodnjem 
začetku. Diagnostično ocenjevanje mora temeljiti na več virih, pri čemer posamezni 
podatki ne zadostujejo. Za diagnozo je potrebna klinična diagnostična ocena, ki vključuje 
sintezo ugotovitev posameznikove zdravstvene, razvojne, šolske in družinske zgodovine 
(anamneze) ter različne formalne in neformalne mere šolskih veščin in kognitivnih 
primanjkljajev (Kriteriji za opredelitev …, str. 24). 
 
 

4.2 ZGODOVINA IZOBRAŽEVANJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 
 
Sodobni svet se na vseh področjih izredno hitro spreminja. Nova znanja nam omogočajo 
razumeti tisto, česar še do nedavnega nismo mogli. Dajejo nam možnost za odkrivanje 
novih tehnologij, nova tehnološka spoznanja pa prinašajo velike spremembe v načinu dela 
in življenja. Svet se vse bolj globalizira in povezuje. Globalizirajo pa se tudi vrednote, ki 
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postajajo univerzalne. Prav vrednote pa so pomemben temelj za oblikovanje drugačnega 
sveta in drugačnega položaja človeka. 
 
V ospredje dogajanj vstopa človek. Njegove pravice postavljamo na vrh vseh vrednot. Ker 
so človekove pravice temeljne, jih ni mogoče nikomur omejevati. Mednje spada tudi 
pravica biti drugačen, ne glede na to, ali je drugačnost pričakovana in zaželena, ali ne. Biti 
drugačen hkrati pomeni biti človek s posebnimi potrebami. 
 
 

4.2.1 Dvotirni sistem vzgoje in izobraževanja 
 
Prepričanje, da so osebe z motnjami v razvoju toliko drugačne, da potrebujejo posebne 
pogoje in načine vzgoje in izobraževanja, je staro toliko, kot je staro vzgajanje in 
izobraževanje teh oseb, ugotavlja Opara (2009, str. 11). 
 
Ker smo želeli čim natančneje določiti, v čem so drugačni, smo te ljudi uvrščali v 
kategorije in jih poimenovali s kategoriziranimi izrazi, ki so bili bolj ali manj stigmativni. 
Drugačnost je pomenila potrebo po drugačni vzgoji in s tem specializirane vzgojno-
izobraževalne institucije (Opara, 2009, str. 11). 
 
Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ima v Sloveniji več kot 170-letno 
tradicijo. Prva specializirana šola za gluhe in naglušne otroke je nastala leta 1840 v Gorici, 
prvi oddelki za otroke z motnjami v duševnem razvoju leta 1911 v Ljubljani, prva 
specializirana šola za slepe pa je bila ustanovljena leta 1919 prav tako v Ljubljani (Bela 
knjiga, 2011, str. 277). 
 
Pri nas smo po drugi svetovni vojni zgradili razvejan sistem posebnih šol in zavodov – za 
vsako skupino oziroma vrsto prizadetosti svoj tip šole. Zanje, ki so bile neke vrste 
paralelni sistem vzgoje in izobraževanja, smo imeli tudi posebno zakonodajo, ki je splošna 
šolska zakonodaja s tega področja ni urejala. Na te šole in zavode so se lepile različne 
stigme, podcenjevanja in zapostavljanje. Mnogi so delovali v neprimernih pogojih in bili 
bolj ali manj odmaknjeni očem javnosti. Veljalo je prepričanje, da prizadeti ne sodijo v 
redne – »normalne« šole, kjer bi le obremenjevali in ovirali učenje »normalnih« otrok; zato 
so posebne šole razbremenjevale redne šole. 
 
V obdobju enotne osnovne šole se je naval na posebne šole in zavode še povečal, saj so 
se redne šole želele rešiti prizadetih, ki bi jim le zmanjševali uspeh. Velik pritisk je bil zlasti 
na izločanje učencev z učnimi težavami in učencev z lažjimi motnjami v duševnem 
razvoju. Tedaj je bilo največ otrok v posebnih šolah, v nekaterih okoljih so te šole 
vključevale celo preko 6 % celotne šolske populacije. To stanje je doseglo svoj višek okoli 
leta 1975 (Opara, 2009, str. 11). 
 
Prvi vplivi novih idej so se začeli kazati v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so se 
začeli oglašati starši in posamezni strokovnjaki. Očitki so leteli na izločenost teh šol in 
zavodov, oddaljenost in nepripravljenost rednih šol za sprejem otrok, ki se težje učijo ipd. 
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Posebni, paralelni sistem šolstva pa je otroke z motnjami v telesnem in duševnem 
razvoju, zlasti tiste z lažjimi motnjami v duševnem razvoju, praviloma vodil v slepo ulico 
brez možnosti za ustrezno nadaljevanje po končani posebni šoli. Sčasoma so ideje o 
integraciji postajale vse močnejše, obstoječi sistem pa vse bolj v neskladju s porajajočimi 
vrednotami (enakopravnost, humanizacija, enake možnosti ...). 
 
Ker v 80-ih pa tudi na začetku 90-ih let pri nas ni bilo večjih reform šolstva, se je sistem 
posebnega šolstva začel razkrajati kar sam. Starši so vse pogosteje nasprotovali 
prešolanju v posebne šole, vse več otrok je ostajalo v rednih šolah, vse manj jih je 
prihajalo v posebne šole. Ti procesi niso bili vodeni. Redni del šolskega sistema ni bil ne 
pripravljen ne usposobljen za sprejem teh otrok. V takem stanju so bili največja žrtev prav 
ti otroci, za katere v rednih šolah ni bilo ustrezno poskrbljeno. 
 
S spremembo družbenega sistema ter pod vplivom novih idej in spoznanj so vse bolj 
dozorevala spoznanja, da je treba sistem vzgoje in izobraževanja te populacije temeljito 
spremeniti, pri čemer so pomagali tudi mednarodni dokumenti. Desetletja so trajale 
razprave o tem, kaj pomeni integracija ter kaj spremeniti in kako.  
 
Ko se je v devetdesetih letih pripravljala prenova sistema šolstva, je prišel čas tudi za 
spremembe vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in 
duševnem razvoju. Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju je leta 1995 je prinesla prve 
konceptualne temelje za spremembe. Opustili smo naziv otroci in mladostniki z motnjami 
v telesnem in duševnem razvoju ter uvedli novega: otroci s posebnimi potrebami 
(uporabljen že v mnogih razvitih deželah, prvič leta 1980 v Veliki Britaniji). Predvideli smo 
integracijo vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v celoten sistem vzgoje in 
izobraževanja (Opara, 2009, str. 12). 
 
 

4.2.2 Integracija in inkluzija 
 
Od leta 1920 do 1960 so bili po svetu aktualni segregacija otrok s posebnimi potrebami, 
od leta 1960 do 2000 integracija in po letu 2000 inkluzivna vzgoja in izobraževanje otrok s 
posebnimi potrebami (Brusling in Pepin, 2003, v Kavkler, 2008, str. 10). 
 
V strokovni literaturi so uporabljeni različni termini, s katerimi avtorji označujejo 
vključevanje otrok s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami v redne šolske 
ustanove. Številni so še v bližnji preteklosti (pred letom 2000) navajali, da sta izraza 
inkluzija in integracija sinonima, saj gre v obeh primerih za enake ideje, ravnanja in cilje, a 
danes izrazov večina avtorjev nima več za sinonima. Poudarjajo razlike v pomenu, v 
kakovosti dela in v praktičnem izvajanju vključevanja otrok s posebnimi vzgojno-
izobraževalnimi potrebami (Kavkler, 2008, str. 10–11). 
 
Opara (2009, str. 17) navaja, da je ideja integracije nastala pred dobrimi štiridesetimi leti 
kot rezultat novih spoznanj in vrednot. Velik zagon je dobila leta 1975 z Deklaracijo OZN o 
pravicah prizadetih in prerasla v pravo gibanje. Po svetu so se vrstile številne konference 

71 



 

in posveti o integraciji. Vse so bile usmerjene v to, da prizadetih ni več mogoče vključevati 
in nameščati v odmaknjena območja, temveč jih je treba enakopravno vključevati v okolje. 
Ideja integracije se je kot novonastajajoča kultura hitro širila po razvitem svetu. Dobivala 
je veliko privržencev tako med starši kot med nekaterimi strokovnjaki. Čeprav se je začelo 
dvomiti o primernosti dotedanjih rešitev, je segregacija povsod imela tudi zagovornike, ki 
so bili prepričani, da je najprimernejša obravnava prizadetih v posebnih institucijah z 
ustreznim strokovnim kadrom. Zagovorniki integracije so dokazovali, da posebna vzgoja 
in izobraževanje nista v skladu s človekovimi pravicami, z enakopravnostjo, s humanostjo 
in z drugimi porajajočimi se univerzalnimi vrednotami ter da prizadetih ni mogoče uspešno 
pripravljati za normalno življenje v nenormalnih življenjskih pogojih. 
 
O integraciji se je v strokovnih krogih razpravljalo več desetletij. Razprave so bile različne, 
včasih dialoške, včasih izključujoče. Nekateri so opozarjali, da je pojem integracije 
nejasen. Mnogi ugledni strokovnjaki so skušali opredeliti integracijo in mnogi so svarili 
pred nepravilno in površno rabo pojma. Pojem integracije so tako nekateri uporabljali za 
končni cilj, drugi pa za metodo in način dela s to populacijo. Več je bilo opozoril, da samo 
fizična integracija ne prinaša nujno tudi resnične socialne integracije, saj je samo fizična 
integracija lahko najhujša oblika segregacije. Zato so govorili o resnični in navidezni ali 
psevdointegraciji. Ideja in pojem integracije sta se izčiščevala, širilo pa se je prepričanje, 
da izključevanje drugačnih otrok ni več sprejemljivo. 
 
V vsakem primeru integracija pomeni vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redno 
okolje, zagotavljanje ustreznih pogojev in načinov dela z njimi ter odnose medsebojnega 
sprejetja in spoštovanja. Posameznik bo integriran takrat, kadar bo tudi sam prispeval k 
aktivnostim okolja. Po mnenju Opare (2009, str. 18) se zdi primerna in jasna definicija, da 
je integracija proces vključevanja otrok s posebnimi potrebami v redno okolje v največji 
mogoči meri. 
 
Kavklerjeva pa navaja, da integracija pogosto pomeni le namestitev otroka s posebnimi 
potrebami v redno ustanovo, kjer skuša spremeniti, prilagoditi šolsko in širše okolje otroka 
nekemu »poprečju«, da se lahko vključi v redni sistem vzgoje in izobraževanja in dosega 
predpisane standarde znanja branja, pisanja, računanja, se prilagodi načinu sprejemanja 
informacij, socialnemu okolju, oviram pri gibanju v okolju itd. Kdor torej ni sposoben 
doseči predpisanih minimalnih vzgojno-izobraževalnih dosežkov in se prilagoditi učnemu 
okolju, ne more doseči popolne integracije v šolsko okolje (Kavkler, 2008, str. 11). Tudi 
Corbett (1999, str. 128, v Kavkler, 2008, str. 11) poudarja, da je integriran lahko le otrok, 
ki se prilagodi zahtevam šolskega okolja in ki je pripravljen in sposoben delati tako, kot se 
pričakuje od vrstnikov, kar opredeljuje metafora: Vstopi, če se lahko prilagodiš. 
 
Naziv inkluzija je z angleško govorečega območja prišel k nam pozneje, navaja Opara 
(2009, str. 18). Zagovorniki rabe naziva inkluzija trdijo, da ima drugačen pomen kot 
integracija. Integracija po njihovem mnenju pomeni, da se mora »prizadeti otrok« 
prilagajati splošnemu okolju, inkluzija pa, da se mora tudi okolje prilagajati temu otroku. 
 
Kavklerjeva pa, da inkluzija omogoča vsakemu posamezniku, da sodeluje, kolikor zmore, 
ker doseganje poprečnih dosežkov ni temeljni pogoj za vključitev v šolsko in širše socialno 
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okolje. Razlike posameznikov so temelj za socialno povezovanje, in ne neki poprečni 
dosežki (Kavkler, 2008, str. 11). Corbett (1999, v Kavkler, 2008, str. 11) poudarja, da je 
inkluzija v nasprotju z integracijo popolnejši in drugačen proces vključevanja, ki omogoča 
oblikovanje inkluzivne kulture, v kateri se podpirajo različne potrebe in sprejemajo 
posebnosti, ki jih oblikujejo spol, narodnost, jezikovna pripadnost, različni družbeni statusi, 
stopnje izobrazbe in tudi posameznikove pomanjkljivosti, težave, motnje, bolezni. Inkluzija 
je izpeljana iz idej multikulturnosti in interkulturnosti, sožitju, tolerantnosti, sobivanja, 
strpnosti ipd. Metafora za inkluzijo je: Vstopi, ker spoštujemo razlike in ker si lahko tak, kot 
si.  
 
Po mnenju Viole (2006, v Kavkler, 2008, str. 12) je najpomembneje, da inkluzija omogoča 
dobro prakso vzgoje in izobraževanja za vse otroke (in možnost optimalnega razvoja 
zmožnosti vseh otrok). Sestavni del kontinuuma vzgojno-izobraževalnih možnosti za 
manjši del populacije otrok z izrazitimi posebnimi potrebami (1 odstotek) pa mora biti tudi 
šolanje v specialnih šolah in zavodih, ker lahko le v teh ustanovah optimalno razvijejo 
svoje sposobnosti. 
 
Ann Clement Morrrison navaja, da je inkluzija učinkovit način izobraževanja otrok s 
posebnimi potrebami; to je kombinacija rednega in posebnega izobraževalnega procesa, 
v katerem redni in specialni pedagogi sodelujejo in med seboj razvijajo partnerski odnos. 
Skupaj razvijajo strategije izobraževanja otrok s posebnimi potrebami in tudi vseh drugih 
otrok (Clement Morrison, 2008, v Kavkler idr., 2008, str. 23).  
 
Pridobitve inkluzivne vzgoje in izobraževanja so podprte tudi z raziskovalnimi izsledki 
(Viola, 2006, v Kavkler, 2008, str. 14). Otroci s posebnimi potrebami na področju 
izobraževanja in socialnega vključevanja z ustrezno organiziranim in izvajanim 
vključevanjem v redne šole dosegajo boljše izobraževalne dosežke. Učitelji rednih šol 
imajo do otrok s posebnimi potrebami višja pričakovanja na področju vzgoje in 
izobraževanja od učiteljev specialnih ustanov. Vrstniki, ki se šolajo z učenci s posebnimi 
potrebami, bolje razumejo različnost med otroki, saj se spoznajo s podobnostmi in 
razlikami med ljudmi, spoznajo močna in šibka področja posameznika, naučijo se 
strpnosti, naučijo se pomagati itd. Otroci s posebnimi potrebami imajo v inkluzivni šoli, ki 
upošteva potrebe posameznika, več možnosti za socialne stike z vrstniki. 
 
Tudi Digman in Soan (2008, str. 47) navajata, da če želimo uspešno inkluzijo otrok s 
posebnimi potrebami, potem morajo strokovnjaki, ki se ukvarjajo z njimi, imeti enako 
visoka pričakovanja do njih kot do vseh ostalih otrok ter jih podpirati, jim pomagati in jih 
vključevati v vse šolske aktivnosti. Dati jim je potrebno priložnosti, da dodajo svoj 
prispevek k skupnemu uspehu. Dovoljeno pa jim mora biti, da razvijejo tudi svoje talente. 
 
Otroci s posebnimi potrebami so lahko uspešni v šoli in dosežejo veliko, če strokovnjaki 
prisluhnejo in spoštujejo njih in njihove starše. Vsak otrok mora biti obravnavan kot 
posameznik, delo z njim pa mora biti fleksibilno in kreativno. Kljub svojim posebnim 
potrebam mora otrok videti (občutiti), da je obravnavan enakovredno z drugimi in 
spoštovan (Digman in Soan, 2008, str. 48). 
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Vključevanje otrok s posebnimi potrebami se začne uresničevat takrat, ko učitelji in drugi 
strokovni delavci zares sprejmejo otroka s posebnimi potrebami v svoj razred, šolo in širše 
družbeno okolje. S tem dobijo priložnost, da obogatijo življenje otrok s posebnimi 
potrebami in priložnost za obogatitev lastnega življenja in življenja vrstnikov (Buscaglia, 
2004, v Kavkler, 2008, str. 15). 
 
 

4.3 MOŽNOSTI IZOBRAŽEVANJA ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI 
DANES 

 
Za usmerjene otroke s posebnimi potrebami je Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami (ZUOPP, 2011, 5. člen) določil naslednje izobraževalne programe: 
– program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, 
– prilagojeni program za predšolske otroke, 
– vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, 
– prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim standardom, 
– prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom, 
– posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v 

duševnem razvoju in drugi posebni programi, 
– vzgojni program. 
 
V nadaljevanju podrobneje predstavljamo programe vzgoje in izobraževanja za usmerjene 
otroke s posebnimi potrebami. 
 
 

4.3.1 Izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo 

 
Ti izobraževalni programi so najmanjša stopnja prilagoditev učencem in dijakom s 
posebnimi potrebami. Že sam naziv pove, da so to redni izobraževalni programi, tako po 
vsebini kot po izobrazbenih standardih. Učenci in dijaki morajo doseči vsaj minimalne 
standarde znanja, ki jih določa izobraževalni program (Opara, 2009, str. 35). 
 
V te programe so vključeni tisti učenci in dijaki, ki imajo dovolj sposobnosti za doseganje 
izobraževalnih ciljev. Ker so to otroci z različnimi posebnimi potrebami, jim je potrebno 
prilagoditi izvajanje programa ter jim nuditi dodatno strokovno pomoč. 
 
ZUOPP določa, da se lahko prilagodi:  
– organizacija,  
– način preverjanja in ocenjevanja znanja,  
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– napredovanje,  
– časovna razporeditev pouka. 
 
Za prilagajanje izvajanja izobraževalnih programov so sprejeta posebna navodila po 
vrstah programov, in sicer:  
– navodila za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo za 9-letno osnovno šolo, 
– navodila za izvajanje izobraževalnih programov poklicnega in strokovnega 

izobraževanja s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, 
– navodila za izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo za gimnazijski program. 
 
Poleg prilagoditev pri izvajanju izobraževalnih programov pa je treba tem učencem in 
dijakom zagotoviti dodatno strokovno pomoč. Obseg, vrsto ter način izvajanja dodatne 
strokovne pomoči določa že odločba o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami. 
 
Po Pravilniku o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi 
potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj 
otrok s posebnimi potrebami se v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in 
dodatno strokovno pomočjo, tako v osnovnih kot v srednjih šolah, lahko usmerjajo 
(Pravilnik o organizaciji …, 10. člen):  
– slepi in slabovidni,  
– gluhi in naglušni,  
– otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,  
– gibalno ovirani,  
– dolgotrajno bolni,  
– otroci z mejnimi intelektualnimi sposobnostmi,  
– otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,  
– otroci z motnjami vedenja in osebnosti. 
 
V našo raziskavo so zajeti ravno ti otroci s posebnimi potrebami (to je z odločbo o 
usmeritvi v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo). 
 
 

4.3.2 Prilagojeni izobraževalni programi 
 
V te programe se usmerjajo tisti učenci oz. dijaki, ki jim samo prilagajanje programa in 
dodatna strokovna pomoč ne zadoščata. Ti zaradi primanjkljaja, ovire oziroma motnje 
potrebujejo več pomoči in prilagoditev, ki jim jih lahko zagotovijo le prilagojeni programi. 
Za izvajanje teh programov morajo strokovni delavci imeti veliko specializiranega znanja, 
nekateri učenci in dijaki pa potrebujejo posebne pripomočke in didaktična sredstva, pri 
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delu pa se uporabljajo specifične metode dela. Zato je razumljivo, da prilagojene 
programe izvajajo specializirane šole, oddelki oziroma zavodi. 
 
Prilagaja se lahko:  
– predmetnik,  
– organizacijo,  
– trajanje,  
– način preverjanja in ocenjevanja znanja,  
– napredovanje,  
– časovno razporeditev pouka. 
 
Predmetnik je lahko različno prilagojen. Nekatere vsebine predmetnika so lahko dodane, 
posamezne vsebine predmetov pa so delno spremenjene.  
 
Govorimo o dveh vrstah prilagojenih izobraževalnih programov (Opara, 2009, str. 36–38): 
– z enakovrednim izobrazbenim standardom 

V te programe se usmerjajo slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, otroci z govorno-
jezikovnimi motnjami in gibalno ovirani. 
Razumljivo je, da senzorno ovirani ter gibalno ovirani in dolgotrajno bolni potrebujejo 
prilagoditve v predmetniku in učnem načrtu. Predmetniki so prilagojeni tako, da imajo 
posebni del »specialno-pedagoške dejavnosti«, ki zajema področje komunikacije, 
orientacijo in mobilnost ter računalništvo. To je rehabilitacijsko področje, ki zajema 
govorno in jezikovno komunikacijo, razvoj samourejanja in orientacije, razvoj mobilnosti 
in gibalnosti. Vse druge sestavine programa ohranjajo enake vsebine in izobraževalne 
standarde znanja. 
Pri nas izvajajo osnovnošolske prilagojene izobraževalne programe z enakovrednim 
standardom le specializirane šole in zavodi z ustreznimi materialnimi pogoji, opremo in 
kadri. 
Prilagojene izobraževalne programe z enakovrednim izobrazbenim standardom imamo 
tudi na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja ter splošnega srednjega 
izobraževanja. Tudi te programe izvajajo le specializirane srednje šole in zavodi. 

– z nižjim izobrazbenim standardom 
V izobraževalne programe z nižjim izobraževalnim standardom se usmerjajo otroci z 
lažjimi motnjami v duševnem razvoju in otroci z več motnjami, ki imajo tudi lažje motnje 
v duševnem razvoju. 
Izjemoma se lahko v ta program usmeri tudi otroke z zmernimi motnjami v duševnem 
razvoju po 13. členu Pravilnika o organizaciji in načinu dela komisij ... 
Te programe smo doslej poznali kot programe osnovnih šol s prilagojenim programom. 
Tu je program manj zahteven po vsebini, standard znanja pa je na nižji ravni. 
Omenjene programe izvajajo le specializirane šole ali pa oddelki s prilagojenim 
programom v osnovnih šolah. Absolventi osnovnih šol z nižjim izobrazbenim 
standardom se lahko vključijo v nižje poklicno izobraževanje, ki traja nekaj dalj časa, a 
je izobrazbeni standard enoten. 
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4.3.3 Posebni programi vzgoje in izobraževanja 
 
Ti programi so namenjeni tistim otrokom s posebnimi potrebami, za katere so drugi 
izobraževalni programi prezahtevni. To so otroci z zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami 
v duševnem razvoju in otroci, pri katerih se v času šolanja pojavi potreba po vključitvi v 
rehabilitacijske programe. 
 
Program je sestavljen tako, da zajema naslednja področja: 
– področje skrbi za samega sebe, 
– področje komunikacije, 
– področje razvijanja socialnih veščin, 
– razvoj delovnih sposobnosti in navad. 
 
Ti otroci vse življenje potrebujejo vodenje in različno stopnjo pomoči. Usposobijo se lahko 
za enostavna praktična dela, vendar le izjemoma za povsem neodvisno socialno življenje. 
Po končanem usposabljanju v oblikah, ki je v novejšem času poznano pod imenom 
oddelki vzgoje in izobraževanja – OVI, se ti otroci vključujejo v varstveno-delovne centre, 
ki jim nudijo vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji (Opara, 2009, str. 39). 
 
 

4.3.4 Vzgojni program 
 
Skupina otrok z motnjami vedenja in osebnosti pogosto vznemirja vzgojitelje in učitelje. To 
je skupina otrok s posebnimi potrebami, ki s svojo neprilagojenostjo povzroča specifične 
interakcije v šoli, tako v odnosih med sošolci kot v odnosu do učiteljev. Učitelji pogosto 
navajajo, da imajo največ problemov prav s to populacijo otrok. 
 
Tudi tu (tako kot pri vseh ostalih) velja načelo – čim več otrok vključiti v redne šole. Sistem 
pa predvideva dve možnosti: 
– vzgojni program v izobraževalnem programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo, 
– vzgojni program v zavodu. 
 
V prvem primeru se otrokom z motnjami vedenja in osebnosti v okviru dodatne strokovne 
pomoči nudi pomoč v obliki vzgojnih, socialno-integrativnih, preventivnih, kompenzacijskih 
in korekcijskih programov. Seveda se lahko izdelajo tudi druge prilagoditve (pri 
organizaciji, načinu preverjanja in ocenjevanja znanja idr.). 
 
Otroci z motnjami vedenja in osebnosti, pri katerih je zaradi motenj ogrožen njihov zdrav 
razvoj oziroma ogrožajo okolico, potrebujejo vzgojo v zavodu za vzgojo in izobraževanje 
otrok s posebnimi potrebami (Opara, 2009, str. 39–40). 
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O oddaji otroka v zavod odloči in spremlja izvajanje ukrepa pristojni center za socialno 
delo v skladu z zakonom, ki ureja področje zakonske zveze in družinskih razmerij 
(Pravilnik o organizaciji ..., 15. člen). 
 
 

4.4 POKLICNA ORIENTACIJA OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI 
 
Poklicno svetovanje se v sodobnem svetu vse bolj preoblikuje v karierno svetovanje, 
katerega značilnost je, da učencu že v osnovni šoli omogočimo pridobivanje veščin in 
usposabljanje za sprejemanje lastnih odločitev pri izboru poklica, za prehode med 
izobraževanjem in delom ter nadaljnjim zaposlovanjem. To znanje in veščine bo 
potreboval skozi celo poklicno pot in jih nadgrajeval. Enak pristop uveljavljamo tudi pri 
osebah s posebnimi potrebami (Drobnič, 2011, str. 189). 
 
Programi poklicnega svetovanja za posameznike s posebnimi potrebami imajo enake 
elemente kot tradicionalni programi poklicnega svetovanja, a morajo imeti zaradi 
različnosti (pestrosti) posebnih potreb posebej prilagojene inštrumente, tehnike 
svetovanja, materiale, programe usposabljanja. Cilj poklicnega svetovanja osebam s 
posebnimi potrebami je čim bolj izkoristiti posameznikove potenciale za življenje in delo 
(Zunker, 2012, str. 254). 
 
Drobnič (2011, str. 189) nadaljuje, da poklicne odločitve oziroma usmeritve ne gradimo v 
primanjkljajih ali motnjah, pač pa na njihovih močnih točkah in močnih področjih, ki jih 
skupaj odkrijemo v dejavnikih poklicnega odločanja: interesih, motivih, sposobnostih, 
spretnostih, vrednotah in znanju posameznika ter na drugi strani upoštevanju zunanjih 
dejavnikov: zaposlitveni ponudbi in povpraševanju, izobraževalni ponudbi in ožjem okolju. 
Zato je dobra poklicna vzgoja, ki se začne v zgodnjih obdobjih obveznega šolanja, temelj, 
na katerem gradimo nadaljnji razvoj.  
 
Osebe s posebnimi potrebami se še v večji meri znajdejo med dolgotrajno brezposelnimi 
ali v kratkotrajnih, tveganih, nezanimivih ali slabo perspektivnih zaposlitvah. Zato je 
kakovostna poklicna vzgoja in poklicno svetovanje za otroke s posebnimi potrebami nujno 
v osnovni šoli na nižji in na višji stopnji. 
 
