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POVZETEK 

 

Ob zaključku osnovne šole so učenci pred pomembno odločitvijo glede svoje karierne poti. 

Besedna zveza karierna odločitev se nanaša tako na odločitev glede izobraževanja in zaposlitve 

kot tudi na prilagajanje časa za delo in osebno življenje. Na to odločitev vplivajo različni 

dejavniki, kot so: spol, starost, učni uspeh, izobrazba staršev in podobno.  

Predmet gospodinjstvo obravnava vsebine, ki so neposredno povezane s kakovostjo bivanja 

posameznika. V vsebinskem sklopu ekonomika gospodinjstva se učenci tako seznanijo z 

upravljanjem denarja in pojmom družina. V drugem vsebinskem sklopu se seznanijo z 

vsebinami s področja tekstilstva – vse od vlaken do končnih izdelkov, vzdrževanjem tekstilnih 

izdelkov, modo. V vsebinskem sklopu bivanje in okolje se učenci srečajo s pojmoma 

onesnaževanje okolja in ekološko osveščen potrošnik. V sklopu prehrana pa učenci spoznavajo 

živila, njihovo sestavo, postopke priprave in postrežbe jedi. Pri tem teorijo povezujejo s 

praktičnim delom.  

Z raziskavo sem želela preveriti, kako učenci zaznavajo vpliv predmeta gospodinjstvo in 

izbirnih predmetov s področja gospodinjstva na izbiro bodočega poklica.  V raziskavi sem 

uporabila deskriptivno metodo raziskovanja in kvantitativni raziskovalni pristop. V namen 

raziskave sem oblikovala anketni vprašalnik, ki so ga izpolnjevali osnovnošolci pred izbiro 

srednješolskega izobraževanja in srednješolci, ki so že sprejeli odločitev o srednješolskem 

izobraževanju. V vzorec je bilo vključenih 112 učencev 8. in 9. razreda ter 155 dijakov 1. letnika 

srednje šole za živilstvo. Rezultati raziskave so pokazali, da ima najmočnejši vpliv na poklicno 

odločitev lastno zanimanje. Ti rezultati veljajo tako za učence, ki se o izbiri srednje šole še 

odločajo, kot tudi za dijake, ki so srednjo šolo že izbrali. Dejavnik lastna zanimanja pa so dijaki 

navedli tudi kot razlog za obiskovanje izbirnih predmetov s področja gospodinjstva. Poleg tega 

so dijaki za vključitev v izbirne predmete navajali še zanimanje za prehranske vsebine, željo po 

učenju praktične priprave jedi in dejstvo in da bi jim naučeno koristilo pri nadaljnjem šolanju. 

Če naštete dejavnike obravnavam kot eno skupino, so jih dijaki navedli bolj pogosto (62,0 %)  

kot učenci (34,0%). Rezultati so tudi pokazali, da sama vključitev v izbirne predmete ni 

bistveno pripomogla k povečanju zanimanja in da anketirani menijo, da predmeti s področja 

gospodinjstva ne vplivajo na njihovo poklicno odločitev. Dobljeni rezultati tako kažejo na 

podporno vlogo predmetov gospodinjstva pri omogočanju razvijanja znanj s področja lastnih 

zanimanj posameznikov, ki pa so, po navedbah anketiranih, najpomembnejši odločitveni 

dejavnik v procesu poklicnega odločanja.  
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ABSTRACT 

 

At the end of the elementary school pupils face important decisions about their professional 

career. The phrase »career decision« refers to choosing their future education and employment 

as well as balancing their time between work and personal life. This decision is influenced by 

various factors, such as gender, age, learning performance, parenting and the like. 

Home Economics deals with contents that are closely related to the quality of one's life. In the 

first thematical unit entitled »Household Economics« pupils become acquainted with money 

management and the concept of family. In the second unit they become familiar with the textile 

industry related contents: from fibers to finished products, the maintenance of textile products 

and fashion. In the »Living and Environment« unit, they study the concepts of pollution and the 

»ecologically conscious consumer«. In the framework of the »Nutrition« unit, pupils learn 

about foodstuffs and their composition as well as the procedures for preparing and serving 

various dishes. In doing so, they combine theory with practical work. 

In my survey I explored the influence of Home Economics on the choice of one's future 

profession, by using a descriptive research method and a quantitative research approach. For 

the purposes of my survey I prepared a questionnaire, which was completed by elementary 

school pupils who had not yet made a decision about their secondary education, and by 

secondary school students who had already done so. The sample included 112 pupils from 

Grades 8 and 9, and 155 students from the first year of the School of Food Processing.  

According to the survey results, their professional career decisions was influenced most by 

personal interests. This was the case both with the pupils who had not yet chosen their secondary 

school and the students who had already done so. The students who had opted for the Home 

Economics related optional subjects at the elementary school, stated their own interest as the 

main reason for doing so. Additionally, students were interest for nutritional contents, the desire 

to learn the preparation of various dishes and fact that they would benefit for their further 

education in a larger total share (62,0%) than pupils (34,0%). The results also show that their 

participation in optional subjects did not significantly contribute to the increase of their interest 

and that the respondents think the Home Economics related optional subjects do not affect their 

carrer decisions. The obtained results point to the support of Home Economics in the 

development of knowledge in the area of personal interests, which are, according to students 

and pupils, the most important decision factor in the decision-making process. 
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1 UVOD 

 

Posameznik se v času svojega odraščanja srečuje z menjavami vrste in stopnje izobraževanja, 

vrste zaposlitve in s spremembami v njegovi okolici. Tekom življenja tako posameznik doživi 

različne trenutke, ki so lahko bolj ali manj prijetni zanj. Vsi ti dogodki na vsakega posameznika 

vplivajo drugače. V določenem trenutku življenja se moramo soočiti s karierno odločitvijo, ki 

vpliva na naše nadaljnje življenje. Posameznik se odloči za vrsto izobraževanja, kasneje po 

mora svoje osebno življenje usklajevati z delom (Lovšin, 2017).  

 

Prva pomembna karierna odločitev nastopi ob zaključku osnovne šole. Takrat se otroci že 

počasi razvijajo v mladostnike in s tem se spreminjajo oziroma izboljšujejo tudi njihove 

kognitivne sposobnosti, kot so na primer: izboljšanje sposobnosti uporabe znanja, spomina in 

organizacije. Zaradi tega mladostniki začnejo razmišljati bolj abstraktno in bolj odprto, 

razmišljajo o več različnih možnostih. Opazimo lahko, da se z večanjem potrebe po pomembnih 

odločitvah razvija sposobnost za take odločitve (Zagoričnik in Pečjak, 2007). Različne 

raziskave (Owens, 1983; Silverman in Wells, 1987; Mann, Harmoni, Power, Beswick in 

Ormond, 1988) so pokazale, da lahko mladostnikom pomagamo pri razvijanju sposobnosti 

odločanja.  

 

Kljub razvijanju sposobnosti odločanja prihaja do karierne neodločnosti (career indecision), ki 

je definirana kot težave, s katerimi se posameznik srečuje ob karierni odločitvi (Chartrand, 

Rose, Elliot, Marmarosh in Caldwell, 1993). Karierna neodločnost predstavlja vsako težavo ali 

pregrado, ki se pojavi ob kariernem odločanju (Fuqua, Blum in Hartman, 1988). Karierno 

neodločnost poskušajo interpretirati z različnimi teoretičnimi pristopi, za katere pa se v praksi 

velikokrat pokažejo, da držijo le delno (Gati, Krausz in Osipow, 1996). Ob pregledovanju 

različnih empiričnih raziskav in teoretičnih ugotovitev so Gati in sodelavca (1996) razvili tako 

imenovano taksonomijo težav pri kariernem odločanju. Težave pri kariernem odločanju so 

razporedili v 10 skupin oziroma tri širše kategorije. »Prva širša kategorija, pomankanje 

pripravljenosti, vključuje tri kategorije težav, ki lahko nastopijo pred pričetkom procesa 

kariernega odločanja: (a) pomankanje motivacije za pričetek procesa kariernega odločanja; (b) 

splošna neodločnost, ki se nanaša na vse vrste odločitev; in (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) in (d) 

pomanjkanje informacij o poteh pridobivanja dodatnih informacij. Tretja širša kategorija težav, 

nekonsistentne informacije, vključuje naslednje kategorije: (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, in (c) zunanji konflikti - konflikti, ki vključujejo vpliv pomembnih drugih oseb.« 

(Zagoričnik in Pečjak, 2007, str. 10-11). 

 

Na karierno odločitev vplivajo različni dejavniki. Ti dejavniki so povezani s posameznikom in 

njegovim okoljem. Glede na to, da se posameznik razvija v nekem družinskem okolju, ima 

lahko pomembno vlogo pri karierni odločitvi družina oziroma lahko na to odločitev vplivajo 

želje staršev. Starši lahko podzavestno na svoje otroke vplivajo tako močno, da ta pomemben 
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korak namesto otroka naredijo starši (Rutar Leban, 2015). Ko otrok vstopi v šolo, pa posredno 

na poklicne odločitve vplivajo tudi učitelji. Le-ti jim predstavijo različne poklice, vplivajo na 

njihovo samopodobo in imajo na nek način pomembno vlogo v njihovem življenju (Vršnik 

Perše, Kelava, Kozina, Rutar Leban in Javornik Krečič, 2012). V osnovni šoli so učencem na 

voljo tudi šolski svetovalni delavci, ki naj bi poskrbeli za dobro informiranost učencev in jim 

pomagali na karierni poti (Rutar Leban, 2015). Ko učenci zaključijo osnovno šolo, je pred njimi 

vpis v srednje šole.  To je pomemben del karierne odločitve, saj učenci izbirajo vrsto 

izobraževanja oziroma že izbirajo nek poklic, ki ga bodo kasneje opravljali. Za vpis v srednje 

šole učenci zbirajo točke, ki jih pridobijo v zadnjem triletju osnovne šole. Te točke predstavljajo 

njihove ocene, ki so zapisane v spričevalih (Zver, 2008).  

 

Učenci lahko izbirajo med različnimi strokovnimi in poklicnimi srednjimi šolami ter 

gimnazijami. Med leti 1998 in 2011 se je močno povečal vpis na gimnazije, vendar se po letu 

2012 sčasoma ponovno zmanjšuje oziroma se povečuje vpis na poklicne in strokovne srednje 

šole (Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, 2016). 

 

Namen magistrskega dela je ugotoviti, ali na izbiro programa srednješolskega izobraževanja 

vplivajo predmet gospodinjstvo  in izbirna predmeta načini prehranjevanja in sodobna priprava 

hrane. Ugotoviti želim tudi kolikšen je ta vpliv, če sploh obstaja.   
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 Kariera 

Izraz kariera je francoskega izvora (carriere). Beseda kariera je opredeljena na različne načine. 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika tako zasledimo naslednjo definicijo:  »kariêra  -

e ž (ȇ) nav. ekspr. (hitra) uveljavitev, uspeh na kakem področju delovanja: v tem poklicu se ji 

obeta kariera; zagotovljena ji je kariera tudi brez izobrazbe; s takšnim dejanjem si je samo 

pokvaril kariero/hitra kariera ∙ ekspr. narediti kariero uspeti // navadno s prilastkom delovanje, 

življenje glede na poklicno družbeno področje: začel je z advokatsko kariero; uspešna 

igralska kariera; za seboj ima razgibano politično, umetniško kariero; znanstvena kariera; 

dvomljiva kariera pevca / bil je še mlad in na začetku (svoje) kariere / kratkotrajna 

športna kariera« (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in avtorji, 2008). 

 

Kariera je posameznikov razvoj v življenju, predvsem pa je poudarjen napredek v poklicnem 

življenju (Tidmarsh v Schein idr., 1978). 

 

Pojem kariera lahko opredelimo tudi kot organizacijska pot, ki jo posameznik opravi v 

določenem času in prostoru. Izraz kariera lahko pomeni tudi niz posameznih in med seboj 

povezanih aktivnosti, s katerimi si posameznik gradi svoje življenje (Flippo, 1984). 

 

Koncept kariere je razdeljen na dve plati, na objektivno zunanjo plat in na subjektivno notranjo 

plat. V človekovem življenju so enako pomembni niz delovnih mest in prepričanja, 

pričakovanja ter vrednote. Subjektivna plat kariere združuje posameznikovo karierno pot z 

ostalim delom njegovega življenja. Medtem ko objektivna plat kariere ti dve stvari ločuje 

(Herriot, 1992). 

 

Možina (2002) trdi, da je na pojem kariera potrebno gledati z vidika celotnega življenja 

posameznika in ne samo z vidika delovnih izkušenj. Pomembno je, da se pri opredelitvi pojma 

kariera upošteva tudi čas nezaposlenosti ter vlogo družine in njen pomen. Za nadzor kariernih 

poti ne skrbijo le zaposlitvene organizacije, ampak to vlogo prevzemajo tudi druge organizacije. 

Z vidika posameznika pa je najpomembnejša skrb za lastno kariero. 

 

Werther in Davis (v Brečko, 2006) sta kariero opredelila kot vsa opravila, ki jih posameznik 

naredi v svojem poklicnem življenju. 

 

Avtorja Greenhaus in Callanan (2006) ugotavljata, da definicije kariere ne moremo poenotiti, 

saj se pojem kariera uporablja v različnih kontekstih, na različnih načinih in z različnimi 

predpostavkami. Prav tako pa avtorja v Enciklopediji kariernega razvoja ugotavljata, da kariera 

predstavlja »posameznikovo zgodovino na področju dela, vzorce poklicev in delovnih pozicij, 

napredek v poklicnem življenju in življenju na splošno« (Greenhaus in Callanan, 2006, str. 60). 

 

Kariero lahko opredelimo tudi kot poklicno in življenjsko pot. V širšem pojmovanju ta pojem 

zajema dejavnosti iz človekovega družinskega in delovnega kroga, ki se med seboj močno 

povezujejo. Posebej opredeljena pa je delovna kariera in sicer kot izobraževalna pot. Med 

grajenjem delovne kariere se posameznik izobražuje in usposablja ter tako lahko doseže 

uspešnost pri delu (Brečko, 2006). 
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Angleški izraz career lahko ima širši pomen. Nanaša se na uspeh na kakem področju delovanja, 

hkrati pa upošteva tudi posameznikovo življenje pred in po uspehu na kariernem področju. 

Vključuje tudi obdobje izobraževanja in obdobje upokojitve (Zagoričnik in Pečjak, 2007). 

 

»Pojem kariera se danes definira kot vseživljenjski napredek posameznika v učenju in delu. 

Skladno s spremembo paradigme se na kariero gleda kot na pojav, ki se dograjuje s pomočjo 

ustreznih izbir, ki jih posameznik opravi skozi svoje življenje.« (Bela knjiga, 2011, str. 45). 

 

2.2 Karierna odločitev 

Besedna zveza karierna odločitev je opredeljena kot »odločitev, [ki je] sprejeta v procesu 

vodenja kariere« (Kohont, idr., 2011, str. 22). Iz te opredelitve lahko sklepamo, da so v karierno 

odločitev zajete tako odločitve glede izobraževanja, usposabljanja in zaposlitve, kot tudi na 

prilagajanje časa za zaposlitev in osebno življenje (Lovšin, 2017).  

 

Karierna odločitev je ena izmed najpomembnejših odločitev v življenju. Kot navajajo avtorji, 

izbira študijskega programa doživljenjsko vpliva na posameznika. Vpliv ima lahko na 

ekonomski in socialni status, počutje in način življenja. Zato je možno, da je karierna odločitev 

za posameznika velika preizkušnja v različnih življenjskih obdobjih (Gati, Saka in Krausz, 

2001). 

 

V proces karierne odločitve oziroma v karierno odločanje so vključene posameznikove 

spretnosti in znanja ter zahtevajo velike odgovornosti. V procesu karierne odločitve lahko 

posameznik naleti na različne težave, kot so na primer neodločnost, premalo informacij in 

podobno. Velik vpliv na karierno odločitev pa ima tudi osebni stil posameznika (Lent, Brown 

in Hackett, 2002).  

 

Na podlagi osebnih stilov posameznikov avtorji navajajo različne stile odločanja in sicer 

panično, izogibajoče, samozavestno in impulzivno odločanje. Samozavestno odločanje so 

označili kot prilagojen vzorec odločanja, ostale tri stile so opredelili kot neprilagojene vzorce 

odločanja (Tunistra, van Sonderen, Groothoff, van den Heuvel in Post, 2000). 

 

Avtorji (Lent, idr., 2002) navajajo, da na uspešnost karierne odločitve vplivajo sposobnosti, 

interesi in osebne lastnosti posameznika. Prav tako je pomembna tudi avtonomnost pri 

kariernem odločanju. 

 

Rezultati raziskave (Furnham, Petrides, Tsausis, Pappas in Garrod, 2005) so pokazali, da na 

uspeh in prilagajanje na delovnem mestu vplivajo osebnostne lastnosti posameznika. Peng in 

Hem (2000) navajata, da so posamezniki zadovoljni s svojim delovnim mestom in z življenjem 

takrat, ko najdejo ustrezno karierno pot, ki se sklada z njihovimi interesi, lastnostmi in 

sposobnostmi. 

2.3 Poklicno usmerjanje 

Tradicionalno je bil pojem poklicno usmerjanje razumljen kot proces primerjanja 

posameznikovih osebnih lastnosti in lastnosti, ki jih zahtevajo različni poklici. S tem so lažje 

ugotavljali, katera zaposlitev bi posamezniku nudila čim večje zadovoljstvo. S to primerjalno 

paradigmo so lahko svetovalni delavci svojim strankam nudili poklicno usmerjanje in jih vodili 

k ustrezni karierni poti (Šverko, B., Babarovič in Šverko, I., 2008).  
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Poklicno usmerjanje (angl. Vocational guidance) je opredeljeno 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« (Muršak, 2002, 

str. 83). Nekateri uporabljajo poklicno svetovanje kot sinonimni pojem za poklicno usmerjanje. 

Vendar imata v angleškem jeziku ta dva izraza različen pomen. Pri poklicnem usmerjanju 

(guidiance) svetovalec usmerja v določene izobraževalne programe, pri poklicnem svetovanju 

(vocational couseling) pa je poudarek na delu z učenci, da bi lahko sami izbrali izobraževalni 

program (prav tam). 

 

Pri poklicnem usmerjanju se upoštevajo osebne lastnosti in interesi, ki pripadajo posamezniku 

in jih lahko merimo. Poklicno svetovanje temelji na osebnih lastnostih in interesih, ki so 

posledica medosebnih odnosov (Savickas, 2008). 

 

Termin poklicno usmerjanje je uveljavljen že nekaj desetletij in je bil uporabljen predvsem v 

povezavi z usmerjenim izobraževanjem. Termin poklicno usmerjanje je bil opredeljen 

predvsem kot aktivnosti, ki so pomagale mladim pri izbiri nadaljnjega izobraževanja 

(Niklanović in Trbanc, 2002). 

 

Poklicno usmerjanje je še vedno tesno povezano s testi, njegova glavna tehnika je preizkusna 

interpretacija. Kot smernice za proces poklicnega usmerjanja se lahko oklepamo Hollandove 

teorije o tipih poklicne osebnosti in delovnih razmerjih (Savickas, 2008). 

 

Savickas (2008) ugotavlja, da je poklicno usmerjanje velikokrat uporabljeno kot model pomoči 

pri zaposlovanju v sodobni industriji. Prav tako navaja, da na zadovoljstvo zaposlenih vpliva 

ujemanje osebnih lastnosti zaposlenega in  lastnosti, ki jih zahteva posamezno delo.  

