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Povzetek 
 

 V diplomski nalogi sem se posvetila izobraževalnemu sistemu v Sloveniji. 

Predstavila sem značilnosti različnih izobraževalnih programov, v katere so vključeni 

posamezniki. Največjo pozornost sem posvetila učencem osnovnih šol s 

prilagojenim programom. Tako kot vsi mladostniki se tudi učenci osnovnih šol s 

prilagojenim programom srečujejo z izzivi pravilne poklicne izbire. Predstavila sem, 

kakšne in koliko možnosti imajo mladostniki. Posvetila sem se tudi dejavnostim 

poklicne orientacije, s katerimi lahko osnovne šole in svetovalni delavci sodelujejo pri 

oblikovanju poklicnih interesov, oz. pomagajo svojim učencem pri oblikovanju 

poklicnih odločitev. Poklicno izobraževanje je spreminjajoči se koncept, ki je odvisen 

tako od gospodarskih kot socialnih potreb in značilnosti družbe, zato sem velik 

poudarek v teoretičnem delu namenila spremembam in značilnostim poklicnega in 

strokovnega izobraževanja v Sloveniji.   

V drugem, empiričnem, delu diplomske naloge sem predstavila rezultate raziskave, v 

katero so bili vključeni devetošolci osnovne šole s prilagojenim programom in dijaki 

nižjih poklicnih šol. Zanimalo me je, koliko poklicnih programov imajo na voljo in za 

katere in zaradi katerih razlogov se zanje v večji meri odločajo.  Poklic, za katerega 

se učenci in dijaki izobražujejo, pogosto ni tisti, ki bi si ga želeli.  

 

Ključne besede: izobraževanje v Sloveniji, osnovna šola s prilagojenim programom, 

otroci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju, poklicna orientacija, nižje poklicno 

izobraževanje 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
 

This diploma paper concentrates on the educational system in Slovenia. It depicts 

the characteristics of various education programmes that include individuals. The 

most attention is paid to the pupils of special education primary schools. As any 

young person, special education primary school pupils are also met with challenges 

of making the right career choice. The diploma paper presents the options that pupils 

with special needs have. Furthermore, the activities of career orientation which 

primary schools and counsellors use when forming profession interests or helping 

their pupils with making career choices are also presented. Vocational education is 

an ever changing concept depending on both economic and social needs, and 

characteristics of the society, hence a big part of the theoretical part of this diploma 

paper is dedicated to changes, and features of vocational and professional education 

in Slovenia.  

 

In the empiric part of the diploma paper the results of a research including 9th grade 

pupils of a special education primary school, and students of lower vocational 

schools are presented. My interest was the number of programmes there is at their 

disposal, what are their choices, and the reasons they decide for a certain 

programme. The profession they study for is often not the one they want. 

 

 

Key words: education in Slovenia, special education primary school, children with 

mental impairment, career orientation, lowers vocational schools 
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Uvod 
 

Življenje je polno odločitev. Nekatere so težke in odločilne, spet druge lahke in 

morda nepomembne. Odločati pa se moramo vsi. Pri tem nam pomagajo starši, 

prijatelji, lahko popolni neznanci in izkušnje. Naše odločitve vplivajo na prvem mestu 

na nas same, pomemben vpliv pa imajo lahko tudi na širšo družbo.  

Ena izmed najpomembnejših odločitev v življenju je odločitev za poklic. Kot 

neizkušen mladostnik se odločaš o svojem bodočem načinu življenja. Seveda sistem 

izobraževanja omogoča, da si premisliš oz. se izobražuješ za več različnih poklicev, 

kar pa podaljša čas izobraževanja, zato se je smiselno pravilno odločiti že po 

zaključeni osnovni šoli. Najpomembnejši člen v odločitvi je posameznik, ki posluša 

nasvete staršev, njihove poklicne izkušnje, šolske svetovalne delavce, ki mu 

predstavijo možnosti, spremlja pa tudi javno, družbeno in politično življenje in 

spoznava družbeni odnos do poklicev.  

Verjamem, da si vsak želi opravljati poklic, v katerem bo spoštovan. Poklic, ki mu bo 

omogočal tako osebni razvoj kot finančno neodvisnost. Do cilja – poklica pa 

posameznik pride z uspešnim zaključkom različnih izobraževalnih programov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teoretični del 
 

1. Izobraževanje v Sloveniji  
 

V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji1 je med splošnimi načeli 

vzgoje in izobraževanja zapisano: »Oblikovanje samostojnega, razmišljajočega in 

odgovornega posameznika, ki se opira na kakovostno pridobljeno znanje in socialne 

in druge spretnosti, je temeljni cilj vzgoje in izobraževanja.« S pravičnostjo v 

izobraževanju omogočamo enakost izobraževalnih možnosti in posledično vsi 

državljani dobijo enake možnosti za uspeh v življenju. Vsi pa imajo pravico do 

kakovostne vzgoje in izobraževanja. 2   

Sledi kratek opis posameznih izobraževalnih programov v Sloveniji, kakšne so 

njihove osnovne značilnosti in na kakšen način vplivajo s svojimi vsebinami na 

poklicno izbiro udeležencev.  

 

1.1. Predšolska vzgoja 
 

Predšolsko vzgojo v vrtcih izvajajo javni in zasebni vrtci. V vrtce se vključujejo otroci, 

ko dopolnijo starost 11 mesecev, do vstopa v šolo. Predšolska vzgoja ni obvezna. 

Zagotavljanje predšolske vzgoje je ena izmed temeljnih nalog občine, zato vrtce 

ustanavljajo in financirajo občine.3  

Najpomembnejše naloge vrtca so po mnenju slovenskih vzgojiteljev vzgoja otrok k 

samostojnosti, pomoč staršem pri vzgoji ter zagotavljanje priložnosti otrokom za igro 

in druženje z vrstniki. Prav tako so jim pomembni kurikularni cilji, kot so spodbujanje 

otrokovega zaupanja vase, samostojnost pri izbiri in odločanju ter strpnosti in 

spoštovanje do drugih. 4   Že v predšolskem obdobju lahko opazimo družbene 

vsebine, ki vplivajo na posameznika pri izbiri poklica. V vrtcu se otroci seznanjajo z 

vsebinami vsakdanje življenja in z različnimi poklici5 (po navadi predstavitve poklicev 

                                                
1 Bela knjiga, 2011,str. 13-14 
2 Ibid.str.13 
3 Ministrstvo za izobraževanje, 2012 
4 Bela knjiga, 2011, str.73 
5 Glej Kurikul za vrtce, 2012, str 32-33 
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staršev, ali poklicev, značilnih za njihovo domače okolje). Otroci že od malega 

spoznavajo različnost in možnost izbire.  

 

1.2. Osnovnošolsko izobraževanje 
 

Osnovna šola je obvezna za otroke, stare od 6. do 15. leta starosti. V prvi razred se 

vpisujejo učenci, ki v letu začetka šolanja dopolnijo šest let.6  

Osnovnošolsko izobraževanje izvajajo osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim 

programom, glasbene šole ter zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi 

potrebami. Osemletno osnovnošolsko izobraževanje se je izteklo v šolskem letu 

2007/2008, od šolskega leta 2008/2009 osnovnošolsko izobraževanje poteka po 

programu devetletne osnovne šole. 7 

Osnovna šola obsega obvezni in razširjeni program, ki traja 9 let. Obvezni program 

osnovne šole sestavljajo obvezni predmeti, izbirni predmeti in ure oddelčne 

skupnosti. Razširjeni program, ki ga mora šola ponuditi, vključuje podaljšano bivanje, 

jutranje varstvo, interesne dejavnosti, dodatni in dopolnilni pouk, ure za individualno 

in skupinsko pomoč učencem z učnimi težavami in nadarjenim učencem ter šolo v 

naravi.8  

Osnovna šola je splošno izobraževalna inštitucija, v kateri morajo učenci pridobiti 

znanje za nadaljnje izobraževanje in delovanje v družbi. V okviru spoznavanja sveta 

poklicev šola učencem nudi spoznavanje narave dela v različnih poklicih ter 

možnosti izobraževanja in usposabljanja doma in v tujini. Pri učencih razvija veščine 

za načrtovanje in vodenje poklicne oziroma delovne kariere.9 V osnovni šoli učenci 

natančneje spoznajo poklice in poti do njih. Imajo različne delavnice, interaktivne 

programe za izbiro poklica, na voljo so jim svetovalni delavci, ki jim svetujejo o 

različnih možnostih. Menim, da morajo imeti učenci z zaključitvijo osnovnošolskega 

izobraževanja že izoblikovano predstavo o poklicu, ki bi ga želeli opravljati kasneje v 

                                                
6 Zavod za šolstvo, 2012 
7 Ministrsvo za izobraževanje, 2012 
8 Zavod za šolstvo, 2012 
9 Bela knjiga, 2011,str. 114-116 

http://www.mizks.gov.si/si/solstvo/osnovnosolsko_izobrazevanje/ucni_nacrti/posodobljeni_ucni_nacrti_za_obvezne_predmete/
http://www.mizks.gov.si/si/solstvo/mednarodno_sodelovanje_in_evropske_zadeve/mednarodno_sodelovanje/
http://www.mizks.gov.si/si/solstvo/osnovnosolsko_izobrazevanje/program_osnovne_sole/obvezni_predmeti_v_osnovni_soli/
http://www.mizks.gov.si/si/solstvo/osnovnosolsko_izobrazevanje/program_osnovne_sole/izbirni_predmeti_v_osnovni_soli/


življenju. Seznanjeni morajo biti tudi z načinom izobraževanja za izbrani poklic. Za 

vse poklice pa morajo učenci v srednješolsko izobraževanje.  