Drobnič (2011, str. 191, 192) nadaljuje, da sodoben pristop v poklicni oz. karierni 
orientaciji predvideva načrt poklicne poti (kariere) ali pa vsaj načrt za prehod. Njegovo 
izhodišče so lastnosti osebe (profil lastnosti osebe), ki vsebuje ugotavljanje ali 
prepoznavanje posebnih potreb, kakšne prilagoditve oseba potrebuje v času 
izobraževanja, in priprave na zaposlitev, ugotavljanje zahtev in izzivov v okolju in ne 
nazadnje potrebno usposobljenost in ustrezne službe ter vire informacij za odločitve. 
Lastnosti osebe presojamo v dinamičnem razvojnem smislu, torej tudi v luči razvoja in ne 
dokončne diagnoze. Na drugi strani pa imamo razmere v okolju (dejavniki v okolju), ki jih 
upoštevamo podobno kot v paradigmi inkluzije – prilagajamo posamezniku z namenom 
čim boljše integracije. Ta pristop ponazarja naslednji model (Drobnič, 2011, str. 192). 
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Slika 4: Model prilagajanja – individualni načrt poklicne poti 

Profil osebnosti:
interesi
vrednote in stališča
sposobnosti, spretnosti, 
veščine
osebnostne lastnosti
oviranost/invalidnost
kompetence
učni uspeh

Dejavniki v okolju:
poklici na trgu (ponudba)
izobraževalna ponudba
razmere na trgu poklicev
zaposlitvene oblike
socialne okoliščine

INFORMIRANJE, UČENJE, ODLOČANJE
Izobraževalni, poklicni cilji, življenjski cilji

POT DO CILJA
Individualni program poklicne kariere
Individualni program usposabljanja

Individualni program zaposlitve
 

Vir: Drobnič, 2011, str. 192 

 
Če je bilo v drugi polovici prejšnjega stoletja izhodišče nezmožnost, oviranost, motnja, 
skratka medicinski diskurz v poklicni orientaciji oseb s posebnimi potrebami, je zdajšnji 
pristop na močnih področjih posameznika, ki jih lahko uveljavi na svoji poklicni (karierni) 
poti. To se povsem sklada s paradigmo inkluzije, v kateri se ravno tako poudarja tisto, kar 
posameznik zna, obvladuje in je uspešen, seveda pa se ne zanika ali prezre motnje, ki jih 
v procesu izobraževanja ali zaposlovanja premagamo z reedukacijo, kompenzacijo ali 
rehabilitacijo. 
 
Ključni dejavniki v karierni orientaciji so motivi (interesi), na katerih je smiselno postavljati 
temeljno odločitev, ki jo potem potrjujemo, korigiramo ali spreminjamo z ugotavljanjem: 
specifičnih sposobnosti (fizične, telesne, zaznavne, umske, čustvene, kinestetične, 
socialne ...), spretnosti (kombinacija telesnih in umskih), sistemom vrednot posameznika 
in poklicnega področja ter kompetencami kot kompleksnim spektrom sposobnosti. Interesi 
in motivi so ključ do uspeha v poklicnem razvoju! Zagotovo pa ne smemo prezreti tudi 
motnje – ne zato da bi posamezniku oteževali zaposlitveni razvoj z nevarnostjo 
stigmatizacije, pač pa da bi jih v procesu izobraževanja ali zaposlovanja premagali ali 
kompenzirali (Drobnič, 2011, str. 192). 
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Na drugi strani seveda ne smemo prezreti dejavnikov v okolju (socialne okoliščine 
posameznika, ki ga ovirajo ali spodbujajo, trg dela, izobraževalne poti in možnosti ...), ki 
jih pri poklicnem razvoju upoštevamo.  
 
Proces sodobnega odločanja o poklicni poti bi lahko ponazorili z naslednjim modelom 
(Drobnič, 2011, str. 193). 
 

Slika 5: Poklicna orientacija – princip »močnega področja« 

 
Vir: Drobnič, 2011, str. 193 

 
Princip močnega področja kot model modernega pristopa k izgrajevanju kompetenc ravno 
tako ali še bolj uporabljamo pri poklicni (karierni) orientaciji oseb s posebnimi potrebami, 
saj se bodo na trgu dela uveljavljali predvsem skozi konkurenčne prednosti na svojem 
močnem področju, ne pa zaradi humanitarnosti, usmiljenja in dobre volje. Ključni dejavnik 
močnega področja v sodobnem kariernem svetovanju so interesi in motivi. Če so interesi 
in motivi vpeti v karierni cilj (poklic), delujejo kot močna spodbuda za učenje in s tem 
uspešnejšo pot do zaključka izobraževanja in zaposlitve (Drobnič, 2011, str. 194). 
 
Zunker (2012, str. 258) opozarja še, da imajo zaposlovalci pogosto negativne predsodke 
do posameznikov s primanjkljaji, kar vodi do diskriminacije. Nadaljuje, da vseh oseb s 
posebnimi potrebami ne moremo enačiti oz. uvrstiti v eno kategorijo hendikepiranih, 
ampak moramo vzeti vsakega posameznika z njegovimi unikatnimi značilnostmi. Poklicno 
svetovanje osebam s posebnimi potrebami predstavlja poseben izziv.  
 
Pomembne strategije pri poklicnem svetovanju osebam s posebnimi potrebami so po 
Zunkerjevem mnenju razvijanje pozitivne samopodobe ter učenje veščin medsebojnih 
odnosov. Osebe s posebnimi potrebami se prevečkrat srečajo z negativnim odnosom do 
njih, predsodki, diskriminacijo ter drugimi socialnimi ovirami, zato mora celosten svetovalni 
program zajemati več pozitivnih vlog in modelov. Stremeti je potrebno k odstranjevanju 
socialnih ovir ter k podpornemu svetovanju (Zunker, 2012, str. 261). 
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Osebe s posebnimi potrebami so pozornosti v procesu poklicnega informiranja in 
svetovanja deležne že od samega začetka poklicnega svetovanja – ne samo v sodobnem 
času. To potrjuje že omenjena Banovinska poklicna svetovalnica in posredovalnica, ki je v 
letu 1940 svoje delovno področje razširila na gluhonemnico in na pomožno šolo (Poročilo 
o triletnem ..., 1941, str. 29). 
 
V procesu poklicnega usmerjanja oz. pri razlagi njenih faz je tudi že Oman (1976, str. 144) 
pri skupinah, katerim je namenjeno poklicno prosvetljevanje, posebej navedel invalidne 
osebe ter osebe, ki so motene v telesnem in duševnem razvoju. Pri slednjih so to sicer 
osebe, ki zaradi določene prizadetosti niso primerne za izobraževanje v rednih osnovnih 
šolah. Vseeno pa je potrebno mladega človeka pripraviti za življenje, da bo ob uspešnem 
delu postal čim bolj koristen in pozitiven član naše družbe, prepojen z zavestjo o vrednosti 
lastne osebnosti in koristnosti ter s tem tudi o njeni družbeni pomembnosti. Poklicno 
prosvetljevanje je za te mlade osebnosti izrednega pomena, ker jim prikazuje možnosti 
vključevanja na ustrezna poklicna ali delovna področja (Oman, 196, str. 150–151). 
 
Clement Morrisonova (2008) navaja, da je načrtovanje prehoda za vse učence s 
posebnimi potrebami zelo pomembno. Pomeni uspešnejši prehod od enega življenjskega 
obdobja človeka do naslednjega: od rojstva, predšolskega obdobja, vrtca, osnovne in 
srednje šole, do obdobja odraslosti. Odločilno je načrtovanje prehoda z ene stopnje na 
drugo. V ZDA imajo medicinske in izobraževalne agencije, ki morajo usklajevati 
prehajanje učencev. 
 
Tako se morajo že na prehodu z razredne na predmetno stopnjo za otroke z izrazitejšimi 
izobraževalnimi posebnimi potrebami sestati strokovni delavci nižjih razredov (od 1. do 5. 
razreda) in strokovni delavci višjih razredov osnovne šole (od 6. do 9. razreda) ter 
izmenjati informacije, pomembne za razvoj šolskih in predpoklicnih veščin, ki jih učenec 
potrebuje za poznejše poklicno delo zunaj šole. Učenec mora usvajati predpoklicne 
spretnosti, ker so predpogoj za poznejše poklicne spretnosti. Osredotočanje na določene 
spretnosti se določi na podlagi učenčevih močnih področij, interesov in zmožnosti. Za 
določanje le-teh se lahko opravijo različne ocene. Trenutno prepoznana močna področja 
se prav tako uporabijo za začetek načrtovanja predpoklicnega izobraževanja. Predpoklicni 
program je na začetku usmerjen na spoznavanje različnih poklicev s pomočjo knjig, 
zgodb, izkušenj iz življenja itd. Predpoklicni individualiziran izobraževalni načrt pa vsebuje 
načrt za usposabljanje za poklic, za katerega izkazuje učenec močna področja, interese in 
zmožnosti. Glavni namen tega šolskega obdobja je, da se sistematično začne organizirati 
prehod od šolskega obdobja do zaposlitve. 
 
Ob prehodu iz osnovne v srednjo šolo se sestanejo predstavniki obeh šol in izmenjajo 
ključne informacije o dijakovih posebnih vzgojno-izobraževalnih potrebah v osnovni šoli. 
Na podlagi pridobljenih informacij šolski tim srednje šole pripravi poklicni individualiziran 
izobraževalni načrt, ki je osredotočen na dijakova poklicna močna področja, interese in 
zmožnosti. 
 
Tudi Zunker (2012, str. 262) navaja, da so za otroke s posebnimi potrebami cilji zapisani v 
individualiziranem izobraževalnem programu, ki je sestavljen za vsakega otroka na 
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začetku vsakega novega šolskega leta. To je ključnega pomena za komunikacijo med 
starši in osebjem šole.  
 
Pri tem je pomembno razumevanje teh oseb s primanjkljaji, upoštevanje njihovih 
potencialov, individualnih problemov ter ugotavljanje, kaj so sposobni doseči ter kaj lahko 
prispevajo v družbi. 
 
V ZDA imajo agencije, ki so odgovorne za nadaljnje poklicno usposabljanje, nadzor in 
zaposlitev odraslih oseb z izrazitejšimi posebnimi potrebami (Clement Morrison, 2008, v 
Kavkler idr., 2008, str. 205–209).  
 
Pri nas Karierni center Univerze v Mariboru navaja, da je temeljno načelo demokratične 
družbe zagotoviti osebam s posebnimi potrebami enake pravice in možnosti, da dobijo in 
obdržijo zaposlitev po svoji izbiri ter glede na svoje sposobnosti. Mednarodna zakonodaja 
poudarja pravico osebam s posebnimi potrebami do ustreznega izobraževanja in 
kariernega svetovanja, skratka do sistema popolne rehabilitacije, katerega cilj je najti 
osebam s posebnimi potrebami mesto na odprtem trgu delovne sile. 
 
Integracija oseb s posebnimi potrebami v družbo pomeni, da se pri njihovem zaposlovanju 
upošteva poklicne interese, zdravstveno stanje, poklicne spretnosti ter poklicna 
prilagoditev delovnemu procesu. Potrebno je povečati socialno vključenost oseb s 
posebnimi potrebami, zagotoviti možnosti za enakovredno udeležbo na trgu dela s 
kreiranjem ustreznih delovnih mest in pogojev za delo. 
 
Pri vsem tem je seveda zelo pomembno karierno svetovanje, da se osebe s posebnimi 
potrebami usposobijo za ustrezno delo, se zaposlijo, zaposlitev obdržijo, v njej 
napredujejo ali pa (po potrebi) spremenijo svojo poklicno kariero. 
 
Da je osebam s posebnimi potrebami potrebno nameniti pozornost, je poudarjeno tudi v 
Beli knjigi (2011, str. 37), kjer je navedeno, da je organizirano in družbeno urejeno 
vseživljenjsko učenje pomembno tudi za osebe s posebnimi potrebami. Te osebe brez 
nadaljnjega učenja lahko hitro nazadujejo in kakovost njihovega življenja se slabša. 
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5 EMPIRIČNI DEL 
 

5.1 RAZISKOVALNI PROBLEM 
 
Odločitev o nadaljnjem šolanju predstavlja veliko prelomnico v življenju vsakega 
posameznika. Obstaja več dejavnikov, ki vplivajo na odločitev učenca o nadaljnjem 
šolanju. Odločitev je odvisna od osebnostnih lastnosti posameznika, njegovih interesov in 
želja, sposobnosti, vpliva staršev in prijateljev, informiranosti o različnih poklicih ter 
možnostih izobraževanja, dela svetovalnih služb in drugih dejavnikov. 
 
Temeljni problem magistrske naloge je ugotoviti, kateri odločilni dejavnik je posameznega 
učenca vodil do vpisa na izbrano srednjo šolo in kateri dejavniki imajo še pomembno 
vlogo pri poklicnem odločanju. Poleg tega nas je zanimala stopnja zadovoljstva učencev z 
delom svetovalne službe pri izbiri nadaljnjega šolanja ter kje dobijo največ informacij o 
poklicih in možnostih nadaljnjega izobraževanja. Zanimalo nas je tudi njihovo mnenje o 
tem, ali so bili sami dovolj aktivni pri iskanju informacij oz. kaj pogrešajo, kaj bi bilo po 
njihovem mnenju nujno spremeniti oz. izboljšati za lažjo poklicno odločitev. Preverili smo, 
ali obstajajo razlike med učenci in učenkami s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo o 
usmeritvi v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo, in njihovimi vrstniki brez posebnih potreb pri navedenih področjih. 
 
Premišljena poklicna odločitev je v času velike brezposelnosti med mladimi v zadnjem 
času zelo pomembna, zato smo se odločili, da problem poklicnega odločanja raziščemo v 
okviru magistrske naloge. Ker se s prvo izbiro nadaljnjega šolanja učenci srečujejo že ob 
koncu osnovnega šolanja in je odločitev lažja ob pravih informacijah, ki jih učenci dobijo, 
je to ena od pomembnih nalog svetovalnih delavcev v osnovni šoli. Čeprav se svetovalni 
delavci trudimo na tem področju, pa je vsaka informacija s strani učencev (in tudi drugih) 
dobrodošla, da bi delo na tem področju še izboljšali. Lahko bi celo rekli, da sta dobra 
poklicna vzgoja in orientacija v osnovni šoli neke vrste preventiva, saj se s pravilno 
poklicno odločitvijo najprej izognemo osipu v srednjih šolah, kasneje pa se poveča 
verjetnost za več zadovoljnih delavcev ob dobljeni (pravi) zaposlitvi. Posebej moramo biti 
seveda pozorni na učence in učenke s posebnimi potrebami, ki imajo lahko zaradi svojega 
primanjkljaja manjšo možnost izbire. Pomembno je, da vsi skupaj (učenci, učitelji, 
svetovalni delavci, starši, poklicni svetovalci in specialni pedagogi) v času osnovnega 
šolanja odkrijemo močna področja otroka/mladostnika (glej poglavje 4.4 Poklicna 
orientacija oseb s posebnimi potrebami) in iščemo temu primerne možnosti nadaljevanja 
šolanja in kasneje zaposlovanja. To temo smo si izbrali za raziskovanje tudi zaradi tega, 
ker se osebe s posebnimi potrebami še pogosteje znajdejo med brezposelnimi oz. v 
kratkotrajnih, nezanimivih, slabih zaposlitvah. Zato je poklicno svetovanje za otroke s 
posebnimi potrebami nujno že v osnovni šoli, celo že na nižji stopnji. Če začnemo dovolj 
zgodaj in si naloge porazdelimo, bo zagotovo kakšna nepremišljena odločitev manj oz. 
kakšen zadovoljen srednješolec več. Ker je v osnovni šoli tudi čedalje več otrok s 
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posebnimi potrebami, delo svetovalnega delavca pa zelo raznoliko in zahtevno, je 
področje poklicnega svetovanja izredno pomembno in vredno podrobnega proučevanja. 
 
 

5.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
Z empirično raziskavo želimo odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja:  
 
– Kateri dejavnik poklicnega odločanja ima največjo vlogo pri izbiri poklica oz. srednje 

šole? V kolikšni meri starši vplivajo na poklicno odločitev svojega otroka? Ali se 
pojavljajo razlike pri tem med učenci in učenkami s posebnimi potrebami, ki imajo 
odločbo o usmeritvi (učenci s posebnimi potrebami) in ostalimi učenci in učenkami 
(vrstniki, učenci brez posebnih potreb)? 

– Kateri viri informacij v največji meri vplivajo na izbiro poklica/srednje šole oz. kje dobijo 
učenci s posebnimi potrebami in njihovi vrstniki največ informacij s področja 
nadaljnjega šolanja in izbire poklica? 

– Kakšna je stopnja zadovoljstva učencev s posebnimi potrebami, ki so vključeni v 9. 
razred, in njihovimi vrstniki s šolsko svetovalno službo glede poklicnega informiranja in 
svetovanja? Kaj bi bilo po njihovem mnenju na tem področju potrebno spremeniti? 

– Kako učenci s posebnimi potrebami v primerjavi z vrstniki ocenjujejo lastno aktivnost v 
procesu poklicnega odločanja? 

– Ali učenci s posebnimi potrebami ocenjujejo, da imajo dovolj informacij in znanj o sebi, 
poklicu, srednji šoli ipd.? Ali se pri tem pojavljajo razlike v primerjavi z njihovimi 
vrstniki? 

– Ali učenci s posebnimi potrebami lažje ali težje izberejo srednjo šolo kot njihovi 
vrstniki? 

– Ali in na kakšen način učence s posebnimi potrebami pri izbiri srednje šole oz. poklica 
ovira njihova motnja oz. primanjkljaj? 

– V katere programe srednješolskega izobraževanja se vpisujejo učenci s posebnimi 
potrebami? 

 
 

5.3 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 
 
V skladu s temi raziskovalnimi vprašanji smo postavili naslednje raziskovalne hipoteze: 
 
Hipoteza 1 
Interesi in želje posameznika imajo največji vpliv na izbiro poklica oz. srednje šole.  
 
Hipoteza 2 
Starši imajo pomembnejšo vlogo (večji vpliv) pri izbiri poklica oz. srednje šole pri učencih 
s posebnimi potrebami kot pri njihovih vrstnikih. 
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Hipoteza 3 
Največ informacij o možnostih nadaljnjega šolanja ter o poklicih dobijo učenci v šoli od 
šolskega svetovalnega delavca in preko interneta. 
 
Hipoteza 4 
Učenci s posebnimi potrebami so bolj zadovoljni s poklicnim svetovanjem v osnovni šoli 
kot njihovi vrstniki. 
 
Hipoteza 5 
Učenci s posebnimi potrebami ocenjujejo, da so bolj aktivni pri iskanju informacij in 
poklicnem odločanju in imajo več informacij o sebi, poklicih in možnostih nadaljnjega 
izobraževanja kot njihovi vrstniki. 
 
Hipoteza 6 
Učenci s posebnimi potrebami lažje izberejo srednjo šolo kot njihovi vrstniki. 
 
Hipoteza 7 
Večine učencev s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo o usmeritvi, njihova motnja oz. 
primanjkljaj pri izbiri srednje šole oz. poklica ne ovira. 
 
Hipoteza 8 
V programe srednjega poklicnega izobraževanja se vpisuje več učencev s posebnimi 
potrebami kot njihovih vrstnikov. 
 
 

5.4 RAZISKOVALNA METODA 
 
Izvedli smo kvantitativno raziskavo. Kot metodi empiričnega pedagoškega raziskovanja 
smo uporabili deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo (Sagadin, 1993). 
Podatke smo zbirali s pomočjo vprašalnika. 
 
Raziskovanje kot kompleksen proces sloni na študiju strokovne literature ter člankov tujih 
in domačih avtorjev. V raziskavi smo uporabili več znanstvenoraziskovalnih metod in 
hkrati vse svoje znanje, pridobljeno z dosedanjim študijem in večletnim delom na področju 
šolskega svetovalnega dela in dela z otroki s posebnimi potrebami. 
 
Pri raziskovalnem delu pa smo se srečali s številnimi kvantitativnimi parametričnimi in 
neparametričnimi statističnimi metodami, kot so frekvenčna in strukturna analiza, 
rangiranje, χ2 preizkus za eno spremenljivko (univariatne statistične metode), t-test za 
parno primerjavo, t-test za neodvisne vzorce in χ2 preizkus povezanosti dveh nominalnih 
ali ordinalnih spremenljivk oz. χ2 preizkus neodvisnosti dveh spremenljivk (bivariatne 
statistične metode). 
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5.5 VZOREC 
 
Osnovno množico predstavljajo učenci 9. razreda osnovnih šol v osrednjeslovenski regiji 
(mesto Ljubljana z okolico) v šolskem letu 2012/2013, to so učenci s posebnimi potrebami 
(z odločbo o usmeritvi v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo) in njihovi vrstniki brez posebnih potreb. 
 
Z metodo priložnostnega izbora smo poleg šole, na kateri je zaposlena avtorica in kjer je 
tudi izvedla prvo anketiranje, izbrali še štiri osnovne šole (iz območja Ljubljana Šiška, saj 
poznamo šolske svetovalne delavke, s katerimi vrsto let sodelujemo na aktivih šolskih 
svetovalnih delavcev), na katerih smo izvedli anketiranje enega oz. več oddelkov učencev 
9. razreda, torej so vprašalnik izpolnjevali vsi učenci – s posebnimi potrebami in njihovi 
vrstniki.  
 
Pri anketiranju učencev s posebnimi potrebami pa nam je pomagala mobilna specialna 
pedagoginja Zavoda Janeza Levca za usposabljanje, ki dela na naši šoli. Na svojem 
aktivu mobilnih specialnih pedagoginj je po predstavitvi prosila za pomoč pri sodelovanju v 
raziskavi in odzvale so se mobilne specialne pedagoginje 21 osnovnih šol iz Ljubljane in 
njene bližnje okolice.  
 
Anketiranje celega oddelka oz. več oddelkov smo torej izvedli na 5 osnovnih šolah, učenci 
s posebnimi potrebami pa so bili iz 26 osnovnih šol. 
 
Vseh skupaj je bilo izpolnjenih 230 vprašalnikov, 50 vprašalnikov so izpolnili učenci s 
posebnimi potrebami, 180 pa njihovi vrstniki brez posebnih potreb (Tabela 1 v prilogi 3). 
 
Med učenci s posebnimi potrebami je bilo 29 moških in 21 žensk; med 180 njihovimi 
vrstniki je bilo 93 moških in 87 žensk.  
 
Graf 1 prikazuje odstotkovno porazdelitev odgovorov; iz njega je razvidno, da je na 
vprašalnik odgovorilo 108 deklet oz. 47 % vseh sodelujočih in 122 fantov oz. 53 % vseh 
učencev. 
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Graf 1: Spol – vsi učenci/učenke skupaj 
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Vir: Tabela 2 v prilogi 3, N = 230 

 

Graf 2: Motnje oz. primanjkljaji učencev/učenk s posebnimi potrebami 
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Vir: Tabela 4 v prilogi 3, Npp = 50 

 
Graf 2 prikazuje frekvenčno porazdelitev primanjkljajev pri 50 učencih s posebnimi 
potrebami. 40 učencev je bilo s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 4 z 
govorno-jezikovno motnjo, 4 dolgotrajno bolni, 1 z vedenjsko-čustveno motnjo ter 1 gluh 
oz. naglušen.  
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5.6 VSEBINSKA ZASNOVA VPRAŠALNIKA IN ZBIRANJE PODATKOV 
 
Podatke smo zbirali s pomočjo vprašalnika, ki smo ga sestavili skladno z raziskovalnim 
namenom magistrskega dela. Pri tem smo se zgledovali po vprašalniku Zdenke Repanšek 
(2009a). 
 
Vprašalnik je vseboval 17 vprašanj za učence s posebnimi potrebami oz. 15 za njihove 
vrstnike (glej Vprašalnik za učence s posebnimi potrebami v prilogi 1 in Vprašalnik 
za učence brez posebnih potreb v prilogi 2 ter preglednico 4), od katerih je zadnje 
vprašanje ponujalo možnost besedilnega odgovora učenca v zvezi s tem, kar bi še želel 
izraziti na temo poklicne orientacije. Vprašanja so bila skoraj vsa zaprtega tipa, razen 
enega za učence s posebnimi potrebami, pri nekaterih pa je bilo možno dopisati odgovor 
pri možnosti »drugo« (polodprti tip odgovora). Večina vprašanj je zastavljenih tako, da so 
učenci ocenjevali dejavnike ali izrazili stopnjo soglašanja s trditvami na Likertovi  
5-stopenjski lestvici, pri kateri ocena 1 vsebinsko pomeni najmanj, ocena 5 pa največ. 
 
Vprašalnik je sestavljen iz sklopa vprašanj o dejavnikih poklicnega odločanja ter virih 
informacij o nadaljnjem šolanju, sklopa vprašanj o delu svetovalne službe na področju 
poklicne orientacije, sklopa vprašanj o lastni aktivnosti učencev in sprejemanju odločitve. 
Učenci s posebnimi potrebami so imeli za razliko od vrstnikov še vprašanji o vplivu motnje 
oz. primanjkljaja na izbiro poklica ter na kakšen način se ta motnja kaže pri izbiri poklica. 
 
Preglednica 4 sistematično predstavi vsebino in strukturo vprašalnika za obe skupini 
učencev (namesto celotnih vprašanj iz vprašalnika so uporabljene oznake vprašanj, ki so 
bile kasneje uporabljene v grafih, izdelanih z excelom, in v SPSS6 obdelavah), vsebinska 
področja vprašalnika, oznake in tip spremenljivk za SPSS obdelavo. V oklepajih so v 
zadnjih dveh kolonah zaporedne številke vprašanj. 
 
Zbiranje podatkov je potekalo od konca maja do prvih dni meseca junija 2013 (saj 
devetošolci zaključijo šolanje že 15. junija). Vprašalnike smo na šole, kjer so bili izbrani 
celi oddelki, odnesli osebno, po vnaprejšnjem telefonskem dogovoru s svetovalno delavko 
šole. Tako so nam pri tem pomagale kolegice – psihologinja, pedagoginja ter dve socialni 
delavki. Anketne vprašalnike so učenci reševali pri razrednih urah oz. urah poklicne 
orientacije ali urah pouka (po presoji svetovalne delavke – v času, ko so se zadeve lotili 
dokaj resno, glede na bližajoči konec šolskega leta oz. zaključka osnovnošolskega 
izobraževanja). 
 
Vprašalnike za učence s posebnimi potrebami pa smo, po predstavitvi in odzivu za 
sodelovanje na aktivu mobilnih specialnih pedagoginj, poslali na domače naslove 
specialnih pedagoginj. Učenci so jih reševali na urah dodatne strokovne pomoči ali doma 
(po presoji specialne pedagoginje). Izpolnjene so potem vrnile vodji aktiva, ki nam jih je 
osebno prinesla. 