 

Naloga poklicnega usmerjevalca je, da pomaga učencem oziroma drugim strankam pri 

prilagajanju na izzive, ki so povezani s sodobnim načinom življenja. Pomembno je, da usmerja 

v poklice, ki so aktualni v današnjem svetu. Hkrati pa se ne naslanja samo na sodobne poklice, 

ampak tudi na poklice, ki niso več tako zanimivi za mlajše generacije (Savickas, 2008). 

2.4 Karierna oziroma poklicna orientacija 

V literaturi lahko zasledimo pojme, ki imajo zelo podoben pomen. Namesto poklicne orientacije 

se uporabljajo tudi naslednji pojmi: poklicno usmerjanje, poklicno svetovanje, karierna 

orientacija, poklicna odločitev in tako naprej.  

 

Besedna zveza poklicno svetovanje ima preozek pomen. Termin se še vedno uporablja v 

slovenskem šolskem prostoru in sicer se navaja kot ena izmed nalog šolske svetovalne službe 

(Rupar, 1999). 

 

Poklicna orientacija je opredeljena kot niz raznovrstnih aktivnosti, ki mladim nudijo pomoč pri 

odločanju o nadaljnjem izobraževanju oziroma pri načrtovanju karierne poti. Mladim pomoč 

pri odločanju nudijo svetovalci, na področju osnovne šole je to naloga šolske svetovalne službe. 

Pri izbiri poklica je potrebno upoštevati tako želje in interese posameznika kot tudi zahteve 

družbenega in socialnega sistema (Niklanovič in Trbanec, 2002). 

 

Izraz poklicna orientacija delimo na dva procesa: izobraževanje in informiranje. Posameznik 

preko teh dveh procesov spoznava delovno klimo, svoje lastnosti in povezave med njimi. Del 

poklicne orientacije je tudi poklicno svetovanje (Muršak, 2002). 
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Hansenova (2006) ugotavlja, da je pojem karierna orientacija nadomestil pojem poklicna 

orientacija zato, ker karierna orientacija izpostavlja povezanost med izobraževanjem in delom. 

Avtorica dejavnosti karierne orientacije razdeli na 5 področij: karierno izobraževanje, 

informacije o karieri, svetovanje o zaposlovanju, karierno svetovanje in pridobitev službe. 

Karierno svetovanje, informacije in orientacija naj bi pripomogle k temu, da posamezniki 

dosežejo tri glavne cilje vsake družbe. Ti cilji so dobri rezultati borze dela, vseživljenjsko 

učenje in socialna inkluzija ter pravičnost (Hansen, 2006). 

 

Grcić (2011) razlaga razlike med pojmoma poklicna orientacija in karierna orientacija. Avtor 

navaja, da ima izraz karierna orientacija širši pomen kot poklicna orientacija. Meni, da je 

poklicna orientacija le del karierne orientacije oziroma del strokovnega dela, ki pomaga 

posamezniku pri izbiri karierne poti.  

 

V Beli knjigi (2011) je pojem karierna orientacija opredeljen kot konstanten proces aktivnosti 

v posameznikovem življenju. Zato je v Beli knjigi kot cilj osnovne šole navedeno tudi to, da 

naš šolski sistem »zagotavlja mednarodno primerljivo raven znanja v sodelovanju in s podporo 

staršev in širšega družbenega okolja visoko postavljene cilje v znanju, socialnem in osebnem 

razvoju« (Bela knjiga, 2011, str.118). 

 

Termin karierna orientacija se je v Sloveniji uveljavil po letu 2005. Karierna orientacija je 

opredeljena kot vseživljenjsko učenje dejavnosti, ki omogočajo, da posamezniki v vseh 

starostnih obdobjih prepoznajo svoje sposobnosti, znanja in interese, ki so povezani z 

izobraževanjem  in izbiro poklica (Niklanovič, 2011). 

 

Angleški termin »guidance«, to je orientacija, ima v severnih evropskih državah širši pomen in 

je zato razdeljen na tri vrste orientacije: izobraževalno, poklicno in osebno. Te tri vrste se 

razlikujejo v tem, da ima vsak poudarek na nečem drugem. Izobraževalna orientacija (angl. 

Educational guidance) se nanaša na vprašanja v povezavi z motivacijo, načrtovanjem 

izobraževalne poti, pomoči pri reševanju učnih težav, izbiro izobraževanja in tako naprej. Pri 

tej vrsti orientacije je izbira poklica bolj v ozadju. Poklicna orientacija (angl. vocational 

guidance) se ukvarja s pripravljanjem na izbiro poklica in na karierno odločitev. Zadnja, osebna 

orientacija (angl. personal guidance) pa je povezana s posameznikovimi osebnimi težavami. Na 

primer problemi s starši, čustveni problemi, problemi odvisnosti, vedenjski problemi, socialni 

problemi in tako naprej. V to vrsto orientacije so vključena tudi vprašanja, povezana z 

izobraževanjem in delom (Niklanovič, 2011). 

 

Muršak (2012) enači opredelitev karierne orientacije z geslom poklicno informiranje in 

svetovanje. To geslo je opredeljeno kot aktivnosti, ki pomagajo posamezniku pri odločanju o 

izobraževanju, poklicu in osebnih odločitvah. Te aktivnosti posamezniku pomagajo tudi pri 

usposabljanju pred vstopom na trg dela. V vse te tri pojme so zajete naslednje aktivnosti: 

»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)«(Muršak, 2012, str. 35). 

 

Ažmanova in soavtorji (2014) ugotavljajo, da je današnji družbeni sistem nepredvidljiv. Zato 

je načrtovanje in vodenje poklicne oziroma karierne poti oteženo. Trdijo, da je za uspešno 
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karierno pot potrebno usposabljanje, kako načrtovati posameznikovo kariero. Namen poklicne 

orientacije je bil, da posamezniku pomaga pri izbiri šolanja in pri vstopu na trg dela. Zaradi teh 

sprememb se uporablja nov pojem in sicer karierna orientacija. Preko karierne orientacije se 

posameznik usposablja za pravilno izbiro karierne poti.  

 

V razpravi o dokumentu Strategija vseživljenjskosti učenja v Sloveniji avtorja Štremfel in 

Lovšin (2015) ugotavljata, da je v dokumentu poudarjena potreba po razvijanju karierne vzgoje. 

Zato je procesu razvijanja osebne in karierne poti namenjena posebna pozornost.  Avtorja tudi 

menita, da termin karierna orientacija v Sloveniji še ni dovolj široko opredeljen (Štremfel in 

Lovšin, 2015). 

 

V zadnjem desetletju tega stoletja se je namesto besedne zveze poklicno usmerjanje začela 

uporabljati besedna zveza karierna orientacija. Besedna zveza izhaja iz prevoda angleške 

besedne zveze »career guidance«. Do te spremembe je prišlo, ker ima pridevnik karierna širši 

pomen in se ne nanaša samo na poklicno pot in izobraževanje, temveč tudi na prilagajanje časa 

med zaposlitvijo in osebnim življenjem (Lovšin, 2017). 

2.4.1 Poklicna orientacija v osnovni šoli 

Zakon o osnovni šoli (1996) navaja določene cilje, ki so povezani z načrtovanjem karierne poti. 

Osnovna šola naj bi zagotovila splošno izobrazbo vsem prebivalcem, prav tako naj bi učencem 

omogočila razvijanje osebnostnega razvoja. V osnovni šoli naj bi učenci pridobili zmožnosti za 

nadaljnje izobraževanje in posledično zmožnosti za preživljanje samega sebe. 

 

Rutar Lebanova (2015) meni, da imajo pri poklicni orientaciji pomembno nalogo odrasli v 

posameznikovem življenju. To so starši, učitelji, svetovalni delavci in politični odločevalci. 

Njihova naloga je, da omogočijo dober razvoj kariere za vsakega posameznika. 

 

V času, kjer se dogajajo zelo hitre in nepredvidljive spremembe v družbi, je po mnenju 

Špendetove (2002) poklicna orientacija zadostno vključena v življenja posameznikov. Poklicna 

orientacija pomaga pri razvijanju interesov in sposobnosti, pri obveščanju o novih poklicih in 

pri razvijanju prilagodljivosti za hitre spremembe na trgu dela (Špende, 2002). 

 

Pomembna naloga države in izobraževalnega sistema je, da v izobraževanje umesti tudi zahteve 

poklicne orientacije ter jim nameni dovolj časa. V šoli lahko podporo dobijo tudi starši, ki iščejo 

pomoč ali usmeritev (Rutar Leban, 2015). 

 

Razvojna naloga šole je, da učencem poda dovolj informacij in jih tako usposobi, da lahko sami 

načrtujejo svojo karierno pot skozi vse življenje. Skozi različna starostna obdobja naj bi bili 

uresničeni različni cilji, ki so ustrezno zahtevni za posamezno raven (Senotočnik, 2012). 

 

2.5 Šolska svetovalna služba 

Dejavnosti oziroma naloge šolske svetovalne službe so opredeljene v Programskih smernicah 

za delo šolske svetovalne službe v osnovni šoli (2008). Šolska svetovalna služba opravlja delo 

z različnimi skupinami, kot so na primer otroci, starši in učitelji. Pomembno je, da šolska 

svetovalna služba vsakemu posamezniku zagotavlja enake pogoje in omogoči najboljši razvoj 

otroka. V delo šolske svetovalne službe so vključene različne skupine zato, da se lažje omogoči 

pomoč učencem pri izbiri karierne poti. Naloga šolske svetovalne službe je sodelovati na dveh 
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ravneh in sicer na individualni, to je učenec kot posameznik in prav tako na ravni celotne šole 

in širše družbe (Programske smernice, svetovalna služba, 2008). 

 

V Programskih smernicah (2008) so zapisana temeljna načela, ki nudijo osnovno usmeritev za 

potek svetovalnega dela v šoli. Ta načela so naslednja: 

 

»Načelo strokovnosti in strokovnega izpopolnjevanja 

Svetovalni delavci v vrtcu oziroma šoli morajo delo opravljati strokovno korektno, t. j. v skladu 

s strokovnimi spoznanji in s strokovno etičnimi načeli. 

Temeljna strokovno etična načela, po katerih se morajo ravnati svetovalni delavci ne glede na 

izobrazbo oziroma strokovni profil, in ne glede na to, v kateri vzgojno izobraževalni ustanovi 

opravljajo svetovalno delo, so načelo dobrobiti, načelo prostovoljnosti in načelo zaupanja. 

Prvo temeljno načelo svetovalnega dela, iz katerega izhaja in na katerem gradi svetovalna 

služba v vrtcu oziroma šoli, je dobro otroka, učenca, vajenca, dijaka, še posebno zato, ker gre 

za najšibkejšega in najbolj ranljivega udeleženca v vrtcu oziroma šoli. Svetovalno delo v prvi 

vrsti ne sme biti v škodo otroka, učenca, vajenca, dijaka, ne sme mu povzročati neupravičenega 

nelagodja, stisk, zadreg in stresov, ne sme ga stigmatizirati v socialnem okolju. 

Drugo načelo je načelo prostovoljnosti. Vsi udeleženci v vrtcu oziroma šoli morajo v svetovalni 

odnos vstopati prostovoljno. Otrok, učenec, vajenec, dijak in njegovi starši v svetovalni odnos 

ne smejo biti prisiljeni. Svetovalni odnos je avtonomna odločitev vseh udeleženih v njem. 

Načelo prostovoljnosti ne velja v posebnih primerih, ko je ogrožen otrok oziroma kdo drug. 

Tretje načelo svetovalnega dela je načelo zaupanja in zaupnosti povedanega v svetovalnem 

odnosu, ki je pogoj, da se svetovalni odnos sploh lahko vzpostavi. Strokovno etično načelo 

zaupnosti se pri opravljanju svetovalnega dela v vrtcu oziroma šoli dopolnjuje s pravili varstva 

osebnih podatkov.« (Programske smernice, svetovalna služba, 2008, str. 10) 

 

»Načelo strokovne avtonomnosti 

V strokovnem pogledu je svetovalna služba v vrtcu oziroma šoli pri svojem delu avtonomna. 

Vselej – ne glede na mišljenje ali pričakovanja drugih v vzgojno izobraževalni ustanovi – je 

dolžna posredovati korektna strokovna mnenja. Ko gre za strokovna vprašanja, o načinih 

svojega dela odloča sama. Svetovalna služba v vrtcu oziroma šoli ima pravico in dolžnost 

odkloniti vse naloge in zadolžitve, ki so v nasprotju s strokovno etičnimi načeli dela. 

Načelo strokovne avtonomnosti velja tudi za odnos med svetovalnimi delavci znotraj 

svetovalne službe. Ustvarjalno sodelovanje med svetovalnimi delavci z različnim strokovnim 

profilom temelji na strokovni avtonomnosti vsakega posameznega svetovalnega delavca, zato 

je najpomembnejše, da vsak posamezni svetovalni delavec vedno znova v skladu s svojo 

strokovno usposobljenostjo čimbolj jasno opredeli svoj vsakokratni delež oziroma prispevek v 

projektu pomoči in\ali sodelovanja. Svetovalni delavec ima v odnosu do svetovalnega delavca 

drugega strokovnega profila prav tako pravico in dolžnost odkloniti vse naloge, ki presegajo 

njegovo strokovno področje.« (Programske smernice, svetovalna služba, 2008, str. 10-11) 

 

»Načelo interdisciplinarnosti, strokovnega sodelovanja in povezovanja  

Svetovalni delavec v vrtcu oziroma šoli je lahko pedagog, psiholog, socialni delavec, 

defektolog ali socialni pedagog. Načelo interdisciplinarnosti ter strokovnega sodelovanja in 

povezovanja velja za svetovalno službo v vrtcu oziroma šoli ne glede na to, če jo sestavlja eden, 

dva ali več svetovalnih delavcev. Delo svetovalne službe je zaradi kompleksne povezanosti 

pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj najbolj učinkovito, kadar jo sestavlja tim 

različnih strokovnjakov. S tega zornega kota je smiselno povezovanje in sodelovanje 

svetovalnih delavcev različnega strokovnega profila iz različnih vrtcev oziroma šol kakor tudi 

svetovalnih delavcev s strokovnjaki iz ustreznih zunanjih ustanov. 
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Interdisciplinarno povezovanje in sodelovanje pa ne velja samo za svetovalne delavce v 

svetovalni službi, temveč za vse strokovne delavce v vrtcu oziroma šoli. Svetovalna služba s 

svojo specifično strokovno držo spodbuja in pomaga vzdrževati kulturo interdisciplinarnega 

povezovanja in sodelovanja v vrtcu oziroma šoli kot celoti. 

Svetovalna služba v vrtcu oziroma šoli se strokovno povezuje in sodeluje tudi s strokovnimi 

sodelavci v ustreznih zunanjih ustanovah z namenom dopolnjevanja v svetovalni dejavnosti 

bodisi na področju pomoči posamezniku ali skupini bodisi na področju razvojnih in 

preventivnih dejavnosti, ki se nanašajo na vrtec oziroma šolo kot celoto (npr. s svetovalnimi 

centri, vzgojnimi posvetovalnicami, z zdravstvenimi domovi ter drugimi ustreznimi 

zdravstvenimi ustanovami in organizacijami, s centri za socialno delo ter drugimi ustreznimi 

socialno-varstvenimi ustanovami in organizacijami, z Zavodom RS za šolstvo, Zavodom RS za 

zaposlovanje, matičnimi fakultetami, Pedagoškim inštitutom in raznimi drugimi vladnimi ter 

civilno-družbenimi ustanovami, organizacijami in društvi). Zunanji strokovni sodelavec 

svetovalne službe v vrtcu je tudi svetovalna služba v drugem vrtcu ali svetovalna služba v šoli 

in obratno. 

Z vidika celostnosti ter večje učinkovitosti in profesionalnosti opravljenega svetovalnega dela 

v posameznem vrtcu oziroma šoli je pomembno tudi medsebojno strokovno povezovanje in 

sodelovanje svetovalnih delavcev iz istovrstnih in različnih (glede na stopnjo in vrsto) vzgojno-

izobraževalnih ustanov.« (Programske smernice, svetovalna služba, 2008, 11-12) 

 

»Načelo aktualnosti  

Svetovalna služba v vrtcu oziroma šoli opravlja svetovalno delo za vrtec oziroma šolo. Pri 

svojem delu mora upoštevati posebnosti posameznega vrtca oziroma šole in izhajati iz 

vsakokratnih potreb posameznega vrtca oziroma šole, tako vsakokratnih življenjskih potreb 

udeležencev posameznikov, potreb oddelka, razreda, skupine, predmeta ipd. kot tudi 

dolgoročnejših razvojnih potreb vrtca oziroma šole kot ustanove.« (Programske smernice, 

svetovalna služba, 2008, str. 12) 

 

»Načelo razvojne usmerjenosti  

Delo svetovalne službe v vrtcu oziroma šoli je v skladu z najsplošnejšim vzgojno- 

izobraževalnim ciljem tako vrtca kot šole usmerjeno v optimalni razvoj otroka, učenca, vajenca 

ali dijaka ter hkrati v razvoj vrtca oziroma šole kot celote. 

Neposredno individualno ali skupinsko delo z otroki, učenci, vajenci ali dijaki se dopolnjuje s 

posrednimi oblikami svetovalnega dela, med katerimi je zelo pomembno razvojno-analitično 

delo, ki se nanaša na ugotavljanje in spreminjanje celote pogojev tako posameznikovega 

vsakdanjega življenja in dela v vrtcu oziroma šoli kot vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu 

oziroma šoli sploh.« (Programske smernice, svetovalna služba, 2008, str. 12) 

 

»Načelo fleksibilnega ravnotežja med osnovnimi vrstami dejavnosti svetovalne službe 

Ne glede na to, ali gre za svetovalno službo v vrtcu ali šoli, in ne glede na to, ali svetovalno 

službo sestavlja pedagog, psiholog, socialni delavec, defektolog ali socialni pedagog, mora 

program svetovalne službe vsebovati vse tri osnovne vrste dejavnosti svetovalne službe, 

dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije. 

Samo tako je zagotovljena celostnost prispevka svetovalne službe v vrtcu oziroma šoli. 

Konkretni izbor dejavnosti znotraj posamezne osnovne vrste dejavnosti svetovalne službe pa je 

odvisen od strokovnega profila svetovalnega delavca oziroma strokovnih profilov svetovalnih 

delavcev v svetovalni službi in od posebnosti ter vsakokratnih aktualnih in razvojnih potreb 

vrtca oziroma šole.« (Programske smernice, svetovalna služba, 2008, str. 12-13) 
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»Načelo celostnega pristopa  

Za svetovalno službo v vrtcu oziroma šoli je zelo pomembno, da pri svojem delu vselej pristopa 

celostno - da upošteva posameznika kot osebnost v celoti in da pri obravnavi posameznika ne 

spregleda, da je posameznik s svojim ravnanjem vselej del ožjega in širšega socialnega okolja. 

V svetovalnem odnosu zato nujno upošteva posameznikove povezave z ostalimi udeleženci 

oziroma podsistemi, ki tako ali drugače vplivajo na njegovo ravnanje. Prav zato svetovalna 

služba v vrtcu oziroma šoli pomaga in sodeluje na obeh ravneh, na individualni, t. j. na ravni 

posameznika, in na ravni konteksta v vzgojno-izobraževalni ustanovi ter širšem socialnem 

okolju, t. j. na ravni celote. 