 

1.3. Srednješolsko izobraževanje 
 

Srednješolsko izobraževanje v Republiki Sloveniji se deli na splošno, ki se izvaja v 

programih splošne in strokovne gimnazije, ter na poklicno in srednje strokovno in 

tehniško izobraževanje, ki se izvaja v programih nižjega poklicnega izobraževanja, 

srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja, poklicno-

tehniškega izobraževanja in poklicnega tečaja. 10 

Vrste izobraževanj11: 

Izobraževanje Starost in trajanje 

Splošno srednje izobraževanje – gimnazija  15–18 let starosti (4 leta) 

Srednje tehniško in strokovno 

izobraževanje  

15–18 let starosti (4 leta) 

Srednje poklicno-tehniško izobraževanje  15–19 let starosti (3 + 2 leti) 

Srednje poklicno izobraževanje  15–17 let starosti (3 leta) 

Nižje poklicno izobraževanje  15–16 let starosti (2 leti) 

Maturitetni tečaj  (eno leto) 

Poklicni tečaji  (eno leto) 

Tabela 1: Vrste srednješolskih programov v Sloveniji 

Splošno izobraževanje traja 4 leta in se konča z maturo kot obliko zunanjega 

preverjanja znanja ter poleg vpisa na univerzo omogoča tudi vključitev v programe 

višjega in visokošolskega strokovnega izobraževanja. Poklicno in strokovno 

izobraževanje pripravlja vajence in dijake predvsem na opravljanje poklica. Šolanje 

lahko traja od dveh do petih let, odvisno od posameznega programa. Konča se z 

zaključnim izpitom, programi srednjega strokovnega izobraževanja pa s poklicno 

                                                
10 Ibid.str 183 
11 Slovensko šolstvo včeraj, danes, jutri, 2007, str.75 
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maturo omogočajo tudi vključitev v programe višjega in visokošolskega strokovnega 

izobraževanja.12 

Poglavitni cilji srednješolskega izobraževanja v Sloveniji so13:   

- omogočiti splošno izobrazbo in pridobitev poklica vsemu prebivalstvu, 

- omogočiti čim večjemu deležu prebivalstva čim višje ravni ustvarjalnosti, 

- omogočiti čim večjemu deležu prebivalstva čim višjo raven izobrazbe ter 

- omogočiti tudi vključevanje v procese evropskega povezovanja. 

Delež učencev, ki izpolnjujejo osnovnošolsko obveznost ali uspešno končajo 

osnovno šolo ter se v istem letu odločijo za nadaljevanje šolanja v srednjih šolah, se 

je od leta 1990/91 do leta 1995/96 povečal za dobrih 5 odstotkov, in sicer z 88,07 % 

na 93,31 %. Trend visokega deleža mladih, ki nadaljujejo izobraževanje v srednjih 

šolah, se je nadaljeval tudi 1997/98 do 2005/06, ko se je delež 15-letnikov, 

vključenih v izobraževanje, gibal med 95 % in 99 %. Delež se je ohranil tudi naprej, 

tako da lahko rečemo, da danes skoraj vsi učenci po osnovni šoli nadaljujejo z 

izobraževanjem.14  

V štirih ključnih programih poklicnega in strokovnega izobraževanja pa je v letih 

1998/99 do 2010/11 prišlo do absolutnega in relativnega zmanjšanja vpisanih 

dijakov. Najbolj drastično je ta trend opazen pri dvoletnih programih NPI (- 70,03 %) 

in podobno tudi pri triletnih programih SPI (-60,32 %). Štiriletni strokovni programi, ki 

se zaključijo s poklicno maturo, in ki z opravljenim petim predmetom iz splošne 

matrure omogočajo tudi vpis na določene univerzitetne programe, so bili za dijake 

bolj privlačni kot poklicni programi. Še bolj privlačni od štiriletnih strokovnih 

programov pa so štiriletni gimnazijski programi, pri katerih se je delež vpisanih celo 

povečal (+ 11,73 %). Delež generacije, vključene v poklicna programa (dvoletni NPI 

in triletni SPI), se je od leta 1989/1999, ko je obsegal skoraj tretjino dijakov (32,97 

%), do leta 2010/2011 skrčil na 16,83 %. Delež vpisanih v srednje strokovne in 

gimnazijske programe je bil leta 1998/1999 67,03 % do leta 2010/2011 pa se je 

                                                
12 Ministrstvo za notranje zadeve. Informacije za tujce, povzeto 24.april 2012 iz: http://www.infotujci.si/ 
13 The Europian encyklopedia of national education systems. Slovenija, povzeto 24. april 20112 iz 
webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Slovenia:Secondary_and_Post-Secondary_Non-
Tertiary_Education 
14 Bela knjiga, 2011,str. 183-184 

http://www.infotujci.si/


dvignil na 83,17 %.15 Povečevanje vpisa na gimnazijske programe pripisujem tudi 

temu, da mladostniki ne vedo, kateri poklic bi opravljali, zato se vpišejo v splošno 

izobraževalni program. Tako dobijo boljše izhodišče za nadaljevanje izobraževanja 

na visokošolskem in univerzitetnem nivoju in več časa za razmislek o bodočem 

poklicu. Mladostniki, ki pa se zaradi intelektualnih primanjkljajev, tu mislim predvsem 

učence OŠPP, ne morejo vpisati v splošno izobraževalne programe, morajo imeti že 

zgodaj izoblikovane želje in predstave o poklicu, za katerega se lahko izobražujejo.  

 

 

1.4. Izobraževanje oseb s posebnimi potrebami 
 

Otroci s posebnimi potrebami so po zakonu16 otroci z motnjami v duševnem razvoju, 

slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni 

otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni 

otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi 

motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno 

izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali 

prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in 

izobraževanja. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
15 Bela knjiga, 2011, str. 184-186 
16 Zakon o usmerjanju 2011, UL RS, št. 58/2011 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201158&stevilka=2714
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Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in katera ustanova izvaja 

program17: 

 

 

 

 

 

 

Izobraževalni programi s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo in 

prilagojeni izobraževalni programi morajo zagotavljati otrokom s posebnimi 

potrebami možnost, da si pridobijo enakovreden izobrazbeni standard, kot ga 

zagotavljajo izobraževalni programi osnovnošolskega, poklicnega in strokovnega 

izobraževanja ter splošnega srednjega izobraževanja. Za otroke s posebnimi 

potrebami, ki glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje ne morejo 

doseči izobrazbenega standarda po izobraževalnem programu osnovnošolskega 

izobraževanja, se sprejme prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim 

standardom.18  Ti učenci po končanem osnovnošolskem izobraževalnem programu z 

nižjim izobrazbenim standardom lahko nadaljujejo izobraževanje na dvoletnem 

nižjem poklicnem izobraževanju. 

                                                
17 Ibid. 
18 Ibid.  
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2. Značilnosti učencev osnovne šole s prilagojenim programom 
 

Osnovna šola s prilagojenim programom (OŠPP) izvaja izobraževalni program z 

nižjim izobrazbenim standardom. V ta program so vključeni torej učenci, ki ne 

dosegajo minimalnih standardov znanja na redni osnovni šoli oz. so bili tam 

neuspešni. 

V Pravilniku o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi 

potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev oziroma motenj 

otrok s posebnimi potrebami 19 , je v 13. členu zapisano, da se v Prilagojen 

izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, ki ga izvajajo OŠPP,  

usmeri otroke z lažjimi motnjami v duševnem razvoju, otroke z več motnjami, ki 

imajo tudi lažje motnje v duševnem razvoju, izjemoma pa tudi otroke z zmernimi 

motnjami v duševnem razvoju.  

V šolskem letu 2010/11 je bilo v osnovne šole s prilagojenim programom vpisanih 

1323 učencev z lažjimi motnjami v duševnem razvoju, kar predstavlja 81,82 % vseh 

učencev OŠPP. Ostalo so še učenci z govorno-jezikovnimi motnjami (11 %), gluhi in 

naglušni (2,5 %), gibalno ovirani (2 %), slepi in slabovidni (1 %) in otroci s čustveno-

vedenjskimi motnjami (1 %).20 

 

2.1. Otroci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju 
 

Novljanova21 navaja, da je osnovna značilnost otroka z lažjimi motnjami v duševnem 

razvoju zaostanek v kognitivnem, spoznavnem razvoju. To je skupek med seboj 

povezanih sposobnosti posameznika: zaznati okolje, te zaznave integrirati v celoto, 

jim prisoditi pomen in vrednost, jih povezati z izkušnjami in ustrezno nanje reagirati. 

Otroci imajo največ težav pri pridobivanju znanja, spretnosti in navad.   

Otroci imajo torej znižane sposobnosti za šolsko učenje. Spremljajoče težave se 

pogosto pojavijo tudi na vedenjskem, čustvenem in socialnem področju.  

                                                
19 Ur.l. RS, št. 54/2003 
20 Vir: Statistični urad RS 9.5.2012 
21 1997,str. 29 
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Nekaj značilnosti otrok z lažjimi motnjami v duševnem razvoju22: 

- Težave imajo z vidnim zaznavanjem, saj opazijo manj predmetov v naravi in 

na sliki, pri opazovanju so počasni in težko sledijo spremembam oz. 

prehajanju iz enega predmeta na drugega.  

- Težave se pojavljajo pri sprejemanju, shranjevanju in obdelovanju vizualnih in 

avditivnih informacij.   