 
6  SPSS: Statistični paket za družboslovje, angl. Statistical Package for the Social Sciences. 



 

Preglednica 4: Pregled vsebine in strukture vprašalnika za učence s posebnimi potrebami in učence brez posebnih potreb ter 
spremenljivk za statistične obdelave z SPSS 

Predvidene vrednosti 
(možnosti) odgovora 

Vsebinsko področje 
vprašalnika Vprašanje 

Oznaka in tip 
spremenljivke 
za SPSS 
obdelavo 

Učenci s 
posebnimi 
potrebami

Učenci 
brez 

posebnih 
potreb 

Primanjkljaj, ki ga imaš 7 kategorij motenj oz. 
primanjkljajev 

Vpliv motnje oz. primanjkljaja na 
izbiro poklica 

v5  
(nominalna) (0) - 

Koliko si pri svoji izbiri poklica oz. srednje šole 
upošteval naslednje dejavnike 

9 dejavnikov;  
1 = zelo malo … 5 = zelo veliko Dejavniki poklicnega odločanja v6 do v14 

(ordinalna) (1) (1) 

Koliko so ti spodaj navedene osebe posredovale 
informacije o možnostih nadaljnjega šolanja oz. ti 
pomagale pri izbiri poklica 

8 oseb;  
1 = zelo malo … 5 = zelo veliko 

Viri informacij o nadaljnjem 
šolanju 

v15 do v22 
(ordinalna) (2) (2) 

Koliko informacij s področja poklicev in srednjega 
šolanja si dobil iz spodaj navedenih medijev 

5 medijev;  
1 = zelo malo … 5 = zelo veliko 

Viri informacij o nadaljnjem 
šolanju 

v23 do v27 
(ordinalna) (3) (3) 

Kakšna je bila vloga šolskega svetovalnega 
delavca v OŠ pri poklicnem informiranju in 
svetovanju 

7 vlog ŠSD;  
1 = zelo malo … 5 = zelo veliko 

Delo svetovalne službe na 
področju poklicne orientacije 

v28 do v34 
(ordinalna) (4) (4) 

Kako bi ocenil poklicno informiranje in 
svetovanje, ki ga je izvajal šolski svetovalni 
delavec 

5 stopenj soglašanja;  
1 = S poklicnim svetovanjem 
sploh nisem zadovoljen …  
5 = S poklicnim svetovanjem 
sem zelo zadovoljen 

Delo svetovalne službe na 
področju poklicne orientacije 

v35  
(ordinalna) (5) (5) 

Če nisi zadovoljen s poklicnim svetovanjem, 
navedi, zakaj; kaj si pogrešal 

6 razlogov;  
»multiple response« – možnih 
je več hkratnih izbir 

Delo svetovalne službe na 
področju poklicne orientacije 

v36 do v41 
(nominalna) (6) (6) 

Če si s poklicnim svetovanjem zadovoljen, kaj bi 
lahko pohvalil 

7 možnosti;  
»multiple response« – možnih 
je več hkratnih izbir 

Delo svetovalne službe na 
področju poklicne orientacije 

v42 do v48 
(nominalna) (7) (7) 

Ali si informacije s poklicnega področja iskal še v 
kakšni drugi ustanovi Da (CIPS, Izida, drugo)/Ne Viri informacij o nadaljnjem 

šolanju 
v49 
(nominalna) (8) (8) 

Ali meniš, da si imel v času odločanja dovolj 
informacij o sebi, poklicih in možnostih 
nadaljnjega izobraževanja 

Da/Ne Viri informacij o nadaljnjem 
šolanju 

v50 
(nominalna) (9) (9) 
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Vprašanje Predvidene vrednosti 
(možnosti) odgovora 

Vsebinsko področje 
vprašalnika 

Oznaka in tip 
spremenljivke 
za SPSS 
obdelavo 

Učenci s 
posebnimi 
potrebami

Učenci 
brez 

posebnih 
potreb 

Če si odgovoril z NE, katerih informacij oz. znanj 
nisi imel dovolj 

4 možnosti; 
 »multiple response« – možnih 
je več hkratnih izbir 

Viri informacij o nadaljnjem 
šolanju 

v51 
(nominalna) (10) (10) 

Ali te je tvoj primanjkljaj oviral pri izbiri poklica Da/Ne Vpliv motnje oz. primanjkljaja na 
izbiro poklica 

v66 
(nominalna) (11) - 

Če si obkrožil DA, pojasni, kako Besedilni odgovor Kako se motnja oz. primanjkljaj 
kaže pri izbiri poklica - (12) - 

Koliko si sam naredil pri poklicnem odločanju – 
zbiranju informacij, prepoznavanju lastnih 
interesov, sposobnosti … 

5 stopenj:  
1 = zelo veliko … 5 = nič 

Lastna aktivnost učencev pri 
sprejemanju odločitve 

v52  
(ordinalna) (13) (11) 

Sprejetje odločitve o tem, kam se boš vpisal, je 
bilo zate 

5 stopenj:  
1 = zelo preprosto … 5 = zelo 
težko 

Lastna aktivnost učencev pri 
sprejemanju odločitve 

v53  
(ordinalna) (14) (12) 

Kam si se prijavil in se boš junija vpisal 

3 možnosti;  
1 = gimnazija,  
2 = 3-letna poklicna šola,  
3 = 4-letna tehnična/strokovna 
šola 

Lastna aktivnost učencev pri 
sprejemanju odločitve 

v54 
(nominalna) (15) (13) 

Deveti razred boš kmalu zaključil; vpiši ocene za 
posamezne predmete 

12 predmetov;  
šolska ocena 1 do 5 

Lastna aktivnost učencev pri 
sprejemanju odločitve – šolske 
ocene 

v55 do v65 
(nominalna) (16) (14) 

Če želiš še kaj dodati ali sporočiti Besedilni odgovor  - (17) (15) 

Opomba: - Številke v oklepajih izražajo zaporedno številko vprašanja v vprašalniku za učence s posebnimi potrebami in v vprašalniku za učence brez posebnih potreb. 

  - Manjkajoče vrednosti odgovorov smo pri pripravi za SPSS obdelavo označili z vrednostjo 999. 

Vir: Lastni 

 
 



 

 

5.7 MERSKE KARAKTERISTIKE VPRAŠALNIKA 
 
Preden smo se lotili zahtevnejših analiz s statističnim programom SPSS, smo preverili 
zanesljivost anketnega vprašalnika. To smo storili s pomočjo Cronbachovega testa 
zanesljivosti7, in sicer posebej za vse spremenljivke, ki predstavljajo posamezno področje 
našega proučevanja, kjer so anketiranci ocenjevali strinjanje s trditvami na Likertovi 
lestvici stališč z ocenami ali stopnjo soglašanja od 1 do 5 in jih bomo v nadaljevanju 
potrebovali za preverjanje zastavljenih hipotez (Preglednica 5). 
 

Preglednica 5: Zanesljivost vprašalnika – Cronbachov alfa 

Vprašanje Spremen-
ljivke 

Sklop 
vprašalnika 

Cronba-
chov alfa N Zanesljivost 

Koliko si pri svoji izbiri poklica 
oz. srednje šole upošteval 
naslednje dejavnike 

v6, v7, v8, 
v9, v10, v11, 
v12, v13 

Dejavniki 
poklicnega 
odločanja 

0,600  8 sprejemljiva 

Koliko so ti spodaj navedene 
osebe posredovale informacije o 
možnostih nadaljnjega šolanja 
oz. ti pomagale pri izbiri poklica 

v15, v16, 
v17, v18, 
v19, v20, v21

0,720  7 dobra 

Koliko informacij s področja 
poklicev in srednjega šolanja si 
dobil iz spodaj navedenih 
medijev 

v23, v24, 
v25, v26 

Viri informacij 
o nadaljnjem 
šolanju 

0,590  4 slaba 

Kakšna je bila vloga šolskega 
svetovalnega delavca v OŠ pri 
poklicnem informiranju in 
svetovanju 

v28, v29, 
v30, v31, 
v32, v33 

0,780  6 dobra 

Če nisi zadovoljen s poklicnim 
svetovanjem, navedi zakaj; kaj si 
pogrešal 

v36, v37, 
v38, v39, v40 0,670  5 sprejemljiva 

Delo 
svetovalne 
službe na 
področju 
poklicne 
orientacije 

Če si s poklicnim svetovanjem 
zadovoljen, kaj bi lahko pohvalil 

v42, v43, 
v44, v45, 
v46, v47 

0,490  6 nesprejemljiva

Lastna 
aktivnost 
učencev pri 
sprejemanju 
odločitve – 
šolske ocene 

Deveti razred boš zaključil z 
naslednjim uspehom: vpiši 
ocene za posamezne predmete 

v55, v56, 
v57, v58, 
v59, v60, 
v61, v62, 
v63, v64, v65

0,940  11 odlična 

Opomba: N je število možnih odgovorov zaprtega tipa (brez možnosti polodprtega odgovora »drugo«). 
 

                                                        
7  Koeficient Cronbachov alfa (α) (angl. Cronbach’s alpha) je indeks zanesljivosti. Vrednosti 

indeksa se gibljejo v intervalu od 0 do 1, in sicer: 
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Objektivnost z vidika vrednotenja odgovorov je bila zagotovljena z jasnimi opredelitvami 
kategorij ocenjevalnih lestvic v vprašalniku in z jasnimi nedvoumnimi navodili. Občutljivost 
smo zagotovili z večstopenjsko lestvico. Vsebinsko veljavnost vprašalnika so preverili 3 
eksperti s področja svetovanega dela. 
 
 

5.8 PRIPRAVA PODATKOV, OBDELAVE IN STATISTIČNO SKLEPANJE 
 
Vsak vprašalnik smo pred obdelavo pregledali. Vsi so bili večinoma izpolnjeni v skladu z 
navodili. Podatke iz vprašalnikov smo kodirali s številskimi izrazi skladno z načrtom, ki ga 
predstavlja Preglednica 4. Odgovori obeh skupin učencev – učencev s posebnimi 
potrebami in učencev brez posebnih potreb – so predstavljeni v tabelah (v prilogi 3 za 
univariatne analize, v prilogi 4 za bivariatne analize), z grafi in opisno pa v besedilu 6. 
poglavja magistrskega dela. 
 
Kvantitativni podatki so statistično obdelani z excelom (Kožuh, 2005) in z računalniškim 
programom SPSS (Field, 2009). Pri obdelavi so uporabljene naslednje statistične metode: 
frekvenčna in strukturna analiza, srednje vrednosti, analiza rangov, hi-kvadrat preizkus (z 
Yatesovo korekcijo, če niso izpolnjeni pogoji za hi-kvadrat preizkus), t-test za neodvisne 
vzorce, parni t-test za dva odvisna vzorca, analiza variance in Levenov preizkus enakosti 
oz. homogenosti varianc. 
 
Frekvence, strukturni deleži, srednje vrednosti in rangi sodijo med univariatne statistične 
metode, saj obravnavajo hkrati eno samo spremenljivko, pri hi-kvadratu (z izjemo χ2 
preizkusa za 1 spremenljivko) in t-testu pa gre za hkratno obravnavanje 2 spremenljivk, 
zato ju štejemo med bivariatne statistične metode. Multivariatne statistične metode hkrati 
obravnavajo 3 ali več spremenljivk. 
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6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 
 
Poglavje je namenjeno preverjanju zastavljenih raziskovalnih hipotez na podlagi rezultatov 
statističnih analiz, njihovi interpretaciji in odgovorom na raziskovalna vprašanja, ki izhajajo 
iz sprejetih ali zavrnjenih raziskovalnih hipotez. 
 
V prvem delu so prikazani rezultati univariatnih analiz: frekvenčna in strukturna analiza ter 
analiza rangov. Grafi so izdelani na podlagi tabel v prilogi 3, ki podrobneje prikazujejo 
podatke za vse anketirane učence skupaj (N = 230), za učence s posebnimi potrebami 
(Npp = 50) in za učence brez posebnih potreb (Nbp = 180). Rezultati bivariatnih analiz so 
tabelarično zbrani v prilogi 4. Na posamezne tabele v prilogah se sklicuje tudi besedilo 
tega poglavja.  
 
 

6.1 DEJAVNIKI POKLICNEGA ODLOČANJA 
 
Zanimalo nas je, kateri dejavnik ima največjo vlogo pri izbiri poklica oz. srednje šole, v 
kolikšni meri učenci upoštevajo še ostale dejavnike pri izbiri ter kolikšen vpliv imajo starši 
pri poklicnem odločanju svojih otrok.  
 
Učence smo povprašali o vplivu dejavnikov na izbiro poklica oz. srednje šole. Učenci so 
glede na to, kako pomembni se jim zdijo posamezni dejavniki, ocenjevali naslednje: svoje 
želje in interese, svoje sposobnosti, ocene, svoje osebnostne lastnosti (temperament in 
značaj), zdravstveno stanje, želje staršev, nasvete prijateljev in sošolcev ter nasvete 
svetovalnega delavca v šoli. Imeli so tudi možnost dopisati in oceniti dejavnik, ki je še 
pomembno vplival na njihovo izbiro poklica oz. nadaljnjega šolanja in v vprašalniku ni bil 
naveden.  
 
Učenci so dejavnike ocenjevali na Likertovi 5-stopenjski lestvici z vrednostmi od 1 do 5, 
kjer pomeni 1, da so učenci ta dejavnik zelo malo upoštevali (torej je imel ta dejavnik 
majhen vpliv), in 5, da so ga zelo upoštevali pri svoji izbiri (torej je imel dejavnik zelo velik 
vpliv na izbiro poklica). 
 
Hipoteza 1: Interesi in želje posameznika imajo od vseh dejavnikov največji vpliv na 
izbiro poklica oz. srednje šole. 
 
Graf 3 prikazuje aritmetične sredine posameznih dejavnikov (osnova za ta graf je Tabela 
5 v prilogi 3), ki jih učenci upoštevajo pri izbiri poklica. Vidimo, da učenci in učenke (s 
posebnimi potrebami in njihovi vrstniki) menijo, da so želje in interesi posameznika tisti 
dejavnik, ki ga najbolj upoštevajo, najmanj pa nasvete prijateljev ter sošolcev. V veliki meri 
pri izbiri poklica oz. srednje šole upoštevajo še svoje sposobnosti in šolske ocene, tudi 
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osebnostne lastnosti so pomemben dejavnik pri odločanju, medtem ko so nasveti 
šolskega svetovalnega delavca med manj pomembnimi dejavniki. 
 

Graf 3: Upoštevanje navedenih dejavnikov pri izbiri poklica 
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Vir: Tabela 5 v prilogi 3, N = 230 

 
Kaj še poleg navedenih dejavnikov upoštevajo devetošolci pri izbiri poklica? Pod »drugo« 
so učenci s posebnimi potrebami navedli še: mnenje sorodnikov, dobro možnost 
zaposlitve, pot do sanjskega poklica. Njihovi vrstniki pa so dodali naslednje: kvaliteto šole, 
internet (čeprav je bila to možnost pri enem od naslednjih vprašanj), tehnične programe, 
nasvete tistih, ki so že na gimnazijah, bližino gimnazije domu, uspešnost v poklicu, 
lokacijo šole (zaradi prevoza), želje družine, informativni dan, občutek (napisano je bilo 
»filing«), pot do šole, kaj nudi poklic v prihodnosti, počutje, željo trenerja. 
 
Učenci s posebnimi potrebami (Npp = 50) so v povprečju ocenili dejavnike pri izbiri poklica 
nekoliko višje (povprečje povprečnih ocen vseh dejavnikov je 3,28) kot njihovi vrstniki brez 
posebnih potreb (Nbp = 180; povprečje povprečnih ocen vseh dejavnikov je 3,03). Obe 
povprečni oceni vseh dejavnikov sta večji od 3, ki na Likertovi 5-stopenjski lestvici 
predstavlja nevtralno točko med negativnim polom, izraženim z ocenama 1 in 2 ter 
pozitivnim polom, izraženim z ocenama 4 in 5.  
 
Preglednica 6 prikazuje povprečne ocene za obe skupini učencev po dejavnikih in rang 
teh ocen za učence s posebnimi potrebami in učence brez njih. 
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Preglednica 6: Primerjava povprečnih odgovorov učencev s posebnimi potrebami 
in učencev brez posebnih potreb – upoštevanje dejavnikov pri izbiri 

poklica 

Upoštevanje navedenih 
dejavnikov pri izbiri poklica 

Učenci s posebnimi 
potrebami (pp) Rangpp

Učenci brez posebnih 
potreb (bp) Rangbp 

Želje in interesi 4,42 1 4,28 1 
Sposobnosti 3,82 3 4,05 2 
Ocene 3,38 4 3,78 3 
Osebnostne lastnosti 3,16 5 3,41 4 
Zdravstveno stanje 2,78 7 2,42 6 
Želje staršev 2,60 8 2,51 5 
Nasveti prijateljev, sošolcev 2,29 9 2,30 7 
Nasveti svetovalnega delavca 
v šoli 2,94 6 2,25 8,5 

Drugo 4,17 2 2,25 8,5 
Povprečje 3,28  3,03  

Vir: Tabela 5 v prilogi 3, Npp = 50, Nbp = 180 

 
Učenci s posebnimi potrebami (Npp = 50) so na prva 3 mesta postavili svoje želje in 
interese (povprečna ocena 4,42), dejavnike, ki so jih dopisali pod »drugo« (mnenje 
sorodnikov, dobra možnost zaposlitve, pot do sanjskega poklica; povprečna ocena teh je 
4,17), ter sposobnosti (3,82) in na 4. mesto ocene (povprečna ocena 3,38). Želje staršev 
so postavili na 8. mesto (povprečna ocena 2,60), na zadnje mesto pa nasvete prijateljev in 
sošolcev (2,29).  
 
Učenci brez posebnih potreb (Nbp = 180) so na prva 3 mesta postavili naslednje dejavnike: 
želje in interese (4,28), sposobnosti (4,05) in ocene (3,78). Želje staršev pa so s 
povprečno oceno 2,51 postavili na 5. mesto, na zadnji dve mesti pa nasvete svetovalnega 
delavca v šoli in dejavnik »drugo«. 
 
V nadaljevanju smo s pomočjo t-testa za neodvisne vzorce oz. za parno primerjavo 
aritmetičnih sredin preverili, ali se med povprečnimi ocenami, ki so jih anketiranci pripisali 
posameznemu dejavniku, pojavljajo statistično pomembne razlike. Rezultat t-testa za 
parne primerjave s programom SPSS so 3 povezane tabele, ki jih zaradi preglednosti 
prilog prikazujemo pod enim samim naslovom (Tabela 20: Primerjava dejavnika »želje in 
interesi« z vsemi ostalimi dejavniki poklicnega odločanja – t-test parov aritmetičnih 
sredin):  
– tabela statistik parov (opisna statistika), ki za vsak par predstavi aritmetično sredino 

M, število veljavnih enot N, standardni odklon SD in standardno napako povprečja 
SE(M); 

– tabela korelacij med primerjanimi pari, ki za vsak par poda število veljavnih enot N, 
korelacijski koeficient C in njegovo statistično značilnost oz. statistično pomembnost 
(sig.), 
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– tabela razlik parov, ki vsebuje skupno aritmetično sredino para Md (razlika aritmetičnih 
sredin med 1. elementom in 2. elementom para)8, standardni odklon SD, standardno 
napako povprečja SE(M), vrednost testne statistike t, stopnjo prostosti df, in statistično 
pomembnost (sig.). 

 
Iz tabele razlik parov (Tabela 20 v prilogi 4 in Preglednica 7) razberemo, da se povprečna 
ocena želja in interesov od povprečne ocene ostalih dejavnikov statistično pomembno 
razlikuje, saj je pri vseh razlikah parov9 statistična pomembnost manjša od 5% stopnje 
tveganja oz. p < α = 0,05 (dejansko je celo manjša od α = 0,001).  
 
Iz tabele korelacij (Tabela 20 v prilogi 4) pa pri statistični pomembnosti, manjši od 0,05, 
ugotovimo, da se pojavlja srednje visoka pozitivna povezanost10 (korelacija) dejavnika 
»Želje, interesi« z dejavnikom »Sposobnosti« (C = 0,441, p < 0,001), šibka povezanost z 
dejavnikom »Osebnostne lastnosti (temperament, značaj)« (C = 0,252, p < 0,001) in 
neznatna povezanost z dejavnikom »Zdravstveno stanje« (C = 0,186, p = 0,005). 
 

Preglednica 7: Statistična pomembnost razlik v povprečnih ocenah dejavnikov 
med skupinama učencev s posebnimi potrebami in brez njih 

Razlika 
aritmetičnih 

sredin  Par Razlike parov 
Md 

Standardni 
odklon  

SD 

Standardna 
napaka 

povprečja 
SE(M) 

Vrednost 
statistike 

t 

Stopnja 
prostosti 

 df 

Statistična 
pomemb-

nost  
Sig. 

1 Želje, interesi - 
Sposobnosti 0,313 0,961 0,063 4,941 229 0,000 

2 Želje, interesi - 
Ocene 0,617 1,396 0,092 6,707 229 0,000 

3 

Želje, interesi - 
Osebnostne 
lastnosti 
(temperament, 
značaj) 

0,957 1,287 0,085 11,268 229 0,000 

4 Želje, interesi - 
Zdravstveno stanje 1,825 1,642 0,109 16,818 228 0,000 

5 Želje, interesi - 
Želje staršev 1,490 0,099 18,136 227 0,000 1,789 

                                                        
8  Negativna vrednost pomeni, da je aritmetična sredina 2. elementa višja od aritmetične 

sredine 1. elementa, kar pri Likertovi lestvici pomeni, da je 2. element ocenjen višje od 1. 
elementa oziroma 2. element ima v analizi rangov višji rang kot 1. element.  

9  Vse razlike so pozitivne, kar pomeni, da je ima dejavnik »želje in interesi« najvišjo povprečno 
oceno, torej je za učence izmed vseh dejavnikov najbolj pomemben. 

10  Za določanje moči povezanosti (angl. correlation strength) spremenljivk se uporablja lestvica 
vrednosti koeficienta, in sicer: 

 0,00 -> ni povezanosti 
 0,01-0,19 -> neznatna povezanost 
 0,20-0,39 -> nizka/šibka povezanost 
 0,40-0,69 -> srednja/zmerna povezanost 
 0,70-0,89 -> visoka/močna povezanost 
 0,90-0,99 -> zelo visoka/zelo močna povezanost1,00 -> popolna (funkcijska) povezanost 
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Par Razlike parov 
Razlika 

aritmetičnih 
sredin  

Md 

Standardni 
odklon  

SD 

Standardna 
napaka 

povprečja 
SE(M) 

Vrednost 
statistike 

t 

Statistična 
Stopnja pomemb-

prostosti nost  
 df Sig. 

6 
Želje, interesi - 
Nasveti prijateljev, 
sošolcev 

2,022 1,452 0,096 21,067 228 0,000 

7 
Želje, interesi - 
Nasveti 
svetovalnega 
delavca v šoli 

1,913 1,469 0,097 19,748 229 0,000 

8 Želje, interesi - 
Drugo 1,800 1,841 0,275 6,557 44 0,000 

Vir: Tabela 20 v prilogi 4 

 
Standardna napaka povprečja SE(M) v preglednici 7 je v primerjavi z vrednostjo Md (to je 
razlika med aritmetično sredino 1. elementa in 2. elementa v paru) pri prvih 7 parih zelo 
nizka, kar pomeni, da je variabilnost med aritmetičnimi sredinami dejavnikov majhna in da 
naš vzorec dobro predstavlja populacijo vseh devetošolcev (vzorec je reprezentativen) 
(Klemenčič, 2005, str. 43). 8. par vsebuje odgovor »drugo«, v katerem so le nekateri 
učenci (45 od 230 ali 19,6 % vseh sodelujočih) dopisali svoje dejavnike, in vsebinsko 
predstavlja ekstrem, ki ga zanemarimo. 
 
Statistično pomembne pozitivne razlike aritmetičnih sredin odražajo mnenje učencev, da 
je dejavnik »želje in interesi« tisti, ki med vsemi obravnavanimi dejavniki najbolj vpliva na 
izbiro poklica. To ugotovitev lahko posplošimo na celotno proučevano populacijo učencev 
(Klemenčič, 2005, str. 43, 45). 
 
Obe skupini učencev sta svoje želje in interese postavili na prvo mesto, kar zagotovo 
pomeni, da ima ta dejavnik med vsemi ostalimi največji vpliv na poklicno odločitev. Na 
podlagi analize rangov povprečne ocene, ki so jo učenci (N = 230; Npp = 50; Nbp = 180) 
med vsemi dejavniki na Likertovi 5-stopenjski lestvici pripisali svojim željam in interesom, 
in rezultatov t-testa za odvisne vzorce (parnega t-testa) prvo hipotezo sprejmemo. 
 
Rezultati so pričakovani. Do enakih ugotovitev je prišla v svoji raziskavi tudi Repanškova 
(2009a, str. 171), saj so dijaki potrdili njeno domnevo, da so želje in interesi najbolj 
pomemben dejavnik za pravilno izbiro srednje šole – tako je odgovorilo kar 85 % dijakov. 
Tudi Žerovnikova (1997, str. 18) ugotavlja, da imajo interesi zelo pomembno vlogo pri 
izbiri poklica. 
 
Na drugem mestu so učenci in učenke navedli sposobnosti, tem pa sledijo ocene. Tudi v 
raziskavi Repanškove (2009a) so sposobnosti visoko ovrednotene (na 3. mestu, na 2. 
mestu pa je dejavnik znanje, ki ga v naši raziskavi nismo predvideli) in tudi po mnenju 
dijakov so ocene zelo pomembne – zlasti pri tistih srednjih strokovnih šolah in gimnazijah, 
ki omejijo svoj vpis in so eden od kriterijev za sprejetje ocene vseh predmetov zadnjega 
triletja (od 7. do 9. razreda). 
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Želje in interese lahko povežemo z uspehom na določenem področju, v šolskem primeru 
lahko tudi z ocenami, z uspehom se poveča tudi motivacija za dejavnost, ki prispeva spet 
k boljšim rezultatom, ki še bolj krepijo določeno željo in interes. Iz navedenega lahko 
sklepamo, da so posameznikove želje in interesi res močan dejavnik – ne samo pri izbiri 
poklica, ampak tudi pri vseh drugih človekovih aktivnostih. To je prvi (in zelo pomemben) 
dejavnik, ki mora biti upoštevan pri odločitvi, slediti pa mu morajo seveda še drugi – 
upoštevanje sposobnosti, osebnostnih lastnosti, tudi zdravstvene posebnosti (za določene 
poklice) ..., da si res izberemo pravo srednjo šolo, ki nas bo pripeljala do želenega (to je 
za nas pravega) poklica. 
 
Hipoteza 2: Starši imajo pomembnejšo vlogo (večji vpliv) pri izbiri poklica oz. 
srednje šole pri učencih s posebnimi potrebami kot pri njihovih vrstnikih. 
 
Drugo hipotezo smo preverili s pomočjo χ2 preizkusa (Tabela 21 v prilogi 4), pri katerem 
smo predhodno postavili statistično ničelno hipotezo (s ciljem, da jo zavrnemo in obdržimo 
alternativno hipotezo): 
 
– H0: »Vloga staršev pri učencih s posebnimi potrebami je enaka kot pri učencih brez 

posebnih potreb« 
– H1: »Vloga staršev pri učencih s posebnimi potrebami je različna od vloge pri učencih 

brez posebnih potreb« 
 
Vsebinsko alternativna hipoteza H1 izraža našo raziskovalno hipotezo11: »Starši imajo 
pomembnejšo vlogo (večji vpliv) pri izbiri poklica oz. srednje šole pri učencih s posebnimi 
potrebami kot pri njihovih vrstnikih«. 
 