Za delovanje svetovalne službe v vrtcu oziroma šoli na ravni celote (konteksta) je zelo 

pomembno, da znotraj vzgojno-izobraževalne ustanove kakor tudi v razmerju do zunanjih 

sodelavcev oziroma udeležencev vzpostavi in ohranja položaj, ki ji omogoča stalno in odprto 

sodelovanje z vsemi udeleženci. Še posebno pomembno je, da ta dragoceni položaj vzpostavi 

in vzdržuje z vzgojitelji in učitelji, nosilci vzgojno- izobraževalnega dela v vrtcu oziroma šoli.« 

(Programske smernice, svetovalna služba, 2008, str.13) 

 

»Načelo sodelovanja v svetovalnem odnosu  

Svetovalna služba si s svoje strani preko svetovalnega odnosa prizadeva vzpostavljati in 

vzdrževati pogoje tako za stalne odprte možnosti sodelovanja svetovalne službe z vsemi 

udeleženci kakor tudi za ustvarjalno sodelovanje udeležencev med seboj v projektih pomoči 

in\ali sodelovanja. 

Svetovalna služba si na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega 

odnosa prizadeva za sodelovanje, ki temelji na ustvarjalno kritičnem soočanju vsestranskih 

pristranosti in konfliktov ter razvijanju sposobnosti za ravnanje  z njimi oziroma za njihovo 

preseganje na način, ki omogoča nadaljevanje sodelovanja med obema stranema oziroma med 

vsemi udeleženimi v svetovalnem odnosu. 

Svetovalna služba si zato prizadeva, da vedno znova sebi in drugim pomaga preseči možne 

pristranosti in konflikte na odnosni ravni ter tako ponovno vzpostavi pogoje za sodelovanje z 

udeleženci oziroma udeležencev med seboj. 

Za lastno dostopnost vsem udeležencem si mora svetovalna služba stalno prizadevati in jo 

vzdrževati. Prav zato je zelo pomembno, da svetovalna služba v vrtcu oziroma šoli ne nastopa 

kot predstavnik enega podsistema proti drugemu. Svetovalna služba je strokovni sodelavec 

vseh udeležencev, ne pa servis enega podsistema proti drugemu.« (Programske smernice, 

svetovalna služba, 2008, str.13-14) 

 

»Načelo evalvacije lastnega dela  

Naslanjanje svetovalnega dela na posebne in vsakokratne potrebe vrtca oziroma šole zahteva 

dobro načrtovanje in evalvacijo lastnega dela. 

Eden od najpomembnejših pogojev profesionalnosti je evalvacija lastnega dela. Da bi bili v 

prihodnje boljši in učinkovitejši, se je treba z rezultati dela soočiti na čimbolj kritičen in 

objektiven način. Bistvo evalvacije je zato v prvi vrsti kritična analiza svetovalnega dela, ki 

sloni na primerjavi načrtovanih ciljev in rezultatov.« (Programske smernice, svetovalna služba, 

2008, str. 14) 

 

V Programskih smernicah so opredeljene dejavnosti šolske svetovalne službe, s katerimi 

svetovalni delavci poskušajo uresničevati temeljna načela svetovalnega dela. Te dejavnosti 

svetovalnega delavca so naslednje: 

 Delo z učenci- delo poteka v skupini ali pa individualno. Svetovalni delavec je učencem 

na voljo predvsem za nudenje pomoči. 
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 Delo z učitelji – tudi to delo je skupinsko ali individualno. Učitelji skupaj s svetovalnim 

delavcem načrtujejo proces reševanja težav in evalvirajo šolsko delo. 

 Delo s starši – je prav tako lahko skupinsko ali individualno. Svetovalni delavec s starši 

razpravlja  predvsem o posvetovalnem delu, ki je pomembno za šolske dejavnosti. 

 Delo z vodstvom – analizirajo in preučujejo vzgojne in učne procese v šoli in potem 

načrtno posegajo v procese. 

 Delo z zunanjimi ustanovami – šola sodeluje z vrtci, drugimi osnovnimi šolami, 

srednjimi šolami, s svetovalnimi centri, z Zavodom republike Slovenije za 

zaposlovanje, s centri za socialno delo in različnimi drugimi ustanovami (Programske 

smernice, svetovalna služba, 2008). 

2.6 Dejavniki, ki vplivajo na karierno odločitev 

Različni avtorji (Ažman, Jenko in Sulič, 2012; Kogovšek in Pavlin, 2007; Lovšin, 2011) so 

dejavnike, ki vplivajo na karierno odločitev razdelili v skupine in sicer glede na skupne 

lastnosti. Nekaj teh razdelitev je zapisanih v nadaljevanju. 

 

Po Ažman, Jenko in Sulič (2012) dejavnike, ki vplivajo na karierno odločitev razdelimo v dve 

skupini in sicer na notranje in zunanje dejavnike. Notranji dejavniki so povezani s 

posameznikovo osebnostjo. V to skupino torej sodijo lastnosti posameznika, ki vplivajo na 

karierno odločitev. Zunanje dejavnike pa razdelimo še v dve podskupini: materialni 

(oddaljenost šol, finančno stanje posameznika, možnosti prevoza, kraj bivanja in tako naprej) 

in socialni (prijatelji, družina, širša družba in podobno). 

 

Kogovšek in Pavlin (2007) sta na podlagi empirične raziskave dejavnike, ki vplivajo na karierno 

odločitev razdelila v naslednje skupine: 

 pozitivne izkušnje z izobraževalnim sistemom in mediji, 

 osebni interes, 

 materialni dejavniki in prijatelji, 

 negativne izkušnje z izobraževalnim sistemom, 

 starši predstavljajo posebno skupino. 

 

Lovšin (2011) navaja, da je bilo  o dejavnikih, ki vplivajo na poklicno odločitev narejenih več 

raziskav, vendar, kot ugotavlja avtor, so te raziskave pokazale različne rezultate. Prav tako se 

je v teh raziskavah pokazalo tudi, da ima vsak dejavnik drugačen vpliv na posameznika. Lovšin 

(2011) med najvplivnejše dejavnike uvršča prijatelje, starše, lastne interese, šolske svetovalne 

delavce in želje. 

2.6.1 Vpliv učiteljev in ostalih strokovnih delavcev v šoli 

Učitelji imajo pomembno vlogo pri razvijanju otrokove osebnosti. Ker vplivajo na otrokovo 

osebnost, vplivajo tudi na njegovo karierno pot. Učitelji preko poučevanja vplivajo tudi na 

razvijanje načinov spopadanja s težavami v šoli in kasneje v življenju. Otrok se nato na podoben 

način sooča s težavami pri karierni odločitvi (Vršnik Perše, idr., 2012). 

 

Na uspešno vodenje karierne poti otroka po mnenju nekaterih avtorjev (Zinis, 2007 in Vorhaus, 

2010) vpliva celostni pristop izobraževanja. Tekom izobraževanja otrok razvija svoje socialne 

in čustvene spretnosti ter poskuša doseči dobro počutje v določenem okolju. Le-to vpliva na 

boljšo učno uspešnost, izboljšanje vedenja in spoznavanje samega sebe. 
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Ivanuš Grmek in drugi (2009) ugotavljajo, da je v vzgojno-izobraževalnih sistemih zaznati 

zahteve po razvijanju različnih spretnosti kot so na primer zmožnost prilagajanja spremembam 

in sprejemanje odločitev. Vendar so natančnejše analize pokazale, da je razvoj teh kompetenc 

v šolskem sistemu pomanjkljiv. 

V priročniku z naslovom Moja kariera (Ažman, idr., 2014) zasledimo priporočila za učitelje. 

Namenjena so temu, da bi učitelji ustvarili čim bolj spodbudno okolje za izražanje učenčevih 

želja. Nekaj priporočil za učitelje: 

  v šoli lahko starši učencem predstavijo svoj poklic, 

 šola lahko povabi bivše učence, da z učenci delijo svoje izkušnje, 

 ustvariti spodbudno okolje za spoznavanje samega sebe in izražanje poklicnih interesov, 

 organizacija ekskurzij v različna podjetja in tako seznaniti učence z različnimi 

industrijami, 

 priporočeni individualni pogovori z učenci o njihovem želenem poklicu, 

 informiranje učencev o možnostih nadaljnjega izobraževanja, 

 delavnice in/ali interesne dejavnosti o temah, povezanih z izbiro kariernih poti, 

 omogočiti konkretno izkušnjo s poklicem; na primer kuhanje pri predmetu 

gospodinjstvo, terensko delo pri geografiji in naravoslovju (Ažman, idr., 2014). 

 

Kot je bilo že omenjeno, tudi učitelji pomembno vplivajo na poklicno orientacijo učencev. 

Juriševič (2011) navaja naslednja priporočila za lažje sodelovanje med učitelji in z učenci v 

kontekstu poklicnega odločanja:  

 učitelji naj bodo dobro seznanjeni z vsebinami s področja karierne orientacije, 

 razlaganje nove učne snovi na podlagi reševanja konkretnih oziroma življenjskih 

problemov, 

 učitelji naj bi poznali lastnosti učencev in bili seznanjeni z njihovimi poklicnimi interesi, 

 pomembna naloga učitelja je, da vzpostavi spodbudno učno okolje za učence; v takem 

okolju učenci lažje izrazijo svoje želje v zvezi z bodočim poklicem. 

2.6.2 Vpliv učnega uspeha v šoli 

Na podlagi Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju in Zakona o gimnazijah lahko 

srednje strokovne in poklicne šole ter gimnazije omejijo vpis za določen izobraževalni program. 

Za omejitev vpisa minister postavi določena merila (Zakon o poklicnem in strokovnem 

izobraževanju, 2006, Zakon o gimnazijah, 1996). V sklepu o merilih za izbiro kandidatov v 

primeru omejitve vpisa v programe srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega 

in tehniškega izobraževanja ter gimnazij pod 2. točko najdemo naslednje merilo: »Kandidati, ki 

9. razred osnovne šole zaključijo v šolskem letu 2010/2011 in nadaljnjih šolskih letih se izberejo 

za vpis v šolo na podlagi razvrstitve z uporabo točk, ki jih pridobijo z učnimi uspehi v 7. , 8.  in 

9. razredu osnovne šole tako, da se uporabijo: 

 zaključne ocene obveznih predmetov  iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Z učnim 

uspehom kandidat lahko dobi največ 175 točk.«(Zver, 2008) 

 

V raziskavi (Repanšek, 2009) so ugotovili, da ima pomemben vpliv na karierno odločitev 

oziroma izbiro srednje šole učni uspeh. Učni uspeh in zaključne ocene so eden izmed kriterijev 

za vpis v srednje šole. Avtorica navaja, da je bil učni uspeh najpomembnejši dejavnik med 

gimnazijci v izvedeni raziskavi. 

 

Raziskava (Flere, Klanjšek, Musil, Tavčar Krajnc, Kirbiš in Naterer, 2008) je pokazala, da se 

učenci z najboljšim učnim uspehom vpisujejo na gimnazije. V isti raziskavi so ugotovili, da so 

imeli dijaki gimnazij povprečno oceno v osnovni šoli 4,63, medtem ko so imeli dijaki srednjih 



Medved, M. (2018). Vpliv predmeta gospodinjstvo na poklicno odločitev osnovnošolcev. (Magistrsko delo). 

Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

 

13 

 

strokovnih šol povprečno oceno v osnovni šoli 3,43 in dijaki srednjih poklicnih šol 2,75. Avtorji 

navajajo, da so dijaki gimnazij intelektualno bolj sposobni in imajo boljši šolski uspeh. Za 

dijake srednjih strokovnih in poklicnih šol pa se je izkazalo, da imajo več učnih težav, nižjo 

samopodobo in da so manj zadovoljni s šolo. Prav tako avtorji ugotavljajo, da dijaki srednjih 

strokovnih in poklicnih šol izhajajo iz družin, kjer imajo starši nižjo izobrazbo (Flere, idr., 

2008). 

2.6.3 Vpliv družinskega okolja oziroma staršev 

Eden izmed dejavnikov, ki vplivajo na karierno odločitev, je tudi okolje. Borchret (2002) na 

primer navaja, da bodo učenci, ki živijo na otoku, verjetneje izbrali karierno pot, povezano z 

vodo ali pa se bodo odločili, da bodo otok zapustili in se nikoli več ne bodo želeli ukvarjati s 

poklici, povezanimi z vodo. Meni tudi, da na karierno odločitev lahko vpliva njihovo osebno 

življenje in izobrazba staršev. Kot pomemben dejavnik navaja tudi vpliv materialnega dohodka,  

saj je izbira za nadaljnje šolanje odvisna tudi od tega, ali prihajajo učenci iz revne ali bogate 

družine. Otroci iz bogatih družin lahko imajo več priložnosti za nadaljnjo karierno pot. 

 

Na pomembno vlogo družine in staršev je opozorilo tudi več drugih avtorjev (Lovšin, 2011, 

Rutar Leban, 2015). Rutar Leban (2015) navaja več družinskih dejavnikov, ki vplivajo na 

kariero posameznika. Posameznik v družinskem okolju razvija svojo samopodobo, gradi 

pozitivne medosebne odnose, dobiva občutek varnosti, oblikuje svojo identiteto in se kasneje 

tako lažje psihološko loči od družine. Tudi v sistemskih družinskih teorijah lahko zasledimo 

poudarjanje pomena družine na poklicno orientacijo. V teh teorijah najdemo predpostavke o 

tesni povezavi med karierno odločitvijo in družinskimi dejavniki. Omenjeni družinski dejavniki 

vplivajo na kariero posameznika (Rutar Leban, 2015). 

 

Rutar Lebanova (2015) navaja različne teorije o vplivu staršev:  

 Superjeva teorija da velik pomen samopodobi posameznika pri razvijanju kariernih 

odločitev.  

 Critesovo teorijo, ki pravi, da poklicna usmerjenost staršev vpliva na otrokove interese 

in s tem posledično na njegovo karierno odločitev. 

 Teorija Ann Roejeve, ki poudarja odnos med generacijskimi in okoljskimi dejavniki 

vzgoje, ki prav tako posledično vplivajo na karierno odločitev otrok posamezne družine. 

 Blusteinova teorija poudarja, da je za mladostnike pomembno, da v primarni družini 

razvijejo varnost in navezanost na starše. Le-ta jim potem omogoči širši vpogled v 

možnosti karierne usmerjenosti (Rutar Leban, 2015). 

 

Ažmanova in soavtorji (2014) poudarjajo, da je starševska vloga na otrokovi karierni poti zelo 

pomembna. Otroci spremljajo odnos staršev do učenja in dela, kako zadovoljni so starši s svojo 

zaposlitvijo, kako pogosto so starši pripravljeni sprejeti spremembe na različnih področjih. 

Otrok, ki starše spremlja na njihovi karierni poti, z opazovanjem pridobi informacije, ki jih nato 

uporabi kot orientacijo/izhodišče pri sprejemanju svoje karierne odločitve.  

 

Ena od raziskav (Željeznov Seničar, 2006) je pokazala, da se mladostniki o karierni poti najraje 

pogovarjajo s svojimi starši. Pri tem pa ista avtorica navaja, da morajo biti starši seznanjeni s 

časovnimi fazami mladostnikovega razvoja. Mladostništvo razdeli na tri faze in sicer na 

zgodnje mladostništvo (12-14 let), srednje mladostništvo (14-17 let) in pozno mladostništvo 

(po 17. letu). V zgodnjem mladostništvu, kot meni avtorica, je pomembna naloga staršev to, da 

otrokova zanimanja in pričakovanja ustrezno umestijo v proces kariernega usmerjanja. V fazi 

srednjega mladostništva naj bi starši prevzeli vlogo svetovalca in najstnikom omogočili, da se 
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osamosvojijo. V zadnjem obdobju pa avtorica meni, da so starši samo sprejemniki otrokovih 

odločitev. Pomembno je tudi, da starši otrokom nudijo podporo (Željeznov Seničar, 2006). 

 

Ko se starši sami pogovarjajo z otrokom o karierni poti, lahko ti pogovori pomembno vplivajo 

na otrokovo poklicno pot. Starši lahko k boljšemu kariernemu usmerjanju pripomorejo tudi s 

tem, da otroku nudijo dejavnosti, kjer so opredeljena različna področja življenja in dela. Starši 

otrokom pomagajo pri karierni odločitvi, vendar ne na način, da starši usmerjajo njihovo 

poklicno pot. Otroka je potrebno opozoriti, naj pri izbiri poklica ne gleda samo na višino plače 

in trenutno zaposljivost (Ažman in soavtorji, 2014). 

 

Starši se z otroki pogovarjajo o njihovi nadaljnji karierni poti. V teh pogovorih starši izrazijo 

svoja pričakovanja in otroke poskušajo poslušati. To je pokazala tudi raziskava (Puklek 

Levpušček, 2006), kjer lahko okrog šestdeset odstotkov najstnikov uvrstimo v skupino z visoko 

harmoničnim odnosom s starši. Rutar Lebanova (2015) trdi, da družinsko okolje slovenskih 

najstnikov pozitivno vpliva na njihovo karierno pot.  

2.6.4 Vpliv posameznikove osebnosti in sposobnosti 

Med tako imenovane dejavnike vpliva uvrščamo tudi posameznikovo osebnost. Raziskava 

Olufunmilayo Olamide in Oluwaseun Olawaiye, 2013) je pokazala, da študenti menijo, da 

njihova osebnost najbolj vpliva na karierno odločitev. Ista raziskava je pokazala tudi to, da so 

pri kariernih odločitvah med seboj povezani naslednji trije dejavniki: okolje, priložnosti in 

osebnost: najpomembnejši med njimi pa je bil osebnost. 

 

Kadar govorimo o posameznikovi osebnosti, govorimo pravzaprav o njegovem temperamentu 

in značaju. Tako temperament kot tudi značaj vplivata na ravnanje posameznika v 

vsakodnevnih situacijah. Z uporabo izraza temperament opisujemo obliko in način vedenja in 

reagiranja. Z določenimi lastnostmi temperamenta se rodimo, vendar jih lahko tekom življenja 

vsaj delno spremenimo (Žerovnik, 1997). 

 

Poznamo različne razvrstitve temperamentov. Musek (1982) je navedel razvrstitev po  

Hipokratu in Galenu, ki sta opredelila štiri različne tipe temperamenta in ta opredelitev se  v 

literaturi najpogosteje uporablja: 

 kolerik: ima potrebo po nadziranju, dobro se znajde v stresnih situacijah, hitro se razjezi, 

je silovit, manipulira z drugimi, 

 sangvinik: rad ima delo z ljudmi, ima potrebo po druženju, je živahen, hitro se razjezi, 

večkrat prehitro govori, ne zna reči »ne«, 

 flegmatik: je miren, prijeten in uravnovešen, je počasen in neodziven, nima dovolj 

motivacije, ne mara konfliktov, 

 melanolik: je sposoben dobre organizacije, je točen in natančen, pošten, slabše dela v 

skupini ljudi, potrebuje veliko časa. 

 

Žerovnikova (1997) pravi, da je zelo pomembno izbrati poklic, ki ustreza našemu 

temperamentu. Hkrati pa se je potrebno izogibati poklicem, pri katerih bi lahko zaradi 

temperamenta zašli v težave.  

 

Značaj oziroma karakter posameznika je opredeljen kot skupina duševnih lastnosti, ki so 

povezane z etično in moralno platjo osebnosti. Vzgoja in življenjska pot posameznik bolj 

močno vplivata na značaj kot na temperament, zato lahko značaj z različnimi in pravimi 

metodami uspešno spreminjamo (Žerovnik, 1997). 
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Sposobnosti posameznika ne moremo opaziti kar od zunaj. To niso na primer lastnosti, ko 

človeka opisujemo: ima modre oči, rjave dolge lase in tako naprej. Sposobnosti so nekaj 

neoprijemljivega, dajejo nam možnost, da neko dejavnost uspešno opravimo. Posameznik svoje 

sposobnosti spozna tekom življenja, ko se spoprijema z različnimi dejavnostmi (Cergolj, 1992). 