- Imajo manjše število predstav, ki so vsebinsko skromne, nenatančne in 

nepopolne.   

- Procesa analize in sinteze sta slaba, ne uvidijo povezav med posameznimi 

deli, izločene dele razumejo kot enake in ne ločijo bistvenih delov od 

nebistvenih.  

- Težko odkrijejo razlike, še težje podobnosti.  

- Imajo skromno fantazija in zato je njihova igra preprosta in vrstnikom 

nezanimiva. 

- Obseg pomnjenja in trajanje je slabše razvito. 

- Učno snov si pogosto napačno zapomnijo in jo težko povedo s svojimi 

besedami zaradi skromnega besednega zaklada.  

- Pozornost je kratkotrajna. Velike težave se pojavijo v selektivni pozornosti, s 

katero izločimo bistvene dražljaje od nebistvenih.  

- Govor se počasneje razvija. Otrok ima zožen besedni zaklad. Značilen je 

prazen ali eholaličen govor, ko otrok posname govorni model, a izrečenega 

ne doživlja.  

- Opazijo se večji primanjkljaji v gibalnem razvoju, v telesni sposobnosti in 

zmogljivosti ter v skladnosti gibov. 

- Pogosto ne zmorejo kontrolirati svojega vedenja in zato zaidejo v težave. 

Vedenje pa postane vpadljivo šele v šolskem obdobju kot posledica 

neprilagajanja na šolsko okolje in težav pri premagovanju šolskih zahtev.  

- Pogosto nimajo prijateljev. 

- Zaradi pogostih neuspehov in frustracij imajo osebne težave in težave s 

socialnim prilagajanjem. K temu pripomore okolje, ki jih ne sprejme in ne 

razume. Vrstniki jih ne sprejmejo zaradi neprilagojenega vedenja in ne zaradi 

slabega uspeha.  

                                                
22 Novljan,1997,str. 31-34 



- Imajo nerealistično ali pa negativno samopodobo. Zavedajo se, da ne morejo 

uresničiti pričakovanj okolice.  

Otroci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju potrebujejo za uspešno premagovanje 

težav veliko spodbud, razumevanja in ljubezni okolice. Za uspešno vzgojno in 

izobraževalno delo pa potrebujejo posebne, prilagojene oblike poučevanja 

Naštete značilnosti/težave mladostnikov po končani osnovni šoli s prilagojenim 

programom ne izzvenijo. Na srednješolskem nivoju se te težave kot posledica večjih 

neuspehov lahko še poglobijo. Poveča se tudi čustveno-vedenjska problematika.   

 

V programe nižjega poklicnega izobraževanja pa se poleg učencev OŠPP vključujejo 

tudi učenci z nedokončano osnovno šolo. Ti učenci imajo poleg učnih težav ali 

slabših kognitivnih sposobnosti večje težave tudi pri socialnem prilagajanju na 

zahteve okolja, pogosto so zaradi ponavljajočih neuspehov prisotne vedenjske in 

čustvene motnje. »Čeprav daje osnovna šola s prilagojenim programom v primerjavi 

z redno osnovno šolo manj splošno izobraževalnega znanja, pa daje zato bistveno 

več spretnosti, veščin, navad in vrednot ter orientacij, ki so koristne in pomembne za 

nižje poklicno izobraževanje.«23   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
23 Opara,1997,str. 57. 
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3. Poklicna orientacija pri učencih OŠPP  
 

Konec osnovne šole je točka, na kateri se učenci devetih razredov odločijo, na kateri 

šoli bodo nadaljevali šolanje za svoj poklic. Učenci bi se morali zavedati, da je izbira 

poklica pomembna odločitev in kot taka vredna tehtnega in poglobljenega 

razmisleka. Pa se učenci tega lahko zavedajo?  

Ko govorimo o poklicnem izobraževanju in zaposlovanju, predpostavljamo skladnost 

med sposobnostmi posameznika, njegovimi interesi in željami ter možnostmi okolja. 

Posameznik ima tu odločilno vlogo. Napačna odločitev in izbira poklica je ne le 

neracionalna, temveč posamezniku oteži kasnejše popravljanje poklicne izbire in 

zaposlitve. Učenci, ko zaključijo šolanje v osnovni šoli s prilagojenim programom, so 

praviloma stari od 14 - 16 let. Ali so dovolj zreli za pomembno poklicno odločitev?24 

Največji vpliv na poklicno odločitev so v preteklosti imeli starši in družina. Zaželeno 

je bilo, da je sin prevzel posel od očeta in da se hčere dobro poročijo ali z dvoletnimi 

ali triletnimi poklicnimi šolami hitro pridejo do poklica in zaslužka. Situacija v 

današnjih časih je drugačna. Odločimo se na podlagi lastnih interesov. Oblikujemo si 

stališča do poklica in dela, ki bi ga želeli opravljati.  

Opara25 opisuje, da so interesi učencev OŠPP pogosto označeni kot nediferencirani, 

bolj difuzni, nihajoči, neobstojni, enostavni in spreminjajoči. Izbira poklica je pri njih 

pogosto slepa, impulzivna, emocionalna in avtomatska.  

Po Ginzbergovi 26 teoriji je izbira poklica razvojni proces z več fazami: 

1. Obdobje fantazijskih poklicnih izbir med 6. in 11. letom starosti. V tem 

obdobju otroci verjamejo, da lahko dosežejo vse, česar si želijo, in 

razmišljanje o poklicih vključijo v svoj domišljijski svet.  

2. Obdobje namer med 11. in 17. letom starosti. Tu odločanje temelji na 

izkušnjah ter stopnji zrelosti posameznika. Mladostnik se odloča na osnovi 

informacij, ki mu jih ponuja okolje. Sprva oblikuje interese pod vplivom staršev 

in trenutnih interesnih dejavnosti, nato pa okoli 13. leta spozna, da za 

uspešnost ne zadostujejo le interesi, temveč tudi sposobnosti. Vse bolj se 

                                                
24 Opara, 1997,str. 57 
25 Ibid, str. 57-58 
26 Juriševič, 2011,str.6-7 



zaveda neusklajenosti med lastnimi interesi in možnostmi. V tem obdobju se 

morajo učenci OŠPP odločiti za poklic.  

3. Obdobje realistične izbire med 17. in 20. letom starosti. V tem obdobju 

posameznik uravnoteži subjektivna in objektivna dejstva in poišče kompromis 

med svojo željo in realnimi možnostmi . 

Pri učencih OŠPP je pričakovati več težav pri uvidevanju lastnih zmožnosti in 

usklajevanju teh z okoljem. Zato je smiselno, da učencem OŠPP dodatno 

pomagamo pri izbiri poklica – s poklicno orientacijo, ki jo izvedemo premišljeno in 

poglobljeno.  

Poklicna orientacija so različne dejavnosti, katerih namen je pomagati 

posameznikom pri odločanju o izbiri nadaljnjega izobraževanja, poklica, zaposlitve in 

drugih vprašanjih, povezanih s kariero. 27  Z dejavnostmi poklicne orientacije naj bi 

torej svetovalni delavci pomagali posameznikom spoznati svoje lastnosti,  

sposobnosti in želje pri odločanju o najustreznejšem izobraževanju, usposabljanju in 

zaposlitvi.    

Dejavnosti poklicne orientacije so28: 

- Informiranje, ki posamezniku zagotovi objektivne in resnične informacije o 

izobraževanju in usposabljanju, poklicih, možnosti zaposlitve in podobno.  

Najpogostejša metoda informiranja so različna pisna gradiva, zgibanke in  

brošure. 

- Ugotavljanje in presojanje, ko poklicni svetovalec ali posameznik sam 

oblikuje diagnostično presojo o primernosti posameznika za določene 

poklicne možnosti. Uporablja se psihometrične teste ali računalniške 

pripomočke za samooceno. 

- Dajanje nasvetov, ko svetovalec na podlagi lastnega znanja in izkušenj 

svetuje posamezniku, kaj storiti v posamezni situaciji. 

- Svetovanje, pri katerem svetovalec pomaga posamezniku, da sam razišče 

svoje lastnosti, misli in čustva, da razišče možnosti, ki jih ima na voljo, in 

posledice, ki jih ima izbira, ter da sprejme odločitev. 

                                                
27 Politika zaposlovanja, 2002, str. 232 
28 Ibid. Str. 238-240 
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- Poklicna vzgoja oz. izobraževanje za kariero je program načrtovanih 

izkušenj, s katerimi posameznik razvije veščine, koncepte in znanja, ki mu 

pomagajo pri učinkoviti izbiri poklica.  

- Posredovanje dela ali učnih mest je pomoč posamezniku tako, da dobijo 

določeno delo ali učno/študijsko mesto. 

- Zastopanje je dejavnost, kjer posameznika zastopamo pred institucijo v 

situacijah, ko ima posameznik v instituciji (izobraževalni, delovni ipd.) veliko 

ovir in sporov, ki jih sam ne zmore ali ne zna rešiti. (npr. zastopanje 

brezposelnega posameznika na zavodu za zaposlovanje). 

- Povratna informacija so informacije o potrebah in neizpolnjenih poklicnih, 

izobraževalnih in podobnih željah posameznikov šolam, delodajalcem in 

zavodom za zaposlovanje.  

- Spremljanje je vzdrževanje stika z nekdanjimi posamezniki, ki so bili vključeni 

v kakšno dejavnost poklicne orientacije, da bi ugotovili, kaj se z njimi dogaja in 

ali potrebujejo nadaljnjo pomoč. 

Naštete dejavnosti pa niso zakonsko obvezujoče.  