χ2 preizkus (Tabela 21 v prilogi 4) je pokazal, da statistično pomembna razlika pri vlogi 
staršev ne obstaja – ne glede na to, ali gre za učence s posebnimi potrebami ali učence 
brez posebnih potreb (χ2 = 1,439, df = 4, p = 0,837; razmerje verjetja = 1,501, df = 4,  
p = 0,826). Ker je statistična pomembnost p = 0,837 oz. p = 0,826 večja od stopnje 
tveganja α = 0,05, rezultat χ2 preizkusa ne pade v kritično območje in ničelne hipoteze H0 
ne moremo ovreči, kar pomeni, da je vloga staršev pri učencih s posebnimi potrebami 
enaka kot pri učencih brez posebnih potreb (in ne različna kot je predvidevala alternativna 
hipoteza H1). Svoje raziskovalne hipoteze torej ne moremo potrditi.  
 
Iz predstavljenih rezultatov ugotovimo, da je vloga staršev pri izbiri poklica podobna tako 
pri učencih s posebnimi potrebami kot pri njihovih vrstnikih. Na podlagi statističnega 
preizkusa drugo hipotezo zavrnemo. 
 
Pri upoštevanju želja staršev pri poklicni odločitvi smo že v prejšnjem grafu »Upoštevanje 
navedenih dejavnikov pri izbiri poklica« videli, da je dejavnik med manj pomembnimi – 
analiza rangov (Preglednica 6) pa je pokazala, da je dejavnik »želje staršev« pri učencih 
brez posebnih potreb (Nbp = 180) uvrščen šele na 5. mesto oziroma na 8. mesto pri 

                                                        
11  Ker pričakujemo »večji vpliv« staršev, uporabimo enostransko testiranje. 
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učencih s posebnimi potrebami (Npp = 50). Tudi če v tabeli »Koliko so učenci pri izbiri 
srednje šole oz. poklica upoštevali želje staršev – Pearsonov hi-kvadrat preizkus« v prilogi 
4 podrobneje pogledamo dobljene rezultate (pri čemer združimo odgovore »malo« in 
»zelo malo« ter odgovore »veliko« in »zelo veliko«), vidimo, da polovica vprašanih 
učencev in učenk (48 % učencev s posebnimi potrebami in 51 % njihovih vrstnikov) pri 
svoji poklicni odločitvi »malo« ali »zelo malo« upošteva želje staršev, 31 % učencev s 
posebnimi potrebami oz. 29 % njihovih vrstnikov jih upošteva srednje in okoli 20 % 
učencev upošteva želje staršev »veliko« ali »zelo veliko« (Preglednica 8). 
 

Preglednica 8: Upoštevanje želja staršev pri izbiri poklica 

»Zelo malo« 
in »Malo«  Upoštevanje želja staršev »Srednje« »Veliko« in  

»Zelo veliko« 
Učenci s posebnimi potrebami 47,9 % 31,3 % 20,8 % 

Učenci brez posebnih potreb 51,1 % 28,9 % 20,0 % 

Skupaj 50,4 % 29,4 % 20,2 % 

Vir: Tabela 21 v prilogi 4, Npp = 50, Nbp = 180, N = 230 

 
Po naših izkušnjah pa so starši tisti, ki spremljajo svojega otroka pri odločanju. Še zlasti 
pri otrocih s posebnimi potrebami, s katerimi sodelujemo že od začetka šolanja otroka 
(zaradi individualiziranega programa), menimo, da s pridobivanjem informacij o 
nadaljnjem šolanju začnejo bolj zgodaj kot starši otrok brez kakršnihkoli težav (so seveda 
tudi izjeme). Najbrž pa je res, da končno odločitev, kam naprej, tako starši otrok s 
posebnimi potrebami kot starši njihovih vrstnikov, prepustijo otroku/mladostniku samemu 
– ker si verjetno kdaj v prihodnje ne želijo poslušati očitkov, da si otrok ni izbral poklica oz. 
srednje šole sam, po svoji želji, temveč je bila to odločitev staršev. O vplivu staršev oz. 
družine, tako neposrednem kot posrednem, pa smo že obširneje pisali tudi v poglavju 
»3.1.7 Družina«. 
 
Do zanimivih ugotovitev pa so v svoji raziskavi prišli Trnavčevič, Hozjan, Trunk Širca, 
Lesjak in Dolinšek (2008, str. 45–47). Pri vprašanju, kdo ima primarno vlogo pri izbiri 
določenega poklica v različnih obdobjih odločanja za nadaljevanje študija, so ugotovili, da 
imajo ključno vlogo pri poklicni orientaciji v petem razredu osnovne šole starši (povprečna 
ocena na 7-stopenjski Likertovi lestvici12 3,37), sledijo jim prijatelji (povprečna ocena 
3,19). Ob tem je zanimivo, da na učence petih razredov bolj vplivajo predstavniki fakultet 
(3,06) kot pa učitelji (2,64) ali sorodniki (2,23). Da imajo predstavniki fakultet močan vpliv 
na poklicno socializacijo dijakov, pričajo tudi podatki iz prvega letnika. Čeprav ostajajo 
ključni dejavnik poklicne socializacije starši (3,33), pa se za njimi po pomembnosti 
pojavljajo predstavniki fakultet (3,27). Hkrati se v obdobju 1. letnika poveča vloga 
sorodnikov (2,28), zmanjša pa se vpliv medijev (povprečna ocena 2,69; pri petošolcih je 
bila 3,01) in sošolcev (2,74; pri petošolcih 2,86). Po končanem 3. letniku najbolj vplivajo 
na dijake predstavniki fakultet (3,65), sledijo jim starši (3,39), ki so v predhodnih obdobjih 
                                                        
12  7-stopenjska Likertova lestvica ima nevtralno oceno med negativnim in pozitivnim polom 4, 

naša 5-stopenjska lestvica pa ima nevtralno oceno med poloma 3, zato je neposredna 
primerjava obeh raziskav možna samo na nivoju rangov. 
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dominirali. Vloga prijateljev se je ohranila (3,07), zamenjali pa sta se vlogi medijev (2,76) 
in sošolcev (2,69) (Trnavčevič idr., 2008, str. 45–46). 
 
Skratka, starši imajo pomembno vlogo pri poklicnem odločanju svojih otrok. Kolikšen vpliv 
pa resnično imajo (oz. jim ga otroci/mladostniki priznajo), je različno od posameznika do 
posameznika. 
 
 

6.2 VIRI INFORMACIJ O NADALJNJEM ŠOLANJU IN IZBIRI POKLICA 
 
Učence smo vprašali, katere osebe so jim posredovale največ informacij o možnostih 
nadaljnjega šolanja oz. so jim pomagale pri izbiri poklica. Ponudili smo jim naslednje 
možnosti: svetovalnega delavca v OŠ, starše, sorodnike, sošolce in prijatelje, učitelje, 
poklicne svetovalce v zunanjih institucijah; učencem s posebnimi potrebami pa še 
specialnega pedagoga – defektologa. Uporabili smo Likertovo petstopenjsko ocenjevalno 
lestvico, z ocenami od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni zelo malo, 5 pa zelo veliko. 
 
Poleg tega smo jih vprašali še, koliko informacij s področja poklicev in srednjega šolanja 
so dobili iz navedenih medijev: TV, interneta, časopisov in revij ter knjig. Tudi medije so 
ocenjevali na Likertovi lestvici od 1 do 5 (1 pomeni zelo malo, 5 pa zelo veliko). 
 
Hipoteza 3: Največ informacij o možnostih nadaljnjega šolanja ter o poklicih dobijo 
učenci v šoli od šolskega svetovalnega delavca in preko interneta. 
 
Podatke za preverjanje 3. hipoteze smo pridobili z dvema vprašanjema, zato tudi 
verifikacija poteka v dveh delih – prvi obravnava vlogo šolskega svetovalnega delavca, 
drugi pa izpostavlja internet kot vir informacij o poklicih in možnostih nadaljnjega šolanja. 
 
Graf 4 prikazuje aritmetične sredine pomembnosti posameznih preučevanih področij. 
Vidimo, da učenci in učenke menijo, da so starši in svetovalni delavci v OŠ tisti, ki jim 
posredujejo največ informacij, najmanj pa jih dobijo od poklicnih svetovalcev v zunanjih 
institucijah in sorodnikov. Učencem s posebnimi potrebami pa informacije o poklicih in 
možnostih nadaljnjega šolanja posredujejo tudi specialni pedagogi – defektologi. 
 
Pod »drugo« je učenec s posebnimi potrebami navedel še sestrično, njegovi vrstniki pa so 
dopisali: internet (čeprav je to tudi ena izmed možnosti pri naslednjem vprašanju), sam, 
tujci, tisti, ki so vpis že opravili, informativni dan, učitelji na srednjih šolah ter trener. 
 
Graf 5 pa pokaže, da učenci in učenke največ informacij dobijo na internetu, najmanj pa v 
knjigah in časopisih ter revijah.  
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Graf 4: Informacije o možnostih nadaljnjega šolanja in poklicih, posredovane od 
navedenih oseb 
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Vir: Tabela 6 v prilogi 3, N = 230 

 

Graf 5: Informacije s področja poklicev in srednjih šol, pridobljene iz navedenih 
medijev 
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Pod »drugo« so učenci s posebnimi potrebami navedli še: informativne dneve v srednjih 
šolah, prijatelje in družino (čeprav so bili oboji navedeni kot možnost pri prvih dveh 
vprašanjih, pri tretjem vprašanju pa smo se omejili na medije), obisk srednje šole, CIPS 
ter pogovore z različnimi osebami. Vrstniki so dodali še: informativni dan, starše, knjižico o 
srednjih šolah, pogovore z ljudmi, CIPS, radio, reklamni letaki, lastne izkušnje.  
 
Odgovor »informativni dan« se je pojavil večkrat in učenci res na informativnem dnevu v 
srednji šoli dobijo vse potrebne informacije o šoli, izobraževalnem programu, poklicu, 
pogojih vpisa, zaključku šolanja ter o možnostih nadaljevanja šolanja ... Pri sestavljanju 
anketnega vprašalnika na to možnost nismo pomislili, čeprav je to vsekakor eden od 
pomembnih virov informacij za učence, ki se ob koncu osnovnega šolanja odločajo, kam 
bi šli naprej. Dodati pa moramo, da učence o informativnih dnevih v srednjih šolah kot tudi 
o dnevih odprtih vrat posameznih srednjih šol obveščamo že v osmem razredu. 
 
Da so informativni dnevi res pomembni, sta v svoji raziskavi potrdila tudi Trnavčevič in 
Hozjan s sodelavci, saj se na njihovi podlagi odloči kar 20 % dijakov (Trnavčevič idr., 
2008, str. 47). 
 
Z učenci 9. razreda vsako leto ob koncu meseca septembra ali v začetku oktobra 
obiščemo tudi CIPS v okviru naravoslovnega dne, da jim center predstavimo, jih 
seznanimo z informacijami, ki jih center ponuja, nato pa vsi učenci izpolnijo vprašalnik 
Kam in kako. Nekateri potem center obiščejo še sami ali s starši, nekaterim to predlagamo 
v šoli. Smo pa pri tem na boljšem osnovne šole v Ljubljani in njeni okolici, saj zaradi 
bližine obiščejo center vsi učenci v 8. ali 9. razredu, medtem ko je učencem iz bolj 
oddaljenih krajev in mest ta možnost manj dostopna. 
 
Pri tretji hipotezi smo v prvem delu ugotavljali, ali učenci in učenke dobijo od svetovalnega 
delavca v šoli statistično pomembno več informacij o možnostih nadaljnjega šolanja ter o 
poklicih v primerjavi z drugimi viri, v drugem delu pa smo primerjali internet z drugimi 
mediji. 
 
S t-testom za parno primerjavo (Tabela 22 v prilogi 4) smo preverjali, ali gre pri razlikah v 
aritmetičnih sredinah, ki prikazujejo splošno mnenje anketiranih učencev in učenk o tem, 
koliko so jim navedene osebe posredovale informacij o možnostih nadaljnjega šolanja oz. 
izbiri poklica, za statistično pomembne razlike. Na podlagi aritmetičnih sredin odgovorov 
na Likertovi lestvici (Graf 4) smo ugotovili, da so starši tisti, ki posredujejo največ 
informacij o možnostih nadaljnjega šolanja oz. največ pomagajo pri izbiri poklica 
(povprečna ocena 3,66), na 2. mesto pa so učenci uvrstili šolskega svetovalnega delavca 
(2,97). Razlika med aritmetičnimi sredinami med dejavnikom »Svetovalni delavec v OŠ« 
in vsemi preostalimi dejavniki je statistično pomembna pri vseh osebah razen pri 
specialnem pedagogu, ki so ga imeli možnost označiti samo učenci s posebnimi 
potrebami, saj je stopnja tveganja pri vseh parih aritmetičnih sredin (razen pri omenjenem) 
manjša od 5 %. Razlike aritmetičnih sredin kažejo, da učenci in učenke menijo, da so 
starši tisti, ki jim posredujejo največ informacij o možnostih nadaljnjega šolanja oz. jim 
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pomagajo pri izbiri poklica. Takoj za njimi pa sledi svetovalni delavec v OŠ. To pa pomeni, 
da učenci niso dobili največ informacij v šoli od svetovalnega delavca, temveč od staršev. 
 
Na podlagi ugotovljenega prvi del tretje hipoteze zavrnemo. 
 
Drugi del tretje hipoteze smo preverili na enak način kot prvi del. S t-testom za parno 
primerjavo (Tabela 23 v prilogi 4) smo preverjali, ali gre pri razlikah aritmetičnih sredin, ki 
prikazujejo splošno mnenje anketiranih učencev in učenk o tem, koliko so proučevani 
mediji posredovali informacij o možnostih nadaljnjega šolanja oz. pri izbiri poklica, za 
statistično pomembne razlike. Na podlagi t-testa za parno primerjavo ugotavljamo, da je 
»Internet« tisti medij, ki je posredoval največ informacij o možnostih nadaljnjega šolanja 
oz. informacij s področja poklicev. Razlika med aritmetičnimi sredinami med medijem 
»Internet« in vsemi preostalimi mediji je statistično pomembna, saj je stopnja tveganja pri 
vseh parih aritmetičnih sredin manjša od 5 % (p < α = 0,05). Razlike aritmetičnih sredin 
kažejo, da učenci in učenke menijo, da je internet tisti medij, preko katerega dobijo največ 
informacij o možnostih nadaljnjega šolanja.  
 
Na podlagi ugotovljenega drugi del tretje hipoteze potrjujemo.  
 
Nad rezultati prvega dela hipoteze smo presenečeni, saj smo pričakovali, da največ 
informacij o nadaljnjem šolanju dobijo učenci od svetovalnega delavca v osnovni šoli. 
Drugi del pa je pričakovano potrjen, saj je internet medij, ki je daleč najbolj uporabljen in 
tudi zelo priljubljen med mladimi. 
 
Ker staršem in učencem posredujemo informacije o nadaljnjem šolanju oz. poklicnem 
odločanju svetovalni delavci v osmem in v devetem razredu – staršem na roditeljskem 
sestanku, učencem pa pri urah poklicne orientacije – in imamo (po našem mnenju) največ 
informacij, smo pričakovali, da bodo takega mnenja tudi učenci. Ker niso, si to razlagamo 
s tem, da se doma starši pogovarjajo o možnostih nadaljnjega šolanja z enim otrokom, v 
šoli pa svetovalni delavec razlaga oz. posreduje informacije celemu oddelku in najbrž 
marsikateri otrok od tega ne odnese toliko, kot od pogovora s starši. Poleg tega moramo 
dodati (iz izkušenj), da veliko učencev ne jemlje ur poklicne orientacije dovolj resno glede 
na pomembnost odločitve in zato tudi svetovalnega delavca v šoli ne vidijo kot tistega, ki 
jim lahko pomaga z različnimi informacijami do lažje odločitve. 
 
So pa starši tisti, ki v obdobju odraščanja predstavljajo otroku pomembno oporo pri izbiri 
poklica oz. srednje šole, saj svojega otroka zelo dobro poznajo in mu ob še ostalih 
pridobljenih informacijah, ki so pomembne za uspešno odločitev, lahko primerno 
svetujejo. 
 
V šoli je vloga svetovalnega delavca marsikateremu otroku (in tudi staršem) premalo 
poznana – ocenjujemo, da moramo pri tem svetovalni delavci še marsikaj narediti. Kljub 
veliko nalogam, ki jih imamo, moramo poklicni orientaciji nameniti dovolj pozornosti in 
časa. Podobno ugotavlja tudi Repanškova (2009a, str. 158–159), saj so dijaki 
svetovalnega delavca uvrstili šele na 8. mesto (za informativnim dnevom, priporočili tistih, 
ki že obiskujejo srednjo šolo/gimnazijo, starši, prijatelji, elektronskimi mediji – spletnimi 
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stranmi srednjih šol, TV, internetom, časopisi in revijami ter sorodniki) in navaja kot možen 
razlog, da svetovalni delavci niso dovolj dostopni učencem oz. da učenci premalo poznajo 
možnosti, ki jim jih lahko nudijo svetovalni delavci. 
 
Informiranje predstavlja eno od pomembnih aktivnosti pri pomoči posameznikom pred 
izbiro nadaljnje izobraževalne in poklicne poti, navaja Lovšin (2012), zato so javni zavodi 
in ministrstva, ki so posredno ali neposredno povezani s tem, s skupnim sodelovanjem 
ustvarili spletno stran »Moja izbira | Spletni servis za poklicno izobraževanje« 
(http://www.mojaizbira.si/). Pri tem so seveda upoštevali značilnost mlajše populacije, da 
mnogo rajši poseže po video vsebinah v primerjavi z besedilnim gradivom. Zato so 
vsebine spletne strani – predstavitve različnih poklicev, srednješolskih programov – 
prikazane z videi. Po spremljanju števila obiskov spletne strani so jo uporabniki prepoznali 
kot koristen vir informacij o programih, šolah in poklicih na področju poklicnega in 
strokovnega izobraževanja. Informiranje pa so na spletu dopolnili tudi s spletno stranjo na 
družabnem omrežju Facebook. Glede na visok odstotek mladih, ki so vključeni v to 
družabno omrežje, je to izjemno pomemben medij, preko katerega z informacijami 
dosežemo ciljno skupino, še dodaja Lovšin. Iz prakse moramo poudariti, da je to spletna 
stran, ki jo pri poklicni orientaciji spoznajo vsi učenci in jo sami priporočamo za večkraten 
ogled, z njo pa seznanimo tudi starše. Na enem mestu so zbrane pomembne informacije, 
ki so mladim v pomoč pri odločanju o nadaljnji poklicni, izobraževalni in s tem tudi 
življenjski poti. Učence svetovalni delavci seznanimo še z drugimi spletnimi stranmi, ki 
vsebujejo različne vsebine poklicnega področja (npr. spletna stran CIPS-a, MŠŠ-ja, Izide 
in druge). 
 
Kot drugi medij so učenci navedli TV, v šoli jih seveda obvestimo o oddajah, ki bi jim s 
svojimi informacijami lahko koristile pri poklicnem odločanju. 
 
 

6.3 ZADOVOLJSTVO UČENCEV 9. RAZREDA S ŠOLSKO SVETOVALNO 
SLUŽBO GLEDE POKLICNEGA INFORMIRANJA IN SVETOVANJA 

 
Ena od nalog šolskega svetovalnega delavca je tudi poklicna orientacija, ki ima zakonsko 
podlago v 67. členu Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja (1996) ter v 
programskih smernicah svetovalne službe. Kot smo že v teoretičnem delu pisali, je to 
pomembna naloga, ki ima tudi določene minimalne standarde izvedbe. Šolski svetovalni 
delavci jo v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje RS, CIPS-om in Izido bolj aktivno 
izvajamo predvsem v zadnjih dveh razredih osnovne šole. 
 
V raziskavi smo predvsem želeli dobiti odgovore oz. ocene učencev na naslednja 
vprašanja:  
– kakšna je bila vloga šolskega svetovalnega delavca pri poklicnem informiranju in 

svetovanju (ali je učence seznanil z osnovnimi informacijami – kaj vpliva na izbiro 
poklica, z izobraževalnim sistemom v Sloveniji ...; ali je učence spodbujal k razmišljanju 
o sebi – svojih sposobnostih, osebnostnih lastnostih ...; ali jih je spodbujal k 
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samostojnemu iskanju informacij; ali jim je posredoval naslove drugih institucij, ki se 
ukvarjajo s poklicnim svetovanjem; ali jih je seznanil z naslovi na internetu in spletnimi 
stranmi, ki so namenjene poklicnemu odločanju; ali se je učenec lahko s svetovalnim 
delavcem pogovoril o vsem, kar ga je v zvezi s poklicno odločitvijo zanimalo in težilo),  

– kako so bili učenci zadovoljni s poklicnim svetovanjem,  
– kaj so pri tem pogrešali oz. kaj bi lahko pohvalili.  
 
Učenci so navedene trditve ocenjevali od 1 do 5, pri čemer je 1 pomenilo »se sploh ne 
strinjam«, 5 pa »se popolnoma strinjam«; od 1 do 5 so ocenjevali tudi poklicno 
svetovanje, pri čemer je 1 pomenilo »sploh nisem zadovoljen«, 5 pa »sem zelo 
zadovoljen« s poklicnim svetovanjem; pri razlogih za to, da so s poklicnim svetovanjem 
zadovoljni oziroma niso zadovoljni, so obkrožali dane odgovore, imeli pa so možnost 
dodati še svoj razlog. 
 
Hipoteza 4: Učenci s posebnimi potrebami so bolj zadovoljni s poklicnim 
svetovanjem v osnovni šoli kot njihovi vrstniki. 
 
Graf 6 prikazuje aritmetične sredine pomembnosti strinjanja s posameznimi trditvami. 
Vidimo, da se anketirani učenci in učenke najbolj strinjajo s trditvijo »ŠSD nas je seznanil 
z osnovnimi informacijami« in »ŠSD nas je seznanil z naslovi na internetu in spletnimi 
stranmi, ki so namenjene poklicnemu odločanju«, najmanj pa s »ŠSD nam je posredoval 
naslove drugih institucij, ki se ukvarjajo s poklicnim svetovanjem« in »ŠSD nas je 
spodbujal k razmišljanju o sebi – svojih sposobnostih in lastnostih«.  
 

Graf 6: Vloga svetovalnega delavca v OŠ pri poklicnem informiranju in 
svetovanju 
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Vir: Tabela 8 v prilogi 3, N = 230 
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Pod »drugo« je učenec s posebnimi potrebami dodal: ŠSD mi ni povedal, kaj storiti v 
primeru, če nisi sprejet na želeno srednjo šolo. Vrstniki so navedli še: ŠSD se je samo 
strinjal z mojo odločitvijo; ŠSD mi ni navedel poklicnih šol, ki so mi bile v interesu, sploh 
niso bile omenjene. 
 
Iz lastne prakse in prakse kolegic moramo dodati, da vse zgoraj zapisano šolski 
svetovalni delavci zagotovo počnemo. Pregelj Arčonova in Skrt Lebanova (2000) 
navajata, da strokovni delavci v šoli učencem pomagamo pri razmišljanju o njihovi poklicni 
poti in njenem načrtovanju. Pri tem jim v okviru poklicne orientacije ponujamo vsebine, s 
katerimi lahko spoznavajo sami sebe, pridobivajo informacije o sistemu izobraževanja in 
svetu dela ter se učijo sprejemanja odločitev. Poklicna orientacija je za nas ena od 
pomembnih področij dela. To potrjujejo tudi podatki raziskave Vogrinca in Kreka (2012, 
str. 35–36), saj svetovalni delavci v OŠ med najpomembnejše naloge uvrščajo poklicno 
vzgojo (posredovanje informacij o nadaljnjem šolanju, možnostih zaposlitve), in sicer na 
drugo mesto (povprečna ocena 4,72), takoj za skrbjo za zanemarjene in zlorabljene 
otroke. Od vsakega posameznega devetošolca pa je odvisno, koliko od posredovanega 
odnese oz. se mu zdi pomembno in si zapomni ter upošteva pri poklicnem odločanju. 
 

Graf 7: Ocena zadovoljstva s poklicnim informiranjem in svetovanjem, ki ga je 
izvajal šolski svetovalni delavec 
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Vir: Tabela 9 v prilogi 3, N = 230 

 
Graf 7 prikazuje frekvenčno porazdelitev odgovorov učencev, iz katere je razvidno, da je 
največ učencev s poklicnim svetovanjem zadovoljnih in zelo zadovoljnih (73,48 %), 
najmanj pa je takih, ki sploh niso oz. niso zadovoljni (8,26 %). 
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Vprašanje o vzrokih in njihovi pogostosti pri anketirancih, ki niso bili zadovoljni s poklicnim 
svetovanjem, je omogočalo več hkratnih izbir. Graf 8 prikazuje frekvence strinjanja s 
posameznimi trditvami. Vidimo, da anketirani učenci in učenke med razlogi nezadovoljstva 
navajajo na prvem mestu, da jih je svetovalni delavec premalo spodbujal k razmišljanju o 
sebi in da niso dobili dovolj informacij o možnostih nadaljnjega šolanja. Manj jih je 
navajalo, da ni bilo dovolj ur za poklicno orientacijo in da niso dobili dovolj informacij o 
poklicih.  
 

Graf 8: Vzroki in njihova pogostost pri anketirancih, ki niso bili zadovoljni s 
poklicnim svetovanjem 
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Vir: Tabela 10 v prilogi 3, n = 139 

 
Pod »drugo« je bilo pri učencih s posebnimi potrebami navedeno: svetovanje je bilo 
opravljeno na hitro in je bilo premalo časa; morali bi si vzeti več časa; ni se strinjala, kam 
jaz hočem iti. Njihovi vrstniki so dodali še: sem zadovoljen (odgovor, ki se je pojavil 
večkrat); zato ker rabim več časa, da spoznam svoj pravi poklic; nekako mi ŠSD sploh ni 
svetoval ali dal informacij; ankete, ki smo jih reševali, da bi nam pokazale dober poklic za 
nas, nikakor niso bile uspešne; dobili smo preveč nepotrebnih informacij; dobila sem 
napačne informacije in nepravilno seštela točke; vem, v katero šolo bom šel, in tega sploh 
ne rabim; govorilo se je večinoma o srednjih šolah. 
 
Vprašanje o tem, kaj bi lahko učenci pohvalili, če so bili s poklicnim svetovanjem 
zadovoljni, je omogočalo več hkratnih izbir. Graf 9 prikazuje frekvence strinjanja s 
posameznimi trditvami. Vidimo, da so anketiranci zadovoljni s poklicnim informiranjem in 
svetovanjem, ker so dobili dovolj informacij o možnostih nadaljnjega šolanja in o poklicih. 
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Na tretjem mestu sledi, da jim je svetovalni delavec posredoval naslove internetnih strani 
ter ustanov. Na četrto in peto mesto so učenci uvrstili delo svetovalnega delavca, ki jim je 
namenil dovolj časa za pogovor, svetovanje in spodbudo. Na zadnje mesto so uvrstili 
zadostno število ur za poklicno orientacijo. 
 
Zakaj učenci še pohvalijo poklicno orientacijo v šoli? Pod »drugo« so dodali: vse sem 
izvedel na informativnem dnevu; nisem zadovoljen (čeprav je bilo to navedeno pri 
prejšnjem vprašanju); dobil sem mnenja, katera sem spoštoval in jih upošteval; obiskali 
smo CIPS; ker mi je tudi všeč ta poklic, za katerega sem se odločil. 
 