 

Musek (1982) je opredelil eno od pogostejših razvrstitev sposobnosti: 

 senzorične ali čutnozaznavne (perceptivne) sposobnosti, 

 intelektualne ali višje spoznavne (mentalne) sposobnosti, 

 motorične ali gibalne (psihomotorične) sposobnosti. 

 

Raziskava, ki jo je izvedla Žerovnikova (1997), je pokazala, da imajo pri izbiri programa 

izobraževanja največji vpliv intelektualne sposobnosti posameznika. Mladi izbirajo programe 

izobraževanja glede na sposobnost za učenje oziroma umske sposobnosti. Učenci, ki imajo 

umske sposobnosti bolj razvite, jim usvajanje novega znanja ne predstavlja težav, zato se 

odločajo za zahtevnejše in daljše programe izobraževanja. Tisti, ki pa težje sledijo zahtevanemu 

znanju,  si izbirajo lažje in krajše programe izobraževanja. Avtorica še opozarja, da visoke 

ocene niso nujno povezane z visokimi intelektualnimi sposobnostmi. Ocene so odvisne tudi od 

časa, vloženega v učenje, koncentracije in tako naprej (Žerovnik, 1997). 

 

Hollandova teorija trdi, da se posameznik zanima za določen poklic zaradi svojih osebnostnih 

lastnosti in dejavnikov okolja, je razvil klasifikacijski model. S  Hollandovo teorijo so 

predstavljene različne skupine osebnostnih tipov, in sicer: realistični (R), raziskovalni (I), 

umetniški (A), socialni (S), podjetniški (E) in konvencionalni (C). Posamezni osebnostni tipi 

so podrobneje opisani v spodnjih tabelah. V tabelah je prikazano, na podlagi katerih osebnih 

lastnosti, sposobnosti in vrednot se posameznik najverjetneje odloči za določen poklic. 

(Paszkowska-Rogacz, 2015). 
 

Tabela 1: Realistični tip (R) 

Osebnostne lastnosti, 

sposobnosti in 

vrednote 

Delovni stil in 

delovno okolje 
Hobiji Poklici 

Razvite ima ročne, 

tehnične, mehanske 

spretnosti in interese. 

Je zadržan, vztrajen, 

naraven, praktičen, 

odkrit, varčen, tih. 

Ceni učljivost, 

svobodo, 

ambicioznost, 

konzervativnost. 

Zadovoljen je, če 

delo poteka brez 

odvečnega 

govorjenja ali 

prepričevanja. Pri 

komuniciranju ne 

mara ovinkarjenja, 

ampak takoj preide k 

bistvu. Želi vedeti, 

kaj je treba storiti, 

nato se najraje sam 

loti dela, ki ga je 

treba opraviti. Pri 

delu včasih ne opazi 

socialnih potreb 

drugih ljudi. 

Izdelovanje 

pohištva, rezbarstvo, 

vzgajanje bonsajev, 

peka kruha, urejanje 

cvetja, izdelovanje 

modelčkov letal, 

taborjenje, vzreja 

psov 

Električar, razvijalec 

filmov, kmet, 

brusilec, kovinar, 

voznik tovornjaka, 

inženir strojništva 

Vir: Paszkowska-Rogacz, 2015 
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Tabela 2: Raziskovalni tip (I) 

Osebnostne lastnosti, 

sposobnosti in 

vrednote 

Delovni stil in 

delovno okolje 
Hobiji Poklici 

Zanima ga znanost. 

Ceni natančnost, 

logičnost, 

neodvisnost, 

iznajdljivost, 

dosežke. Je 

samostojen, 

analitičen, 

radoveden, precizen. 

Rad dela sam, 

zaključuje na 

podlagi številnih 

podatkov, zanimajo 

ga vzroki za 

odločitve. 

Informacije ima rad 

urejene na logičen in 

zaporeden način. 

Včasih je tako 

osredotočen na 

celoto, da ne vidi 

podrobnosti. Nerad 

se odloča ali daje 

mnenja, če 

predhodno ne zbere 

in razišče podatkov. 

Astronomija, 

reševanje križank, 

računalništvo, 

obiskovanje 

muzejev, zbiranje 

znamk, 

radioamaterstvo, 

šah   

Lekarnar, 

kriminalistični 

inšpektor, kemijski 

laborant, ekonomski 

analitik, programer, 

sociolog, zdravnik 

travmatolog   

Vir: Paszkowska-Rogacz, 2015 

 
Tabela 3: Umetniški tip (A) 

Osebnostne lastnosti, 

sposobnosti in 

vrednote 

Delovni stil in 

delovno okolje 
Hobiji Poklici 

Zanima ga umetnost, 

ceni lepoto, 

domišljijo, 

samoizražanje, 

liberalnost v 

političnih nazorih in 

osebnem stilu. Je 

ustvarjalen, izviren, 

neurejen, uporniški, 

intuitiven, duhovit, 

idealističen, odprt, 

toleranten. 

Probleme rešuje na 

ustvarjalen način, 

načrtuje s pomočjo 

domišljije in 

intuicije. Pri iskanju 

rešitve išče in 

načrtuje v različnih 

smereh. Včasih 

najde inovativne 

rešitve, ki pa niso 

nujno povezane z 

zahtevami 

organizacije ali s 

cilji. 

Fotografija, 

potovanja, igranje 

instrumentov 

slikanje, učenje tujih 

jezikov, obiskovanje 

gledališča, 

izdelovanje 

keramičnih izdelkov 

Igralec, restavrator 

industrijski 

oblikovalec, 

solopevec, 

zabaviščni plesalec, 

antikvar, dekorater   

Vir: Paszkowska-Rogacz, 2015 
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Tabela 4: Socialni tip (S) 

Osebnostne lastnosti, 

sposobnosti in 

vrednote 

Delovni stil in 

delovno okolje 
Hobiji Poklici 

Kaže interes za 

soljudi, jim pomaga, 

jih uči in vodi. Ceni 

pravičnost, 

poštenost, 

razumevanje, 

empatijo. Je 

prijazen, topel, 

velikodušen, 

dojemljiv, zaupljiv. 

Rad dela v skupini, 

kjer se odloča 

soglasno. Preden se 

odloči, prisluhne 

mnenju vsakega 

posameznika. Vešč 

je v osebnih stikih, 

za dosego cilja je 

pripravljen 

potrpežljivo delati s 

soljudmi, osebne 

interese podredi 

ciljem skupine. Ker 

si tako prizadeva za 

dogovor, je to včasih 

ovira za učinkovitost 

in pravočasnost. 

Izletništvo, maraton, 

turna smuka, 

veslanje, potapljanje, 

tenis, jadranje, 

obnavljanje 

pohištva, 

sodelovanje v 

skladih in mirovnih 

organizacijah 

Glavna sestra, 

učitelj, varnostnik, 

cenilec nepremičnin, 

frizer, vozniški 

inštruktor, šolski 

psiholog, socialni 

delavec, zgodovinar 

Vir: Paszkowska-Rogacz, 2015 

 
Tabela 5: Podjetniški tip (E) 

Osebnostne lastnosti, 

sposobnosti in 

vrednote 

Delovni stil in 

delovno okolje 
Hobiji Poklici 

Zanima ga prodaja, 

vodenje ljudi in 

vplivanje nanje. Ceni 

uspeh, družben  

položaj, hierarhijo 

odločanja, 

odgovornost, 

lojalnost, pripravljen 

je tvegati. Sam se 

vidi kot ambiciozen, 

odprt do drugih, 

samozavesten, 

navdušen, 

prepričljiv, 

dominanten. 

Rad ohrani širok 

pogled in pričakuje 

od drugih, da 

izvajajo posamezne 

dele načrta. 

Usmerjen je v cilj in 

ga ne zanimajo 

podrobnosti. Rad 

vodi skupino, dobro 

se počuti, če vpliva 

na druge in jih 

prepričuje. Računa 

na veščine pogajanja 

in sposobnost 

motivirati druge. 

Včasih je neobčutljiv 

za prispevke članov 

skupine. 

Sodelovanje na 

dražbah, podjetniško 

svetovanje, 

rodoslovje, športni 

sodnik, porotnik na 

sodišču   

Vodja gradbišča, 

orodjarski mojster, 

sanitetni tehnik, 

stavbni slikar, 

trgovski potnik, 

menedžer, 

komentator, direktor 

turističnega podjetja 

Vir: Paszkowska-Rogacz, 2015 
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Tabela 6: Konvencionalni tip (C) 

Osebnostne lastnosti, 

sposobnosti in 

vrednote 

Delovni stil in 

delovno okolje 
Hobiji Poklici 

Zanimajo ga 

računovodske in 

uradniške dejavnosti. 

V življenju ceni 

razkošne stvari, na 

splošno je 

konzervativen in 

spoštuje hierarhijo. 

Je vztrajen, običajen, 

pošten, praktičen, 

zvest, učinkovit, 

gospodaren, 

natančen in se rad 

strinja. 

Rad dela v timu. 

Ponosen je na to, da 

je delo narejeno 

uspešno in mirno. 

Učinkovit je, kadar 

ima jasno opredeljen 

načrt dela, ki mu 

sledi. Situacije, kjer 

so cilji in postopki 

nejasno opredeljeni, 

mu delajo težave. 

Usmerjen je na 

detajle in jih z 

veseljem sestavlja v 

celoto. 

Zbiranje starih igrač, 

starih kovancev, 

avtogramov, branje 

slepim, tkanje, 

vezenje 

Računovodja, 

gradbeni inšpektor, 

bibliotekar, vnašalec 

podatkov v 

računalnik, kontrolor 

kamere, referent za 

promet 

Vir: Paszkowska-Rogacz, 2015 

 

2.6.5 Vpliv interesa 

»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) 

 

Posameznikovi interesi imajo velik vpliv na karierno odločitev oziroma izbiro poklica. Vsak 

posameznik je zaradi svojih interesov nagnjen k določenim dejavnostim in stvarem. Med ljudmi 

se pojavljajo razlike v interesih, to pa je lahko razlog zakaj nekdo lahko uspe v določenem 

poklicu, nekdo drug pa ne (Žerovnik, 1997). 

 

Interesi se razvijajo tekom posameznikovega življenja. Zato lahko otrok, ki je vključen v veliko 

različnih dejavnosti, razvije veliko interesov. Mladostnik se potem glede na svoje interese 

odloča o izbiri poklica, zato je pomembno, da vse svoje interese dobro pozna (Žerovnik, 1997). 

 

Gramc-Kolenc (2002, str. 43) je interese, ki se povezujejo z izbiro poklica razvrstil v skupine: 

 »rokodelsko-tehnični (interes za obdelavo materiala, za sestavljanje in popravljanje 

stvari), 

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

 raziskovalni interes (se kaže v študiju strokovne in poljudno-znanstvene literature), 

 oblikovno-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), 
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 administrativni interes (urejanje podatkov, dopisovanje), 

 leposlovni interes (sestavljanje spisov, proučevanje književnosti)«. 

2.6.6 Vpliv prijateljev oziroma vrstnikov 

Vrstniki so za najstnike zelo pomembne, saj lahko posameznik v skupini vrstnikov zadovolji 

potrebe, kot so na primer zaupanje, razvijanje samopodobe in pripadnost (Bajzek idr., 2008). 

 

Najstniki veliko časa namenijo druženju, zato je pomembno, da najstnik najde skupino 

vrstnikov, s katerimi se lahko poistoveti. Najstniki se družijo zaradi različnih vzrokov. Lahko 

so to formalna druženja z vrstniki in sošolci v šolskem prostoru, kjer se lahko spoprijateljijo. 

Večinoma pa se najstniki družijo izven šolskega prostora v prostem času. Na teh druženjih se 

pogovarjajo in izmenjujejo svoja mnenja (Zupančič in Svetina, 2004). 

 

Raziskava (Repanšek, 2009) je pokazala, da imajo prijatelji pomemben vpliv na izbiro srednje 

šole, saj se pogosto mladostniki na določeno šolo vpišejo zaradi prijatelja, ki si je izbral isto 

srednjo šolo. Ugotovili so še, da se to večkrat pojavi pri gimnazijcih kot pri srednješolcih, ki so 

si izbrali poklicne ali strokovne programe. 

 

V raziskavi (Koech idr., 2016) so ugotovili, da obstaja pozitivna povezanost med izbiro 

poklicne poti učenca in enake poti njegovega vrstnika. V neki drugi raziskavi (Bojuwoye in 

Mbanjwa, 2006) pa so ugotovili, da prijatelji ali vrstniki nimajo opaznega vpliva na poklicno 

odločitev. 

2.6.7 Vpliv motivacije 

Marentič Požarnikova navaja Heckhausovo definicijo motivacije: »trenutna pripravljenost 

posameznika, da usmeri in koordinira svoje čutne, spoznavne in gibalne funkcije za dosego 

nekega prihodnjega stanja oziroma cilja« (Marentič Požarnik, 1978, str. 174). 

 

Motivacijo lahko delimo na notranjo ali intristično in zunanjo ali ekstristično motivacijo. Z 

notranjo motivacijo spodbujamo sami sebe, ker želimo razviti svoje sposobnosti, osvojiti 

različne spretnosti, spoznati neko novo stvar. Pri notranji motivaciji je poudarek na procesu in 

ne na doseženem cilju. Ta oblika motivacije je trajna, povezujemo pa jo lahko z užitkom in 

ustvarjalnostjo. Viri notranje motivacije so na primer: ustvarjanje, uresničevanje svojih 

potencialov, radovednost, interes za neko področje, razvijanje spretnosti. Kadar se posameznik 

počuti dovolj samostojnega, čuti da ima nadzor nad situacijo in je prepričan v svoje sposobnosti, 

notranjo motivacijo še bolj spodbuja. Primer notranje motivacije je učenje nečesa kar nas nekaj 

zanima. Pri zunanji motivaciji pa je poudarek na cilju in ne govorimo o procesu oziroma 

dejavnosti. Učimo se torej zato, da dosežemo pozitivne, lahko pa tudi negativne posledice. Če 

dobimo dobro oceno, temu sledi pohvala. Zunanja dejavnost običajno ni trajna, saj se proces 

lahko prekine. Velikokrat negativno vpliva na posameznikovo samozavest, sploh takrat kadar 

cilja, ki je zahteven ne dosežemo.  Primeri zunanje motivacije pa so ocene, nagrada, kazen, 

pohvala in graja (Marentič Požarnik, 2000). 

2.6.8 Vpliv poznavanja poklica in možnosti zaposlitve 

Za poklicno odločitev je pomembno, da posameznik poleg sebe dobro pozna tudi poklic. Za 

dobro poznavanje poklica je treba poznati naziv poklica, naloge poklica, vrsto dela, namen dela, 

delovne pripomočke, znanja, sposobnosti in spretnosti za ta poklic ter kakšni so delovni pogoji 

v tem določenem poklicu (Gramc-Kolenc, 2002). 
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Zaradi hitrih sprememb na trgu dela je težko prevideti razpoložljivost delovnih mest. Eden 

izmed pomembnejših dejavnikov zaposlitve je izobrazba. Težje se zaposlijo posamezniki z 

nižjo stopnjo izobrazbe oziroma posamezniki, ki so izobraženi v smereh, kjer trenutno ni 

razpoložljivih delovnih mest. Ker v današnji družbi prihaja do velikih sprememb, je potrebno 

učence pripraviti na to, da postanejo prilagodljivi in sprejemajo spremembe še med 

izobraževanjem. Avtorica navaja, da v njeni raziskavi učenci možnost zaposlitve niso navedli 

kot pomemben dejavnik pri poklicni odločitve (Verhovnik, 2004). 

2.7 Trendi vpisa v izobraževalne programe 

Trendi vpisa v izobraževalne programe so se skozi leta spreminjali. Spreminjalo se je že samo 

število dijakov in vajencev, ki so bili vpisani v srednješolske izobraževalne programe. Od leta 

1998 do leta 2017 se je število vpisanih zmanjšalo za skoraj tretjino (Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost, kulturo in šport, 2016). 

 

 
Graf 1: Število dijakov in vajencev, vpisanih v 1. letnik srednješolskih izobraževalnih programov v 

šolskih letih od 1998/1999 do 2015/2016 (Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, 

2016) 

Od šolskega leta 1998/1999 do 2010/2011 se je vpis v srednje poklicne šole zmanjševal. Tak 

trend je opaziti v skoraj polovici držav Evropske unije (Eurostat, 2016). V šolskem letu 

2012/2013 pa se je vpis v programe srednjega strokovnega izobraževanja povečal, oziroma je 

bil delež vpisanih večji od deleža vpisanih v gimnazije. Prav tako se od šolskega leta 2011/2012 

povečuje vpis v srednje poklicne šole (Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, 

2016).  
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Tabela 7: Delež dijakov vpisanih v 1. letnik programov srednješolskega izobraževanja po področjih 

PODROČJA 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Gozdarstvo 0,3% 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 

Tekstil 0,2% 0,2% 0,4% 0,4% 0,4% 

Rudarstvo 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,0% 

Varovanje 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,4% 

Kultura 0,8% 0,9% 1,0% 1,0% 1,0% 

Cestni promet, pomorstvo 1,0% 1,1% 1,0% 0,7% 0,8% 

Varstvo okolja 1,4% 1,2% 1,1% 1,1% 1,0% 

Kemijska dejavnost, 

farmacija, steklarstvo 
1,6% 1,7% 2,0% 1,9% 2,1% 

Gradnja, dimnikarstvo, 

geodezija, zaključna 

gradbena dela 

1,9% 1,8% 1,6% 1,7% 1,5% 

Lesarstvo 1,9% 1,9% 1,8% 2,0% 1,9% 

Grafika 2,2% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 

Osebne storitve 2,1% 2,2% 2,3% 2,2% 2,4% 

Pedagoška skupina 3,0% 2,9% 3,0% 3,1% 3,5% 

Agroživilstvo, živilstvo, 

veterinarstvo 
4,5% 4,8% 5,4% 5,3% 5,7% 

Gostinstvo in turizem 4,7% 5,0% 5,5% 5,7% 5,5% 

Strokovna gimnazija 

(splošno izobraževalno 

področje) 

7,0% 7,0% 6,2% 5,9% 5,6% 

Zdravstvo 8,0% 8,2% 8,5% 8,1% 7,6% 

Metalurgija, strojništvo 8,6% 8,5% 9,7% 10,0% 10,7% 

Ekonomija 9,6% 9,0% 8,0% 7,6% 7,7% 

Elektrotehnika in 

računalništvo 
10,0% 10,6% 11,0% 11,5% 11,6% 

Gimnazija (splošno 

izobraževalno področje) 
30,5% 30,2% 28,6% 28,7% 28,1% 

SKUPAJ 100% 100% 100% 100% 100% 

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, 2016 

 

Iz podatkov v zgornji tabeli je razvidno, da se delež vpisanih v gimnazijske programe 

postopoma zmanjšuje. Prav tako lahko opazimo, da se zmanjšuje vpis na strokovne gimnazije 

ter gradbeno in zdravstveno področje. Vidno pa se povečuje vpis na programe s področja 

metalurgije, strojništva, kemije in pedagoškega področja (Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost, kulturo in šport, 2016). 

2.8 Predmet gospodinjstvo v osnovni šoli 

Predmet gospodinjstvo pokriva tako naravoslovne kot tudi družboslovne vsebine. Učenci 

spoznavajo njihovo vlogo v družbi in družini ter pridobivajo znanje, potrebno za ekonomično 

rabo virov in s tem povezano boljšo kakovost življenja. 