Danes obstaja na ravni osnovne šole program poklicne orientacije v osmih in devetih 

razredih. To je t. i. »nacionalni program«, ki je zagotovljen vsem učencem. Program 

zagotavlja vsem učencem poklicno informiranje (vključno z ogledi delovnih mest), 

dve predavanji (eno o poklicnem razvoju in odločanju in drugo o izobraževalnem 

sistemu in postopkih vpisa na srednje šole), testiranje sposobnosti, pripomočke za 

samostojno delo, vsaj eno uro individualnega poklicnega svetovanja pred 

dokončanjem osnovne šole in podobno. Med dejavnostmi na šolah je najslabše 

razvita poklicna vzgoja, ki pa je ključnega pomena, saj še tako dobro svetovanje ob 

koncu osnovne šole ne more nadomestiti večletne priprave na vstop na trg dela.29 

Svetovalni delavci navajajo, da so najpogostejši problemi, s katerimi se pri delu z 

učenci in dijaki srečujejo, vzgojni problemi, disciplina, učne težave ter otroci s 

posebnimi potrebami. Poklicne orientacije ne uvrščajo med najpomembnejše 

naloge.30  Lahko rečemo, da je poklicna orientacija zanemarjena, oz. da bi se morali 

bolj posvetiti in potruditi za kvalitetno poklicno orientacijo.  

                                                
29 Politika zaposlovanja, 2002, str. 247 
30 Gabor po Bezić,2007,str. 10 



Bezić 31 je leta 2007 v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje izvedel anketo s 

šolskimi svetovalnimi delavci. Ugotovili so, da je najpomembnejša aktivnost poklicne 

orientacije individualno pogovarjanje z učenci in njihovimi starši. Sledijo posebne 

šolske ure poklicne orientacije in predavanja o izbiri poklica. V zaključnih dveh 

razredih je predvidena izvedba vsaj dveh predavanj na oddelek z vsebinami poklicne 

orientacije, kar pa ni predvideno v kurikulumu. Zato se najpogosteje predavanja 

izvedejo v času nadomeščanj, kar prav gotovo ne pripomore h kakovosti predavanja, 

saj je nenačrtovano in nesistematično. Svetovalni delavci se tudi ne počutijo dovolj 

kompetentne za interpretacijo podatkov o trgu dela, ne poznajo trendov in 

deficitarnih poklicev, kar je pomemben dejavnik poklicne orientacije. Šolski 

svetovalni delavci pogosto sodelujejo z Zavodom za zaposlovanje. Sodelujejo pri 

aktivnostih testiranja s testom MFBT in na timskih razgovorih, na katerih se 

pogovorijo o rezultatih testa MFBT, sodelujejo pri programu Aktivne politike 

zaposlovanja Drugače o poklicih, Vprašalniku o poklicni poti, Poklicni kažipot, 

računalniški program Kam in kako. Svetovalni delavci so s sodelovanjem z Zavodom 

zelo zadovoljni in menijo, da je to sodelovanje potrebno za poklicno orientacijo. Prav 

tako zaupajo programom, ki jih izvajajo na Zavodu. Želeli pa bi si več strokovne 

podpore pri predstavitvi in promociji poklicev, želijo biti primerno obveščeni tudi o 

dolgoročnih trendih na trgu dela, saj gre pri poklicni orientaciji za dolgoročne 

odločitve. Zaradi slabe organizacije poklicne orientacije se svetovalni delavci 

osredotočijo predvsem na testiranja in predstavitev srednjih šol.  

Svetovalni delavci na osnovni šoli s prilagojenim programom prav tako izvajajo 

dejavnosti poklicne orientacije. Izvajajo poklicno in delovno usmerjanje učencev v 8. 

razredu, 9. razredu in v predpoklicnem oddelku. Seznanjajo učence in njihove starše 

s poklici, z možnostmi vpisa v poklicne šole, z rokovnikom vpisa na srednje šole in z 

možnostmi zaposlitve, in sicer v obliki skupinskih predavanj in diskusij ter 

individualnih razgovorov. Pomemben del poklicnega usmerjanja je desetdnevna 

delovna praksa32, na kateri dobijo učenci neposredno izkušnjo o izbranem poklicu. 

                                                
31 Gabor,2011, str. 23-29 
32 Desetdnevno delovno prakso izvajajo v Centru za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan, v Beli 
knjigi pa ni predvidena. 
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Naredijo tudi psihodiagnostični pregled vseh absolventov. Testirajo intelektualne 

sposobnosti, socialno zrelost in emocionalni profil.33 

 

 

4. Opis sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja 
 

Poklicno in strokovno izobraževanje je zelo dinamičem podsistem izobraževanja. 

Hitro in učinkovito se mora odzvati na hitre gospodarske, tehnološke, organizacijske 

in socialne spremembe. Torej je poklicno izobraževanje uspešno le, če je v nenehni 

prenavljanju in posodabljanju. Ta proces pa mora biti dogovor države, delodajalcev, 

sindikatov in šol.34  Na nenehno posodabljanje in prenavljanje pa lahko pogledamo iz 

dveh zornih kotov. Na eni strani menim, da ne sme biti prepogosto, saj se tako 

izobražuje za preveč specifične poklice, ki pa jih zaradi hitrih gospodarskih 

sprememb lahko ne bomo potrebovali čez 20 - 30 let. Takrat bodo ti delavci postali 

nezaposljivi zaradi specifičnosti izobraževalnega programa oz. bodo tehnološki 

višek. Po drugi stani pa hitrih tehnoloških sprememb v gospodarstvu in tehnologiji 

šolski sistemi ne zmorejo dovolj hitro vključiti v svoje kurikule. Torej se dijaki ne 

morejo naučiti vseh kompetenc za poklic. Oba vidika prenavljanja pa lahko uspešno 

zanikamo z vpeljavo dualnega sistema izobraževanja na vse poklicne smeri oz. z 

večjim poudarkom na praktičnem izobraževanju.  

 Poklicno izobraževanje v vsakem izobraževalnem sistemu opravlja tri bistvene 

funkcije35: 

1. Izpeljuje prehod iz šole v delo, 

2. omogoča izobraževanje za graditev poklicne kariere v določeni poklicni 

hierarhiji, 

3. omogoča stalno izpopolnjevanje človekove pripravljenosti na razvoj dela.  

 

 
                                                
33 Vir: Letni delovni načrt 2010/11 Elvire Vatovec, 2010 
34 Pevec Grm, 2008, str.36 
35 Medveš, Muršak. Poklicno izobraževanje – problemi in perspektive, (1993) str. 19 



V Sloveniji imamo več vrst izobraževalnih programov poklicnega in strokovnega 

izobraževanja. 

  
Nižje poklicno izobraževanje (NPI) Traja 2 leti in se zaključi z zaključnim 

izpitom (izdelek in zagovor) 

Srednje poklicno izobraževanje (SPI) Traja 3 leta in se zaključi z zaključnim 

izpitom (izpit iz slovenščine, izdelek oz. 

storitev in zagovor) 

Srednje strokovno izobraževanje (SSI) Traja 4 leta in se zaključi s poklicno 

maturo.  

Poklicno tehniško izobraževanje (PTI) 

(za dijake z zaključenim SPI) 

Traja 2 leti. Zaključi se s poklicno maturo. 

Tabela 2:  Programi poklicnega in strokovnega izobraževanje v Sloveniji36 

Z zaključnim izpitom v programih NPI in SPI dijak pridobi poklicno usposobljenost za 

neposredni vstop na trg dela. Zaključni izpit v NPI omogoča tudi vstop v tri- ali 

štiriletno srednje izobraževanje, zaključni izpit v SPI pa vstop v dvoletno poklicno 

tehniško izobraževanje (PTI). 37 

 

4.1. Nižje poklicno izobraževanje  

 

V programe nižjega poklicnega izobraževanja se lahko vpiše, kdor je izpolnil  

osnovnošolsko obveznost in hkrati uspešno končal najmanj sedmi razred osnovne 

šole (program devetletke), ali kdor je zaključil osnovno šolo po prilagojenem 

programu z nižjim izobrazbenim standardom. 38 

 
Nižje poklicno izobraževanje (NPI) omogoča utrditi in dopolniti splošno izobrazbo na 

področjih, pomembnih za življenjsko in poklicno uspešnost posameznika. Splošno 

znanje se povezuje s strokovnim in praktičnim delom. Dijaki se usposabljajo za 

samostojno opravljanje poklicev ali dela, ki je vnaprej tehnološko pripravljeno, kjer so 

delovni postopki relativno pregledni in standardizirani ter jih je mogoče vnaprej 

                                                
36 Bela knjiga, 2011,str 224-226 
37 Ibid. 
38 Razpis za vpis v srednješolske programe v šolskem letu 2012/2013, 2012,str. 1 
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natančno opredeliti z ustreznimi navodili. Usposabljajo pa se tudi za pomoč pri 

opravljanju kompleksnejših delovnih opravil, značilnih za nekatere poklice širokih 

profilov. Šolanje temelji na praktičnem izobraževanju.39 

Struktura dijakov, ki se vpisuje v NPI, se je v zadnjem desetletju zelo spremenila. Z 

znižanjem števila vpisanih tu sovpada tudi struktura vpisanih dijakov. Povečal se je 

delež dijakov s posebnimi potrebami. Leta 2002/2003 je bilo v NPI dijakov s 

posebnimi potrebami 3,3%, leta 2010/2011 pa že slaba tretjina dijakov, 31,09 %. V 

celotni populaciji dijakov v srednjih šolah so skoraj vsi dijaki (99 %), ki imajo lažjo 

motnjo v duševnem razvoju ali so mejno inteligentni, dijaki NPI. 40 Opaziti je torej, da 

ostaja NPI v sistemu poklicnega izobraževanja zato, da se omogoči dijakom, ki se ne 

morejo vpisati v zahtevnejše programe, usposabljanje za poklic. Čeprav se struktura 

dijakov spreminja, postaja zahtevnejša in bolj raznolika, učitelji ostajajo isti. Tu se 

postavi vprašanje o ustrezni usposobljenosti učiteljev za delo z dijaki.   