Graf 9: Vzroki za pohvalo in zadovoljstvo s poklicnim svetovanjem ter njihova 
pogostost 
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Vir: Tabela 11 v prilogi 3, n = 485 

 
Iz napisanega je razvidno, da so nekateri učenci oz. učenke zadovoljni s poklicnim 
informiranjem in svetovanjem šolskega svetovalnega delavca, drugi spet ne; razlogi so 
pogosto isti. Glede na možnosti, ki jih imamo svetovalni delavci v osnovni šoli, naredimo, 
kar se da veliko. Nujno izpeljemo tisto, kar je določeno s standardom, velikokrat pa še 
mnogo več, saj se zavedamo resnosti poklicne odločitve. Menimo, da je tu zelo 
pomembna lastna aktivnost učencev, ki pa jo v šoli velikokrat pogrešamo. 
 
Pri četrti hipotezi nas je zanimalo, ali so razlike v zadovoljstvu s poklicnim svetovanjem v 
OŠ med učenci s posebnimi potrebami in učenci brez posebnih potreb. V ta namen smo 
uporabili t-test za neodvisne vzorce. 
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Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc je t-test za neodvisne vzorce 
(Tabela 24 v prilogi 4) pokazal statistično pomembne razlike med učenci s posebnimi 
potrebami in njihovimi vrstniki v zadovoljstvu s poklicnim svetovanjem v OŠ. Ker statistika 
F v Levenovem testu homogenosti varianc ni statistično pomembna (p = 0,179 > α = 
0,05), obdržimo predpostavko o enakosti varianc. Statistika t (pri stopnji prostosti df = 228) 
je statistično pomembna (p = 0,029 < α = 0,05), kar pomeni, da je razlika med 
aritmetičnima sredinama zadovoljstva učencev s posebnimi potrebami in zadovoljstva 
učencev brez posebnih potreb statistično pomembna – razlika v zadovoljstvu s poklicnim 
svetovanjem je tako dokazana. Učenci s posebnimi potrebami vrednotijo poklicno 
svetovanje v OŠ z višjo povprečno oceno kot učenci brez posebnih potreb oz. učenci s 
posebnimi potrebami in so bolj zadovoljni s poklicnim svetovanjem kot njihovi vrstniki – na 
podlagi statističnega preizkusa četrto hipotezo potrjujemo. 
 
Rezultat se je skladal z našimi pričakovanji. Z učenci s posebnimi potrebami se že zaradi 
individualiziranega programa res bolj ukvarjamo kot z njihovimi vrstniki. O tej temi se, 
četudi ni del individualiziranega programa, večkrat pogovarjamo in vsi skupaj iščemo 
pravo poklicno pot za posameznega učenca. Po potrebi jih skupaj s starši napotimo tudi 
na individualno svetovanje v CIPS ali kam drugam. Še posebej namenjamo pozornost 
tistim učencem s posebnimi potrebami, ki imajo specifično motnjo oz. primanjkljaj (iz naše 
prakse sta bila to gluha deklica in delno gibalno oviran deček), ki imajo »omejene« 
možnosti opravljanja določenih poklicev in s tem tudi manjšo izbiro srednješolskih 
programov. Medtem pa imajo učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, ki jih 
je največ v OŠ, manj ovir pri izbiri, pa vseeno na podlagi njihovih močnih področjih tudi za 
njih iščemo »optimalne« izobraževalne in poklicne poti. 
 
Tudi Repanškova (2009b, str. 147) je ugotavljala stopnjo zadovoljstva dijakov s šolsko 
svetovalno službo v osnovni šoli glede poklicne orientacije in prišla do ugotovitve, da je 
večina (70,1 %) dijakov s svetovanjem svetovalnih delavcev zadovoljna. 
 
Čeprav je več zadovoljnih kot nezadovoljnih, pa se strinjamo z njo, da je število 
nezadovoljnih oz. v naši raziskavi takih, ki se ne morejo odločiti, vseeno skrb vzbujajoče. 
In tem bo potrebno nameniti več pozornosti oz. se še bolj ukvarjati s poklicno orientacijo. 
 
 

6.4 OCENA LASTNE AKTIVNOSTI V PROCESU POKLICNEGA ODLOČANJA 
 
Poklicno odločanje je proces, ki je dolgotrajen, za čim bolj premišljeno in dobro odločitev 
je potrebno imeti dovolj informacij o poklicu, sebi, možnostih šolanja ... Ker je v šoli malo 
poklicne vzgoje, ki naj bi jo izvajali učitelji, in malo ur poklicne orientacije, ki jo izvajajo 
svetovalni delavci, učence in učenke spodbujamo k lastni aktivnosti in iskanju informacij v 
različnih medijih (knjige, časopisi, spletne strani) in pri različnih osebah (starši, prijatelji, 
sošolci, svetovalni delavec v šoli, svetovalci v zunanjih institucijah ...). Kako bodo pri tem 
učenci/učenke uspešni oz. zares aktivni, pa je različno od posameznika do posameznika. 
Tisti, ki se odločajo za poklicne in strokovne šole, bi morali biti bolj aktivni, saj se lahko 
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nekateri ob tem že odločijo za poklic, tisti, ki pa se odločajo za gimnazijo (seveda ob 
izpolnjevanju pogojev), svojo odločitev za poklic lahko še malo preložijo (za nekaj let). 
 
Učence in učenke smo spraševali, ali so imeli v času odločanja dovolj informacij o sebi, 
poklicih in možnostih nadaljnjega izobraževanja, če ne, katerih informacij niso imeli dovolj 
ter koliko so sami naredili pri poklicnem odločanju. 
 
Hipoteza 5: Učenci s posebnimi potrebami ocenjujejo, da so bolj aktivni pri iskanju 
informacij in poklicnem odločanju in imajo več informacij o sebi, poklicih in 
možnostih nadaljnjega izobraževanja kot njihovi vrstniki. 
 
Graf 10 prikazuje odstotkovno porazdelitev odgovorov. Iz njega je razvidno, da je 194 
učencev oz. 84 % vseh anketiranih imelo dovolj informacij o sebi, poklicih in možnosti 
nadaljnjega izobraževanja, 16 % učencev pa ni imelo dovolj informacij. 
 

Graf 10: Ocena zadostnosti števila informacij o sebi, poklicih in možnosti 
nadaljnjega izobraževanja v procesu odločanja 

194; 84%

36; 16%

Da Ne  
Vir: Tabela 13 v prilogi 3, N = 230 

 
Vprašanje o tem, katerih informacij oz. znanj učenci niso imeli dovolj, je bilo namenjeno 
tistim učencem, ki so pri oceni zadostnosti števila informacij o sebi, poklicih in možnosti 
nadaljnjega izobraževanja v procesu odločanja o poklicu in možnostih nadaljnjega šolanja 
pri predhodnem vprašanju odgovorili, da informacij in znanj niso imeli dovolj. Takih 
učencev je bilo 36. 
 
Graf 11 prikazuje frekvenčno porazdelitev odgovorov učencev, ki so imeli premalo 
informacij o sebi, poklicih in možnosti nadaljnjega izobraževanja. Iz njega je razvidno, da 
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je bil največji primanjkljaj pri učencih pri informacijah o poklicu (15 učencev) in pri 
informacijah o sebi (11 učencev). 
 
Pod »drugo« so učenci navajali: o gimnaziji; kolikšna bo omejitev; število točk za dosego 
srednje šole; premalo informativcev; o vsem po malo, saj so zadeve precej komplicirane. 
 

Graf 11: Informacije oz. znanja, ki so učencem/učenkam primanjkovala 
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Vir: Tabela 14 v prilogi 3, N = 36 

 
Število poklicev je res ogromno, ur poklicne orientacije pa zelo malo (in še to večinoma v 
zadnjih dveh letih osnovnega šolanja), zato se strinjamo z učenci, da je to področje, kjer 
jim primanjkuje informacij oz. vsebin. Kot smo že večkrat zapisali, se šolski svetovalni 
delavci trudimo na različne načine. Špendetova (2002, str. 24) navaja, da učence na 
njihovi OŠ seznanjajo s poklici preko obiskov srednjih šol, različnih sejmov in razstav, 
javnih natečajev delodajalcev, ogledov poklicev na delovnih mestih, predstavitev 
strokovnjakov, poklicnih delavnic, poklicnega krožka, različnih dni dejavnosti, interesnih 
dejavnosti, izbirnih predmetov. Podobno je tudi na drugih šolah. Nadaljuje, da naj poklicna 
orientacija poteka:  
– kot proces, ki traja ves čas šolanja in se nadaljuje na višjih stopnjah izobraževanja in 

zaposlovanja, s čimer se presega zgolj vprašanje, katero šolo bo učenec izbral in kako 
se bo nanjo vpisal;  

– kot proces dejavnega udejstvovanja, kar vsakemu uporabniku omogoča spoznavanje, 
raziskovanje, preizkušanje in razvijanje samega sebe – znanj, veščin in lastnosti;  

– kot proces odprtega delovanja oz. sodelovanja in povezovanja z različnimi strokovnjaki 
v različnih okoljih, poleg šolskega.  
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Če bi bilo tako (in tako bi moralo biti), bi učenci zagotovo imeli dovolj informacij o vsem. S 
tem se zelo strinjamo. 
 
Graf 12 prikazuje frekvenčno porazdelitev odgovorov učencev in učenk o tem, koliko so 
sami naredili pri poklicnem odločanju – zbiranju informacij, prepoznavanju lastnih 
sposobnosti, interesov; iz grafa je razvidno, da jih večina meni (69,57 %), da so sami 
naredili »veliko« in »zelo veliko«. 
 

Graf 12: Ocena lastne aktivnosti pri poklicnem odločanju – zbiranje informacij, 
prepoznavanje lastnih sposobnosti in interesov 
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Vir: Tabela 15 v prilogi 3, N = 230 

 
Veseli nas, da je bilo več kot dve tretjini učencev pri poklicnem odločanju aktivnih. 
Svetovalni delavci zelo spodbujamo učence k lastni aktivnosti na vseh področjih v šoli. Pri 
tem smo različno uspešni, pri nekaterih učencih nam uspe bolj, pri drugih manj. Je pa 
poklicno odločanje zelo pomembno, zato bomo na aktivnosti učencev še vztrajali, seveda 
ob pomoči učiteljev in staršev. Še zlasti moramo biti pozorni (in smo) na posameznike, ki 
nase opozarjajo s svojo premajhno aktivnostjo ali celo »neaktivnostjo«.  
 
Da je pri odločitvi o nadaljnjem študiju pomembna lastna aktivnost, sta ugotovila tudi 
Zagoričnik in Pečjakova, saj se dijakom zdi smiselno vlagati čas in trud v karierno 
odločitev, saj se zavedajo, da čas sam po sebi ne bo prinesel »prave« odločitve o 
nadaljnjem študiju (Zagoričnik, Pečjak, 2007, str. 20). 
 
Rostoharjeva (2003, str. 15) navaja, da pri poklicni orientaciji izhajamo iz prepričanja, da 
bolj ko bo posameznik poznal samega sebe – svoje lastnosti, sposobnosti, interese in 
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želje, prednosti pred drugimi, večja je verjetnost, da se bo ob dobrih informacijah o 
značilnostih določenih poklicnih področij odločil za tiste nadaljnje izobraževalne poti, ki ga 
bodo tudi osebnostno zadovoljevale. Mladostnika, ki se pripravlja na poklicno odločitev, 
zato v smislu samospoznavanja usmerjamo v:  

1. kristalizacijo osebnih vrednot in prepričanj, ki ga vodijo v življenju,  
2. prepoznavanje njegovih interesov,  
3. prepoznavanje njegovih osebnostnih lastnosti in značilnosti,  
4. ugotavljanje njegovih sposobnosti,  
5. ozaveščanje in verbaliziranje njegovih želja in hotenj,  
6. v povezovanje le-tega z značilnostmi in dosegljivostjo želenih poklicnih izbir. 

 
Peto hipotezo »Učenci in učenke s posebnimi potrebami so bolj aktivni pri iskanju 
informacij in poklicnem odločanju in imajo dovolj informacij o sebi, poklicih in možnostih 
nadaljnjega izobraževanja kot njihovi vrstniki brez posebnih potreb« smo prav tako 
preverili s pomočjo hi-kvadrat preizkusa neodvisnosti 2 spremenljivk, pri katerem smo 
predhodno postavili statistično ničelno hipotezo (s ciljem, da jo zavrnemo in obdržimo 
alternativno hipotezo): 
 
– H0: »Med učenci s posebnimi potrebami in brez posebnih potreb ni razlik.« 
– H1: »Med učenci s posebnimi potrebami in brez posebnih potreb so razlike.« 
 
V preizkušanju hipoteze sodeluje nominalna13 spremenljivka V1 (Učenci), ki z vrednostjo 1 
označuje učence brez posebnih potreb (Nbp = 180) in z vrednostjo 2 učence s posebnimi 
potrebami (Npp = 50). Ker je nominalna14 tudi spremenljivka V50 (Dovolj informacij o sebi, 
poklicih in možnosti nadaljnjega izobraževanja), dobimo v kombinaciji s spremenljivko V1 
kontingenčno tabelo velikosti 2x2 s stopnjo prostosti df = 1, pri kateri je treba uporabiti 
Yatesovo korekcijo za kontinuiteto ali – pri neizpolnjenih pogojih za uporabo χ2 – 
Kullbackov 2Î oz. ekvivalentno razmerje verjetja, ki ga vsebuje SPSS. Spremenljivka V52 
(Koliko si sam naredil pri poklicnem odločanju) je sicer ordinalna15, vendar je treba v 
kombinaciji z nominalno spremenljivko V1 uporabiti neparametrično metodo – χ2 preizkus. 
 
Prvi del preverjanja pete hipoteze izhaja iz tabele 26 »Ocena lastne aktivnosti v procesu 
poklicnega odločanja – Pearsonov hi-kvadrat preizkus« v prilogi 4. Rezultati preizkusa  
(χ2 = 8,671, df = 4, p = 0,070 > α = 0,05) ne omogočajo zavrniti ničelne hipoteze, zato pa 
tudi ne moremo sprejeti alternativne hipoteze. Učenci s posebnimi potrebami torej niso nič 
bolj aktivni pri iskanju informacij in poklicnem odločanju kot njihovi vrstniki brez posebnih 
potreb. 
 

                                                        
13  Kadar sodelujejo v preizkusu nominalne spremenljivke, moramo uporabiti neparametrične 

metode, med katere sodi tudi hi-kvadrat preizkus. 
14  Na vprašanje »Ali meniš, da si imel v času odločanja dovolj informacij o sebi, poklicih in 

možnostih nadaljnjega izobraževanja« je možen le odgovor tipa Da/Ne. 
15  Na vprašanje »Koliko si sam naredil pri poklicnem odločanju – zbiranju informacij, 

prepoznavanju lastnih interesov, sposobnosti …« je treba prisoditi oceno od 1 do 5 na 
Likertovi lestvici. 
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Drugi del preverjanja hipoteze temelji na tabeli 25 »(Ne)zadostnost informacij o sebi, 
poklicih in možnosti nadaljnjega izobraževanja – Pearsonov hi-kvadrat preizkus« v prilogi 
4. Glede na rezultate preizkusa (χ2 = 0,645, df = 1, p = 0,422 > α = 0,05) ugotovimo, da 
statistične ničelne hipoteze ne moremo zavrniti, kar pomeni, da učenci s posebnimi 
potrebami nimajo več informacij o sebi, poklicih in možnostih nadaljnjega izobraževanja 
kot njihovi vrstniki brez posebnih potreb. 
 
Na podlagi obeh statističnih preizkusov peto hipotezo zavrnemo. 
 
Ne glede na to pa na podlagi frekvenc ugotovimo, da le nekoliko več (88 %) učencev s 
posebnimi potrebami, v primerjavi z učenci brez posebnih potreb (83 %), meni, da so imeli 
dovolj informacij. In obratno – učenci s posebnimi potrebami so bili manj aktivni pri iskanju 
informacij (»zelo veliko« in »veliko« tvori pri poklicnem odločanju 58 %) od njihovih 
vrstnikov brez posebnih potreb (»veliko« oz. »zelo veliko« pri poklicnem odločanju tvori 
73 %) (Slika 6). 
 
Rezultat se ni povsem skladal z našimi pričakovanji. Pri pridobivanju informacij o sebi, 
poklicih, možnostih nadaljnjega šolanja obstajajo razlike med posameznimi učenci in 
učenkami, ne glede na to, ali imajo posebne potrebe ali ne. Nekateri so bolj, drugi manj 
aktivni. In kot smo že večkrat navedli, se z učenci s posebnimi potrebami bolj ukvarjamo 
in so velikokrat tudi prisotni na sestankih strokovne skupine, ki jih imamo s starši (zlasti v 
višjih razredih) ter so pri tem tudi aktivni v skladu s svojo starostjo in zmožnostmi. Po naši 
oceni imajo zato dovolj informacij o sebi, mogoče malo manj o poklicih, a dovolj o 
možnostih nadaljnjega šolanja.  
 

Slika 6: Struktura odgovorov učencev s posebnimi potrebami in učencev brez 
njih glede količine informacij in lastne aktivnosti pri poklicnem odločanju 
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To se vidi tudi iz tabele 25 v prilogi 4, saj je takih učencev s posebnimi potrebami 88,0 % 
(v primerjavi s 83,3 % njihovih vrstnikov). Koliko so sami naredili pri tem, pa je drugo 
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vprašanje. V tabeli 26 smo videli, da je »veliko« oz. »zelo veliko« naredilo 72,8 % učencev 
brez posebnih potreb in samo 58,0 % učencev s posebnimi potrebami, srednje aktivnih je 
bilo 22,8 % učencev brez posebnih potreb in 40 % s posebnimi potrebami, »malo« oz. 
»nič« pa je naredilo 2 % učencev s posebnimi potrebami in okoli 4 % njihovih vrstnikov. 
Na sestankih strokovnih skupin ugotavljamo, da so učenci s posebnimi potrebami večkrat 
premalo samoiniciativni in to se vidi tudi na področju poklicne orientacije. Pri tem jih 
moramo spodbujati svetovalni delavci, seveda pa brez sodelovanja staršev in specialnih 
pedagogov ne gre. Iz dobljenih rezultatov ugotavljamo, da bo na področju poklicne 
orientacije učencev s posebnimi potrebami treba narediti še več, kot že delamo. Pri tem bi 
nam mogoče lahko pomagali tudi specialni pedagogi, ki imajo že tako največ znanja o teh 
otrocih, pa še individualno se ukvarjajo z njimi. 
 
 

6.5 IZBIRA SREDNJE ŠOLE 
 
Zanimalo nas je mnenje učencev in učenk o sprejetju odločitve, ali je bila njihova 
odločitev, kam se vpisati, preprosta ali težka. 
 
Hipoteza 6: Učenci s posebnimi potrebami lažje izberejo srednjo šolo kot njihovi 
vrstniki. 
 

Graf 13: Ocena težavnosti sprejetja odločitve o vpisu v srednjo šolo 
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Graf 13 prikazuje frekvenčno porazdelitev odgovorov učencev in učenk o tem, kako 
težavno je bilo zanje sprejeti odločitev, kam se bodo vpisali. Iz grafa je razvidno, da je za 
večino bila odločitev srednje težka (34,8 %), za 14,8 % učencev je bila težka in za 32,2 % 
preprosta. 
 
Šesto hipotezo »Učenci in učenke s posebnimi potrebami lažje izberejo srednjo šolo kot 
njihovi vrstniki brez posebnih potreb« smo prav tako preverili s χ2 preizkusom neodvisnosti 
odgovorov učencev s posebnimi potrebami in odgovorov učencev brez posebnih potreb. 
 
Pred preizkusom smo postavili statistično ničelno hipotezo (s ciljem, da jo zavrnemo in 
obdržimo alternativno hipotezo). Ničelno hipotezo, da učenci in učenke s posebnimi 
potrebami z enako lahkoto izberejo srednjo šolo kot njihovi vrstniki brez posebnih potreb, 
smo preverili s χ2 preizkusom (Tabela 27 v prilogi 4), ki je pokazal, da ne obstaja 
statistično pomembna razlika med učenci s posebnimi potrebami in tistimi brez posebnih 
potreb glede na težavnost izbire srednje šole (χ2 = 2,583, df = 4, p = 0,630 > α = 0,05). 
Svoje hipoteze torej ne moremo potrditi. 
 
Na podlagi statističnega testa šesto hipotezo zavrnemo. 
 
Glede na to, da ob pripravi individualiziranega programa za vsakega učenca s posebnimi 
potrebami iščemo njegova »močna področja« in potem razmišljamo o poklicnih področjih, 
ki bi bila temu ustrezna, smo pričakovali, da se bodo učenci s posebnimi potrebami lažje 
odločili, kam naprej. Če pa pogledamo tabelo 27, vidimo, da je sprejetje odločitve, kam se 
bodo vpisali, med učenci obeh skupin zelo podobno. Za 44 % učencev (tako tistih s 
posebnimi potrebami kot njihovih vrstnikov) je odločitev zelo preprosta oz. preprosta, za 
34 oz. 35 % je odločitev srednje težka, za 21 oz. 22 % učencev pa je odločitev težka oz. 
zelo težka. 
 
To razlagamo s tem, da je odločitev preprosta za tiste, ki se odločijo za gimnazijski 
program, ko je dejanska odločitev o poklicu še malo časovno odložena, ter za tiste, ki že 
dalj časa vedo, kaj bi radi bili in jih pri vpisu na želeno srednjo šolo nič ne ovira. Za tiste, ki 
še ne vedo, kaj bi radi v življenju počeli, ali pa vedo, pa zaradi različnih vzrokov ne morejo 
na želeno šolo, je odločitev težka. Srednje težka je odločitev, po naši oceni, za učence, ki 
se ne morejo odločiti med dvema ali več izbranimi gimnazijami oz. strokovnimi šolami, 
katerih program bi bil primeren za njih. Ne glede na sprejetje odločitve se zavedamo, da je 
področje poklicne orientacije zelo pomembno in da učenci potrebujejo pri tem veliko 
različnih informacij. Kljub težavnosti obdobja (odraščanje) in zanimanju učencev za druga 
področja, je (prva) poklicna odločitev pomembna za vsakega posameznika. Zato 
svetovalni delavci proces odločanja jemljemo resno in z vso odgovornostjo (sami imamo 
občutek, da včasih še bolj, kot učenci) ter naredimo vse, da bi učencem odločitev olajšali 
oz. jim pomagali pri čim boljši odločitvi. 
 
To lahko potrdimo tudi z rezultati raziskave Zagoričnika in Pečjakove (2007, str. 20), ki sta 
ugotovila, da imajo dijaki, zajeti v raziskavi, v povprečju majhne do srednje velike težave 
pri odločanju o nadaljnjem študiju. Nadaljujeta, da to lahko pojmujemo kot pozitivni 
pokazatelj dela šolske svetovalne službe, ki dijake usmerja, vodi in jim nudi pomoč v 
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procesu poklicne orientacije ter tudi bolj specifično pri procesu odločanja o nadaljnjem 
študiju. 
 
Konec osnovne šole je prva kritična točka in prvo križišče, ko morajo učenci izbrati eno od 
šol, na kateri bodo nadaljevali šolanje, navaja Ruparjeva (2003, str. 6). Slaba priprava na 
prvo pomembno poklicno odločitev ima lahko hude posledice. Strinjamo se tudi z 
Rostoharjevo (2003, str. 14), ki ugotavlja, da je kakovostna in pravočasna priprava 
mladostnikov na sprejemanje poklicne odločitve zelo pomembno in strokovno odgovorno 
delo, ki ga opravljamo šolski svetovalci. Proces izbire poklica naj bi se po njenem mnenju 
zaključil s kompromisom med tistim, kaj je mladostnik spoznal o sebi, svojih interesih, 
sposobnostih, prednostih, ki jih ima pred drugimi, ter njegovimi željami in danimi 
možnostmi v okolju. Iz izkušenj lahko trdimo, da mnogi sprejmejo ustrezno odločitev, ki jih 
pripelje do izbranega poklica (to preverjamo s pogovori z bivšimi učenci, ki jih srečujemo 
več let kasneje). Posamezniki, ki pa svoje prve odločitve niso sprejeli dovolj premišljeno, 
največkrat popravijo storjeno napako in sprejmejo novo odločitev. 
 
 

6.6 VPLIV MOTNJE OZ. PRIMANJKLJAJA UČENCEV S POSEBNIMI 
POTREBAMI PRI IZBIRI SREDNJE ŠOLE OZ. POKLICA 

 
Učenci s posebnimi potrebami, ki obiskujejo redne osnovne šole in so usmerjeni v 
izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, imajo 
lahko različne motnje oz. primanjkljaje, od slepote in slabovidnosti, gluhote in naglušnosti, 
gibalne oviranosti, govorno-jezikovne motnje, primanjkljajev na posameznih področjih 
učenja, do čustveno-vedenjske motnje ali pa so dolgotrajno bolni. 
 
Ker so imeli v našem vzorcu učenci večinoma primanjkljaje na posameznih področjih 
učenja, smo predvidevali, da jih to ne ovira pri izbiri srednje šole oz. izbiri poklica. Druge 
motnje oz. primanjkljaji lahko učence bolj ali manj ovirajo pri izbiri poklica in načrtovanju 
izobraževalne oz. poklicne poti. 
 
Hipoteza 7: Večine učencev s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo o usmeritvi, 
njihova motnja oz. primanjkljaj pri izbiri srednje šole oz. poklica ne ovira. 
 
Graf 14 prikazuje frekvenčno in strukturno porazdelitev odgovorov učencev s posebnimi 
potrebami o tem, ali jih je njihov primanjkljaj oviral pri izbiri poklica. Iz grafa je razvidno, da 
je motnja ali primanjkljaj le pri 2 (oz. 4 %) anketiranih učencih s posebnimi potrebami 
predstavljal oviro pri izbiri srednje šole oz. poklica. 
 
Med 50 učenci in učenkami je samo 2 ovirala motnja oz. primanjkljaj. Ena učenka je 
navedla ocene, za katere se mora zelo truditi, druga pa se je odločala med srednjo 
vzgojiteljsko in zdravstveno šolo, a je zaradi težav pri določenih predmetih potem izbrala 
zdravstveno smer. Če bi učence spraševali osebno, bi bil odgovor na to vprašanje najbrž 
še pri katerem vprašanem učencu drugačen. 
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Kolikšno težo predstavljajo ti 4 % v vzorcu učencev s posebnimi potrebami (Npp = 50), 
smo preverili z neparametričnim hi-kvadrat preizkusom za eno spremenljivko, s katerim 
preizkušamo statistično ničelno hipotezo o enaki verjetnosti, da je primanjkljaj ovira – če 
uspemo zavreči ničelno hipotezo H0, je veljavna alternativna hipoteza H1, ki pravi, da 
motnja oz. primanjkljaj učencev s posebnimi potrebami ni ovira pri izbiri poklica. 
 

Graf 14: Primanjkljaji učencev s posebnimi potrebami kot ovira pri izbiri poklica 

2; 4%

48; 96%

Da Ne  
Vir: Tabela 28 v prilogi 4, N = 50 

 
Na podlagi statističnega preizkusa (χ2 = 42,320, df = 1, p = 0,00 < α = 0,05) ugotavljamo, 
da se učenci s posebnimi potrebami, ki jim motnja oz. primanjkljaj predstavlja oviro pri 
izbiri poklica, statistično pomembno razlikujejo od učencev s posebnimi potrebami, ki jim 
primanjkljaj ne predstavlja ovire. To pa pomeni, da učencev in učenk s posebnimi 
potrebami, ki imajo odločbo o usmeritvi, njihov primanjkljaj pri izbiri srednje šole ne ovira 
in s tem potrjujemo sedmo hipotezo. 
 