 

Učni načrt predmeta gospodinjstvo poleg družboslovnih vsebin sestavljajo tudi vsebine o 

prehrani in zdravju, pripravi hrane, ekonomiki, tekstilu in oblačenju ter bivanju in okolju. 
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Vsebine učnega načrta so razdeljene v štiri glavne module in sicer: Ekonomika gospodinjstva, 

Tekstil in oblačenje, Hrana in prehrana ter Bivanje in okolje (Učni načrt za gospodinjstvo, 

2011). Pri predmetu učenci spoznavajo vsebine, ki so pomembne z vidika kakovostnega bivanja 

posameznika v njegovem nadaljnjem zasebnem življenju. Širok heterogen spekter vsebin 

predstavlja tudi možnost spodbujanja poklicnih zanimanj učencev. 

2.8.1 Ekonomika gospodinjstva 

Modul Ekonomika gospodinjstva je predstavljen v 5. razredu osnovne šole. Učenci se seznanijo 

s pojmom družina in s tem povezanimi besedami pripadnost, varnost, zaščita in razvoj. Ob 

pomoči različnih aktivnosti spoznavajo, da imajo družinski člani različne vloge in naloge v 

družini. Hkrati pa jih učitelj opomni tudi na možnost nesreč doma in jim poda smernice za 

preprečevanje le-teh. V tem modulu učenci ugotavljajo, kakšne potrebe imajo in jih razvrščajo 

med fizične, čustvene, intelektualne in socialne potrebe. Ob spoznavanju potreb pa hkrati 

razvijajo tudi občutek pomoči ljudem v stiski. Učenci spoznavajo, kako pomembno je, da 

skrbijo za svoje zdravje. Skozi modul ugotavljajo, kako so počitek in spanje, fizične in športne 

aktivnosti ter higiena pomembni za dobro zdravstveno počutje. Učenci se srečajo tudi z 

naslednjimi pojmi: čas za učenje oziroma delo, prosti čas in čas za počitek. Učenci ocenjujejo 

porabo preživetega prostega časa. V zadnjem delu tega modula učenci spoznavajo različne 

oblike denarja, funkcije denarja, načine plačevanja, oblike varčevanje in kako poteka 

gospodinjsko računovodstvo (Učni načrt za gospodinjstvo, 2011). 

2.8.2 Tekstil in oblačenje 

V petem razredu osnovne šole se učenci srečajo tudi z modulom Tekstil in oblačenje, le-ta v 

učnem načrtu obsega 20 šolskih ur. Učenci uvrščajo tekstilne surovine med naravna ali umetna 

tekstilna vlakna, prav tako pa vlakna razvrščajo med rastlinska in živalska vlakna. Učenci 

spoznavajo, da je potrebno tekstilne surovine predelati v tekstilne izdelke ali blago. Tekstilne 

izdelke učenci razvrščajo v tri skupine: tkanine, pletenine in vlaknine. V tem modulu se učenci 

seznanijo z različnimi vrstami in namenom uporabe blaga. Tako lahko tekstilne vzorce 

razvrščajo med blago za spodnje perilo, blago za oblačila in dodatke, blago za gospodinjsko 

rabo, blago za osebno higieno, blago za posteljnino in blago za stanovanjsko opremo. Učenci 

ovrednotijo pomen oblačil in oblačila razvrščajo v različne skupine glede na namembnost 

oblačil. Pri tem modulu je pri pouku gospodinjstva poudarjen ekonomski in ekološki vidik. 

Učenci ovrednotijo estetski vidik in primernost oblačil za posebne priložnosti. Ena od vsebin 

tega modula je oglaševanje. Učenci se spoznajo z oglasi in razvijajo kritično mišljenje do 

oglasov. Učitelj jim poskuša predstaviti, kako se lahko pred oglasi zaščitimo ter kako načrtovati 

nakupe oblačil in obutve. Učenci usvojijo temeljno znanje za vzdrževanje oblačil in obutve 

(Učni načrt za gospodinjstvo, 2011).  

2.8.3 Bivanje in okolje 

Modul se obravnava pri pouku gospodinjstva v 6. razredu osnovne šole. Učenci snovi tega 

modula spoznavajo 10 šolskih ur. Učenci razumejo pojem ekološko osveščen potrošnik. Ta 

pojem zajema tri vsebine: pravilno ravnanje z odpadki, varčna uporaba energije in 

onesnaževanje okolja, ki obsega pojme zeleno nakupovanje, ekološko čiščenje in pesticidi. V 

ta modul je vključeno tudi poglavje proizvodnja. To poglavje zajema različne vsebine kot so na 

primer proizvodnja in poraba, vplivi porabe na okolje, potrošnik in obveznosti. Preko teh vsebin 

učenci razvijajo kritičen odnos do potrošništva (Učni načrt za gospodinjstvo, 2011). 
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2.8.4 Hrana in prehrana  

Z zadnjim učnim modulom se učenci seznanijo v 6. razredu osnovne šole in vsebine tega 

modula obravnavajo 42 šolskih ur. Modul je sestavljen iz več učnih enot in prva izmed njih je 

Hrana in prehrana. V tej učni enoti učenci spoznavajo priporočila zdrave prehrane, prehrambne 

navade, načine prehranjevanja. Učenci znajo razložiti pojma hranilna in energijska vrednost. V 

naslednji učni enoti, Označevanje živil, se učenci srečajo z deklaracijami na živilih in znaki 

kakovosti. V učni enoti Higiena prehrane razvijajo kritičen odnos do pravilnega shranjevanja 

živil in razumejo pravilen način dela z živili. Učenci se zavedajo, da zaradi neprimerne higiene 

lahko pride do okužbe oziroma razvoja mikroorganizmov, ki negativno vplivajo na naše 

zdravje. V zadnji učni enoti, Mehanska in toplotna obdelava živil, spoznavajo pravila za 

razvrščanje živil glede na hranilne snovi. Srečajo se z vrstami živil, hranilnimi snovmi. 

Spoznajo tudi osnovne kuharske postopke in senzorične lastnosti živil (Učni načrt za 

gospodinjstvo, 2011). 

2.9 Izbirni predmet načini prehranjevanja (NPH)  

Učenci pri tem predmetu spoznavajo, na kakšne načine lahko zagotavljamo zdravo prehrano. 

Učijo se o prehrani v različnih starostnih obdobjih in v posebnih razmerah. Izbirni predmet 

obsega 32 šolskih ur in je namenjen učenem devetega razreda. Razdeljen je na štiri vsebinske 

sklope (Učni načrt za izbirna predmeta Načini prehranjevanja in Sodobna priprava hrane, 2009).  

2.9.1 Prehranjenost 

Učenci se v tem vsebinskem sklopu naučijo opredeliti pojem prehranjenost v povezavi z 

zdravjem. Razumejo in znajo razložiti naslednje pojme: nedohranjenost, prehranjenost, idealna 

telesna masa, relativna telesna masa in indeks telesne mase (Učni načrt za izbirna predmeta 

Načini prehranjevanja in Sodobna priprava hrane, 2009).  

2.9.2 Tradicionalni in drugačni načini prehranjevanja 

S pojmom načini prehranjevanja lahko opredelimo različne vrste prehrane ljudi. Učenci 

spoznajo nacionalne in drugačne načine prehranjevanja. Razumejo pojme vegetarijanstvo, 

makrobiotika in bioprehrana. Prav tako znajo našteti slovenske narodne jedi. Različne načine 

prehranjevanja znajo opredeliti kot zdrave oziroma nezdrave prehranjevalne navade. Učenci 

praktično pripravljajo nekatere jedi, ki jih pri pouku spoznajo (Učni načrt za izbirna predmeta 

Načini prehranjevanja in Sodobna priprava hrane, 2009). 

2.9.3 Prehrana v različnih starostnih obdobjih 

Prehrana človeka se po starostnih obdobjih spreminja. Človekov organizem v obdobju rasti 

potrebuje drugačno hranilno in energijsko vrednost kot kasneje, ko se telo ne razvija več. 

Učenci pri učnih urah spoznajo prehrano dojenčka, majhnega otroka, šolarja, mladostnika, 

odraslega in starostnika. Prav tako pa vedo, da imajo posebno prehrano tudi nosečnice in 

športniki. Naučijo se ovrednotiti jedilnike, na primer v šolski prehrani (Učni načrt za izbirna 

predmeta Načini prehranjevanja in Sodobna priprava hrane, 2009). 

2.9.4 Prehrana v posebnih razmerah 

Učenci se srečajo z opredelitvijo pojma načini prehrane v naravi. Le-ta je tesno povezana z 

okoljem in s stanjem človeka v določenem trenutku. V izrednih razmerah je potrebno zadostiti 
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osnovne potrebe človeškega organizma iz virov hrane, ki so dostopni (Učni načrt za izbirna 

predmeta Načini prehranjevanja in Sodobna priprava hrane, 2009). 

2.10 Izbirni predmet sodobna priprava hrane (SPH) 

Pri izbirnem predmetu Sodobna priprava hrane učenci usvojijo pojme varna prehrana, 

varovalna prehrana in zdrava prehrana. Učenci prehrano spoznavajo predvsem z vidika 

zagotavljanja in varovanja zdravja. Učenci usvojijo različne načine priprave hrane. Izbirni 

predmet obsega 35 šolskih ur in je namenjen učencem sedmega, osmega in devetega razreda. 

Predmet je razdeljen na štiri vsebinske sklope (Učni načrt za izbirna predmeta Načini 

prehranjevanja in Sodobna priprava hrane, 2009).  

2.10.1 Hranljive snovi v povezavi z zdravjem 

Za vse ljudi je pomembno, da preko dneva zaužijemo hranilne snovi, ki so potrebne za naš 

organizem. Pomembno je, da vnos teh snovi razporedimo preko celotnega dneva in zato 

zaužijemo več obrokov dnevno. Nepravilna prehrana lahko pripelje do slabšanja zdravja in 

pomanjkanja hranil. Učenci v tem vsebinskem sklopu ponovijo in utrdijo svoje znanje o 

hranilni, energijski in biološki vrednosti živil. Prav tako se spomnijo razvrščanja živil v skupine. 

Učenci vrednotijo potrebe organizma po hranilnih snoveh in razlikujejo med makrohranili in 

mikrohranili. Znajo opredeliti priporočila zdrave prehrane (Učni načrt za izbirna predmeta 

Načini prehranjevanja in Sodobna priprava hrane, 2009). 

2.10.2 Kakovost živil in jedi 

Kakovost živil in jedi lahko opišemo z različnimi lastnostmi. Te lastnosti lahko razvrstimo v tri 

skupine: senzorične, tehnološke in fiziološke. Učenci poznajo kriterije kakovosti živil in jedi 

ter praktično ocenjujejo živila in jedi (Učni načrt za izbirna predmeta Načini prehranjevanja in 

Sodobna priprava hrane, 2009). 

2.10.3 Priprava zdrave hrane 

Učenci razumejo priporočila o pripravljanju zdrave prehrane in spoznajo tehnološke postopke 

priprave jedi. Pri predpripravi in pripravi živil in jedi so pozorni na ohranjanje hranilnih snovi. 

Spoznajo gastronomsko kulinarična načela v zdravi prehrani. V tem vsebinskem sklopu učenci 

opravijo veliko praktičnega dela (Učni načrt za izbirna predmeta Načini prehranjevanja in 

Sodobna priprava hrane, 2009). 

2.10.4 Prehranske navade 

Prehranske navade opredelijo kakovost prehrane, način prehranjevanja, način priprave in 

uživanja hrane. Učenci razumejo, kako se prehranske navade oblikujejo in opredelijo različne 

vplive na prehranske navade. Pri pouku analizirajo svoje prehranske navade. Naštevajo 

posledice in vzroke slabih prehranskih navad (Učni načrt za izbirna predmeta Načini 

prehranjevanja in Sodobna priprava hrane, 2009).  

2.11 Izobraževalni programi na živilski šoli in predmetniki 

Živilska šola nudi več različnih izobraževalnih programov. To so naslednji: 

 naravovarstveni tehnik, 

 živilsko prehranski tehnik, 
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 slaščičar, 

 pek, 

 mesar, 

 pomočnik v biotehniki in oskrbi (Bic Ljubljana, 2018). 

2.11.1 Naravovarstveni tehnik 

Dijaki, ki si izberejo ta izobraževalni program, pridobijo veliko strokovnega znanja, ki ga lahko 

kasneje uporabijo pri reševanju realnih problemov v tej stroki. Tekom let pri pouku spoznajo 

zakonodajo na področju naravovarstva in prepoznavajo vplive delovanja človeka na okolje. 

Naloga naravovarstvenih tehnikov je, da obveščajo javnost o pomenu naravnih vrednot, varstva 

naravnih dobrin in virov varstva okolja. Izobraževalni program spodbuja dijake k ozaveščanju, 

ohranjanju in razvoju naravnih ter kulturnih vrednot. Izobraževanje poteka štiri leta in se 

zaključi s poklicno maturo. Po zaključenem izobraževanju se lahko dijak zaposli ali pa nadaljuje 

izobraževanje na fakulteti (Bic Ljubljana, 2018).  

 
Tabela 8: Predmetnik izobraževalnega programa Naravovarstveni tehnik 

Splošnoizobraževalni predmeti Strokovni moduli Praktično izobraževanje 

Slovenščina 
Informatika in poslovno 

komuniciranje 
Praktični pouk v šoli 

Matematika Podjetništvo in trženje 
Praktično usposabljanje z 

delom 

Tuji jezik Trajnostni razvoj 

 

Umetnost 
Naravovarstvena 

zakonodaja in etika 

Zgodovina 

Ekosistemi, izvajanje 

dejavnosti v prostoru in 

ekoremediacije 

Geografija Varstvo naravnih vrednot 

Sociologija 
Ekološke analize in 

monitoring 

 

Psihologija 

Gospodarjenje z 

naravnimi viri energije in 

ostanki 

Fizika 

Tehnologije obnovljivih 

virov energije in vpliv na 

okolje 

Kemija 

Predelovanje organskih 

odpadkov in vzdrževanje 

bioloških in rastlinskih 

čistilnih naprav 

Biologija Pridobivanje biodeasla 

 

Športna vzgoja Pridobivanje bioplina 

 

Pridobivanje lesne 

biomase 

Vodenje v naravi 
Vir: Bic Ljubljana, 2018 



Medved, M. (2018). Vpliv predmeta gospodinjstvo na poklicno odločitev osnovnošolcev. (Magistrsko delo). 

Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

 

26 

 

2.11.2 Živilsko prehranski tehnik 

Dijaki preko vsebinskih sklopov Prehrana in dietetika, Varna hrana in Živilska mikrobiologija 

z biotehnologijo spoznavajo hranilne in energijske potrebe človeka in s tem povezan zdrav 

način prehranjevanja. Usvojijo higienske pogoje, ki jih je potrebno upoštevati pri proizvodnji 

živil. Srečajo se z upoštevanjem higienskih načel v proizvodnji od surovine do prodaje živila. 

Prav tako pa se naučijo oceniti kemijsko in fizikalno oporečnost živil. Seznanijo se tudi z 

nadzorom higiene v obratu s pomočjo osnovnih analiz. Dijaki prav tako spoznajo osnovne 

tehnološke postopke v živilstvu, načine skladiščenja in pakiranja živil, delovno okolje in načine 

preprečevanja nesreč pri delu. V laboratorijih se urijo v izvajanju enostavnih senzoričnih, 

kemijskih in fizikalnih analizah. Dijaki preko vseh ponujenih modulov usvajajo znanja iz 

strokovne teorije, praktičnega dela in laboratorijskih vaj. V sklopu izobraževanja potekajo tudi 

strokovni ogledi živilskih obratov. Izobraževanje poteka štiri leta in se zaključi s poklicno 

maturo. Po zaključenem izobraževanju se lahko dijak zaposli ali pa nadaljuje izobraževanje na 

fakulteti. Na živilski šoli ponujajo tudi prilagojeno obliko tega izobraževalnega programa, ki 

poteka samo dve leti (Bic Ljubljana, 2018). 

 
Tabela 9: Predmetnik izobraževalnega programa Živilsko prehranski tehnik 

Splošnoizobraževalni predmeti Strokovni moduli Praktično izobraževanje 

Slovenščina 
Informatika in poslovno 

komuniciranje 
Praktični pouk v šoli 

Tuji jezik Trajnostni razvoj 
Praktično usposabljanje z 

delom 

Matematika Podjetništvo in trženje 

 

Umetnost Osnove živilstva 

Zgodovina 
Predelava živil 

rastlinskega izvora 

Geografija 
Predelava živil živalskega 

izvora 

Sociologija Prehrana 

Psihologija Tehnike analiziranja živil 

Fizika Varna hrana 

Kemija 
Živilska mikrobiologija z 

biotehnologijo 

Biologija 
Tehnologije živil 

rastlinskega izvora 

Športna vzgoja 
Tehnologije živil 

živalskega izvora 

 
Dietetika in gastronomija 

Kontrola kakovosti živil 

 
Upravljanje strojev in 

naprav v živilstvu 
 

Vir: Bic Ljubljana, 2018   

2.11.3 Slaščičar 

Dijaki se v tem izobraževalnem programu srečajo z različnimi splošnoizobraževalnimi 

predmeti in strokovnimi moduli. Preko predmetov usvojijo znanje tako na strokovnem kot na 

praktičnem področju. V predmetniku za ta program so trije obvezni strokovni predmeti in sicer: 
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Trajno pecivo, Sladice in Sladoled. Dijaki  imajo na voljo tudi druge strokovne izbirne 

predmete. V samem programu je veliko praktičnega usposabljanja. Izobraževanje traja 3 leta in 

se zaključi  takrat, ko ima dijak uspešno opravljene vse splošnoizobraževalne predmete, 

strokovne module in praktično usposabljanje z delom. Ob zaključku opravljajo zaključni izpit, 

sestavljenega iz pisnega in ustnega dela slovenščine ter zaključnega projektnega dela, ki je iz 

teoretičnega in praktičnega dela ter strokovnega razgovora. 

 
Tabela 10: Predmetnik izobraževalnega programa Slaščičar 

Splošnoizobraževalni predmeti Strokovni moduli Praktično izobraževanje 

Slovenščina 

IKT in osnove 

poslovnega 

komuniciranja 

Praktični pouk v šoli 

Matematika 

Varovanje okolja z 

osnovami trajnostnega 

razvoja 

Praktično usposabljanje z 

delom 

Tuji jezik 
Osnove podjetništva in 

prodaja 

 

Umetnost Osnove živilstva 

Naravoslovje 
Osnove biotehnologije s 

prehrano 

Družboslovje Trajno pecivo 

Športna vzgoja Sladice 

 Sladoled 

Vir: Bic Ljubljana, 2018 

2.11.4 Pek 

Dijaki preko različnih modulov razvijajo ustvarjalnost in sposobnosti za skupinsko delo. 

Usvajajo tako teoretično kot praktično znanje na področju pekarstva in sicer tako, da spremljajo 

novosti in smernice tega področja. Spoznavajo higienske ukrepe na delovnem mestu, 

pridobivajo smernice za ohranjanje svojega zdravja in zdravja drugih. Usvajajo znanje o 

biološki, hranilni in energijski vrednosti živil ter o tehnoloških postopkih v živilstvu. 