V šolskem letu 2010/2011 je bilo v nižje poklicno izobraževalne programe vpisanih 

290 učencev s posebnimi potrebami. Od tega je bilo 148 dijakov z motnjami v 

duševnem razvoju (51 %).41 

Dvoletni programi dijake usposobijo za pridobitev poklica, za dejavno življenje in 

delo, ob izpolnjenih pogojih pa imajo tudi možnost prehoda v triletne poklicne 

programe. 42   Čeprav je dana možnost za nadaljevanje, pa menim, da je le-ta 

malokrat izkoriščena, saj, kot je razvidno tudi iz strukture dijakov, je nadaljevanje za 

dijake z lažjo motnjo v duševnem razvoju in dijake z mejnimi intelektualnimi 

zmožnostmi pretežko, kljub prilagoditvam, ki bi jih bili deležni.  

 

 

 

                                                
39 Srednješolski izobraževalni program, pridobljen 24. 4.2011 na  
portal.mss.edus.si/msswww/programi2011/programi /index.htm 
40 Bela knjiga, 2011,str. 233 
41 Vir: Statistični urad RS 
42 Bela knjiga, 2011, str. 233 

http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2011/programi/index.htm


Programi nižjega poklicnega izobraževanja pa so sledeči43: 

št. Ime izobraževalnega 
programa 

Nadomešča dosedanji program 

1 Obdelovalec lesa Obdelovalec lesa  
2 Obdelovalec lesa (GLU, 

GJM) 

Obdelovalec lesa (gluhi in naglušni)  

3 Pomočnik pri tehnologiji 
gradnje 
 

Gradbinec ,Tesar opažev ,Upravljavec gradbene 
mehanizacije  

4 Pomočnik v biotehniki in 
oskrbi 

Pomočnica gospodinje, Pomočnik kmetovalca , Pomočnik 
mesarja , Pomočnik peka in slaščičarja, Pomočnik v 
živilstvu, Pomočnik v biotehniki  

5 Pomočnik v tehnoloških 
procesih 

Obdelovalec kovin , ličar  

6 Pomočnik v tehnoloških 
procesih (GIB) 

Monter električnih naprav (GIB)  

7 Pomočnik v tehnoloških 
procesih (GLU, GJM) 

Obdelovalec kovin (GLU)  

8 Pomožni administrator 
(GIB) 

Pomožni administrator (GIB)  

9 Preoblikovalec tekstilij Pomočnik konfekcionarja  

10 Preoblikovalec tekstilij 

(GLU, GJM) 

Pomočnik konfekcionarja (gluhi in naglušni)  

Tabela 3: Nižje poklicno izobraževalni programi v šolskem letu 2011/2012 

 

V letu 2012 so prenehali z izvajanjem dveh poklicnih programov Pomočnik steklarja 

in Čistilec objektov. 44 

Iz tabele opazimo, da je 10 nižje izobraževalnih programov. Pri tem je pomembno 

omeniti, da so programi z zaporedno št. 2, 6, 7, 8 in 10 prilagojeni gibalno oviranim 

dijakom, gluhim in naglušnim in dijakom z govorno jezikovnimi težavami. Od ostalih 

programov se razlikujejo v trajanju izobraževanja, ki je tri leta, torej leto dni več. 

Program so podaljšali zaradi specifičnosti poučevanja dijakov. Predmetniki pa se 

vsebinsko bistveno ne razlikujejo.  

Torej imajo dijaki na voljo 5 vsebinsko različnih izobraževalnih programov.  Opazimo, 

da je ministrstvo preimenovalo in preoblikovalo izobraževalne programe. Tako je 

pomočnik konfekcionarja dobil modernejši naziv preoblikovalec tekstilij, obdelovalec 
                                                
43 Srednješolski izobraževalni programi, pridobljeni 24. 4. 2012 na http://portal.mss.edus.si 
44 Ibid.  

http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2012/programi/NPI/obdelovalec_lesa/kazalo.htm
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2007/programi/NPI/obd_lesa/obd_lesa.htm
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2012/programi/NPI/obdelovalec_lesa_glu/kazalo.htm
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2012/programi/NPI/obdelovalec_lesa_glu/kazalo.htm
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2007/programi/NPI/obd_lesa_gluhi/obd_lesa.htm
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2012/programi/NPI/pomocnik_tehnologija_gradnje/kazalo.htm
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2012/programi/NPI/pomocnik_tehnologija_gradnje/kazalo.htm
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2009/programi/NPI/gradbinec/gradbinec.htm
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2009/programi/NPI/tesar_opazev/tesar_opaz.htm
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2009/programi/NPI/up_grad_meh/upr_grad_meh.htm
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2009/programi/NPI/up_grad_meh/upr_grad_meh.htm
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2012/programi/NPI/pomocnik_biotehnika_oskrba/kazalo.htm
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2012/programi/NPI/pomocnik_biotehnika_oskrba/kazalo.htm
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2007/programi/NPI/p_gosp/pom_gosp.htm
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2006/programi/NPI/p_kmet/pom_kmet.htm
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2007/programi/NPI/p_mesa/p_mesar.htm
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2007/programi/NPI/p_mesa/p_mesar.htm
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2007/programi/NPI/p_peka/pom_peka.htm
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2007/programi/NPI/p_zivino/p_zivino.htm
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2007/programi/NPI/p_zivino/p_zivino.htm
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2007/programi/drugi_del/NPI/pomocnik_biotehnika/pomocnik.htm
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2012/programi/NPI/pomocnik_tehnoloski_procesi/kazalo.htm
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2012/programi/NPI/pomocnik_tehnoloski_procesi/kazalo.htm
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2007/programi/NPI/obd_kovin/obdelovalec.htm
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2008/programi/NPI/licar/licar.htm
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2012/programi/NPI/pomocnik_tehnoloski_procesi_gib/kazalo.htm
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2012/programi/NPI/pomocnik_tehnoloski_procesi_gib/kazalo.htm
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2008/programi/NPI/m_elek_naprav/monter.htm
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2012/programi/NPI/pomocnik_tehnoloski_procesi_glu/kazalo.htm
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2012/programi/NPI/pomocnik_tehnoloski_procesi_glu/kazalo.htm
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2008/programi/NPI/obd_kovin_gluhi/obdelovalec_gl.htm
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2012/programi/NPI/pomozni_administrator_gib/kazalo.htm
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2012/programi/NPI/pomozni_administrator_gib/kazalo.htm
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2007/programi/NPI/p_admin/pomozni_admin.htm
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2012/programi/NPI/preoblikovalec_tekstilij/kazalo.htm
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2009/programi/NPI/p_konf/p_konf.htm
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2012/programi/NPI/preoblikovalec_tekstilij_glu/kazalo.htm
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2012/programi/NPI/preoblikovalec_tekstilij_glu/kazalo.htm
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2012/programi/NPI/p_konf_gluhi/p_konf.htm
http://portal.mss.edus.si/


 Izbira izobraževalnega programa pri učencih OŠPP 

| Teoretični del 25 
 

kovin in ličar sta dobila skupen predmetnik in nov naziv pomočnik v tehnoloških 

procesih. Zanimiva je združitev programov Pomočnica gospodinje, Pomočnik 

kmetovalca, Pomočnik mesarja, Pomočnik peka in slaščičarja, Pomočnik v živilstvu 

in Pomočnik v biotehniki in Pomočnik v biotehniki in oskrbi. Dijaki tega programa 

imajo skupen obvezni del predmetnika (slovenščina, matematika, družboslovje in 

naravoslocje in športno vzgojo), na voljo pa imajo 25 strokovnih modulov z različnimi 

kreditnimi točkami. Šola ali dijak izberejo 4 strokovne module, ki imajo skupaj 49 

kreditnih točk. Prenovljeni programi so poleg drugih sprememb predmetnika 

odstranili iz predmetnika tuji jezik.  

Opazimo tudi, da so poklici »moško specifični«. Dekleta lahko izbirajo med dvema 

programoma: Pomočnik v biotehniki in oskrbi in Pomočnik konfekcionarja.   

Zaradi majhne možnosti izbire, brezperspektivne zaposlitve, oddaljenosti 

izobraževanja (nižje poklicno izobraževanje izvajajo le v večjih mestih) se pogosto 

dekleta iz OŠPP odločijo ostati doma. Po dopolnjenem 18. letu se lahko vključijo v 

varstveno-delovne centre v bližini kraja bivanja. 45 

 

4.2. Srednje poklicno izobraževanje 
 

Dijaki v srednjem poklicnem izobraževanju se izobražujejo za širša poklicna 

področja. Programi so pretežno praktično naravnani, saj vključujejo minimalno 24 

tednov praktičnega usposabljanja z delom. Praviloma trajajo tri leta. Vanje se lahko 

vpiše, kdor je končal osnovno šolo ali izobraževalni program nižjega poklicnega 

izobraževanja.46 V Beli knjigi 47 predlagajo podaljšanje poklicnega izobraževanja na 

štiri leta in  predlagajo povečan obseg praktičnega usposabljanja pri delodajalcu na 

najmanj 34 tednov. Dijaki naj bi se v tretjem letniku odločili med dvema smerema, 

prvo, bolj praktično naravnano, in drugo, strokovno in splošno izobraževalno. 