Rezultati so pričakovani. To, da so imeli učenci/učenke s posebnimi potrebami večinoma 
primanjkljaje na posameznih področjih učenja, jih ni oviralo pri poklicni odločitvi. V vzorcu 
pa je bilo tudi 10 učencev z drugimi primanjkljaji oz. motnjami in od koga izmed njih smo 
kljub temu pričakovali navedeno oviranost pri izbiri poklica. Če pa bi bilo v vzorcu še več 
učencev in učenk z drugimi ovirami, motnjami in primanjkljaji, menimo, da bi bil odstotek 
nedvomno višji. 
 
Učence lahko njihova motnja oz. primanjkljaj (npr. slepota, gluhota, gibalna oviranost ...) 
vsekakor ovira pri izbiri poklica, pa čeprav se morda sami tega ne zavedajo, saj izbirajo 
med možnostmi, ki so za njihove zmožnosti primerne, in ne med vsemi možnostmi, ki so 
na voljo (vsem ostalim učencem). Zato morda tudi ne čutijo omejenosti oz. oviranosti, saj 
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imajo kljub temu možnost izbire med več poklici oz. srednješolskimi programi in nimajo na 
voljo samo enega. 
 
 

6.7 PROGRAMI SREDNJEŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA, V KATERE SE 
VPISUJEJO UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI 

 
Zanimalo nas je, kam se bodo učenci vpisali v srednjo šolo. Pri urah poklicne orientacije 
poleg interesov, želja in ostalih dejavnikov učencem predlagamo vpis tudi glede na uspeh. 
Tako naj bi se odlični in prav dobri učenci odločali za gimnazije in srednje strokovne šole, 
učenci z dobrim uspehom pa za poklicne šole. 
 
Hipoteza 8: V programe srednjega poklicnega izobraževanja se vpisuje več učencev 
s posebnimi potrebami kot njihovih vrstnikov. 
 
Graf 15 prikazuje frekvenčno porazdelitev odgovorov učencev in učenk o tem, kam so se 
prijavili. Iz grafa je razvidno, da se bo največ (56,1 %) učencev vpisalo na gimnazijo, 
31,7 % se bo vpisalo na štiriletno srednjo strokovno šolo in 12,2 % na triletno poklicno 
šolo. 
 

Graf 15: Programi srednješolskega izobraževanja, v katere so se učenci/učenke 
prijavili in se bodo tudi vpisali 
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Na triletno poklicno šolo se bo predvidoma vpisalo 15 (oz. 30 %) učencev s posebnimi 
potrebami in 13 (oz. 7,22 %) učencev brez posebnih potreb. Na štiriletno srednjo tehnično 
oz. strokovno šolo se bo vpisalo 20 (40 %) učencev s posebnimi  potrebami in 53 (oz. 
29,4 %) učencev brez posebnih potreb. Na gimnazijo se bo vpisalo 15 (30 %) učencev s 
posebnimi potrebami in 114 (63,3 %) učencev brez posebnih potreb. 
 
Vsako leto se za gimnazijske programe odločita približno dve tretjini učencev, manj je 
tistih, ki se vpišejo v štiriletne strokovne šole, redki pa so učenci in učenke, ki se odločijo 
za vpis v triletne poklicne šole – to so največkrat učenci in učenke s posebnimi potrebami. 
Enako ugotavljajo tudi kolegice, s katerimi se srečujemo na aktivih.  
 
Za mnoge je gimnazija res prava odločitev, zlasti za tiste, ki si želijo nadaljevati 
izobraževanje v univerzitetnih programih. Po našem mnenju se jih veliko odloči za ta 
program zaradi časovne odložitve dokončne izbire poklica še za 4 leta. Sami spodbujamo 
učence in učenke k vpisu v štiriletne strokovne šole in včasih tudi »odsvetujemo« vpis v 
gimnazijo, saj imajo možnost nadaljevati šolanje v vsakem primeru, možnost zaposlitve pa 
je le po zaključeni strokovni šoli. Ampak končna odločitev je vedno učenčeva. 
 

Graf 16: Predvidena zaključena ocena vseh predmetov 9. razreda 
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Vir: Tabela 18 v prilogi 3, Npp = 50, Nbp = 180 

 
Graf 16 prikazuje, s kakšnimi ocenami bodo učenci zaključili posamezne predmete v 9. 
razredu. Najslabše bodo zaključne ocene iz slovenščine, fizike in matematike. Boljše bodo 
končne ocene iz glasbene in likovne vzgoje. Najboljše pa bodo imeli učenci zaključeno 
športno vzgojo. 
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Zadnjo hipotezo »V programe srednjega poklicnega izobraževanja se vpisuje več učencev 
in učenk s posebnimi potrebami kot njihovih vrstnikov brez posebnih potreb« smo preverili 
s pomočjo χ2 preizkusa neodvisnosti. 
 
Predhodno postavljeno ničelno hipotezo H0, ki se je glasila: »V programe srednjega 
poklicnega izobraževanja se vpisuje enako učencev in učenk s posebnimi potrebami kot 
njihovih vrstnikov brez posebnih potreb«, smo preverili s pomočjo χ2 preizkusa, ki je 
pokazal, da obstaja statistično pomembna razlika med učenci s posebnimi potrebami in 
tistimi brez posebnih potreb glede na to, katero srednjo šolo izberejo (χ2 = 25,802, df = 2, 
p = 0,000 < α =0,05). Ničelno hipotezo zato zavrnemo in sprejmemo alternativno – to je 
svojo osmo raziskovalno hipotezo. Učenci s posebnimi potrebami se v večji meri vpisujejo 
v poklicne srednje šole kot njihovi vrstniki brez posebnih potreb, ki se večinoma vpisujejo 
v gimnazije. 
 
Na podlagi statističnega preizkusa osmo hipotezo potrdimo. 
 
Rezultati nas niso presenetili. Učenci s posebnimi potrebami se vpisujejo v gimnazije in 
srednje strokovne ter poklicne šole. Glede na to, da ne sodelujejo v postopku omejitve, bi 
lahko rekli, da imajo še boljše možnosti pri vpisu kot njihovi vrstniki. Če pa realno 
pogledamo, večinoma učenci s posebnimi potrebami v skladu s svojimi sposobnostmi in 
posledično tudi ocenami pogosteje izberejo triletne poklicne oz. štiriletne strokovne šole. 
Sami zelo spodbujamo tako odločitev, saj imajo potem še vedno možnost nadaljevati 
šolanje na višjih stopnjah, če le imajo željo in voljo. 
 
Ugotovitve se ujemajo tudi s podatki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 
(statistika izobraževanja otrok s posebnimi potrebami: Podatki v zvezi z dijaki s posebnimi 
potrebami v srednješolskih izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo 
<http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/pdf
/SS_statistika.pdf>, 2014), saj je bilo v letu 2012/13 med 3.520 usmerjenimi dijaki (kar je 
4,48 %), število dijakov in njihov delež znotraj celotne populacije glede na izobraževalni 
program naslednji: 1.452 (12,5 %) – srednje poklicno izobraževanje, 1.143 (3,8 %) – 
srednje strokovno izobraževanje in 505 (1,6 %) – gimnazijsko izobraževanje (izpustili smo 
podatke o nižjem poklicnem izobraževanju ter poklicno-tehniškem izobraževanju in 
maturitetnem tečaju). 
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7 SKLEP 
 
Dejavniki, ki jih učenci in učenke upoštevajo pri izbiri poklica oz. srednje šole, so zelo 
različni in prihajajo iz različnih virov. V raziskavi smo ugotovili, da so želje in interesi 
najbolj pomemben dejavnik pri izbiri poklica, sledijo sposobnosti, pomembne so tudi 
ocene. 
 
Največ informacij s poklicnega področja dobijo učenci od svojih staršev, sledijo svetovalni 
delavci v šoli, od medijev pa je na prvem mestu internet. 
 
Učenci so večinoma zatrjevali, da imajo ob sprejemanju odločitve o poklicu oz. nadaljnjem 
šolanju dovolj informacij o sebi, o poklicih in možnostih nadaljnjega šolanja. 
 
Izobrazba je v današnjem času zelo pomembna, zlasti pri doseganju boljšega položaja v 
družbi. Ker starši želijo svojim otrokom najboljše, jih pri izobraževanju spodbujajo. Ocene 
pa so eden izmed dejavnikov, na podlagi katerega učenci sklepajo o svojih sposobnostih 
in zmožnostih (čeprav ne smemo zanemariti še vloženega truda, prizadevnosti, 
marljivosti, vztrajnosti ipd.). Ob upoštevanju ocen se skupaj s starši in na podlagi lastnih 
interesov in želja čim bolj premišljeno odločijo, katero šolo bodo izbrali za nadaljnje 
izobraževanje. Postaviti si morajo cilj, katerega bodo dosegli z delom in tako uresničili 
svoje želje ter udejanjili svoje interese. Starši so pri tem pomemben dejavnik, saj 
pomagajo otrokom pri razvijanju njihovih interesov in sposobnosti. Vplivajo tudi na 
vrednote, saj je izobrazba v nekaterih družinah vrednota sama po sebi.  
 
Poklicna orientacija je ena od nalog šolskega svetovalnega delavca, pri kateri so določeni 
tudi minimalni standardi in jo ob obilici drugih nalog svetovalni delavci v šoli opravljamo 
resno in odgovorno. Ker za to ni določenih ur v kurikulumu, poklicna orientacija običajno 
poteka v okviru razrednih ur, ur nadomeščanj, različnih dnevov dejavnosti ipd., da 
učencem posredujemo kar se da veliko pomembnih informacij, ki jih potrebujejo za svojo 
prvo poklicno odločitev. To nam potrjujejo odgovori učencev v raziskavi, saj je kar 84 % 
vprašanih učencev imelo dovolj informacij o sebi, poklicih in možnostih nadaljnjega 
šolanja, 16 % pa ni imelo dovolj informacij. Najmanj informacij imajo učenci o različnih 
poklicih. Teh res primanjkuje glede na slabo izvajano poklicno vzgojo, so pa po drugi 
strani zelo dostopne v različnih knjigah, revijah, na spletnih straneh ipd. Vseeno pa bo 
potrebno na tem področju še veliko narediti, saj različne druge raziskave kažejo, da je v 
učnih načrtih naših šolskih predmetov premalo oz. nič vsebin s poklicnega področja ter da 
so tako učitelji kot svetovalci slabo usposobljeni za poklicno vzgojo oz. poklicno 
usmerjanje (npr. raziskava CPI o zastopanosti poklicne vzgoje v študijskih programih za 
učitelje in svetovalne delavce). Na srečo pa je današnji mladini, ki veliko časa preživi za 
računalnikom in je internet njihovo okno v svet, na voljo kar nekaj spletnih strani, ki 
vsebujejo pomembne informacije s področja poklicev, srednješolskih in drugih programov. 
Pri procesu odločanja imajo starši pomembno vlogo in morajo biti vključeni v program dela 
pri poklicnem svetovanju svojih otrok. Vsi se moramo truditi, da prispevamo svoj delež k 
pravilni odločitvi učenca. S sodelovanjem s šolo na področju poklicnega odločanja so 
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starši zadovoljni, sklepamo iz svoje prakse in izmenjave izkušenj s kolegicami. To 
potrjujeta tudi psihologinji B. Pregelj Arčon in N. Skrt Lebanova (1998b). 
 
Pri ugotovitvah o dejavnikih odločanja, virih pridobivanja informacij ter številu informacij s 
poklicnega področja ni bilo razlik med učenci s posebnimi potrebami in njihovimi vrstniki. 
 
Z raziskavo smo ugotavljali tudi, kako so devetošolci in devetošolke zadovoljni s poklicnim 
informiranjem in svetovanjem šolskega svetovalnega delavca. Ugotovili smo, da so bili 
učenci z informiranjem in svetovanjem svetovalnega delavca v osnovni šoli v večini 
zadovoljni. Ker pa je vseeno še nekaj takih, ki niso, se moramo svetovalni delavci s tem 
področjem še ukvarjati, saj je naš vpliv očitno premajhen (ugotavlja tudi Repanškova v 
svojem magistrskem delu). 
 
Mogoče razloge vidimo v tem, da učenci premalo poznajo možnosti, ki jim jih lahko nudi 
svetovalni delavec ter da so svetovalni delavci premalo dostopni učencem (tudi zaradi 
obilice drugih nalog – administrativnih, dela z učenci z različnimi težavami, nacionalnimi 
preverjanji itd). Strinjamo se z Repanškovo (2009b, str. 142), da si moramo svetovalni 
delavci utrditi položaj strokovne avtoritete na tem področju. Kozoderc navaja (2006, str. 
27), da je šolski sistem prav gotovo eden izmed najpomembnejših elementov načrtovanja 
poklicne poti mladih. In to iz vsaj dveh razlogov: ta sistem dejansko pripravlja 
posameznika na določen poklic; opremlja ga z znanjem in veščinami, potrebnimi za ta 
poklic, po drugi strani pa vsaj na ravni osnovnega in srednjega šolanja pomaga tudi pri 
konkretnih poklicnih odločitvah. Orodji za poklicno usmerjanje znotraj izobraževalnega 
sistema pa sta vsaj dve: šolska svetovalna služba in šolski kurikulum. Zaključuje pa (in se 
strinjamo z njim), da poklicno usmerjanje predstavlja preventivo pri zaposlovanju mladih in 
ko zelo veliko govorimo o zmanjševanju brezposelnosti, moramo poudariti, da lahko pri 
tem zmanjševanju veliko naredimo ravno s to vrsto preventive. Tu pa je seveda na vrsti 
država in njeno sistematično reševanje poklicnega usmerjanja ter sistemsko urejanje 
(Kozoderc 2006, str. 31).  
 
Šolski svetovalni delavci na področju poklicne orientacije res naredimo kar se da veliko 
(seveda znotraj možnosti, ki jih imamo) in tisti učenci, ki so tudi sami še aktivni, so lahko z 
našim delom zadovoljni. Veseli nas, da smo to lahko potrdili s svojo raziskavo, saj je 73 % 
vprašanih učencev s poklicnim svetovanjem zadovoljnih oz. zelo zadovoljnih. Pri evalvaciji 
poklicne orientacije je v svoji »mini« raziskavi (2 razreda 4. letnikov) to ugotovila tudi 
Dominko Gaborjeva (2002, str. 28), saj so dijaki poklicno orientacijo na šoli zelo pozitivno 
ocenili. Menijo, da so dobili dovolj informacij o vpisnem postopku, študijskih programih ... 
 
Poklicno odločanje je proces, ki traja dalj časa in se konča z odločitvijo ob koncu 9. 
razreda, ki jo nekateri sprejmejo lažje, drugi pa težje. Tudi pri pridobivanju informacij s 
področja poklicev in nadaljnjega šolanja so nekateri bolj aktivni, drugi pa manj in jih 
moramo svetovalni delavci bolj spodbujati. Da v procesu odločanja učence ves čas 
usmerjamo v aktivno iskanje informacij, ki jih potrebujejo, navajata tudi Pregelj Arčonova 
in Skrt Lebanova (1998a). Z našo raziskavo pa smo ugotovili, da so bili učenci s 
posebnimi potrebami manj dejavni pri pridobivanju informacij od vrstnikov brez posebnih 
potreb, medtem ko so odločitev o tem, kam se bodo vpisali, sprejeli oboji približno enako 
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preprosto oz. težko. Učenci, ki se odločijo za vpis v gimnazijski program, morajo izbrati 
samo za to primerno gimnazijo in je njihova odločitev lažja. Preprosto lahko sprejmejo 
odločitev tudi tisti, ki že dalj časa vedo, kaj bi radi bili po poklicu in jih pri tem nič ne ovira, 
da bi se vpisali v za to primeren program. Težje pa sprejmejo odločitev učenci, ki imajo 
različne ovire za vpis v želeni program (npr. nimajo dovolj dobrih ocen, niso opravili 
preizkusa sposobnosti in nadarjenosti ...) ali pa sploh ne vedo, kateri poklic bi bil za njih 
najbolj primeren oz. v kateri srednješolski program naj se vpišejo. Predvidevamo (čeprav 
tega nismo proučevali), da je tu razlika tudi v spolu in da se dekleta lažje odločijo kot 
fantje, saj so bolj zrele in resne. To je v svoji raziskavi potrdila tudi Repanškova (2009b, 
str. 145), saj je ugotovila, da so dijakinje v 86,1 % primerov zadovoljne z izbrano srednjo 
šolo, dijaki pa v 68,4 % primerov. Izbira srednje šole in kasneje študija ter nadaljevanje 
poklicne poti je za vsakega posameznika kompleksen problem, saj gre za proces 
poklicno-osebnostnega razvoja. Zato moramo pri poklicnem odločanju sodelovati vsi in še 
posebej pozornost nameniti učencem ob njihovi prvi odločitvi, da je le-ta čim bolj 
premišljena in dobra. V osnovni šoli pri načrtovanju poklicne poti sodelujejo učenci in 
učenke, njihovi starši, učitelji – še posebej razredniki ter šolska svetovalna služba; 
mogoče je ravno zaradi tega sodelovanja za kakšnega posameznika odločitev lažja. Bolj 
zaskrbljujoče pa je stanje v srednjih šolah, ugotavlja Kozoderc (2006, str. 28), saj se po 
izkušnjah z maturanti le redki odločijo s premislekom in precejšnjo gotovostjo, da je 
odločitev dobra. Večinoma se odločajo zadnje dni pred oddajo prijave in je proces bolj 
podoben naključni izbiri kot pa premišljeni odločitvi. 
 
Iz prakse šolski svetovalni delavci (vsaj tisti iz Ljubljane in njene okolice) vsako leto 
ugotavljamo, da se velika večina učencev (dve tretjini) vpisuje v gimnazijski program, 
manj v štiriletne srednje strokovne in tehnične šole, medtem ko so redki tisti, ki se 
odločajo za vpis v triletne poklicne šole. To potrjujejo tudi rezultati opravljene empirične 
raziskave. Se pa tu pojavljajo velike razlike med učenci s posebnimi potrebami in njihovimi 
vrstniki. Učenci s posebnimi potrebami se v veliko večji meri odločajo za poklicne in 
tehnične oz. strokovne šole, medtem ko je delež njihov vrstnikov največji v gimnazijah. To 
si razlagamo s tem, da je pri učencih s posebnimi potrebami več takih, ki imajo zaradi 
različnih ovir in primanjkljajev težave pri usvajanju učne snovi, dosegajo slabše rezultate – 
imajo nižje ocene in se tudi zaradi tega vpisujejo v triletne programe. Mogoče pri tem 
upoštevajo tudi predloge svetovalnega delavca v šoli, saj iz izkušenj trdimo, da smo šolski 
svetovalni delavci bolj naklonjeni vpisu v triletni program s kasnejšim dveletnim 
nadaljevanjem (program 3+2 oz. poklicno-tehnično izobraževanje), saj gre pri tem za 
postopnost, za načelo od lažjega k težjemu. Po zaključku pa so potem še vedno velike 
možnosti nadaljevanja izobraževanja, učenec pa ima tudi dva poklica ter se tako lahko 
lažje zaposli. Eden od možnih razlogov je še ta, da veliko učenk in učencev s posebnimi 
potrebami bolj zgodaj odkrije svoja močna področja, na katerih potem razvijajo svoje 
interese in zanimanja in je srednja šola le še logično nadaljevanje nadgradnje izbranega 
področja. Mogoče se jih več vpiše v štiriletne srednje strokovne oz. tehnične šole tudi 
zaradi tega, ker bodo imeli po štirih letih že poklic in se bodo lahko zaposlili ali pa bodo 
nadaljevali izobraževanje, če bodo tako hoteli, medtem ko je potrebno po uspešno 
opravljeni maturi nujno nadaljevati šolanje za pridobitev določenega poklica. 
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Če povzamemo glavne ugotovitve, ima po empirični raziskavi največji vpliv na izbiro 
poklica oz. srednje šole učenčeva želja in interes, sledijo sposobnosti. Zelo pomemben je 
tudi uspeh. Najbolj pomemben vir informacij, ki vpliva na poklicno izbiro, so starši, sledijo 
jim šolski svetovalni delavci. Veliko informacij dobijo učenci tudi na internetu. Nadalje smo 
v raziskavi ugotovili, da so učenci v večini zadovoljni z informiranjem in svetovanjem 
šolskega svetovalnega delavca. Ugotovili smo tudi, da pri tem ni razlik med učenci s 
posebnimi potrebami in njihovimi vrstniki. Manjše razlike med njimi se pojavijo pri 
aktivnostih poklicnega odločanja – zbiranju informacij, razmišljanju o sebi ..., saj so učenci 
s posebnimi potrebami pri tem manj aktivni. Pri sprejemanju odločitve, kam se vpisati, je 
podoben odstotek pri obojih: za 44 % je odločitev preprosta ali zelo preprosta, za 35 % je 
odločitev srednje težka, 22 % pa jih težko ali zelo težko sprejme odločitev. Razlike se 
pojavijo spet pri vpisu v izobraževalni program, saj se učenci s posebnimi potrebami v 
večji meri vpisujejo v štiriletne srednje tehnične oz. strokovne šole in srednje poklicne 
šole, medtem ko se večina njihovih vrstnikov vpisuje v gimnazije. 
 
Veseli nas, da ni večjih razlik med učenci in učenkami s posebnimi potrebami in njihovimi 
vrstniki, ampak se pri svoji poklicni odločitvi oboji srečujejo s podobnimi izzivi ... 
 
Zaradi pomembnosti izbire poklica oz. nadaljnjega izobraževanja že ob zaključku osnovne 
šole in v skladu z ugotovitvami tako v teoretičnem kot v empiričnem delu predlagamo: 
1. Pri poklicni orientaciji svetovalne službe:  

− uvedbo ur poklicne orientacije v kurikulum vsaj v zadnjih dveh razredih osnovne 
šole; 

− stalno strokovno spopolnjevanje svetovalnih delavcev s področja poklicne oz. 
karierne orientacije (spremljanje vseh novosti) ter usposabljanje za kvalitetno 
nudenje pomoči oz. svetovanje, še zlasti poudarek na delu z učenci s posebnimi 
potrebami; 

− večji delež ur, namenjenih poklicni orientaciji, in posledično zmanjšanje drugih 
zadolžitev znotraj vseh obveznosti svetovalnega delavca; 

− nujno sodelovanje z institucijami, ki se ukvarjajo s poklicnim področjem (Zavod za 
zaposlovanje, CIPS …) in to v večjem obsegu kot je trenutno stanje; 

− uvedbo študijskih predmetov poklicne orientacije v dodiplomski študij. 
2. Pri poklicni vzgoji:  

− večji poudarek na vsebinah s poklicnega področja pri posameznih predmetih ter 
obvezno pri razrednih urah (določeno z učnim načrtom); 

− interesno dejavnost ali izbirni predmet s poklicno vsebino v zadnjem triletju OŠ; 
− več sodelovanja z zunanjimi ustanovami in različnimi strokovnjaki. 

3. Obvezno vključenost vseh staršev pri tem v zadnjih dveh razredih (obvezna udeležba 
na roditeljskih sestankih oz. različnih predavanjih in delavnicah na to temo, lahko celo 
skupaj z otroki). 

4. Večje oz. boljše sodelovanje s specialnimi pedagogi pri poklicnem odločanju otrok s 
posebnimi potrebami, v individualiziran program bi bilo po našem mnenju smiselno 
dodati poglavje poklicne orientacije (vsaj od 6. razreda dalje). 
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S poklicno orientacijo bi morali nujno nadaljevati tudi v srednji šoli. Ažmanova (2003, str. 
13) meni, da bo v svetu 21. stoletja, svetu vseživljenjskega izobraževanja in prilagajanja 
pa tudi menjavanja zaposlitev, srednja šola, še posebej gimnazija, morala dijakom 
zagotoviti dovolj ur poklicne vzgoje in konkretno predlaga: delno izvajanje v okviru 
posameznih predmetov (vključeno v učne načrte), v okviru posebnega predmeta 
(zaenkrat te možnosti še ne vidi) ali izbirnih vsebin, ki pa bi morale biti obvezne in ne le 
obvezna ponudba šole. Takšnim vsebinam bi moral biti namenjen tudi ustrezen čas (ne 
samo en poseben teden, še manj pa po pouku). Tudi če bi učitelji (pri psihologiji, 
sociologiji in še kje drugje) obravnavali teme s področij izbire študija in poklica, bi kljub 
temu morali dijaki imeti vsaj 15 posebnih ur vsako šolsko leto, namenjenih spoznavanju 
sebe in svojih osebnostnih lastnosti, sposobnosti, talentov in interesov, socialnih, 
komunikacijskih in drugih spretnosti, pridobivanju izkušenj z različnih področij dela in 
spoznavanju poklicev, zbiranju in razumevanju informacij o študijskih programih, postopku 
vpisa, prijavi, računanju točk ipd. S tem se zelo strinjamo. 
 
Take ure bi nujno potrebovali že v osnovni šoli. Še posebej za otroke s posebnimi 
potrebami. To ugotavljata tudi Pregelj Arčonova in Skrt Lebanova (1998a), saj je v 
obdobju velikih sprememb na področju zaposlovanja postala naloga šole čim bolje 
pripraviti učence na izbiro ustreznega poklica oziroma nadaljnjega izobraževanja še 
pomembnejša. Ker je dobra odločitev lahko le posledica upoštevanja vseh dejavnikov, ki 
vplivajo na razvoj poklicne kariere, je treba z učenci sistematično delati daljše časovno 
obdobje. Za to pa je treba pripraviti program poklicnega svetovanja za osnovne šole in v 
učnih načrtih zagotoviti ustrezno število ur za njegovo izvajanje. 
 
Če zaključimo: S poklicnim usmerjanjem so začeli učitelji, s poklicnim informiranjem in 
svetovanjem nadaljevali svetovalni delavci v šolah in poklicnih svetovalnicah in danes je 
karierna orientacija področje dela vseh. Pomembno je aktivno sodelovanje zgoraj 
omenjenih z učenci, dijaki, študenti in njihovimi starši, pri učencih s posebnimi potrebami 
pa še s specialnimi pedagogi ter institucijami, ki se ukvarjajo z osebami s posebnimi 
potrebami. Čeprav vsi skupaj nedvomno iščejo optimalne možnosti izobraževanja oz. 
usposabljanja in zaposlovanja za vse otroke oz. mladostnike, pa brez ustrezne podpore 
države ne gre. 
 
 
Poklicna orientacija je zanimiva in aktualna tema, ki je bila v našem magistrskem delu 
predstavljena le z vidika učencev. To področje bi bilo vredno proučevati še naprej – in 
sicer, kaj o tem menijo šolski svetovalni delavci, kakšno je mnenje staršev o tem, kakšno 
je mnenje poklicnih svetovalcev … Zanimiv bi bil tudi bolj individualni pristop – intervju, s 
katerim bi dobili še več oziroma podrobnejše informacije. 
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PRILOGE 
 
 
 
Priloga 1: Vprašalnik za učence s posebnimi potrebami 
 

ANKETNI VPRAŠALNIK 
 
Draga učenka, dragi učenec! 
 
Sem študentka podiplomskega študija Specialne in rehabilitacijske pedagogike. V svoji 
nalogi raziskujem poklicno informiranje in svetovanje učenkam in učencem v osnovni 
šoli. 
 