Spoznavajo načine za izdelavo različnih vrst kruha in ostalih pekovskih izdelkov. V 

izobraževanje je vključeno tudi pridobivanje znanja o informacijsko-komunikacijski 

tehnologiji. Izobraževanje traja tri leta, za zaključek pa morajo dijaki uspešno opraviti vse 

splošnoizobraževalne in strokovne predmete ter vse obveznosti pri praktičnem usposabljanju z 

delom. Dijaki za zaključek opravljajo tudi zaključni izpit, ki je sestavljen iz pisnega in ustnega 

dela izpita iz slovenščine in zaključnega projektnega dela, s katerim dijak dokaže teoretično in 

praktično znanje ter usposobljenost za delo (Bic Ljubljana, 2018). 
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Tabela 11: Predmetnik izobraževalnega programa Pek 

Splošnoizobraževalni predmeti Strokovni moduli Praktično izobraževanje 

Slovenščina 

IKT in osnove 

poslovnega 

komuniciranja 

Praktični pouk v šoli 

Matematika 

Varovanje okolja z 

osnovami trajnostnega 

razvoja 

Praktično usposabljanje z 

delom 

Tuji jezik 
Osnove podjetništva in 

prodaja  

Umetnost Osnove živilstva 

Naravoslovje 
Osnove biotehnologije s 

prehrano 
 

Družboslovje 
Osnovne vrste kruha in 

pekovskega peciva 

Športna vzgoja 
Posebne vrste kruha in 

pekovskega peciva  

 Zahtevni pekovski izdelki 

Vir: Bic Ljubljana, 2018 

2.11.5 Mesar 

Izobraževalni program dijakom nudi, da razvijajo svoje sposobnosti za samostojno in 

odgovorno ravnanje ter kritično razmišljanje. Tekom izobraževanja razvijajo tudi različne 

moralne vrednote, ustvarjalnost in spoznavajo različne pristope za boljše sodelovanje v skupini. 

Pri pouku spremljajo novosti in smernice na področju mesarstva ter usvajajo ustrezna higienska 

načela na delovnem mestu. Deležni so usposabljanja za ohranjanje lastnega zdravja in zdravja 

drugih. S praktičnim delom pridobivajo znanje o tehnološki pripravi živil in o biološki, hranilni 

ter energijski vrednosti živil. Poseben poudarek je na usposabljanju za razsek mesa in izdelavo 

mesnih izdelkov ter pridobivanje sposobnosti za uspešno prodajo. Pridobivajo tudi znanje s 

področja informacijsko-komunikacijske tehnologije. Program traja tri leta, za zaključek pa 

morajo dijaki uspešno opraviti vse splošnoizobraževalne in strokovne predmete. Poleg tega  

morajo opraviti vse obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom. Ob zaključku dijaki 

opravljajo zaključni izpit, ki je sestavljen iz pisnega in ustnega izpita iz slovenščine ter 

zaključnega projektnega dela (Bic Ljubljana, 2018). 
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Tabela 12: Predmetnik izobraževalnega programa Mesar 

Splošnoizobraževalni predmeti Strokovni moduli Praktično izobraževanje 

Slovenščina 
IKT in osnove poslovnega 

komuniciranja 
Praktični pouk v šoli 

Matematika 
Varovanje okolja z osnovami 

trajnostnega razvoja 

Praktično usposabljanje 

z delom 

Tuji jezik Osnove podjetništva in prodaja 

 

Umetnost Osnove živilstva 

Naravoslovje 
Osnove biotehnologije s 

prehrano 

Družboslovje Razsek mesa 

Športna vzgoja Izdelava mesnin 

 Prodaja mesa in mesnin 

Vir: Bic Ljubljana, 2018 

2.11.6 Pomočnik v biotehniki in oskrbi 

Izobraževalni program dijakom omogoča, da razvijajo ustvarjalnost in pripravljenost za 

vseživljenjsko učenje. Razvijajo odgovoren odnos do lastnega zdravja in pozitivne moralne 

vrednote. Med izobraževanjem se naučijo skrbeti za urejen delovni prostor in pripravljajo 

izdelke za prodajo in nadaljnjo predelavo. Usvojijo teoretično in praktično znanje s področja 

živilstva in poznajo različne surovine rastlinskega in živalskega izvora za izdelavo živil. 

Upoštevajo načela ustreznega shranjevanja živil. Pri pouku sodelujejo pri pripravi obrokov in s 

tem razvijajo svoje ročne spretnosti.  Program izobraževanja traja dve leti, za zaključek šolanja 

pa morajo dijaki uspešno opraviti vse splošnoizobraževalne, obvezne strokovne in izbirne 

strokovne predmete ter obveznosti pri praktičnem usposabljanju dela. Ob zaključku šolanja 

dijaki opravljajo zaključni izpit, ki predstavlja izdelek oziroma storitev z zagovorom, kjer dijak 

pokaže svoja pridobljena znanja (Bic Ljubljana, 2018). 
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Tabela 13: Predmetnik izobraževalnega programa Pomočnik v biotehniki in oskrbi 

Splošnoizobraževalni predmeti Strokovni moduli Praktično izobraževanje 

Slovenščina 
Komunikacija na 

delovnem mestu 
Praktični pouk v šoli 

Matematika 
Temelji živilstva in 

prehrane* 

Praktično usposabljanje z 

delom 

Družboslovje in naravoslovje Kuhanje in strežba* 

 
Športna vzgoja 

Osnove rastlinske 

pridelave* 

 

Priprava živil živalskega 

izvora* 

Priprava živil rastlinskega 

izvora* 

 Pomoč pri pripravi 

obrokov* 

 Pomoč pri strežbi* 

 
Temelji pridelave 

zelenjave* 
 

 
Vzdrževalna dela v 

gozdu* 
 

 Mesarstvo*  

 
Izdelava pekovskih in 

slaščičarskih izdelkov* 
 

 
Predelava sadja, 

zelenjave in oljaric* 
 

 Priprava hitre hrane*  

 
Vzdrževanje in higiena 

delovnih prostorov* 
 

Opomba: Predmeti označeni z * so izbirni. Dijak oziroma šola izbere 4 ali 5 izbirnih predmetov. 

Vir: Bic Ljubljana, 2018  
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 Metodologija 

3.1.1 Namen in cilj magistrskega dela 

Na odločitev za nadaljevanje izobraževanja učencev vpliva več dejavnikov: njihova lastna 

zanimanja, šolski uspeh, sposobnosti, izobrazba staršev, spol, karierno svetovanje in podobno. 

 

V magistrskem delu sem preučevala vlogo, ki jo ima predmet gospodinjstvo in oba izbirna 

predmeta v procesu izbire nadaljevanja šolanja učencev.  

 

Cilji raziskave so bili sledeči:  

- Ugotoviti, ali se učenci zaradi vsebin predmeta gospodinjstvo odločajo za vpis na 

srednjo šolo. 

- Ugotoviti, ali obiskovanje izbirnih predmetov sodobna priprava hrane in načini 

prehranjevanja vpliva na odločitev za vpis na srednjo šolo za živilstvo. 

- Ugotoviti, ali se učenci oziroma dijaki zaradi izkustvenega (praktičnega) pridobivanja 

znanja  pri predmetih gospodinjstvo, sodobna priprava hrane in načini prehranjevanja 

odločajo za vpis na srednjo šolo za živilstvo. 

- Ugotoviti, katere vsebine predmeta gospodinjstvo so si učenci oziroma dijaki najbolj 

zapomnili. 

3.1.2 Raziskovalna vprašanja 

RV1: Ali so se učenci oziroma dijaki zaradi vsebin predmeta gospodinjstvo odločili za določeno 

smer nadaljnjega izobraževanja? 

RV2: Ali so se učenci oziroma dijaki zaradi obiskovanja predmetov načini prehranjevanja in 

sodobna priprava hrane odločili za določeno smer nadaljnjega izobraževanja? 

RV3: Ali so se učenci zaradi izkustvenega (praktičnega) pridobivanja znanj pri pouku 

gospodinjstva, sodobne priprave hrane in načinov prehranjevanja odločili za vpis na srednjo 

živilsko šolo? 

RV4:Katere vsebine predmeta gospodinjstvo so si učenci oziroma dijaki najbolj zapomnili? 

3.1.3 Metoda in raziskovalni pristop 

V raziskavi sem uporabila deskriptivno metodo raziskovanja. Za raziskavo sem uporabila 

kvantitativni raziskovalni pristop. 

3.1.4 Vzorec 

Vzorec je neslučajnostni in namenski. V raziskavo je bilo zajetih 112 učencev 8. in 9. razreda 

dveh osnovnih šol osrednje slovenske regije ter 155 dijakov 1. letnika srednje šole za živilstvo. 

Demografska struktura vzorca glede na spol je prikazana v Tabeli 14. 
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Tabela 14: Demografska struktura vzorca glede na spol 

 Učenci Dijaki 

Spol f f% f f% 

Ženske 51 45,5 100 64,5 

Moški  61 54,5 55 35,5 

Skupaj 112 100,0 155 100,0 

 

Malo več kot pol (54,5%) anketiranih učencev je bilo moškega spola, ostalo slabo polovico 

(45,5) so predstavljale učenke.  

 

Med srednješolci je bila večina anketiranih ženskega spola (64,5%), ostalih 35,5% je bilo 

moškega spola.  

3.1.5 Postopki obdelave podatkov 

Podatke sem zbrala s pomočjo anketnega vprašalnika in jih potem analizirala s pomočjo 

programov Microsoft Office Excel in IMB SPSS Statistics 22. Za analizo podatkov sem 

uporabila deskriptivno statistiko. 

3.2 Rezultati in razprava 

V tem poglavju so predstavljeni rezultati opravljene raziskave. Predstavljeni so po vsebinskih 

sklopih, ki se navezujejo na raziskovalne cilje: Pojmi iz vsebin predmeta gospodinjstvo, ki se 

jih učenci/dijaki spomnijo, Obiskovanje predmetov načini prehranjevanja in sodobna priprava 

hrane, Vpliv predmetov gospodinjstvo, NPH in SPH, Dejavniki poklicnega odločanja in 

Izbrane srednje šole. 

3.2.1 Pojmi iz vsebin predmeta gospodinjstvo, ki se jih učenci/dijaki spomnijo 

Učenci in dijaki so morali v anketnem vprašalniku odgovoriti na vprašanje, katerih vsebin 

predmeta gospodinjstvo se spominjajo. Želela sem, da napišejo vsaj tri teme, ki se jih spomnijo. 

Na vprašanje ni odgovorilo 4,5% učencev in kar 25,2% dijakov. Nekateri od omenjenih so 

pustili prazen prostor, drugi pa so napisali, da se ničesar ne spomnijo.  

 

Vsebine oziroma pojmi, ki so jih navajali učenci in dijaki so navedene v spodnjih tabelah. 

 
Tabela 15: Vsebine gospodinjstva, ki se jih spomnijo učenci (nadaljevanje tabele na strani 33) 

Vsebine f f% 

Priprava hrane oziroma kuhanje/peka 82 73,2 

Bolezni povezane s prehrano (sladkorna bolezen, anoreksija, bulimija) 38 33,9 

Hranilne snovi 35 31,3 

Zdrava prehrana 27 24,1 

Hrana  17 15,2 

Prehrana (mladostnika, športnika) 13 11,6 

Higiena (umivanje rok) 10 8,9 

Prehranska piramida 9 8,0 

Energijska vrednost hrane 7 6,3 

Priprava mize (pogrinjki, zlaganje prtičkov) 7 6,3 
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Onesnaževanje okolja 6 5,4 

Šivanje, tkanje 5 4,5 

Gospodinjski aparati in pripomočki 4 3,6 

Ločevanje odpadkov 4 3,6 

Oblačila  4 3,6 

Ekološka pridelava hrane 3 2,7 

Varčevanje  2 1,8 

Trgovina  2 1,8 

Obutev  1 0,9 

 

Med učenci (Tabela 15)  in dijaki (Tabela 16) se je največkrat pojavil pojem priprava hrane 

oziroma kuhanje ali peka. Ta pojem je omenila več kot polovica učencev 8. in 9. razreda 

(73,2%) in približno polovica dijakov (49,7%). 

 
Tabela 16: Vsebine gospodinjstva, ki se jih spomnijo dijaki 

Vsebine f  f% 

Priprava hrane oziroma kuhanje/ peka 77 49,7 

Prehranska piramida 24 15,5 

Higiena (umivanje rok) 19 12,3 

Hranilne snovi 15 9,7 

Šivanje, tkanje 13 8,4 

Hrana  12 7,7 

Gospodinjski aparati in pripomočki 12 7,7 

Prehrana (mladostnika, športnika) 10 6,5 

Priprava mize (pogrinjki, zlaganje prtičkov) 10 6,5 

Zdrava prehrana 7 4,5 

Onesnaževanje okolja 6 3,9 

Oblačila  6 3,9 

Ločevanje odpadkov 4 2,6 

Bolezni povezane s prehrano (sladkorna bolezen, anoreksija, bulimija) 3 1,9 

Energijska vrednost hrane 3 1,9 

Varnost pri delu 3 1,9 

Blago  3 1,9 

Likanje  3 1,9 

Varčevanje  2 1,3 

 

Na drugem mestu so se pojavile vsebine, povezane z boleznimi (33,9% učencev), na tretjem 

mestu so se pojavile hranilne snovi (31,3% učencev). Med dijaki se je na drugem mestu pojavil 

pojem prehranska piramida (15,5%) in na tretjem mestu osebna higiena (12,3%). Tudi večina 

ostalih pojmov, ki so se jih spomnili učenci oziroma dijaki, je bila v povezavi z modulom Hrana 

in prehrana. To so na primer: zdrava prehrana, energijska vrednost hrane, priprava mize 

oziroma zlaganje prtičkov in gospodinjski aparati ter pripomočki. Nekajkrat so omenili tudi 

pojma onesnaževanje okolja in ločevanje odpadkov, ki ju uvršamo v modul Bivanje in okolje. 

Omenjali pa so tudi pojme, ki so povezani z modulom Tekstil in oblačenje. To so bili naslednji 

pojmi: oblačila, šivanje in likanje. 
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3.2.2 Obiskovanje predmetov načini prehranjevanja in sodobna priprava hrane 

V raziskavi sem želela preveriti, kolikšen delež učencev je obiskoval oziroma še obiskuje 

izbirna predmeta načini prehranjevanja in sodobna priprava hrane. Prav tako sem želela 

izvedeti, kolikšen delež dijakov je obiskovalo ta dva predmeta. Zanimalo me je tudi, zakaj so 

si izbrali prav ta dva izbirna predmeta. 

 
Tabela 17: Obiskovanje izbirnih predmetov načini prehranjevanja in sodobna priprava hrane - učenci 

Izbirni predmet f f% 

Načini prehranjevanja in sodobna priprava hrane 32 28,6 

Načini prehranjevanja 16 14,3 

Sodobna priprava hrane 16 14,3 

Nobenega od navedenih 48 42,8 

Skupaj:  112 100,0 

 

Iz podatkov je razvidno, da je slaba tretjina učencev (28,6%) že obiskovala oziroma še obiskuje 

oba izbirna predmeta načini prehranjevanja in sodobna priprava hrane. 14,3% učencev obiskuje 

oziroma je že obiskovalo samo predmet načini prehranjevanja. Prav tako 14,3% učencev 

obiskuje, oziroma je že obiskovalo samo predmet sodobna priprava hrane. Manj kot polovica 

učencev (42,8%) pa ni obiskovala nobenega izmed izbirnih predmetov s področja 

gospodinjstva. 

 

Učenci, ki so obiskovali vsaj enega od izbirnih predmetov, so navedli razloge, zakaj so si 

določen predmet izbrali. 

 
Tabela 18:Razlogi učencev za izbor izbirnih predmetov 

Razlog za izbor izbirnega predmeta f f% 

Zanimajo me prehranske vsebine 3 2,7 

Želel(a) sem se naučiti pripravljati različne jedi 33 29,5 

Pri tem predmetu je bilo lahko dobiti dobro oceno 42 37,5 

Ostali izbirni predmeti mi niso bili všeč 30 26,8 

Ker bi mi te vsebine koristile pri nadaljnjem šolanju 2 1,8 

Drugo: predmetov nisem obiskoval 48 42,9 
*Opomba: V anketnem vprašalniku je bilo pri tem vprašanju možnih več odgovorov 

 

Kot je razvidno iz Tabele 18 je največ učencev (37,5%) kot razlog za izbiro navedlo možnost, 

da pri tem predmetu lahko dobijo dobro oceno. Drugi pomembnejši kriterij je bil, da so si želeli 

naučiti pripravljati različne jedi (29,5%) in tretji pomembnejši kriterij je bil, da učencem ostali 

izbirni predmeti niso bili všeč (26,8%). Za odgovor, ki se navezuje na tematiko teh dveh izbirnih 

predmetov, se je odločila slaba tretjina učencev. Nekateri učenci so napisali, da so si predmet 

izbrali zato, ker so pri pouku kuhali in potem pripravljene jedi tudi okušali. Tretjina učencev se 

je za izbirna predmeta odločila zaradi lastnih zanimanj. 
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Tabela 19: Obiskovanje izbirnih predmetov načini prehranjevanja in sodobna priprava hrane - dijaki 

Izbirni predmet f f% 

Načini prehranjevanja in sodobna priprava hrane 27 17,4 

Načini prehranjevanja 14 9,0 

Sodobna priprava hrane 40 25,8 

Nobenega od navedenih 74 47,8 

Skupaj:  155 100,0 

 

Med dijaki je 17,4% anketirancev obiskovalo oba izbirna predmeta (načini prehranjevanja in 

sodobna priprava hrane). 9,0% dijakov je obiskovalo samo izbirni predmet načini 

prehranjevanja, malo več kot četrtina dijakov (25,8%) pa je obiskovala predmet sodobna 

priprava hrane. Podobno kot pri učencih manj kot polovica dijakov (47,8%) ni obiskovala 

nobenega izmed omenjenih izbirnih predmetov. Več kot polovica dijakov (52,3%) je torej v 

osnovni šoli obiskovala izbirni predmet, ki poglablja vsebine s področja prehrane tako na 

teoretični kot na praktični ravni. 

 
Tabela 20: Razlogi dijakov za izbor izbirnih predmetov 

Razlog za izbor izbirnega predmeta f f% 

Zanimajo me prehranske vsebine 24 15,5 

Želel(a) sem se naučiti pripravljati različne jedi 55 35,5 

Pri tem predmetu je bilo lahko dobiti dobro oceno 26 16,8 

Ostali izbirni predmeti mi niso bili všeč 18 11,6 

Ker bi mi te vsebine koristile pri nadaljnjem šolanju 17 11,0 

Drugo: predmetov nisem obiskoval 74 47,8 
*Opomba: V anketnem vprašalniku je bilo pri tem vprašanju možnih več odgovorov 

 

Kot je razvidno iz Tabele 20, so dijaki, ki so se odločili za izbirne predmete s področja 

gospodinjstva, kot odločitvene dejavnike navajali lastno zanimanje, željo po učenju praktične 

priprave jedi in dejstvo, da bi jim naučeno koristilo pri nadaljnjem šolanju v večjem skupnem 

deležu (62,0 %) kot ostale dejavnike, ki kažejo na nezanimanje oz. željo po domnevno lahkem 

pridobivanju ocen (28,4 %).  

 

Rezultati se skladajo z ugotovitvijo Žerovnikove (1997), da imajo posameznikovi interesi velik 

vpliv na karierno odločitev oziroma izbiro poklica.  

3.2.3 Vpliv predmetov gospodinjstvo, NPH in SPH 

Z raziskavo sem želela tudi pridobiti mnenje anketiranih o vplivu, ki naj bi ga po njihovem 

mnenju imeli predmeti gospodinjstvo, sodobna priprava hrane in načini prehranjevanja na 

zanimanje za prehranske vsebine in poklice, povezane s prehrano.  
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Graf 2: Povečano zanimanje učencev za prehranske vsebine zaradi gospodinjskih predmetov 

Rezultati  (Graf 2 in Graf 3)  so pokazali, da se je s trditvijo: » Zaradi predmeta gospodinjstvo 

oziroma izbirnih predmetov (SPH, NPH) sem se bolj začel zanimati za prehranske vsebine,« 

strinjalo le 26,8% učencev in 42,6% dijakov.  