Praktično naravnana smer ima več praktičnega usposabljanja, strokovna in splošno 

izobraževalna smer pa imata v četrtem letniku zahtevnejši pouk pri predmetih, ki so 

                                                
45 Urh, 2005 
46 Značilnosti izobraževalnih programom, pridobljeno, 3.5.2012 na www.cpi.si 
47 2011,str. 252 



sestavni del splošnega dela poklicne mature. Pri dijakih strokovne in splošne 

izobraževalne poti se pričakuje nadaljevanje izobraževanja.  

Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega pisni in ustni izpit iz 

slovenščine in izdelek oz. storitev z zagovorom. Po končanem izobraževanju imajo 

dijaki odprto pot bodisi v zaposlitev bodisi v nadaljevanje izobraževanja po 

dvoletnem izobraževalnem programu poklicno-tehniške šole.48 

Za dijakinje in dijake triletnih poklicnih šol je značilno, da so manj intelektualno 

sposobni in šolsko uspešni, bolj so vezani na pripisovanje vzrokov na lastne 

neuspehe ali neuspehe zunanjim okoliščinam kot pa lastnim notranjim atributom, bolj 

se obračajo po pomoč v družini in krogu prijateljev kot tudi na šolo, izkazujejo več 

problemov v učnem procesu, izstopajo po negativni samopodobi, so manj zadovoljni 

s šolo in navezani nanjo, izhajajo iz družin s pomembnimi nižje izobraženimi starši. 

So pravzaprav obrat profila dijakinj in dijakov splošnih ali strokovnih gimnazij49 .  

Razlog za takšno stanje je tudi v tem, da se vse več dijakov, ki so zaključili nižje 

poklicno izobraževanje, odloči, da bodo nadaljevali šolanje na srednje poklicnem 

izobraževanju.  

Srednje poklicno izobraževanje predstavlja pomemben vir delovne sile, saj je na trgu 

dela veliko povpraševanje po profilu s srednjo poklicno izobrazbo. Izziv pa 

predstavljajo delodajalci, ki opravljanje tega dela vrednotijo zelo nizko, kar ne deluje 

spodbudno pri odločitvi za vpis v te programe. Čeprav je SPI namenjeno izhodu na 

trg dela, dijaki po treh letih ne zaključijo izobraževanja in se vpisujejo v dvoletne 

programe poklicno-tehniškega izobraževanja. 50  

Najpogostejši poklici, pridobljeni s srednjo poklicno izobrazbo, so: administrator, 

avtoserviser, trgovec, frizer, klepar, mesar, mizar, pek, cvetličar idr.  

 

 

 

                                                
48 Značilnosti izobraževalnih programom, pridobljeno 3. 5. 2012 na www.cpi.si 
49 Bela knjiga, 2011, str. 236-237 
50 Ibid. 
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4.3. Poklicno tehniško izobraževanje 
 

Poklicno tehniško izobraževanje (PTI) je opredeljeno kot nadgradnja triletne ali 

štiriletne poklicne šole in kot izobraževanje, ki je namenjeno pripravi na poklicno 

maturo in doseganju višje, praktične, zlasti pa teoretične ravni poklicne izobrazbe. 51  

Izobraževanje traja dve leti.  

S PTI dijaki dosežejo srednjo strokovno izobrazbo, ki je enakovredna štiriletnemu 

strokovnemu izobraževanju. Uspeh dijakov PTI na maturi pa kaže, da opravi 

poklicno maturo precej manj dijakov, kot bi sicer pričakovali, hkrati pa ti dijaki na 

maturi dosegajo precej nižje rezultate kot dijaki iz programov srednjega strokovnega 

izobraževanja. Oboji dosegajo izobrazbeni standard, vendar iz rezultatov lahko 

sklepamo, da je znanje nižje pri dijakih PTI. Upravičeno se vprašamo, ali PTI 

uresničuje svoje cilje. Dijaki se izobražujejo najmanj pet let, splošni rezultat pa je nižji 

kot pri dijakih, vpisanih v štiriletne programe. 52 

 

4.4. Srednje strokovno izobraževanje 
 

Programi srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja so ravno tako 

namenjeni učencem, ki so končali osnovno šolo ali izobraževalni program nižjega 

poklicnega izobraževanja. 

Srednje strokovno izobraževanje traja 4 leta in se zaključi s poklicno maturo. 

Praktično usposabljanje je odvisno od izobraževalnega programa, traja pa med 4 in 

10 tedni. Povpraševanje po delovni sili s srednjo strokovno izobrazbo pa je precej 

nižje v primerjavi z velikim povpraševanjem po profilih s srednjo poklicno 

izobrazbo.53 

Poklici srednjega strokovnega izobraževanja so npr. aranžerski tehnik, ekonomski 

tehnik, elektrotehnik, farmacevtski tehnik, geodetski tehnik, gozdarski tehnik ipd.  

                                                
51 Bela knjiga, 2011,str. 237-239 
52 Ibid.  
53 Ibid. str. 244-245 



5. Kratek zgodovinski okvir razvoja poklicnega in strokovnega 
izobraževanja54 
 

5.1. Obdobje od leta 1945 do 1967  

 
Leta 1946 je ministrstvo za industrijo in rudarstvo v nekdanji Jugoslaviji zasnovalo 

prvo šolsko reformo poklicnega in strokovnega izobraževanja za področje industrije 

in rudarstva. Sistemsko so uredili poklicno in strokovno izobraževanje na dva nivoja:  

bazični, t. i. temeljni poklicni nivo, in nadaljevalni, t. i. višji nivo. V temeljni poklicni 

nivo so bile vključene triletne obrtne in industrijske šole z nižjimi razredi tehniških šol 

in dvoletne mojstrske šole z višjimi razredi tehniških šol. V višjem, nadaljevalnem 

nivoju so delovale dvoletne, visoke strokovne šole. Vzporedno s šolami je država 

razvila triletne vajenske šole, ki so poskrbele za razvoj vajenskega izobraževanja za 

potrebe obrti, trgovine in nekaterih industrijskih dejavnosti. Delodajalec je bil v okviru 

izobraževalne politike obvezan v skladu z učno pogodbo zaposliti vajenca za 

pridobitev temeljnega nivoja poklicne izobrazbe, ki mu ga je odredil pristojni organ za 

delo.  

Leta 1957/58 se je zasnovala druga šolska reforma, ki je s Splošnim zakonom o 

šolstvu urejala novo organizacijo šolskega sistema na področju Jugoslavije.  

Šolski sistem se je delil: 

- na prvo stopnjo, ki jo določa osemletna osnovna šola in je podlaga za vstop v 

- drugo stopnjo, ki ga določajo poklicne oz. strokovne šole, ki so podlaga za 

vstop v 

- tretjo stopnjo, ki jo določa visoko šolstvo. 

Novost zakona je bila integracija vajenskih šol s celotnim in periodičnim poukom s 

strokovnimi šolami s praktičnim poukom.  

Leta 1958 je tudi začetek kategorizacije oseb s posebnimi potrebami. S sprejetjem 

Splošnega zakona o šolstvu so določili, da imajo vsi državljani enake pravice do 

šolanja in vzgoje. Leta 1960 pa so sprejeli Zakon o usposabljanju otrok in 

                                                
54 Kolenc, (2007), str. 21-30 (če ni drugače navedeno) 
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mladostnikov z motnjami v duševnem razvoju. Ta je osnova specialni pedagogiki in 

rehabilitaciji v Sloveniji. 55 

 

5.2.  Obdobje od leta 1967 do 1991 
 

V letih med 1967 in 1980 se je snovala reforma usmerjenega izobraževanja.  

Izhodiščne teze so med drugimi bile tudi:  

- vsem učencem dati višjo in širšo splošno izobraževalno osnovo, 

- ožjo strokovnost naj si vsak pridobi šele med delom na delovnem mestu, 

- tesneje povezati splošno in strokovno izobraževanje, 

- vsaka srednja šola pripravlja za neki poklic, torej je tudi gimnazijska smer  

  priprava na poklic. 

Programi so bili torej zasnovani na domnevi, da se bodo učenci usposobili za 

začetek dela na širšem splošno izobraževalnem poklicnem področju, lahko bi dejali, 

da za več poklicev, za konkretno delo oz. poklic pa bi se usposabljali med 

pripravništvom.  

Srednje šolstvo so predvideli v dveh fazah: pripravljalni in zaključni. Pripravljalna 

traja dve leti in obsega enotni izobraževalno-vzgojni standard za vso mladino. 

Standard je vseboval humanistični, naravoslovno tehnični in proizvodno tehnični del.  

Druga, zaključna, faza traja eno do dve leti in se poklicno deli na tri smeri: tehniška 

smer ožjih profilov (dotedanje vajenške šole), tehniška smer širših profilov (strokovne 

in tehniške šole) in gimnazijska smer.  

Z Zakonom o osrednjem šolstvu leta 1967 so vpeljali enotne poklicne srednje šole. 

Tako se je postopoma zmanjševal pomen izobraževanja mojstrov, izobraževanje se 

je v nadaljevanju prekinilo.  

Vrsta elementov nove šolske reforme se v praksi ni uresničila.   

Z Zakonom o poklicnem izobraževanju in urejanju učnih razmerij leta 1970 so kot 

novost vpeljali izobraževanje za poklice ozkega profila. Vanj so se lahko vključili tudi  

                                                
55 Bela knjiga, 2011,str 277 



mladi, ki niso dokončali osnovne šole. Temeljno selektivno merilo pri vpisu je bilo 

zdravniško spričevalo oz. potrdilo. Učenec je imel 30-dnevno poskusno dobo, v 

kateri se je ugotavljalo, ali ima učenec sposobnosti za opravljanje poklica.  