Pred teboj je vprašalnik, s katerim želim ugotoviti, kateri dejavniki so vplivali na tvojo 
izbiro poklica oz. srednje šole, kje si pridobil potrebne informacije, kako si zadovoljen z 
lastno aktivnostjo in delom svetovalne službe in podobno. 
 
Prosim te, da vsa vprašanja dobro prebereš in skrbno premisliš ter nato označiš izbrani 
odgovor. Ker želim iskrene odgovore, je anketa anonimna. 
 
Za sodelovanje se ti že vnaprej lepo zahvaljujem. 
 
 
 
Spol:   M    Ž    (Obkroži) 
 
 
Osnovna šola, ki jo obiskuješ, je: 
mestna       primestna          vaška    (obkroži) 
 
 
Primanjkljaj, ki ga imaš, je: (obkroži) 
 

a) slabovidnost oz. slepota 
b) naglušnost oz. gluhota 
c) govorno-jezikovna motnja 
d) gibalna oviranost 
e) dolgotrajna bolezen 
f) vedenjsko-čustvena motnja 
g) primanjkljaj na posameznih področjih učenja 
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1. Koliko si pri svoji izbiri poklica oz. srednje šole upošteval naslednje 
dejavnike?  
(Pri vsakem dejavniku obkroži številko.) 

 
1 – zelo 

malo  2 – 
malo 

3 – 
srednje 

4 – 
veliko 

5 – zelo 
veliko 

a) svoje želje, interese 1 2 3 4 5 

b) svoje sposobnosti 1 2 3 4 5 

c) ocene 1 2 3 4 5 

d) svoje osebnostne lastnosti 
(temperament, značaj) 1 2 3 4 5 

e) svoje zdravstveno stanje 1 2 3 4 5 

f) želje staršev 1 2 3 4 5 

g) nasvete prijateljev, sošolcev 1 2 3 4 5 

h) nasvete svetovalnega delavca v 
šoli 1 2 3 4 5 

i) drugo – navedi 
 
 
 

1 2 3 4 5 

 
 
2. Koliko so ti spodaj navedene osebe posredovale informacije o možnostih 

nadaljnjega šolanja oz. ti pomagale pri izbiri poklica?  
(Pri vsaki osebi obkroži številko.) 

 
1 – zelo 

malo  2 – 
malo 

3 – 
srednje 

4 – 
veliko 

5 – zelo 
veliko 

a) svetovalni delavec v OŠ 1 2 3 4 5 

b) starši 1 2 3 4 5 

c) sorodniki 1 2 3 4 5 

d) sošolci, prijatelji 1 2 3 4 5 

e) učitelji 1 2 3 4 5 

f) poklicni svetovalci v zunanjih 
institucijah – CIPS 1 2 3 4 5 

g) specialni pedagog – defektolog 1 2 3 4 5 

h) drugo – navedi 
 
 
 

1 2 3 4 5 
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3. Koliko informacij s področja poklicev in srednjega šolanja si dobil iz spodaj 
navedenih medijev?  
(Pri vsakem mediju obkroži številko.) 

 
1 – zelo 

malo  2 – 
malo 

3 – 
srednje 

4 – 
veliko 

5 – zelo 
veliko 

a) TV 1 2 3 4 5 

b) internet 1 2 3 4 5 

c) časopisi, revije 1 2 3 4 5 

d) knjige 1 2 3 4 5 

e) drugo – navedi 
 
 
 

1 2 3 4 5 

 
 
4. Kakšna je bila vloga šolskega svetovalnega delavca (v nadaljevanju ŠSD) v 

OŠ pri poklicnem informiranju in svetovanju?  
(Označi, koliko se strinjaš z navedenimi trditvami.) 

 
1 – zelo 

malo  2 – 
malo 

3 – 
srednje 

4 – 
veliko 

5 – zelo 
veliko 

a) ŠSD nas je seznanil z 
osnovnimi informacijami (kaj 
vpliva na izbiro poklica, 
izobraževalnim sistemom v SLO 
...) 

1 2 3 4 5 

b) ŠSD nas je spodbujal k 
razmišljanju o sebi – svojih 
sposobnostih, osebnostnih 
lastnostih 

1 2 3 4 5 

c) ŠSD nas je spodbujal k 
samostojnemu iskanju 
informacij 

1 2 3 4 5 

d) ŠSD nam je posredoval naslove 
drugih institucij, ki se ukvarjajo s 
poklicnim svetovanjem 

1 2 3 4 5 

e) ŠSD nas je seznanil z naslovi 
na internetu in spletnimi 
stranmi, ki so namenjene 
poklicnemu odločanju 

1 2 3 4 5 

f) S ŠSD sem se lahko pogovoril o 
vsem, kar me je zanimalo in 
težilo v zvezi s poklicno 
odločitvijo 

1 2 3 4 5 

g) drugo – navedi 
 
 
 

1 2 3 4 5 
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5. Kako bi ocenil poklicno informiranje in svetovanje, ki ga je izvajal šolski 
svetovalni delavec?  
(Označi trditev, s katero se strinjaš.) 

 
S poklicnim 
svetovanjem 
sploh nisem 
zadovoljen 

S poklicnim 
svetovanjem 
nisem 
zadovoljen 

Ne morem se 
odločiti 

S poklicnim 
svetovanjem 
sem 
zadovoljen 

S poklicnim 
svetovanjem 
sem zelo 
zadovoljen 

1 2 3 4 5 

 
6. Če nisi zadovoljen s poklicnim svetovanjem, navedi zakaj. Kaj si pogrešal?  

(Obkroži. Možnih je tudi več odgovorov.) 
 

a) nisem dobil dovolj informacij o poklicih 
b) nisem dobil dovolj informacij o možnostih nadaljnjega šolanja 
c) ni bilo dovolj ur za poklicno orientacijo 
d) svetovalni delavec me je premalo spodbujal k razmišljanju o sebi 
e) svetovalni delavec mi je namenil premalo časa za individualni pogovor in 

svetovanje 
f) drugo – navedi 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
7. Če si s poklicnim svetovanjem zadovoljen, kaj bi lahko pohvalil?  

(Obkroži. Možnih je tudi več odgovorov.) 
 

a) dobil sem dovolj informacij o poklicih 
b) dobil sem dovolj informacij o možnostih nadaljnjega šolanja 
c) bilo je dovolj ur za poklicno orientacijo 
d) svetovalni delavec me je spodbujal k razmišljanju o sebi 
e) svetovalni delavec mi je posredoval naslove internetnih strani ter ustanov, ki 

se ukvarjajo s poklicnim informiranjem in svetovanjem 
f) svetovalni delavec mi je namenil dovolj časa za individualni pogovor in 

svetovanje 
g) drugo – navedi 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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8. Ali si informacije s poklicnega področja iskal še v kakšni drugi ustanovi?  

(Obkroži.) 
 
NE 
 

DA, na CIPS-u, IZIDI, drugje – navedi ____________________________ 

 
 
9. Ali meniš, da si imel v času odločanja dovolj informacij o sebi, poklicih in 

možnostih nadaljnjega izobraževanja?  
(Obkroži.) 

 
DA            NE 

 
 
10. Če si odgovoril z NE, katerih informacij oz. znanj nisi imel dovolj?  

(Obkroži izbrano možnost, lahko jih tudi več.) 
 
a) o sebi 
b) o poklicu 
c) o srednji šoli 
d) drugo – navedi 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
11. Ali te je tvoj primanjkljaj oviral pri izbiri poklica?  

(Obkroži.) 
 
DA            NE 

 
 
12. Če si obkrožil DA, pojasni, kako:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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13. Koliko si sam naredil pri poklicnem odločanju – zbiranju informacij, 
prepoznavanju lastnih interesov, sposobnosti ...  
(Obkroži samo 1 odgovor.) 

 
a) zelo veliko 
b) veliko 
c) srednje 
d) malo 
e) nič 

 
14. Sprejetje odločitve o tem, kam se boš vpisal, je bilo zate:  

(Obkroži samo 1 odgovor.) 
 
a) zelo preprosto 
b) preprosto 
c) srednje težko 
d) težko 
e) zelo težko 

 
15. Kam si se prijavil in se boš junija vpisal? 

 
a) na gimnazijo ________________________________________________ 
b) na triletno poklicno šolo – v program: 

___________________________________________________________ 
c) na štiriletno srednjo tehnično oz. strokovno šolo – v program: 

___________________________________________________________ 
 

 
16. Deveti razred boš kmalu zaključil. Vpiši ocene za posamezne predmete. 

 
SLO MAT TJA ZGO GEO FIZ KEM BIO LVZ GVZ ŠVZ TIT 

 
            

 
 
17. Če želiš še kaj dodati ali sporočiti: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
Želim ti veliko uspeha pri nadaljnjem šolanju in se ti najlepše zahvaljujem  

za tvoje sodelovanje! 
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Priloga 2: Vprašalnik za učence brez posebnih potreb 
 

ANKETNI VPRAŠALNIK 
 
Draga učenka, dragi učenec! 
 
Sem študentka podiplomskega študija Specialne in rehabilitacijske pedagogike. V svoji 
nalogi raziskujem poklicno informiranje in svetovanje učenkam in učencem v osnovni 
šoli. 
 
Pred teboj je vprašalnik, s katerim želim ugotoviti, kateri dejavniki so vplivali na tvojo 
izbiro poklica oz. srednje šole, kje si pridobil potrebne informacije, kako si zadovoljen z 
lastno aktivnostjo in delom svetovalne službe in podobno. 
 
Prosim te, da vsa vprašanja dobro prebereš in skrbno premisliš ter nato označiš izbrani 
odgovor. Ker želim iskrene odgovore, je anketa anonimna. 
 
 
 
Spol:   M    Ž    (obkroži) 
 
Osnovna šola, ki jo obiskuješ, je: 
mestna       primestna          vaška    (obkroži) 
 
 
1. Koliko si pri svoji izbiri poklica oz. srednje šole upošteval naslednje 

dejavnike?  
(Pri vsakem dejavniku obkroži številko.) 

 
1 – zelo 

malo  2 – 
malo 

3 – 
srednje 

4 – 
veliko 

5 – zelo 
veliko 

a) svoje želje, interese 1 2 3 4 5 

b) svoje sposobnosti 1 2 3 4 5 

c) ocene 1 2 3 4 5 

d) svoje osebnostne lastnosti 
(temperament, značaj) 1 2 3 4 5 

e) svoje zdravstveno stanje 1 2 3 4 5 

f) želje staršev 1 2 3 4 5 

g) nasvete prijateljev, sošolcev 1 2 3 4 5 

h) nasvete svetovalnega delavca v 
šoli 1 2 3 4 5 
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1 – zelo 
malo 

2 – 
malo 

3 – 
srednje 

4 – 
veliko 

5 – zelo 
veliko  

i) drugo – navedi 
 
 
 

1 2 3 4 5 

 
 
2. Koliko so ti spodaj navedene osebe posredovale informacije o možnostih 

nadaljnjega šolanja oz. ti pomagale pri izbiri poklica?  
(Pri vsaki osebi obkroži številko.) 

 
1 – zelo 

malo  2 – 
malo 

3 – 
srednje 

4 – 
veliko 

5 – zelo 
veliko 

a) svetovalni delavec v OŠ 1 2 3 4 5 

b) starši 1 2 3 4 5 

c) sorodniki 1 2 3 4 5 

d) sošolci, prijatelji 1 2 3 4 5 

e) učitelji 1 2 3 4 5 

f) poklicni svetovalci v zunanjih 
institucijah – CIPS 1 2 3 4 5 

g) specialni pedagog – defektolog 1 2 3 4 5 

h) drugo – navedi 
 
 
 

1 2 3 4 5 

 
 
3. Koliko informacij s področja poklicev in srednjega šolanja si dobil iz spodaj 

navedenih medijev?  
(Pri vsakem mediju obkroži številko.) 

 
1 – zelo 

malo  2 – 
malo 

3 – 
srednje 

4 – 
veliko 

5 – zelo 
veliko 

a) TV 1 2 3 4 5 

b) internet 1 2 3 4 5 

c) časopisi, revije 1 2 3 4 5 

d) knjige 1 2 3 4 5 

e) drugo – navedi 
 
 
 

1 2 3 4 5 
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4. Kakšna je bila vloga šolskega svetovalnega delavca (v nadaljevanju ŠSD) v 
OŠ pri poklicnem informiranju in svetovanju?  
(Označi, koliko se strinjaš z navedenimi trditvami.) 

 
1 – zelo 

malo  2 – 
malo 

3 – 
srednje 

4 – 
veliko 

5 – zelo 
veliko 

a) ŠSD nas je seznanil z 
osnovnimi informacijami (kaj 
vpliva na izbiro poklica, 
izobraževalnim sistemom v SLO 
...) 

1 2 3 4 5 

b) ŠSD nas je spodbujal k 
razmišljanju o sebi – svojih 
sposobnostih, osebnostnih 
lastnostih 

1 2 3 4 5 

c) ŠSD nas je spodbujal k 
samostojnemu iskanju 
informacij 

1 2 3 4 5 

d) ŠSD nam je posredoval naslove 
drugih institucij, ki se ukvarjajo s 
poklicnim svetovanjem 

1 2 3 4 5 

e) ŠSD nas je seznanil z naslovi 
na internetu in spletnimi 
stranmi, ki so namenjene 
poklicnemu odločanju 

1 2 3 4 5 

f) S ŠSD sem se lahko pogovoril o 
vsem, kar me je zanimalo in 
težilo v zvezi s poklicno 
odločitvijo 

1 2 3 4 5 

g) drugo – navedi 
 
 
 

1 2 3 4 5 

 
 
5. Kako bi ocenil poklicno informiranje in svetovanje, ki ga je izvajal šolski 

svetovalni delavec?  
(Označi trditev, s katero se strinjaš.) 

 
S poklicnim 
svetovanjem 
sploh nisem 
zadovoljen 

S poklicnim 
svetovanjem 
nisem 
zadovoljen 

Ne morem se 
odločiti 

S poklicnim 
svetovanjem 
sem 
zadovoljen 

S poklicnim 
svetovanjem 
sem zelo 
zadovoljen 

1 2 3 4 5 

 
 
6. Če nisi zadovoljen s poklicnim svetovanjem, navedi zakaj. Kaj si pogrešal?  

(Obkroži. Možnih je tudi več odgovorov.) 
 

a) nisem dobil dovolj informacij o poklicih 
b) nisem dobil dovolj informacij o možnostih nadaljnjega šolanja 
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c) ni bilo dovolj ur za poklicno orientacijo 
d) svetovalni delavec me je premalo spodbujal k razmišljanju o sebi 
e) svetovalni delavec mi je namenil premalo časa za individualni pogovor in 

svetovanje 
f) drugo – navedi 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
7. Če si s poklicnim svetovanjem zadovoljen, kaj bi lahko pohvalil?  

(Obkroži. Možnih je tudi več odgovorov.) 
 

a) dobil sem dovolj informacij o poklicih 
b) dobil sem dovolj informacij o možnostih nadaljnjega šolanja 
c) bilo je dovolj ur za poklicno orientacijo 
d) svetovalni delavec me je spodbujal k razmišljanju o sebi 
e) svetovalni delavec mi je posredoval naslove internetnih strani ter ustanov, ki 

se ukvarjajo s poklicnim informiranjem in svetovanjem 
f) svetovalni delavec mi je namenil dovolj časa za individualni pogovor in 

svetovanje 
g) drugo – navedi 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
8. Ali si informacije s poklicnega področja iskal še v kakšni drugi ustanovi?  

(Obkroži.) 
 
NE 
 

DA, na CIPS-u, IZIDI, drugje – navedi _______________________________ 

 
9. Ali meniš, da si imel v času odločanja dovolj informacij o sebi, poklicih in 

možnostih nadaljnjega izobraževanja?  
(Obkroži.) 

 
DA            NE 
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10. Če si odgovoril z NE, katerih informacij oz. znanj nisi imel dovolj?  
(Obkroži izbrano možnost, lahko jih tudi več.) 

 
a) o sebi 
b) o poklicu 
c) o srednji šoli 
d) drugo – navedi 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
11. Koliko si sam naredil pri poklicnem odločanju – zbiranju informacij, 

prepoznavanju lastnih interesov, sposobnosti ...  
(Obkroži samo 1 odgovor.) 

 
a) zelo veliko 
b) veliko 
c) srednje 
d) malo 
e) nič 

 
12. Sprejetje odločitve o tem, kam se boš vpisal, je bilo zate:  

(Obkroži samo 1 odgovor.) 
 
a) zelo preprosto 
b) preprosto 
c) srednje težko 
d) težko 
e) zelo težko 

 
13. Kam si se prijavil in se boš junija vpisal? 

 
a) na gimnazijo ________________________________________________ 
b) na triletno poklicno šolo – v program: 

___________________________________________________________ 
c) na štiriletno srednjo tehnično oz. strokovno šolo – v program: 

___________________________________________________________ 
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14. Deveti razred boš kmalu zaključil. Vpiši ocene za posamezne predmete. 
 

SLO MAT TJA ZGO GEO FIZ KEM BIO LVZ GVZ ŠVZ TIT 
 
            

 
 
15. Če želiš še kaj dodati ali sporočiti: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 

Želim ti veliko uspeha pri nadaljnjem šolanju in se ti najlepše zahvaljujem  
za tvoje sodelovanje! 
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Priloga 3: Tabele univariatnih analiz – frekvenčna in strukturna analiza ter 
analiza rangov 

 
Uporabljene krajšave in pomen nazivov v glavah tabel: 
 Delež  Delež (odstotek) opazovanih enot v skupnem številu vseh enot 
 Frekvenca Frekvenca (število) opazovanih enot 
 N  Število opazovanih enot, numerus vzorca ali podvzorca  
   (N = 230, Npp = 50, Nbp = 180) 
 n  Število izborov pri možnosti več hkratnih izbir – »multiple response« 
 Učenci Vsi zajeti učenci v raziskavi – skupaj učenci s posebnimi potrebami in učenci  
   brez njih 
 Uč. pp Učenci s posebnimi potrebami 
 Uč. bp Učenci brez posebnih potreb 
 
 

Tabela 1: Učenci s posebnimi potrebami in učenci brez njih 

Učenci Frekvenca Delež 

Učenci brez posebnih potreb 180 78,26 %
Učenci s posebnimi potrebami 50 21,74 %
Skupaj vzorec 230 100,00 %

 
 

Tabela 2: Vsi učenci, učenci s posebnimi potrebami in učenci brez njih  
glede na spol 

Spol (vsi učenci) Frekvenca Delež 

Moški 122 53,04 %
Ženske 108 46,96 %
Skupaj vzorec 230 100,00 %

Učenci s posebnimi potrebami Frekvenca Delež 

Moški 29 58,00 %
Ženske 21 42,00 %
Skupaj podvzorec (Uč. pp) 50 100,00 %

Učenci brez posebnih potreb Frekvenca Delež 

Moški 93 51,67 %
Ženske 87 48,33 %
Skupaj podvzorec (Uč. bp) 180 100,00 %
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Tabela 3: Vsi učenci, učenci s posebnimi potrebami in učenci brez njih  
glede na lokacijo osnovne šole 

Lokacija OŠ (vsi učenci) Frekvenca Delež 

Mestna 103 44,78 %
Primestna 122 53,04 %
Vaška 5 2,17 %
Skupaj vzorec 230 100,00 %

Učenci s posebnimi potrebami Frekvenca Delež 

Mestna 25 50,00 %
Primestna 20 40,00 %
Vaška 5 10,00 %
Skupaj podvzorec (Uč. pp) 50 100,00 %

Učenci brez posebnih potreb Frekvenca Delež 

Mestna 78 43,33 %
Primestna 102 56,67 %
Vaška 0 0,00 %
Skupaj podvzorec (Uč. bp) 180 100,00 %

 
 

Tabela 4: Primanjkljaji učencev s posebnimi potrebami 

Primanjkljaj, ki ga imaš Frekvenca Delež 

Slabovidnost oz. slepota 0 0,00 %
Naglušnost oz. gluhota 1 2,00 %
Govorno-jezikovna motnja 4 8,00 %
Gibalna oviranost 0 0,00 %
Dolgotrajna bolezen 4 8,00 %
Vedenjsko-čustvena motnja 1 2,00 %
Primanjkljaji na posameznih področjih učenja 40 80,00 %
Skupaj učenci s posebnimi potrebami 50 100,00 %

 
 

Tabela 5: Upoštevanje dejavnikov pri izbiri poklica 

Vsi 
učenci Upoštevanje navedenih dejavnikov pri izbiri poklica Uč. pp Uč. bp 

Želje in interesi 4,31 4,42 4,28
Sposobnosti 4,00 3,82 4,05
Ocene 3,70 3,38 3,78
Osebnostne lastnosti 3,36 3,16 3,41
Zdravstveno stanje 2,49 2,78 2,42
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Vsi 
učenci Upoštevanje navedenih dejavnikov pri izbiri poklica Uč. pp Uč. bp 

Želje staršev 2,53 2,60 2,51
Nasveti prijateljev, sošolcev 2,30 2,29 2,30
Nasveti svetovalnega delavca v šoli 2,40 2,94 2,25
Drugo 2,60 4,17 2,25
Povprečje vzorca in obeh podvzorcev 3,08 3,28 3,03

Rangi povprečja ocen na Likertovi 5-stopenjski lestvici Vsi 
učenci Uč. pp Uč. bp 

Želje in interesi 1 1 1 
Sposobnosti 2 3 2 
Ocene 3 4 3 
Osebnostne lastnosti 4 5 4 
Zdravstveno stanje 7 7 6 
Želje staršev 6 8 5 
Nasveti prijateljev, sošolcev 9 9 7 
Nasveti svetovalnega delavca v šoli 8 6 8,5 
Drugo 5 2 8,5 

 
 

Tabela 6: Ocena pomembnosti oseb, ki so učencem posredovale informacije o 
možnostih nadaljnjega šolanja 

Koliko so ti navedene osebe posredovale informacijo o 
možnostih nadaljnjega šolanja? 

Vsi 
učenci Uč. pp Uč. bp 

Svetovalni delavec v OŠ 2,97 3,16 2,92
Starši 3,66 3,96 3,57
Sorodniki 2,44 2,49 2,42
Sošolci, prijatelji 2,76 2,76 2,76
Učitelji 2,46 2,71 2,39
Poklicni svetovalci v zunanjih institucijah - CIPS 2,04 2,49 1,92
Specialni pedagog – defektolog 2,90 2,94 2,00
Drugo 2,54 5,00 2,44
Povprečje vzorca in obeh podvzorcev 2,72 3,19 2,55

Rangi povprečja ocen na Likertovi 5-stopenjski lestvici Vsi 
učenci Uč. pp Uč. bp 

Svetovalni delavec v OŠ 2 3 2 
Starši 1 2 1 
Sorodniki 7 7,5 5 
Sošolci, prijatelji 5 5 3 
Učitelji 6 6 6 
Poklicni svetovalci v zunanjih institucijah - CIPS 8 7,5 8 
Specialni pedagog – defektolog 3 4 7 
Drugo 4 1 4 
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Tabela 7: Ocena medijev glede količine informacij s področja poklicev in 
srednjih šol  

Koliko informacij s področja poklicev in srednje šole si 
dobil iz navedenih dejavnikov? 

Vsi 
učenci Uč. pp Uč. bp 

TV 2,04 2,06 2,03
Internet 3,83 4,10 3,75
Časopisi, revije 1,94 2,02 1,92
Knjige 1,67 1,96 1,59
Drugo 2,97 4,50 2,63
Povprečje vzorca in obeh podvzorcev 2,49 2,93 2,38

Rangi povprečja ocen na Likertovi 5-stopenjski lestvici Vsi 
učenci Uč. pp Uč. bp 

TV 3 3 3 
Internet 1 2 1 
Časopisi, revije 4 4 4 
Knjige 5 5 5 
Drugo 2 1 2 

 
 

Tabela 8: Ocena vloge šolskega svetovalnega delavca pri poklicnem 
informiranju in svetovanju za vse učence, učence s posebnimi 

potrebami in učence brez njih 

Kakšna je bila vloga svetovalnega delavca v OŠ pri 
poklicnem informiranju in svetovanju? 