 

 
Graf 3: Povečano zanimanje dijakov za prehranske vsebine zaradi gospodinjskih predmetov 

S trditvijo »Zaradi predmeta gospodinjstvo oziroma izbirnih predmetov (SPH, NPH) sem se 

bolj začel zanimati za poklice, ki so povezani s prehrano (kuharstvo, dietetika …),« se je 

strinjalo le 4,5 % učencev (Graf  4). 

26,8%
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Graf 4: Povečano zanimanje učencev za poklice, ki so povezani s prehrano zaradi gospodinjskih 

predmetov 

 

Strinjanje z omenjeno trditvijo pa je bilo (Graf  5) bistveno večje med dijaki (40,6%). 

 

 

Graf 5: Povečano zanimanje dijakov za poklice, ki so povezani s prehrano zaradi gospodinjskih 

predmetov 

 

Kot je razvidno iz odgovorov, sami predmeti gospodinjstva niso bistveno prispevali k 

povečanju zanimanja za poklice, povezane s prehrano. Če pa pogledamo odgovore dijakov, 

torej tistih, ki so se dejansko vpisali v program, kjer so potrebna znanja in veščine s področja 

prehrane, pa vidimo, da so v večjem deležu odgovorili, da je vključitev v gospodinjske 

predmete vplivala na povečanje zanimanja za prehranske vsebine (Graf 4 in Graf 5). Med dijaki 

so bili predmeti s področja gospodinjstva tudi v večjem deležu zaznani kot možnost za 

pridobivanje znanj in veščin s področja lastnih zanimanj.   

3.2.4 Dejavniki poklicnega odločanja  

Z raziskavo sem želela ugotoviti, kakšen vpliv imajo po mnenju učencev in dijakov izbrani 

dejavniki na poklicno odločitev oziroma izbiro srednje šole. Med dejavnike sem uvrstila najbolj 

pogoste odločitvene dejavnike, ki jih zasledimo v literaturi, pa tudi specifične gospodinjske 
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predmete ter vlogo izkustvenega  oziroma praktičnega pridobivanja znanja pri predmetih 

gospodinjstvo, načini prehranjevanja in sodobna priprava hrane. 

 

Kot je razvidno iz Tabele 21, je tako za učence kot dijake najpomembnejši odločitveni dejavnik 

lastno zanimanje. Pri učencih lastnemu zanimanju sledi šolski uspeh. Pri dijakih lastnim 

zanimanjem sledijo sposobnosti. Pri učencih  si dejavniki glede na njihovo oceno pomembnosti 

v procesu poklicne odločitve sledijo v naslednjem vrstnem redu: šolskemu uspehu sledijo 

sposobnosti,  denar, ki bi jim ga poklic prinesel,  lahka pridobitev službe, mnenje/želje staršev, 

poklicno svetovanje, prijatelji, finančno stanje njihovih družin, praktična priprava jedi pri  

pouku gospodinjstva in izbirnih predmetov, predmet gospodinjstvo in na zadnjem mestu 

obiskovanje izbirnih predmetov načini prehranjevanja in sodobna priprava hrane.  Dijaki so 

dejavnike po oceni pomembnosti vpliva na poklicno odločitev razvrstili malo drugače. 

Sposobnostim sledi lahka pridobitev službe, nato šolski uspeh, denar, ki jim bi ga poklic 

prinesel, poklicno svetovanje, praktična priprava jedi pri pouku gospodinjstva in  izbirnih 

predmetih, predmet gospodinjstvo, mnenje/želje staršev, prijatelji, finančno stanje njihovih 

družin in na zadnjem mestu obiskovanje izbirnih predmetov NPH in SPH. V nadaljevanju so 

odločitveni dejavniki navedeni po pomembnosti glede na mnenje dijakov srednje šole za 

živilstvo.  

 

Lastna zanimanja 

 

Približno dve tretjini dijakov (61,8%) trdita, da so imela lastna zanimanja zelo velik oziroma 

velik vpliv na poklicno odločitev oziroma izbiro srednje šole. Malo več kot četrtina dijakov 

(25,9%) meni, da je bil vpliv lastnih zanimanj na izbiro srednje šole majhen oziroma zelo 

majhen. Ostali dijaki (12,3%) pa pravijo, da lastna zanimanja niso vplivala na  njihovo poklicno 

odločitev. 

 

Večina učencev (82,1%) navaja, da imajo lastna zanimanja zelo velik oziroma velik vpliv na 

izbiro srednje šole oziroma poklicno odločitev. 11,6% učencev meni, da imajo lastna zanimanja 

majhen oziroma zelo majhen vpliv na izbiro srednje šole. Preostali učenci (6,3%) pa so mnenja, 

da lastna zanimanja nimajo vpliva na izbiro srednje šole. 

 

Da je lastno zanimanje  pomemben odločitveni dejavnik so se statistično značilno (t=-3,618, 

α= 0,00) bolj strinjali učenci (M= 4,19) kot dijaki (M=3,63).  

 

Dobljeni rezultati potrjujejo ugotovitve, da imajo lastna zanimanja velik vpliv na karierno 

odločitev oziroma izbiro poklica. Vsak posameznik je zaradi svojih interesov nagnjen k 

določenim dejavnostim in stvarem. Med ljudmi se pojavljajo razlike v interesih, to pa je lahko 

razlog, zakaj nekdo lahko uspe v določenem poklicu in nekdo ne more uspeti (Žerovnik, 1997). 
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Tabela 21: Vpliv izbranih dejavnikov na poklicno odločitev – mnenje učencev in dijakov (nadaljevanje tabele na strani 41) 

Dejavnik poklicne 

odločitve 
Anketiranci N 

Ni 

vplivalo 

Zelo 

malo 
Malo Veliko 

Zelo 

veliko M SD t α 

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

Lastna zanimanja 
Učenci 112 7 6,3 5 4,5 8 7,1 32 28,6 60 53,5 4,19 1,151 

-3,618 0,00 
Dijaki 155 19 12,3 10 6,5 30 19,4 47 30,3 49 31,5 3,63 1,320 

Sposobnosti 
Učenci 112 9 8,0 6 5,4 25 22,3 53 47,3 19 17,0 3,60 1,086 

-4,336 0,00 
Dijaki 155 26 16,8 21 13,5 55 35,5 37 23,9 16 10,3 2,97 1,211 

Ali je poklic, v katerem se 

trenutno z lahkoto dobi 

zaposlitev 

Učenci 112 32 28,6 18 16,1 37 33,0 15 13,4 10 8,9 2,58 1,278 

1,428 0,154 

Dijaki 155 40 25,8 17 11,0 48 31,0 32 20,6 18 11,6 2,81 1,338 

Šolski uspeh 
Učenci  112 13 11,6 8 7,1 25 22,3 30 26,8 36 32,2 3,61 1,318 

-6,097 0,00 
Dijaki 155 51 32,9 24 15,5 36 23,2 27 17,4 17 11,0 2,58 1,386 

Denar, ugled, ki bi mi ga 

prinesel poklic 

Učenci  112 24 21,4 16 14,3 40 35,7 21 18,8 11 9,8 2,81 1,249 
-2,588 0,01 

Dijaki 155 50 32,3 31 20,0 44 28,3 20 12,9 10 6,5 2,41 1,242 

Poklicno svetovanje 
Učenci  112 41 36,6 23 20,5 32 28,6 15 13,4 1 0,9 2,21 1,110 

0,079 0,937 
Dijaki 155 63 40,7 27 17,4 37 23,9 23 14,8 5 3,2 2,23 1,220 

Praktična priprava jedi pri 

izbirnih predmetih in 

pouku gospodinjstva 

Učenci  112 84 75,0 12 10,7 12 10,7 3 2,7 1 0,9 1,44 0,857 

5,224 0,00 

Dijaki 155 76 49,1 18 11,6 25 16,1 24 15,5 12 7,7 2,21 1,391 
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Tabela 22: Vpliv izbranih dejavnikov na poklicno odločitev – mnenje učencev in dijakov 

Dejavnik poklicne 

odločitve 
Anketiranci N 

Ni 

vplivalo 

Zelo 

malo 

Malo  Veliko  Zelo 

veliko M SD t α 

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

Predmet gospodinjstvo 
Učenci  112 87 77,7 14 12,5 8 7,1 3 2,7 0 0,0 1,35 0,732 

5,019 0,00 
Dijaki 155 80 51,6 25 16,1 26 16,8 17 11,0 7 4,5 2,01 1,241 

Mnenje/želja staršev 
Učenci 112 39 34,9 22 19,6 39 34,8 9 8,0 3 2,7 2,24 1,101 

-1,777 0,077 
Dijaki 155 75 48,3 30 19,4 30 19,4 16 10,3 4 2,6 1,99 1,154 

Prijatelji 
Učenci 112 43 38,4 26 23,2 31 27,7 9 8,0 3 2,7 2,13 1,103 

-2,115 0,035 
Dijaki 155 92 59,3 22 14,2 22 14,2 13 8,4 6 3,9 1,83 1,183 

Finančno stanje moje 

družine 

Učenci  112 71 63,3 14 12,5 19 17,0 6 5,4 2 1,8 1,70 1,047 
-0,423 0,673 

Dijaki 155 110 71,0 13 8,3 16 10,3 10 6,5 6 3,9 1,64 1,139 

Obiskovanje izbirnih 

predmetov SPH oz. NPH 

Učenci  112 94 83,9 11 9,8 6 5,4 1 0,9 0 0,0 1,23 0,585 
3,528 0,00 

Dijaki 155 106 68,4 16 10,3 24 15,5 5 3,2 4 2,6 1,61 1,028 
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Sposobnosti 

 

Teorija Johna Holanda (v Paszkowska-Rogacz, 2015) pravi, da na izbiro poklica vplivajo 

osebnostne lastnosti, sposobnosti in delovno okolje. Holland je na podlagi tega razvil model in 

oblikoval skupine osebnostnih tipov. Trdil je, da se posameznik na podlagi svojih sposobnosti 

odloči za določen poklic.  

 

Želela sem preveriti, kakšen vpliv anketiranci pripisujejo lastnim sposobnostim v procesu izbire 

srednje šole. Rezultati kažejo, da 34,2% dijakov meni, da so imele sposobnosti zelo velik 

oziroma velik vpliv na izbiro srednješolskega izobraževalnega programa oziroma poklicno 

odločitev. 49,0% dijakov meni, da so imele sposobnosti majhen oziroma zelo majhen vpliv sna 

izbiro srednje šole. Preostali dijaki (16,8%) pa trdijo, da sposobnosti niso imele vpliva na 

poklicno odločitev. 

 

64,3% učencev pravi, da imajo sposobnosti zelo velik oziroma velik vpliv na izbiro srednje 

šole. Malo manj kot tretjina učencev (27,7%) meni, da imajo sposobnosti majhen oziroma zelo 

majhen vpliv na poklicno odločitev oziroma izbiro srednje šole. Preostali učenci (8,0%) pa so 

mnenja, da sposobnosti nimajo vpliva na izbiro srednje šole.  

 

Da so sposobnosti pomemben odločitveni dejavnik, so se bolj strinjali učenci (M= 3,60) kot 

dijaki (M=2,97). Razlike so bile statistično pomembne (t=-4,336, α = 0,00). 

 

Ali je poklic, v katerem se trenutno z lahkoto dobi zaposlitev? 

 

V raziskavi (Verhovnik, 2004) avtorica ugotavlja, da učenci možnost zaposlitve niso navedli 

kot pomemben dejavnik. Po drugi strani pa poudarja, da je učence potrebno seznaniti s hitrim 

spreminjanjem zahtev delovnega trga.  

 

Z raziskavo sem želela ugotoviti, kakšen vpliv so anketiranci pripisali temu dejavniku. Rezultati 

kažejo, da malo manj kot tretjina dijakov 32,2% pravi, da je imel dejavnik »Ali je poklic, v 

katerem se trenutno z lahkoto dobi zaposlitev?« zelo velik oziroma velik vpliv na izbiro srednje 

šole oziroma poklicno odločitev. Pri 42,0% dijakov je imel ta dejavnik majhen oziroma zelo 

majhen vpliv na izbiro srednje šole. 25,8% dijakov pa meni, da dejavnik »Ali je poklic, v 

katerem se trenutno z lahkoto dobi zaposlitev?« ni vplival na njihovo poklicno odločitev. 

 

22,3% učencev meni, da ima dejavnik »Ali je poklic, v katerem se trenutno z lahkoto dobi 

zaposlitev?« zelo velik oziroma velik vpliv na izbiro srednje šole. Skoraj polovica učencev 

(49,1%) meni, da ima dejavnik »Ali je poklic, v katerem se trenutno z lahkoto dobi zaposlitev?« 

majhen oziroma zelo majhen vpliv. 28,6% učencev trdi, da ta dejavnik nima vpliva na izbiro 

srednje šole.  

 

Rezultati kažejo, da so temu dejavniku dijaki (M=2,81) pripisali malo višjo oceno kot učenci 

(M=2,58). Razlike niso bile statistično pomembne (t=1,428, α=0,154). 

 

Šolski uspeh 

 

Ocene zadnjega triletja v osnovni šoli se upoštevajo pri vpisu na izbrane srednje šole. Zato učni 

uspeh lahko vpliva na izbiro srednje šole (Zver, 2008). Tudi Repanškova (2007) je ugotovila, 

da je učni uspeh pomemben dejavnik pri poklicni odločitvi. 
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Pri dijakih 28,4% anketirancev pravi, da je šolski uspeh zelo veliko oziroma veliko vplival na 

njihovo poklicno odločitev. 38,7%  dijakov meni, da je šolski uspeh malo oziroma zelo malo 

vplival na njihovo poklicno odločitev. Pri nekaj manj kot tretjini dijakov (32,9%) pa šolski 

uspeh ni imel pomembnega vpliva na izbiro srednje šole. 

 

Več kot polovica učencev (59,0%) učencev meni, da ima šolski uspeh zelo velik oziroma velik 

vpliv na njihovo poklicno odločitev oziroma izbiro srednje šole. 29,4% učencev je mnenja, da 

ima šolski uspeh malo oziroma zelo malo vpliva na izbiro srednje šole. 11,6% učencev pa trdi, 

da šolski uspeh nima vpliva na izbiro programa srednješolskega izobraževanja. 

 

Rezultati kažejo, da so se učenci močneje strinjali, da je šolski uspeh pomemben odločitveni 

dejavnik poklicne odločitve (M= 3,61), kot dijaki (M= 2,58). Razlike so bile statistično 

pomembne (t=-6,097, α=0,00). 

 

Denar/ugled, ki bi mi ga poklic prinesel 

 

19,4% dijakov je mnenja, da je imel dejavnik »denar/ugled, ki bi mi ga poklic prinesel«, zelo 

velik oziroma velik vpliv na izbiro srednje šole. Skoraj polovica dijakov (48,3%) trdi, da je imel 

dejavnik »denar/ugled, ki bi mi ga poklic prinesel«, majhen oziroma zelo majhen vpliv na 

poklicno odločitev. Pri nekaj manj kot tretjini dijakov (32,3%) pa dejavnik »denar/ugled, ki bi 

mi ga poklic prinesel«, ni imel vpliva na poklicno odločitev oziroma izbiro srednješolskega 

izobraževalnega programa. 

 

Skoraj tretjina učencev (28,6%) je mnenja, da ima dejavnik »denar/ugled, ki bi mi ga poklic 

prinesel«, zelo velik oziroma velik vpliv na poklicno odločitev. Polovica učencev (50,0%) je 

mnenja, da ima dejavnik »denar/ugled, ki bi mi ga poklic prinesel«, majhen oziroma zelo 

majhen vpliv na izbiro srednje šole oziroma poklicno odločitev. Preostalih 21,4% učencev pa 

trdi, da dejavnik »denar/ugled, ki bi mi ga poklic prinesel«, nima vpliva na izbiro srednje šole. 

 

Da je denar, ki bi mi ga poklic prinesel, pomemben odločitveni dejavnik, so se močneje strinjali 

učenci (M= 2,81) kot dijaki (M=2,41). Razlike so bile statistično pomembne (t=-2,588, α=0,01).   

 

Poklicno svetovanje 

 

Različni avtorji (Zinis, 2007; Vorhaus, 2010) ugotavljajo, da na uspešno vodeno karierno pot 

posameznika vpliva celoten izobraževalni sistem. Učenci preko izobraževanja razvijajo svoje 

spretnosti in hkrati iščejo okolje, v katerem se dobro počutijo. To pa vpliva na boljšo učno 

uspešnost in spoznavanje samega sebe. 

 

V anketni vprašalnik sem kot dejavnik, ki vpliva na izbiro srednje šole, vključila tudi poklicno 

svetovanje, saj sem želela izvedeti, ali ga lahko uvrstim na seznam pomembnejših dejavnikov 

v očeh osnovnošolcev. Rezultati kažejo, da 18,0% dijakov pravi, da je imelo poklicno 

svetovanje zelo velik oziroma velik vpliv na njihovo poklicno odločitev. Nekaj manj kot 

polovica dijakov (41,3%) meni, da je imelo poklicno svetovanje majhen oziroma zelo majhen 

vpliv na izbiro srednje šole. 40,7% dijakov trdi, da poklicno svetovanje ni imelo vpliva na 

njihovo izbiro srednje šole. 

 

14,3% učencev trdi, da ima poklicno svetovanje zelo velik oziroma velik vpliv na izbiro 

programa srednješolskega izobraževanja. Skoraj polovica učencev (49,1%) je mnenja, da ima 
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poklicno svetovanje majhen ali zelo majhen vpliv na poklicno odločitev. Več kot tretjina 

učencev (36,6%) pa meni, da poklicno svetovanje nima vpliva na njihovo poklicno odločitev. 

 

T-test za neodvisne vzorce ni pokazal statistično pomembnih razlik med učenci (M=2,21) in 

dijaki (M=2,23) v oceni vpliva poklicnega svetovanja na poklicno odločitev (t=0,079, α=0,937).  

 

Praktična priprava jedi pri izbirnih predmetih in pouku gospodinjstva 

 

23,2% dijakov trdi, da je imela praktična priprava jedi pri izbirnih predmetih in pouku 

gospodinjstva zelo velik oziroma velik vpliv na izbiro programa srednješolskega izobraževanja. 

Pri nekaj manj kot tretjini dijakov (27,7%) je imela priprava praktičnih jedi pri izbirnih 

predmetih in pouku gospodinjstva majhen oziroma zelo majhen vpliv na poklicno odločitev. 

49,1% dijakov je mnenja, da praktična priprava jedi pri izbirnih predmetih in pouku 

gospodinjstva ni imela vpliva na izbiro srednje šole. 

 

3,6% učencev je mnenja, da ima praktična priprava jedi pri izbirnih predmetih in pouku 

gospodinjstva velik vpliv na poklicno odločitev. 21,4% učencev trdi, da ima praktična priprava 

jedi pri izbirnih predmetih in pouku gospodinjstva majhen ali zelo majhen vpliv na poklicno 

odločitev oziroma izbiro srednje šole. Večina učencev (75,0%) pravi, da praktična priprava jedi 

pri izbirnih predmetih in pouku gospodinjstva nima vpliva na izbiro srednje šole.  

 

Iz rezultatov je razvidno, da so dijaki (M=2,21) višje ocenili pomembnost vpliva praktične 

priprave jedi pri izbirnih predmetih in pouku gospodinjstva na poklicno odločitev kot učenci 

(M=1,44). Razlike so bile statistično pomembne (t=5,224, α=0,00). 