Leta 1974 so na 10. kongresu ZKJ (Zveze komunistov Jugoslavije) naredili 

dokončen premik v reformi in sprejeli resolucijo s tremi pomembnimi izhodišči: 

1. izhodišče: nobena šola oz. program ne more pripravljati učencev samo 

na nadaljnje izobraževanje, ampak si mora učenec na koncu vsake faze 

pridobiti poklic. 

Tako so odpravili gimnazijo in jo nadomestili s tremi splošnejšimi poklicno 

usmerjenimi programi: družbeno-jezikovni, naravoslovno-matematični in 

splošno kulturni (pedagoški program). 

2. izhodišče: za vse velja enaka prva faza srednje šole oz. skupna vzgojno-

izobraževalna osnova, ki je zajemala prvi letnik in polovico drugega. 

3. izhodišče: mladino je treba zgodaj vključiti v delo in naj se pozneje 

izobražuje ob delu in iz dela.  

Na področju srednješolskega izobraževanja oseb s posebnimi potrebami je 

usmerjeno izobraževanje prineslo pomembno spremembo. Namesto enoletnih t. i. 

poklicnih oddelkov osnovnih šol s prilagojenim programom so razvili v okviru 

srednješolskega poklicnega izobraževanja dvoletne programe. Vanje so se lahko 

vpisovali otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju.56 

V letih 1981 in 1991 so reformo spremljali in odpravljali napake usmerjenega 

izobraževanja. Čeprav se je raven splošne izobrazbe zvišala (za okoli 15 %), se je 

na drugi strani izkazal skrčen obseg strokovno teoretičnih in praktičnih znanj za 

slabo. Prihajalo je do vsebinske in časovne neusklajenosti med teoretičnim in 

praktičnim poukom v šoli, učenci so prihajali na proizvodno delo in delovno prakso 

brez zadostnega teoretičnega in praktičnega znanja. Pogosto so opravljali naloge, ki 

niso bile v skladu s programom. Zaradi gospodarskih težav so podjetja v 80. letih 

20.stoletja začela izključevati praktični del izobraževanja.  

Prav tako so se začeli programi poklicnega in strokovnega izobraževanja oddaljevati 

od potreb gospodarstva in obrti ter so vse bolj odražali zahteve šolnikov.  

                                                
56 Bela knjiga, 2011, str. 277-278  
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Spreminjala se je mreža šol z najpogostejšo integracijo poklicnih in strokovnih šol v 

gimnazijske centre. Zapostavljati se je pričelo učitelje praktičnega izobraževanja, 

praktične delavnice se niso materialno razvijale in krepile. Področje praktičnega in 

strokovnega izobraževanja ni bilo prizadeto le kvantitativno, temveč tudi kvalitativno. 

Poklicni programi niso več ustrezali zahtevam industrije in obrti.  

Leta 1987 se se začela prva faza prenovitve programov. Odpravljen je bil enotni prvi 

letnik in bili so določeni trije različni standardi splošno izobraževalnih in strokovno 

teoretičnih znanj glede na zahtevnost programov: nižjega, srednjega poklicnega in 

srednjega strokovnega izobraževanja. V prvi letnik so bili ponovno vključeni 

strokovno teoretični predmeti in praktični pouk, kar je učencem omogočalo povezavo 

s svetom dela. Pouk splošno izobraževalnih predmetov je bil opredeljen na dveh 

ravneh. Učenci so se odločili za smer oz. nivo izobraževanja ob prehodu iz prvega v 

drugi letnik. V štiriletnih smereh je bila v tretjem in četrtem letniku uvedena 

diferenciacija učnih vsebin pri določenih predmetih, da bi se učenci bolje pripravili na 

visokošolski študij. Leta 1990 je bil ponovno vpeljan prenovljeni gimnazijski program.  

Prenova programov 1991 je imela temeljne cilje:  

- predmetno in vsebinsko razbremeniti načrte, 

- doseči večjo integracijo vsebin v širša predmetna področja: povezati praktični pouk  

  in delovno prakso v celoto, 

- ponuditi učencem večjo prosto izbiro obveznih izbirnih vsebin, 

- doseči ustreznejše sorazmerje med splošno izobraževalnim in strokovno 

teoretičnim in praktičnim znanjem 30:70 v korist slednjega, 

- povezati šole s podjetji: prenašanje dela praktičnega izobraževanja v podjetja. 

 

5.3. Obdobje od leta 1996 naprej 
 

Iz zakonodaje iz leta 1996 izvirajo sedanje programske rešitve. Leta 1996 je bila 

sprejeta nova šolska zakonodaja, Zakon o organizaciji vzgoje in izobraževanja 1996 

in Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju 1996. Reforma celovito zajame 

vse nivoje izobraževanja: nižjega, poklicnega in strokovnega. 

 



Na stopnji nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja se uvede dualni sistem kot 

nova organizacijska oblika, vzporedno s šolsko obliko. Tako postane izobraževalni 

sistem fleksibilnejši in pluralizira različne poti za doseganje sorodnih ali celo istih 

ciljev. Cilj poklicnega izobraževanja je doseganje programske fleksibilnosti in 

odprtosti sistema, vpetost v družbene spremembe in v zahteve tržnega 

gospodarstva, trga dela in zaposlovanja.  

Z oblikovanjem dualnega sistema pride do načelnejše delitve odgovornosti med šolo 

in delodajalci. Šola in delodajalec postaneta enakovredno odgovorna vsak za svoj 

delež izobraževanja. Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje je 

določil deleža med izobraževanjem v šoli in pri delodajalcu v razmerju 50:50 

odstotkov.  

 

Kasnejše nacionalne in mednarodne evalvacije57 prenove poklicnega in strokovnega 

izobraževanja med letoma 1996 in 2000 so pokazale, da je poklicno in strokovno  

izobraževanje ostalo centralizirano, programi zaprto strukturirani, nefleksibilni in 

natančno določeni na nacionalni ravni. Katalogi znanj so bili preobsežni, učitelji pa 

ne zadosti usposobljeni za aktivne metode poučevanja. Socialno partnerstvo je z 

novo zakonodajo zaživelo na nacionalni ravni, a je ostalo slabo razvito na lokalni. 

Povezovanje med šolami in podjetji je bilo šibko, novih poklicev skoraj ni bilo razvitih.  

Zato so leta 2001 pripravili Izhodišča za pripravo izobraževalnih programov nižjega 

in srednjega poklicnega ter srednjega strokovnega izobraževanja 58 , ki so med 

temeljne cilje zapisali:  

- izboljšanje fleksibilnosti in odzivnosti poklicnega in strokovnega 

izobraževanja in kreditno ovrednotenje programov, 

- jasno definirani učni izidi v obliki usvojenih poklicnih in ključnih kompetenc, 

- kurikularno načrtovanje na nacionalni ravni, kjer pripravijo okvirni 

izobraževalni program in prenos dela odločitev na raven šole s pripravo 

šolskega kurikula (odprti kurikul, izvedbeni modeli), 

- razviti celovit sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na nacionalni 

ravni in ravni izobraževalnih institucij, 

                                                
57 Slava Pevec Grm se tu sklicuje na Poročilo o evalvaciji poklicnega in strokovnega izobraževanja, 
Ocena reforme poklicnega in strokovnega izobraževanja za nadaljnji razvoj, poročila programa Phate 
MOCCA 
58 2011 
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- zmanjšanje osipa, individualizacija in podpora posamezniku pri učenju in 

večja socialna vključenost.  

 

V Zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju iz leta 200659 uvedejo novo 

poglavje Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti. Členi zakona se nanašajo na 

zagotavljanje in spremljanje kakovosti na ravni vzgojno-izobraževalne institucije. 

Šola zagotavlja kakovost vzgojno-izobraževalnega dela po načelih celovitega 

sistema vodenja kakovosti, ki upošteva tudi skupni evropski okvir zagotavljanja 

kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Komisija za kakovost, ki jo 

določi Svet šole, ugotavlja kakovost vzgojno izobraževalnega dela. Šola vsako leto 

objavi poročilo komisije za kakovost na svoji spletni strani. Na podlagi podatkov 

strokovnih šol javni zavod, ki je ustanovljen za razvoj poklicnega in strokovnega 

izobraževanja, ugotavlja kakovost na nacionalni ravni.  

Pevec Grm 60 opisuje, da je slovensko poklicno in strokovno izobraževanje v zadnjih 

petnajstih letih bilo predmet obsežnih reform, katerih cilj je bil dvigniti njegovo 

kakovost. Kakovost sistema lahko presojamo po tem, kako omogoča vsakemu, tako 

mlademu človeku kot odraslemu, da razvije svoje močne plati ter znanje in spretnosti 

na ravni odličnosti, kakor tudi vzpodbuja vsakega posameznika, da doseže čim višjo 

raven znanja in kompetentnosti, hkrati pa omogoči tudi šibkim dijakom, da se ob 

strokovni pomoči in podpori pri pridobivanju znanja usposobijo za poklic.  

 

Sedaj poklicno izobraževanje poteka na dva načina: 61 

- V šolski organizaciji, kjer izvajajo teoretični pouk in praktično izobraževanje 

praviloma v celoti v šoli. Če pa del praktičnega izobraževanja poteka pri 

delodajalcu, skleneta delodajalec in šola pogodbo o medsebojnih pravicah in 

obveznostih in o obveznostih in pravicah dijakov v času praktičnega 

izobraževanja.  