Vsi 
učenci Uč. pp Uč. bp 

ŠSD nas je seznanil z osnovnimi informacijami 3,80 3,90 3,78
ŠSD nas je spodbujal k razmišljanju o sebi - svojih 
sposobnostih in lastnostih 3,53 3,70 3,49

ŠSD nas je spodbujal k samostojnemu iskanju informacij 3,41 3,78 3,30
ŠSD nam je posredoval naslove drugih institucij, ki se 
ukvarjajo s poklicnim svetovanjem 3,12 3,18 3,11

ŠSD nas je seznanil z naslovi na internetu in spletnimi 
stranmi, ki so namenjene poklicnemu odločanju 3,70 3,76 3,68

S ŠSD sem se lahko pogovoril o vsem, kar me je zanimalo 
in težilo v zvezi s poklicno odločitvijo 3,66 3,98 3,57

Drugo 2,54 3,75 2,30
Povprečje vzorca in obeh podvzorcev 3,40 3,72 3,32

Rangi povprečja ocen na Likertovi 5-stopenjski lestvici Vsi 
učenci Uč. pp Uč. bp 

ŠSD nas je seznanil z osnovnimi informacijami 1 2 1 
ŠSD nas je spodbujal k razmišljanju o sebi - svojih 
sposobnostih in lastnostih 

4 6 4 

ŠSD nas je spodbujal k samostojnemu iskanju 
informacij 

5 3 5 

ŠSD nam je posredoval naslove drugih institucij, ki se 
ukvarjajo s poklicnim svetovanjem 

6 7 6 

ŠSD nas je seznanil z naslovi na internetu in spletnimi 
stranmi, ki so namenjene poklicnemu odločanju 

2 4 2 

S ŠSD sem se lahko pogovoril o vsem, kar me je 
zanimalo in težilo v zvezi s poklicno odločitvijo 

3 1 3 

Drugo 7 5 7 
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Tabela 9: Ocena poklicnega informiranja in svetovanja šolskega svetovalnega 
delavca 

Kako bi ocenili poklicno informiranje in svetovanje, ki ga je izvajal 
šolski svetovalni delavec? (vsi učenci) Frekvenca Delež 

S poklicnim svetovanjem sploh nisem zadovoljen 8 3,48 %
S poklicnim svetovanjem nisem zadovoljen 11 4,78 %
Ne morem se odločiti 42 18,26 %
S poklicnim svetovanjem sem zadovoljen 125 54,35 %
S poklicnim svetovanjem sem zelo zadovoljen 44 19,13 %
Skupaj vzorec 230 100,00 %

Učenci s posebnimi potrebami Frekvenca Delež 

S poklicnim svetovanjem sploh nisem zadovoljen 0 0,00 %
S poklicnim svetovanjem nisem zadovoljen 2 4,00 %
Ne morem se odločiti 8 16,00 %
S poklicnim svetovanjem sem zadovoljen 25 50,00 %
S poklicnim svetovanjem sem zelo zadovoljen 15 30,00 %
Skupaj podvzorec (Uč. pp) 50 100,00 %

Učenci brez posebnih potreb Frekvenca Delež 

S poklicnim svetovanjem sploh nisem zadovoljen 8 4,44 %
S poklicnim svetovanjem nisem zadovoljen 9 5,00 %
Ne morem se odločiti 34 18,89 %
S poklicnim svetovanjem sem zadovoljen 100 55,56 %
S poklicnim svetovanjem sem zelo zadovoljen 29 16,11 %
Skupaj podvzorec (Uč. bp) 180 100,00 %

 
 

Tabela 10: Vzroki nezadovoljstva učencev s poklicnim svetovanjem 

Vzroki in njihova pogostost pri anketirancih, ki niso bili 
zadovoljni s poklicnim svetovanjem (n = 139) 

Vsi 
učenci Uč. pp Uč. bp 

Nisem dobil dovolj informacij o poklicih 33 2 31
Nisem dobil dovolj informacij o možnostih nadaljnjega 
šolanja 

21 1 20

Ni bilo dovolj ur za poklicno orientacijo 37 5 32
Svetovalni delavec me je premalo spodbujal k razmišljanju o 
sebi 

17 3 14

Svetovalni delavec mi je namenil premalo časa za 
individualni pogovor in svetovanje 

28 6 22

Drugo 3 0 3
Skupaj vzorec in oba podvzorca 139 17 122
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Vsi 
učenci Rangi frekvence izborov Uč. pp Uč. bp 

Nisem dobil dovolj informacij o poklicih 2 4 2 
Nisem dobil dovolj informacij o možnostih nadaljnjega 
šolanja 

4 5 4 

Ni bilo dovolj ur za poklicno orientacijo 1 2 1 
Svetovalni delavec me je premalo spodbujal k 
razmišljanju o sebi 

5 3 5 

Svetovalni delavec mi je namenil premalo časa za 
individualni pogovor in svetovanje 

3 1 3 

Drugo 6  6 
Opomba: »multiple response« – več hkratnih izbir 
 
 

Tabela 11: Vzroki zadovoljstva učencev s poklicnim svetovanjem 

Kaj bi lahko pohvalili, če ste bili s poklicnim 
svetovanjem zadovoljni? (n = 485) 

Vsi 
učenci Uč. pp Uč. bp 

Dobil sem dovolj informacij o poklicih 111 31 80
Dobil sem dovolj informacij o možnostih nadaljnjega šolanja 114 27 87
Bilo je dovolj ur za poklicno orientacijo 39 13 26
Svetovalni delavec me je spodbujal k razmišljanju o sebi 62 18 44
Svetovalni delavec mi je posredoval naslove internetnih 
strani ter ustanov 89 19 70

Svetovalni delavec mi je namenil dovolj časa za individualni 
pogovor in svetovanje 67 14 53

Drugo 3 0 3
Skupaj vzorec in oba podvzorca 485 122 363

Rangi frekvence izborov Vsi 
učenci Uč. pp Uč. bp 

Dobil sem dovolj informacij o poklicih 2 1 2 
Dobil sem dovolj informacij o možnostih nadaljnjega šolanja 1 2 1 
Bilo je dovolj ur za poklicno orientacijo 6 6 6 
Svetovalni delavec me je spodbujal k razmišljanju o sebi 5 4 5 
Svetovalni delavec mi je posredoval naslove internetnih 
strani ter ustanov 

3 3 3 

Svetovalni delavec mi je namenil dovolj časa za individualni 
pogovor in svetovanje 

4 5 4 

Drugo 7 7 7 
Opomba: »multiple response« – več hkratnih izbir 
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Tabela 12: Iskanje informacij s področja poklicnega svetovanja v drugih 
ustanovah 

Ali si informacije s poklicnega področja iskal še v kakšni drugi 
ustanovi? (vsi učenci) Frekvenca Delež 

Da (CIPS, IZIDA) 100 43,67 %
Ne 129 56,33 %
Skupaj vzorec 229 100,00 %

Učenci s posebnimi potrebami Frekvenca Delež 

Da (CIPS, IZIDA) 17 34,00 %
Ne 33 66,00 %
Skupaj podvzorec (Uč. pp) 50 100,00 %

Učenci brez posebnih potreb Frekvenca Delež 

Da (CIPS, IZIDA) 83 46,37 %
Ne 96 53,63 %
Skupaj podvzorec (Uč. bp) 179 100,00 %

 
 

Tabela 13: Zadostnost informacij o sebi, poklicih in možnosti nadaljnjega 
izobraževanja 

Ali meniš, da si imel v času odločanja dovolj informacij o sebi, 
poklicih in možnosti nadaljnjega izobraževanja? Frekvenca Delež 

Da 194 84,35 %
Ne 36 15,65 %
Skupaj vzorec 230 100,00 %

Učenci s posebnimi potrebami Frekvenca Delež 

Da 44 88,00 %
Ne 6 12,00 %
Skupaj podvzorec (Uč. pp) 50 100,00 %

Učenci brez posebnih potreb Frekvenca Delež 

Da 150 83,33 %
Ne 30 16,67 %
Skupaj podvzorec (Uč. bp) 180 100,00 %

 
 

Tabela 14: Pojasnila 36 učencev, katerih informacij jim je primanjkovalo v času 
odločanja o nadaljnjem izobraževanju ali poklicu 

Če si odgovoril z ne, katerih informacij oz. znanj nisi imel dovolj? 
(vsi učenci; n = 36) Frekvenca Delež 

O sebi 11 30,56 %
O poklicu 15 41,67 %
O srednji šoli 5 13,89 %
Drugo 5 13,89 %
Skupaj vzorec 36 100,00 %
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Učenci s posebnimi potrebami Frekvenca Delež 

O sebi 2 33,33 %
O poklicu 4 66,67 %
O srednji šoli 0 0,00 %
Drugo 0 0,00 %
Skupaj podvzorec (Uč. pp) 6 100,00 %

Učenci brez posebnih potreb Frekvenca Delež 

O sebi 9 30,00 %
O poklicu 11 36,67 %
O srednji šoli 5 16,67 %
Drugo 5 16,67 %
Skupaj podvzorec (Uč. bp) 30 100,00 %

Opomba: »multiple response« – več hkratnih izbir 
 
 

Tabela 15: Lastna aktivnost učencev pri odločanju o nadaljnjem izobraževanju ali 
poklicu 

Koliko si sam naredil pri poklicnem odločanju – zbiranje 
informacij, prepoznavanje lastnih interesov (vsi učenci) Frekvenca Delež 

Zelo veliko 51 22,17 %
Veliko 109 47,39 %
Srednje 61 26,52 %
Malo 8 3,48 %
Nič 1 0,43 %
Skupaj vzorec 230 100,00 %

Učenci s posebnimi potrebami Frekvenca Delež 

Zelo veliko 13 26,00 %
Veliko 16 32,00 %
Srednje 20 40,00 %
Malo 1 2,00 %
Nič 0 0,00 %
Skupaj podvzorec (Uč. pp) 50 100,00 %

Učenci brez posebnih potreb Frekvenca Delež 

Zelo veliko 38 21,11 %
Veliko 93 51,67 %
Srednje 41 22,78 %
Malo 7 3,89 %
Nič 1 0,56 %
Skupaj podvzorec (Uč. bp) 180 100,00 %
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Tabela 16: Kako težavno je bilo za učence sprejetje odločitve o tem,  
kam se bodo vpisali 

Sprejetje odločitve o tem, kam se boš vpisal, je bilo zate: Frekvenca Delež 
Zelo preprosto 27 11,74 %
Preprosto 74 32,17 %
Srednje težko 80 34,78 %
Težko 34 14,78 %
Zelo težko 15 6,52 %
Skupaj vzorec 230 100,00 %

Učenci s posebnimi potrebami Frekvenca Delež 

Zelo preprosto 4 8,00 %
Preprosto 18 36,00 %
Srednje težko 17 34,00 %
Težko 6 12,00 %
Zelo težko 5 10,00 %
Skupaj podvzorec (Uč. pp) 50 100,00 %

Učenci brez posebnih potreb Frekvenca Delež 

Zelo preprosto 23 12,78 %
Preprosto 56 31,11 %
Srednje težko 63 35,00 %
Težko 28 15,56 %
Zelo težko 10 5,56 %
Skupaj podvzorec (Uč. bp) 180 100,00 %

 
 

Tabela 17: Izbrana šola za nadaljnje izobraževanje 

Kam si se prijavil in se boš junija vpisal? Frekvenca Delež 
Na triletno poklicno šolo 28 12,17 %
Na štiriletno srednjo tehnično oz. strokovno šolo 73 31,74 %
Na gimnazijo 129 56,09 %
Skupaj vzorec 230 100,00 %

Učenci s posebnimi potrebami Frekvenca Delež 

Na triletno poklicno šolo 15 30,00 %
Na štiriletno srednjo tehnično oz. strokovno šolo 20 40,00 %
Na gimnazijo 15 30,00 %
Skupaj podvzorec (Uč. pp) 50 100,00 %

Učenci brez posebnih potreb Frekvenca Delež 

Na triletno poklicno šolo 13 7,22 %
Na štiriletno srednjo tehnično oz. strokovno šolo 53 29,44 %
Na gimnazijo 114 63,33 %
Skupaj podvzorec (Uč. bp) 180 100,00 %
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Tabela 18: Ocene, s katerimi so zaključeni vsi predmeti 

Vsi 
učenci S kakšno oceno boš zaključil naslednje predmete? Uč. pp Uč. bp 

Slovenščina 3,66 3,04 3,83
Matematika 3,68 3,04 3,86
Tuj jezik - angleščina 3,71 2,92 3,92
Zgodovina 3,99 3,53 4,12
Geografija 3,94 3,39 4,09
Fizika 3,67 3,04 3,84
Kemija 3,72 3,02 3,91
Biologija 3,87 3,18 4,06
Likovna vzgoja 4,61 4,47 4,64
Glasbena vzgoja 4,51 3,98 4,66
Športna vzgoja 4,72 4,59 4,76
Povprečje vzorca in obeh podvzorcev 4,01 3,47 4,15

Rangi povprečja ocen vzorca in obeh podvzorcev Vsi 
učenci Uč. pp Uč. bp 

Slovenščina 11 7 11 
Matematika 9 7 9 
Tuj jezik - angleščina 8 11 7 
Zgodovina 4 4 4 
Geografija 5 5 5 
Fizika 10 7 10 
Kemija 7 10 8 
Biologija 6 6 6 
Likovna vzgoja 2 2 3 
Glasbena vzgoja 3 3 2 
Športna vzgoja 1 1 1 

 

Tabela 19: Ali je za učence s posebnimi potrebami motnja oz. primanjkljaj ovira 
pri izbiri poklica 

Ali te je primanjkljaj oviral pri izbiri poklica? Frekvenca Delež 
Da 2 4,00 %
Ne 48 96,00 %
Skupaj učenci s posebnimi potrebami 50 100,00 %
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Priloga 4: Tabele univariatnih in bivariatnih analiz s statističnim paketom 

SPSS 
 
Uporabljene krajšave v glavah tabel: 

C  Korelacija, korelacijski koeficient 
df  Stopnja prostosti, stopnja svobode, prostostna stopnja,  

angl. Degree of freedom 
fe  Empirična frekvenca, frekvenca opazovanih enot 
ft  Teoretična frekvenca, frekvenca enot, če bi bila spremenljivka porazdeljena  

slučajno 
M  Aritmetična sredina, povprečje, angl. Mean 
Md  Razlika aritmetičnih sredin 
N  Število opazovanih enot, numerus vzorca ali podvzorca,  

angl. Number of Cases 
SD  Standardni odklon, standardna deviacija, angl. Standard deviation 
SE  Standardna napaka, angl. Standard error 
SE(M) Standardna napaka povprečja 
Sig.  Statistična značilnost, statistična pomembnost, signifikantnost,  

angl. Significance 
 
 

Tabela 20: Primerjava dejavnika »želje in interesi« z vsemi ostalimi dejavniki 
poklicnega odločanja – t-test parov aritmetičnih sredin 

Statistike preizkusa parov    (opisna statistika) M N SD SE(M)

Želje, interesi 4,31 230 ,880 ,058Par 1 
Sposobnosti 4,00 230 ,935 ,062
Želje, interesi 4,31 230 ,880 ,058Par 2 Ocene 3,70 230 1,099 ,072
Želje, interesi 4,31 230 ,880 ,058Par 3 Osebnostne lastnosti (temperament, značaj) 3,36 230 1,187 ,078
Želje, interesi 4,32 229 ,878 ,058Par 4 Zdravstveno stanje 2,49 229 1,561 ,103
Želje, interesi 4,32 228 ,879 ,058Par 5 Želje staršev 2,53 228 1,147 ,076
Želje, interesi 4,32 229 ,878 ,058Par 6 Nasveti prijateljev, sošolcev 2,30 229 1,088 ,072
Želje, interesi 4,31 230 ,880 ,058Par 7 Nasveti svetovalnega delavca v šoli 2,40 230 1,166 ,077
Želje, interesi 4,40 45 ,720 ,107Par 8 
Drugo 2,60 45 1,698 ,253

 
 
   Korelacije parov N C Sig. 

Par 1 Želje, interesi & Sposobnosti 230 ,441 ,000
Par 2 Želje, interesi & Ocene 230 ,018 ,790
Par 3 Želje, interesi & Osebnostne lastnosti (temperament, značaj) 230 ,252 ,000
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  Korelacije parov N C Sig.   
Par 4 Želje, interesi & Zdravstveno stanje 229 ,186 ,005
Par 5 Želje, interesi & Želje staršev 228 -,065 ,328
Par 6 Želje, interesi & Nasveti prijateljev, sošolcev 229 -,081 ,221
Par 7 Želje, interesi & Nasveti svetovalnega delavca v šoli 230 -,012 ,857
Par 8 Želje, interesi & Drugo 45 ,004 ,981
 

 Razlike parov Md SD SE(M) Vrednost 
t df Sig. 

Par 1 Želje, interesi - Sposobnosti ,313 ,961 ,063 4,941 229 ,000

Par 2 Želje, interesi - Ocene ,617 1,396 ,092 6,707 229 ,000

Par 3 Želje, interesi - Osebnostne 
lastnosti (temperament, značaj) ,957 1,287 ,085 11,268 229 ,000

Par 4 Želje, interesi - Zdravstveno stanje 1,825 1,642 ,109 16,818 228 ,000

Par 5 Želje, interesi - Želje staršev 1,789 1,490 ,099 18,136 227 ,000

Par 6 Želje, interesi - Nasveti prijateljev, 
sošolcev 2,022 1,452 ,096 21,067 228 ,000

Par 7 Želje, interesi - Nasveti 
svetovalnega delavca v šoli 1,913 1,469 ,097 19,748 229 ,000

Par 8 Želje, interesi - Drugo 1,800 1,841 ,275 6,557 44 ,000

 
 

Tabela 21: Koliko so učenci pri izbiri srednje šole oz. poklica upoštevali želje 
staršev – Pearsonov hi-kvadrat preizkus 

 Upoštevanje želja staršev Zelo 
malo Malo Srednje Veliko 

Zelo 
veliko Skupaj

43 49 52 26 10 180Frekvenca fe 
40,3Pričakovana frekvenca ft 50,5 52,9 26,8 9,5 180,0

Učenci 
brez 
posebnih 
potreb 23,9% 27,2% 28,9% 14,4% 5,6% 100,0%% v kategoriji »Učenci« 

8 15 15 8 2 48Frekvenca fe 
10,7Pričakovana frekvenca ft 13,5 14,1 7,2 2,5 48,0

Učenci s 
posebnimi 
potrebami 16,7% 31,3% 31,3% 16,7% 4,2% 100,0%% v kategoriji »Učenci« 

51 64 67 34 12 228Frekvenca fe 
51,0Pričakovana frekvenca ft 64,0 67,0 34,0 12,0 228,0Skupaj 

22,4%% v kategoriji »Učenci« 28,1% 29,4% 14,9% 5,3% 100,0%
 

Vrednost 
statistike   df Ocena sig.  

(2-stranska) 
Pearsonov hi-kvadrat (χ2) 1,439a 4 ,837
Razmerje verjetja 1,501 4 ,826
Linearna asociacija ,280 1 ,597
Število veljavnih primerov 228     
a) 1 celica (10,0%) ima pričakovano vrednost manjšo od 5. Minimum pričakovane vrednosti je 2,53. 
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Tabela 22: Primerjava svetovalnega delavca z vsemi ostalimi viri informacij o 
nadaljnjem šolanju – t-test parov aritmetičnih sredin 

  Statistike preizkusa parov  
(opisna statistika) M N SD SE(M)  
Svetovalni delavec v OŠ 2,97 229 1,195 ,079Par 1 

3,65 229 1,000 ,066Starši 
Svetovalni delavec v OŠ 2,98 228 1,191 ,079Par 2 

2,43 228 1,118 ,074Sorodniki 
Svetovalni delavec v OŠ 2,97 227 1,201 ,080Par 3 

2,76 227 1,091 ,072Sošolci, prijatelji 
Svetovalni delavec v OŠ 2,97 223 1,200 ,080Par 4 

2,46 223 1,097 ,073Učitelji 
Svetovalni delavec v OŠ 2,97 228 1,198 ,079

Par 5 
2,04 228 1,214 ,080Poklicni svetovalci v zunanjih institucijah – CIPS 

Svetovalni delavec v OŠ 3,14 51 1,167 ,163Par 6 
2,90Specialni pedagog–defektolog 51 1,315 ,184

 
 
  Korelacije parov  N C Sig. 

Par 1 Svetovalni delavec v OŠ & Starši 229 ,117 ,077

Par 2 Svetovalni delavec v OŠ & Sorodniki 228 ,131 ,048

Par 3 Svetovalni delavec v OŠ & Sošolci, prijatelji 227 ,171 ,010

Par 4 Svetovalni delavec v OŠ & Učitelji 223 ,423 ,000

Par 5 Svetovalni delavec v OŠ & Poklicni svetovalci v zunanjih 
institucijah – CIPS 228 ,270 ,000

Par 6 Svetovalni delavec v OŠ & Specialni pedagog–defektolog 51 ,387 ,005

 

 Razlike parov Md SD SE(M) Vrednost 
t df Sig. 

Par 1 Svetovalni delavec v OŠ - Starši -,677 1,466 ,097 -6,986 228 ,000

Par 2 Svetovalni delavec v OŠ - Sorodniki ,557 1,523 ,101 5,524 227 ,000

Par 3 Svetovalni delavec v OŠ - Sošolci, 
prijatelji ,211 1,478 ,098 2,155 226 ,032

Par 4 Svetovalni delavec v OŠ - Učitelji ,516 1,237 ,083 6,226 222 ,000

Par 5 Svetovalni delavec v OŠ - Poklicni 
svetovalci v zunanjih institucijah – CIPS ,934 1,457 ,097 9,680 227 ,000

Par 6 Svetovalni delavec v OŠ - Specialni 
pedagog–defektolog ,235 1,380 ,193 1,218 50 ,229
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Tabela 23: Primerjava interneta z ostalimi mediji, iz katerih učenci pridobivajo 
informacije o nadaljnjem šolanju – t-test parov aritmetičnih sredin 

 Statistike preizkusa parov 
(opisna statistika) M N SD SE(M)  
Internet 3,83 230 1,088 ,072Par 1 TV 2,04 230 1,075 ,071
Internet 3,83 230 1,088 ,072Par 2 Časopisi, revije 1,94 230 ,916 ,060
Internet 3,83 230 1,088 ,072Par 3 Knjige 1,67 230 ,879 ,058

 
  
 Korelacije parov  N C Sig. 

Par 1 Internet & TV 230 ,267 ,000
Par 2 Internet & Časopisi, revije 230 ,170 ,010
Par 3 Internet & Knjige 230 ,068 ,308
 

 Razlike parov Md SD SE(M) Vrednost 
t df Sig. 

Par 1 Internet - TV 1,787 1,309 ,086 20,699 229 ,000
Par 2 Internet - Časopisi, revije 1,883 1,298 ,086 21,996 229 ,000
Par 3 Internet - Knjige 2,157 1,352 ,089 24,197 229 ,000
 
 

Tabela 24: Ocena poklicnega informiranja in svetovanja, ki ga je izvajal šolski 
svetovalni delavec – t-test za neodvisne vzorce 

Ocena poklicnega informiranja in 
svetovanja, ki ga je izvajal šolski 
svetovalni delavec 

N M SD SE(M) 

Učenci brez posebnih potreb 180 3,74 ,942 ,070
Učenci s posebnimi potrebami 50 4,06 ,793 ,112
 

  t-test za enakost povprečij 

  

Levenov test 
enakosti 

(homogenosti) 
varianc 

95% Interval 
zaupanja za razliko

  F Sig. t df 

Sig.  
(2-

stran-
ska) 

M  
razlik 

SE 
razlik 

Spodnja 
meja 

Zgornja 
meja 

Predpostavka 
o enakosti 
varianc 

1,814 ,179 -2,203 228 ,029 -,321 ,146 -,608 -,034

Predpostavka 
o neenakosti 
varianc 

    -2,427 91,070 ,017 -,321 ,132 -,584 -,058
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Tabela 25: (Ne)zadostnost informacij o sebi, poklicih in možnosti nadaljnjega 
izobraževanja – Pearsonov hi-kvadrat preizkus 

Ali meniš, da si imel v času odločanja dovolj informacij 
Da Ne Skupaj o sebi, poklicih in možnosti nadaljnjega izobraževanja?

150 30 180Frekvenca fe 
151,8Pričakovana frekvenca ft 28,2 180,0Učenci brez posebnih potreb 

83,3% 16,7% 100,0%% v kategoriji »Učenci« 
44 6 50Frekvenca fe 

42,2Pričakovana frekvenca ft 7,8 50,0Učenci s posebnimi potrebami 
88,0% 12,0% 100,0%% v kategoriji »Učenci« 

194 36 230Frekvenca fe 
194,0Pričakovana frekvenca ft 36,0 230,0Skupaj 

84,3%% v kategoriji »Učenci« 15,7% 100,0%
 

Vrednost 
statistike   df Ocena sig. 

(2-stranska)
Točna sig. 

(2-stranska) 
Točna sig.

(1-stranska)
Pearsonov hi-kvadrat (χ2) ,645a 1 ,422     
Yatesova korekcija kontinuiteteb ,340 1 ,560     
Razmerje verjetja ,680 1 ,410     
Fisherjev test eksaktnosti       ,514 ,287
Linearna asociacija ,643 1 ,423     
Število veljavnih primerov 230         
a) 0 celic (,0%) ima pričakovano vrednost manjšo od 5. Minimum pričakovane vrednosti je 7,83. 
b) Izračunano za 2x2 tabelo. 
 
 

Tabela 26: Ocena lastne aktivnosti v procesu poklicnega odločanja – Pearsonov 
hi-kvadrat preizkus 

Koliko si sam naredil  Zelo 
veliko Veliko Srednje Malo Nič Skupajpri poklicnem odločanju 

38 93 41 7 1 180Frekvenca fe 
39,9Pričakovana frekvenca ft 85,3 47,7 6,3 ,8 180,0

Učenci 
brez 
posebnih 
potreb 21,1% 51,7% 22,8% 3,9% ,6% 100,0%% v kategoriji »Učenci« 

13 16 20 1 0  50Frekvenca fe 
11,1Pričakovana frekvenca ft 23,7 13,3 1,7 ,2 50,0

Učenci s 
posebnimi 
potrebami 26,0% 32,0% 40,0% 2,0% ,0% 100,0%% v kategoriji »Učenci« 

51 109 61 8 1 230Frekvenca fe 
51,0Pričakovana frekvenca ft 109,0 61,0 8,0 1,0 230,0Skupaj 

22,2%% v kategoriji »Učenci« 47,4% 26,5% 3,5% ,4% 100,0%
 

Vrednost 
statistike   df Ocena sig.  

(2-stranska) 
Pearsonov hi-kvadrat (χ2) 8,671a 4 ,070
Razmerje verjetja 1,501 4 ,066
Linearna asociacija ,280 1 ,594
Število veljavnih primerov 228     
a) 3 celice (30,0%) imajo pričakovano vrednost manjšo od 5. Minimum pričakovane vrednosti je ,22. 
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Tabela 27: Ocena težavnosti sprejetja odločitve o vpisu v srednjo šolo – 
Pearsonov hi-kvadrat preizkus 

Zelo 
pre-

prosto 
Pre-

prosto 
Srednje 

težko Težko 
Zelo 
težko Skupaj

Sprejetje odločitve o vpisu 

23 56 63 28 10 180Frekvenca fe 
21,1Pričakovana frekvenca ft 57,9 62,6 26,6 11,7 180,0

Učenci 
brez 
posebnih 
potreb 12,8% 31,1% 35,0% 15,6% 5,6% 100,0%% v kategoriji »Učenci« 

4 18 17 6 5 50Frekvenca fe 
5,9Pričakovana frekvenca ft 16,1 17,4 7,4 3,3 50,0

Učenci s 
posebnimi 
potrebami 8,0% 36,0% 34,0% 12,0% 10,0% 100,0%% v kategoriji »Učenci« 

27 74 80 34 15 230Frekvenca fe 
27,0Pričakovana frekvenca ft 74,0 80,0 34,0 15,0 230,0Skupaj 

11,7%% v kategoriji »Učenci« 32,2% 34,8% 14,8% 6,5% 100,0%
 

Vrednost 
statistike   df Ocena sig.  

(2-stranska) 
Pearsonov hi-kvadrat (χ2) 2,583a 4 ,630
Razmerje verjetja 2,545 4 ,637
Linearna asociacija ,347 1 ,556
Število veljavnih primerov 230     
a) 1 celica (10,0%) ima pričakovano vrednost manjšo od 5. Minimum pričakovane vrednosti je 3,26. 
 
 

Tabela 28: Primanjkljaj kot ovira pri izbiri poklica pri učencih s posebnimi 
potrebami – neparametrični hi-kvadrat preizkus 

Ali te je tvoj primanjkljaj oviral pri izbiri poklica? Opazovani 
N (fe) 

Pričakovani 
N (ft) 

Ostanek 

2 25,0 -23Da 
48Ne 25,0 23Učenci s posebnimi potrebami 
50Skupaj 50,0 

 
Vrednosti testne 

statistike Testna statistika 

42,320aHi-kvadrat 
df 1
Ocena sig. ,000
a) 0 celic (,0%) ima pričakovano frekvenco manjšo od 5. Minimum pričakovane vrednosti je 25,0. 
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Tabela 29: V programe srednjega poklicnega izobraževanja se vpisuje več 
učencev s posebnimi potrebami kot njihovih vrstnikov – Pearsonov 

hi-kvadrat preizkus 

Kam si se prijavil in  
se boš junija vpisal 

Na štiriletno 
srednjo tehnično 

oz. strokovno 
šolo 

Na 
gimnazijo 

Skupaj Na triletno 
poklicno 

šolo 
13 53 114 180Frekvenca 

21,9Pričakovana frekvenca ft 57,1 101,0 180,0
Učenci 
brez 
posebnih 
potreb 7,2% 29,4% 63,3% 100,0%% v kategoriji »Učenci« 

15 20 15 50Frekvenca 
6,1Pričakovana frekvenca ft 15,9 28,0 50,0

Učenci s 
posebnimi 
potrebami 30,0% 40,0% 30,0% 100,0%% v kategoriji »Učenci« 

28 73 129 230Frekvenca 
28,0Pričakovana frekvenca ft 73,0 129,0 230,0Skupaj 

12,2%% v kategoriji »Učenci« 31,7% 56,1% 100,0%
 

Vrednost 
statistike   df Ocena sig.  

(2-stranska) 
Pearsonov hi-kvadrat (χ2) 25,802a 2 ,000
Razmerje verjetja 23,713 2 ,000
Linearna asociacija 9,163 1 ,002
Število veljavnih primerov 230     
a) 0 celic (,0%) ima pričakovano vrednost manjšo od 5. Minimum pričakovane vrednosti je 6,09. 
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