 

Predmet gospodinjstvo 

 

Učni načrt predmeta gospodinjstvo zajema različne prehranske vsebine, ki bi lahko vplivale na 

izbiro srednješolskega izobraževalnega programa na živilski šoli. Učenci se v 6. razredu 

preizkusijo v praktični pripravi jedi, seznanijo s hranilnimi snovmi in drugimi temami, ki so 

prav tako v učnih načrtih predmetov živilske srednje šole. Zato sem želela izvedeti, ali se je 

morda kdo od anketirancev zaradi vsebin predmeta gospodinjstvo odločil za živilsko šolo. 

 

15,5% dijakov trdi, da je imel predmet gospodinjstvo zelo velik oziroma velik vpliv na izbiro 

srednje šole. 32,9% dijakov pravi, da je imel predmet gospodinjstvo majhen oziroma zelo 

majhen vpliv na poklicno odločitev se je odločilo. 51,6% dijakov meni, da vsebine predmeta 

gospodinjstvo niso imele vpliva na izbiro srednješolskega izobraževalnega programa.  

 

Zelo malo učencev (2,7%) meni, da ima predmet gospodinjstvo velik vpliv na njihovo poklicno 

odločitev. 19,6% učencev trdi, da ima predmet gospodinjstvo majhen ali zelo majhen vpliv na 

njihovo izbiro srednje šole. Večina učencev (77,7%) meni, da vsebine predmeta gospodinjstvo 

nimajo vpliva na izbiro srednje šole oziroma poklicno odločitev.  

 

Rezultati kažejo, da so dijaki (M=2,01) višje ocenili pomembnost vpliva predmeta 

gospodinjstvo na poklicno odločitev kot učenci (M=1,35). Razlike so statistično pomembne 

(t=5,019, α=0,00). 
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Mnenje/želje staršev 

 

Starši na karierno odločitev mladostnikov lahko vplivajo posredno ali neposredno. Rutar 

Lebanova (2015) navaja, da otrok v družinskem okolju razvija svojo samopodobo, gradi 

medosebne odnose, dobiva občutek varnosti in oblikuje svojo identiteto, vse te lastnosti kasneje 

vplivajo na izbiro srednje šole.  

 

Na podlagi navedenih izsledkov sem med preverjane dejavnike vključila tudi vpliv staršev. 

 

Rezultati (Tabela 21) kažejo, da 12,9% dijakov meni, da so imela mnenja in želje staršev zelo 

velik oziroma velik vpliv na njihovo poklicno odločitev. 38,8% dijakov je mnenja, da so imela 

mnenja in želje staršev majhen oziroma zelo majhen vpliv na izbiro srednje šole. Za 48,3% 

dijakov mnenje in želje staršev niso imeli pomembnega vpliva na izbiro programa 

srednješolskega izobraževanja. 

 

10,7% učencev meni, da ima mnenje staršev zelo velik oziroma velik vpliv na izbiro srednje 

šole. Malo več kot polovica učencev (54,4%) je mnenja, da imajo mnenja/želje staršev majhen 

oziroma zelo majhen vpliv na poklicno odločitev. 34,9% učencev  pa meni, da mnenje in želje 

staršev nimajo vpliva na poklicno odločitev.  

 

Rezultati (Tabela 21) so pokazali da so učenci (M=2,24) ocenili vpliv mnenj/želja staršev za 

bolj pomembnega kot dijaki (M=1,99), vendar razlike niso bile statistično pomembne (t=-1,777, 

α=0,077). 

 

Prijatelji 

 

V več raziskavah (Koech idr., 2016; Repanšek, 2009) navajajo, da obstaja pozitivna povezanost 

med izbiro poklicne poti učenca in enake poti njegovega prijatelja/vrstnika. 

Z raziskavo sem zato poskušala ugotoviti, ali so na izbiro srednje šole vplivali tudi vrstniki 

vključenih anketirancev. 

 

Kot razberemo iz Tabele 21, 12,3% dijakov trdi, da so imeli prijatelji zelo velik oziroma velik 

vpliv pri poklicni odločitvi oziroma izbiri srednješolskega izobraževalnega programa. 28,4% 

dijakov je mnenja, da so imeli prijatelji majhen oziroma zelo majhen vpliv na izbiro 

srednješolskega izobraževalnega programa. Več kot polovica dijakov (59,3%) meni, da 

prijatelji niso vplivali na njihovo izbiro srednje šole. 

 

10,7% učencev trdi, da imajo prijatelji zelo velik oziroma velik vpliv na njihovo izbiro srednje 

šole. Več kot polovica učencev (50,9%) trdi, da imajo prijatelji majhen oziroma zelo majhen 

vpliv na izbiro srednje šole. Dobra tretjina učencev (38,4%) navaja, da prijatelji nimajo vpliva 

na izbiro srednje šole.  

 

Rezultati kažejo, da so učenci (M=2,13) višje ocenili vpliv prijateljev na poklicno odločitev kot 

dijaki (M=1,83). Razlike so bile statistično pomembne (t=-2,115, α =0,035). 

 

Finančno stanje moje družine 

 

10,4% dijakov je mnenja, da je imelo finančno stanje družine zelo velik oziroma velik vpliv na 

izbiro srednje šole. Pri 18,6% dijakov je imelo finančno stanje družine majhen oziroma zelo 



Medved, M. (2018). Vpliv predmeta gospodinjstvo na poklicno odločitev osnovnošolcev. (Magistrsko delo). 

Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

 

45 

 

majhen vpliv na poklicno odločitev. Večina dijakov (71,0%) meni, da finančno stanje družine 

ni vplivalo na izbiro srednje šole.  

 

Malo učencev (7,2%) pravi, da ima finančno stanje družine velik vpliv na izbiro srednje šole. 

29,5% učencev trdi, da ima finančno stanje družine majhen ali zelo majhen vpliv na poklicno 

odločitev. Več kot polovica učencev (63,3%) je mnenja, da  finančno stanje družine nima vpliva 

na izbiro srednje šole oziroma poklicno odločitev. 

 

 Iz rezultatov je razvidno, da so učenci (M=1,70) pomembnosti vpliva finančnega stanja moje 

družine na poklicno odločitev pripisali nekoliko višjo oceno kot dijaki (M=1,64). Razlike niso 

bile statistično pomembne (t= -0,423, α=0,673). 

 

Obiskovanje izbirnih predmetov načini prehranjevanja in sodobna priprava hrane 

 

Tako kot v učnem načrtu za predmet gospodinjstvo je tudi v učnem načrtu izbirnih predmetov 

načini prehranjevanja in sodobna priprava hrana veliko vsebin, ki bi lahko vplivale na izbiro 

živilske šole. Pri teh dveh predmetih se učenci preizkusijo v praktični pripravi jedi in drugimi 

prehranskimi vsebinami. Želela sem ugotoviti, ali sta morda ta dva predmeta vplivala na 

poklicno odločitev anketirancev.  

 

Malo dijakov (5,8%) navaja, da je imelo obiskovanje izbirnih predmetov zelo velik oziroma 

velik vpliv na izbiro programa srednješolskega izobraževanja. 25,8% dijakov meni, da je imelo 

obiskovanje izbirnih predmetov majhen oziroma zelo majhen vpliv na izbiro srednje šole. Več 

kot polovica dijakov (68,4%) meni, da obiskovanje izbirnih predmetov načini prehranjevanja 

in sodobna priprava hrane ni imelo vpliva na njihovo poklicno odločitev oziroma izbiro srednje 

šole. 

 

Zelo malo učencev (0,9%) meni, da ima obiskovanje izbirnih predmetov načini prehranjevanja 

in sodobna priprava hrane velik vpliv na poklicno odločitev. 15,2% učencev  je mnenja, da ima 

obiskovanje izbirnih predmetov načini prehranjevanja in sodobna priprava hrane majhen 

oziroma zelo majhen vpliv na izbiro srednje šole. Večina učencev (83,9%) navaja, da ima 

obiskovanje izbirnih predmetov načini prehranjevanja in sodobna priprava hrane zelo majhen 

vpliv oziroma nima vpliva na izbiro srednje šole oziroma poklicno odločitev. 

 

Rezultati kažejo, da so nekoliko boljšo oceno pripisali dijaki (M=1,61) kot učenci (M=1,23). 

Razlike so bile statistično pomembne  (t=3,528, α=0,00). 

 

Izračun srednje vrednosti je pokazal, da so tako učenci kot tudi dijaki vpliv obiskovanja izbirnih 

predmetov načini prehranjevanja in sodobna priprava hrane na poklicno odločitev v večini 

ocenili z najnižjo oceno.  

3.2.5 Izbrane srednje šole 

Na koncu anketnega vprašalnika so učenci zapisali, na katere srednje šole se želijo vpisati 

oziramo med katerimi izbirajo. Nekateri učenci, predvsem osmošolci, so napisali, da še ne vedo 

oziroma ne razmišljajo o tem. Dijaki pa so zapisali, med katerimi srednjimi šolami so poleg 

izbrane srednje šole še izbirali. Nekaj dijakov med srednjimi šolami ni izbiralo, saj je bila 

njihova edina izbira srednja šola za živilstvo. 
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Naštete srednje šole med učenci: 

 Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik 

 Srednja vzgojiteljska šola 

 Srednja strojna in kemijska šola 

 Gimnazija Šentvid 

 Gimnazija Šiška 

 Gimnazija Vič 

 Gimnazija Poljane 

 Srednja šola Domžale 

 Srednja šola za gostinstvo in turizem 

 Srednja zdravstvena šola Ljubljana 

 Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana (Vegova) 

 Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana 

 Škofijska klasična gimnazija 

 Gimnazija Bežigrad 

 Gimnazija Ledina 

 Srednja ekonomska šola Ljubljana 

 Srednja frizerska šola Ljubljana 

 Srednja medijska in grafična šola Ljubljana 

 Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad 

 Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo 

 Srednja lesarska šola 

 Gimnazija Moste 

 Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana 

 Biotehniški izobraževalni center Ljubljana 

 Srednja trgovska šola Ljubljana 

*Opomba: Srednje šole so navedene po pogostosti navajanja (od najbolj pogoste do najmanj 

pogoste). 

 

Naštete srednje šole med dijaki: 

 Srednja zdravstvena šola 

 Srednja šola za oblikovanje in fotografijo 

 Srednja vzgojiteljska šola 

 Srednja šola za gostinstvo in turizem 

 Srednja frizerska šola 

 Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana 

 Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana (Vegova) 

 Srednja ekonomska šola 

 Srednja strojna in kemijska šola 

 Gimnazija Šiška 

 Srednja šola in gimnazija Rudolfa Maistra Kamnik 

 Gimnazija Šentvid 

 Gimnazija Litija 

*Opomba: Srednje šole so navedene po pogostosti navajanja (od najbolj pogoste do najmanj 

pogoste). 
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4 ZAKLJUČEK 

V literaturi zasledimo več dejavnikov, ki vplivajo na poklicne odločitve mladih. Namen 

magistrskega dela je bil ugotoviti, ali lahko predmet gospodinjstvo uvrstimo na seznam 

dejavnikov, ki vplivajo na izbiro srednje šole oziroma karierno odločitev učencev. Z raziskavo 

sem tako najprej pridobila povratno informacijo, kako dobro se učenci oziroma dijaki še 

spomnijo vsebin  obveznega predmeta gospodinjstvo. Tako učenci kot tudi dijaki so največkrat 

navedli, da so praktično pripravljali hrano. Tudi večina ostalih naštetih vsebin je bila povezana 

s prehrano. Našteli so na primer še: bolezni, povezane s prehrano, prehranska piramida, priprava 

pogrinjka in podobno. Nekaj anketirancev se je spomnilo vsebin iz tematskega sklopa Tekstil 

in oblačenje. Nihče pa se ni spomnil, da bi pri pouku gospodinjstva obravnavali vsebine iz 

sklopa Ekonomika gospodinjstva. Tretjina anketirancev (29,7%) se ni spomnilo nobene vsebine 

iz predmeta gospodinjstvo. 

 

Z raziskavo sem želela ugotoviti tudi, koliko učencev oz. dijakov je obiskovalo izbirne 

predmete načini prehranjevanja in sodobna priprava hrane in kako oni ocenjujejo vpliv 

gospodinjskih  predmetov na poklicne odločitve. Rezultati raziskave so pokazali, da je več kot 

polovica anketiranih dijakov srednje živilske šole (52,2%) v osnovni šoli obiskovala izbirni 

predmet, ki poglablja vsebine s področja prehrane. Najpogostejši odločitveni dejavnik za 

vključitev v izbirni predmet je bila želja naučiti se praktično pripraviti jedi (35,5%). Če temu 

dodamo še ostale dejavnike, ki so povezani z lastnim zanimanjem oziroma z zanimanjem za 

prehrano, dojemanjem vsebin kot pomembnih za nadaljnje šolanje, lahko ugotovimo, da bi bil 

skupni delež odgovorov 62,0%. Torej se je več kot polovica dijakov odločila za izbirna 

predmeta zaradi lastnih zanimanj. 42,6% dijakov se je tudi strinjalo, da so se zaradi predmeta 

gospodinjstvo oziroma izbirnih predmetov (SPH, NPH) bolj začeli zanimati za prehranske 

vsebine. Da so se zaradi predmetov gospodinjstvo oziroma izbirnih predmetov (SPH, NPH) 

bolj začeli zanimati za poklice, ki so povezani s prehrano (kuharstvo, dietetika …), je navedlo 

40,6% dijakov.  

 

Več kot polovica anketiranih učencev (57,2%) je obiskovala izbirni predmet, ki poglablja 

vsebine s področja prehrane. Najpogostejši odločitveni dejavnik za vključitev v izbirni predmet 

je bila lahka pridobitev dobre ocene (37,5%), temu pa je sledila želja pa učenju pripravljanja 

različnih jedi (29,5%). Če temu dodamo še ostale dejavnike, ki so povezani z lastnim 

zanimanjem oziroma z zanimanjem za prehrano, dojemanjem vsebin kot pomembnih za 

nadaljnje šolanje, lahko ugotovimo, da bi bil skupni delež odgovorov 34,0%.Torej se je dobra 

tretjina učencev odločila za izbirna premeta zaradi lastnih zanimanj. Približno tretjina učencev 

(28,6%) se je strinjala, da se je zaradi predmeta gospodinjstvo in izbirnih predmetov (SPH, 

NPH) bolj začela zanimati za prehranske vsebine. Trditev, da so se zaradi predmetov 

gospodinjstvo oziroma izbirnih predmetov (SPH, NPH) bolj začeli zanimati za poklice, ki so 

povezani s prehrano (kuharstvo, dietetika …), je zanikala večina učencev (95,5%). 

 

Z raziskavo sem želela ugotoviti tudi, kakšno pomembnost učenci/dijaki pripisujejo izbranim 

odločitvenim dejavnikom, med katerimi so bili tudi predmet gospodinjstvo in oba izbirna 

predmeta s področja gospodinjstva.  Dejavnikov je bilo 12. Rezultati so pokazali, da je tako za 

učence kot dijake najpomembnejši odločitveni dejavnik lastno zanimanje. Dijaki so na drugo  

mesto uvrstili sposobnosti in na tretje možnost zaposlitve. Učenci pa so na drugo mesto uvrstili 

šolski uspeh in na tretje sposobnosti. Predmet gospodinjstvo so dijaki srednje živilske šole 

uvrstili na osmo mesto, učenci pa na enajsto mesto. Dejavnik praktična priprava jedi  so dijaki 

srednje živilske šole uvrstili na sedmo mesto, učenci pa na deseto. Obiskovanje izbirnih 

predmetov po mnenju dijakov in učencev najmanj vpliva na odločitev o nadaljnjem šolanju.  

Kljub temu lahko trdimo, da vloga predmetov gospodinjstva ni zanemarljiva, saj učencem 
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ponujajo možnosti  za razvijanje znanj in veščin na področju, za katerega so izkazali lastno 

zanimanje.  

 

Na podlagi dobljenih rezultatov sklepam, da predmet gospodinjstvo oz. izbirni predmeti s 

področja gospodinjstva  za učence, ki jih zanima določena vsebina (v tem primeru prehranski 

sklop), lahko predstavlja možnost za poglabljanje znanja in veščin s področja lastnega 

zanimanja, ki je pomembno povezno tudi z nadaljnjimi poklicnimi odločitvami. V nadaljevanju 

bi bilo tako smiselno raziskavo razširiti na večji vzorec srednješolcev, ki so se vpisali v 

programe, ki so vsebinsko povezani s predmetnim področjem gospodinjstva.  
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6 PRILOGE 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Pozdravljeni! 

Sem študentka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, smer dvopredmetni učitelj 

gospodinjstvo kemija. Pripravljam magistrsko delo z naslovom Vpliv predmeta gospodinjstvo 

na poklicno odločitev osnovnošolcev. Na to temo bi rada zbrala podatke in zato potrebujem 

vašo pomoč. Vprašalnik je anonimen in dobljene podatke bom uporabila samo v raziskovalne 

namene. Prosim vas, da si vzamete nekaj časa in natančno preberete vprašanja in nanje iskreno 

odgovorite. 

 

Za vašo pomoč se vam že vnaprej zahvaljujem. 

 

Spol: _____ Starost: _____ 

 

Razred/ letnik: 

a)  8. razred osnovne šole 

b) 9. razred osnovne šole 

c) 1. letnik srednje šole 

 

1. Katerih vsebin iz predmeta gospodinjstvo se spominjaš (naštej 3)? 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

2. Ali si obiskoval(a)/obiskuješ izbirna predmeta Načini prehranjevanja in Sodobna 

priprava hrane? 

a)Oba. 

b)Samo predmet Načini prehranjevanja. 

c)Samo predmet Sodobna priprava hrane. 

č) Nobenega. 

 

3. Ali se strinjaš z naslednjo trditvijo: 

a)Zaradi predmeta gospodinjstvo oz. izbirnih predmetov(SPH, NPH) sem se začel bolj zanimati  

za prehranske vsebine.      DA     NE 

b)Zaradi predmeta gospodinjstvo oz.  izbirnih predmetov(SPH, NPH) sem se začel bolj 

zanimati  za poklice, ki so povezani s prehrano (kuharstvo, dietetika….)      DA      NE 

 

4. Zakaj si izbral(a) prav ta dva izbirna predmeta? (Možnih je več odgovorov.) 

a) Zanimajo jo me prehranske vsebine. 

b) Želel(a) sem se naučiti pripravljati različne jedi. 

c) Pri tem predmetu je bilo lahko dobiti dobro oceno. 

č) Ostali izbirni predmeti mi niso bili všeč. 

d) Ker bi mi te vsebine koristile pri nadaljnjem šolanju. 

e) Drugo: ___________________________________________________________________ 



 

 

 

 

5. Koliko meniš, da so v tabeli navedeni dejavniki vplivali na tvojo izbiro programa 

srednješolskega izobraževanja? 

 

6. Med katerimi srednjimi šolami/gimnazijami si izbiral(a)/izbiraš? 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

 

 Ni vplivalo Zelo malo Malo   Veliko  Zelo veliko 

a) šolski uspeh      

b) mnenje/želja staršev      

c) prijatelji      

č) predmet gospodinjstvo      

d) obiskovanje izbirnih 

predmetov SPH oz. NPH 

     

e) sposobnosti      

f) poklicno svetovanje      

g) lastna zanimanja      

h) denar, ugled, ki bi mi ga 

prinesel poklic 

     

i) finančno stanje moje 

družine 

     

j) ali je poklic v katerem se 

trenutno z lahkoto dobi 

zaposlitev 

     

k) praktična priprava jedi 

pri izbirnih predmetih in 

pouku gospodinjstva 

     