                                                
59 Uradni list RS, št. 79/2006 
60 Temeljne nacionalne usmeritve v RS pri zagotavljanju kakovosti v poklicnem in strokovnem 
izobraževanju v Kakovost poklicnega izobraževanja,2008 
61 Programi srednjega poklicnega izobraževanja, pridobljeno 4. 5. 2012 na 
http://www.nrpslo.org/npk/kako_do_npk/izobrazevanje/poklicno_in_strokovno_izobrazevanje/programi_srednjega
poklicnegaizobrazevanja.aspx 

http://www.nrpslo.org/npk/kako_do_npk/izobrazevanje/poklicno_in_strokovno_izobrazevanje/programi_srednjegapoklicnegaizobrazevanja.aspx
http://www.nrpslo.org/npk/kako_do_npk/izobrazevanje/poklicno_in_strokovno_izobrazevanje/programi_srednjegapoklicnegaizobrazevanja.aspx


- V dualnem sistemu izobraževanja izvajajo teoretični pouk in osnove 

praktičnega izobraževanja šole, večji del praktičnega izobraževanja pa izvaja 

delodajalec. Delodajalec in vajenec skleneta učno pogodbo, tako dijak pridobi 

status vajenca, ki mu pripada nagrada za ves čas izobraževanja.  

Razlika med izobraževalnima programoma je v tem, da je v šolski organizaciji več 

teoretičnega in manj praktičnega, medtem ko je v dualnem sistemu več praktičnega 

izobraževanja, razvijanja delovnih sposobnosti in navad, spoznavanja delovnega 

okolja, kar vse prispeva k boljši poklicni socializaciji in povečuje možnost zaposlitve. 

Ne glede na razlike v organizaciji pa dobijo dijaki in vajenci isti naziv poklicne 

izobrazbe. Dualni sistemi izobraževanja niso razviti za nižje poklicno izobraževanje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Možnosti učencev OŠPP po končanem osnovnošolskem 
izobraževanju 

 

Večina učencev po končanem osnovnošolskem izobraževanju nadaljuje z 

izobraževanjem na srednješolskem programu. Tako pridobijo več znanja, izkušenj in 

možnosti za zaposlitev. Kako pa lahko še drugače nadaljujejo svojo pot?

 

 

Poleg najpogostejše odločitve, da nadaljujejo izobraževanje na 

se lahko mladostnik odloči, da se bo zaposlil. Možnosti za zaposlitev so majhne, 

delo je slabo plačano in družbeno manjvredno. Ti poklici so najpogostejši v 

gradbeništvu in kmetijstvu. Zaposlijo se lahko tudi kot čistilci, pomivalci, perice perila, 

delavci za tekočim trakom ipd. 

                                                
62 Glej tudi Zavod za zaposlovanje Prosta delovna mesta

Program UŽU

Predpoklicni 
oddelek 
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Nekatere šole s prilagojenim programom imajo organizirane tudi Predpoklicne 

oddelke63, ki so namenjeni tistim učencem, ki se v devetletnem šolanju niso dovolj 

usposobili za vključitev v eno od oblik poklicnega izobraževanja. Tako v desetem 

letu izobraževanja pripravljajo učence na uspešno vključitev v nižje poklicne 

programe tako, da se pri učencih poglobi in razširi tista znanja, ki so pomembna za 

nadaljnje poklicno izobraževanje.  

Mladostnika z lažjimi motnjami v duševnem razvoju, ki nima želje in/ali intelektualnih 

sposobnosti za nadaljevanje izobraževanja, lahko pri 18. letih vpišemo v varstveno 

delovne centre. »To je organizirana oblika varstva, s katero se izpolnjujejo z ustavo 

in zakoni določene temeljne človekove pravice odraslih invalidnih oseb do storitve, ki 

uporabnikom v skladu z njihovimi sposobnostmi daje možnost aktivnega 

vključevanja v družbeno življenje in delovno okolje ter opravljanja koristnega, vendar 

njihovim zmožnostim primernega dela.« 64   Uporabniki so tudi upravičeni do 

nadomestila za invalidnost, ki znaša mesečno 288,89 €.  

Osebe, ki pridobijo status invalida, naj bi bi bile socialno zavarovane, a se jim hkrati 

odvzame možnost plačane zaposlitve. Invalidi so obravnavani kot odvisni in delovno 

nesposobni in tako so jim zaprte poti do dela tudi v primerih, ko bi lahko delali.65  

Odločijo se lahko tudi za UŽU program. »Izobraževalni programi UŽU (usposabljanje 

za življenjsko uspešnost) so javno veljavni programi, namenjeni zviševanju ravni 

pismenosti odraslih. V programe se vključujejo manj izobraženi odrasli, za katere je 

nacionalna raziskava pismenosti (IALS – International Adult Literacy Survey, 1998) 

pokazala, da so z vidika pismenosti najbolj ranljivi. Glede na različne potrebe in 

motivacijo odraslih za izobraževanje so razvili 5 programov.«66  

Skupno jedro programov se nanaša na pridobivanje temeljnih spretnosti, povezanih 

s pismenostjo (branje, pisanje, računanje), socialnih spretnosti, načel 

vseživljenjskega učenja in aktivnega državljanstva ter učenja računalništva. 

Specifične vsebine programov izhajajo iz izobraževalnih potreb in interesov 

                                                
63 Takšen oddelek ima Center Elvire Vatovec Strunjan, Bela knjiga pa predpoklicnih oddelkov ne 
predvideva. 
64 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, dne 10. 5. 2012 na www.mddsz.gov.si 
65 Zaviršek,2000, str. 25 
66 Predstavitev programom UŽU, pridobljeno dne 11. 5. 2012 na www.pismenost.acs.si 
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posamezne ciljne skupine. Vsi programi so za udeležence brezplačni, sofinancirata 

jih Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropski socialni sklad.67 

UŽU je sestavljen iz petih programov68: 

1. UŽU-BIPS (Beremo in pišemo skupaj) R namenjen manj izobraženim 

staršem, ki imajo otroka v prvem triletju devetletke in mu želijo pomagati pri 

šolskem delu, pa ne vedo, kako. 

2. UŽU-MI (Most do izobrazbe) R namenjen manj izobraženim odraslim, ki se 

želijo vključiti v izobraževanje za pridobitev poklica oz. stopnje izobrazbe. 

(torej tudi učencem OŠPP). Glavni namen programa je, da udeleženci 

pridobijo učne navade, tehnike in spretnosti, ki jim bodo olajšale ponoven 

vstop v izobraževanje, hkrati pa osvežujejo tudi znanje, ki jim pomaga pri 

reševanju vsakodnevnih problemov. 

3. UŽU-IP (Izzivi podeželja) R namenjen manj izobraženim odraslim 

prebivalcem podeželja. 

4. UŽU-MK (Moj korak) R namenjen odraslim s posebnimi potrebami. Delo 

poteka v obliki projektnega učenja v skupini 6 do 12 udeležencev in traja 120 

ur. Program je organiziran tako, da se srečanja zaključijo v osmih mesecih. 

Glavni namen programa je obnavljanje in pridobivanje temeljnega znanja in 

spretnosti, kar udeležencem omogoča lažje obvladovanje situacij v 

vsakdanjem življenju, večjo samostojnost in odgovornost, vključevanje v 

različne družbene dejavnosti ter dvig samozavesti in posledično kakovosti 

življenja. Program je primeren tudi za učence, ki so zaključili OŠPP. 

5. UŽU-MDM (Jaz in moje delovno mesto) R namenjen manj izobraženim 

zaposlenim na delovnih mestih, ki se ukinjajo, zaradi spremembe tehnologije 

in prenosa proizvodnje na območja s cenejšo delovno silo, ter tistim 

zaposlenim, ki želijo pridobiti osnovnošolsko ali poklicno izobrazbo. Program 

obsega 350 ur in je obsežnejši od drugih programov UŽU, saj udeležencem 

omogoča pridobivanje nekaterih enakovrednih splošnoizobraževalnih znanj v 

osnovni šoli ter v nižjem poklicnem izobraževanju. 

 

                                                
67 Ibid. 
68 Ibid. 



Učenci po končani OŠPP živijo navadno samostojno življenje. Velika večina ima 

kasneje svojo družino, prijatelje, prosti čas kot vsi drugi. O njih najpogosteje ne 

govorimo več kot o osebah z motnjo v duševnem razvoju. 
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Empirični del 

 

1. Problem  
 

Odločitev pri izbiri poklicno izobraževalnega programa je mladostnikom velik izziv.  

Pri odločitvi morajo upoštevati svoje želje in sposobnosti, hkrati pa tudi možnosti 

izobraževalnih programov, ki jih imajo na voljo. V svojem raziskovanju sem se 

osredotočila na učence osnovnih šol s prilagojenim programom, torej učence z 

lažjimi motnjami v duševnem razvoju.  

Učenci OŠPP imajo na izbiro pet različnih poklicnih programov. (Obdelovalec lesa, 

Pomočnik pri tehnologiji gradnje, Pomočnik v biotehniki in oskrbi, Pomočnik v 

tehnoloških procesih in Preoblikovalec tekstilij). Morda je zaradi majhnosti izbire 

nekaterim odločitev za poklicni program lažja, ker hitro spoznajo prednosti in slabosti 

programov in se odločijo za tistega, ki jim prinaša največ prednosti. Odločitev pa je 

lahko težka, če jih noben od petih programov ne veseli in ne zanima. Če jih noben 

program na nižje poklicnem izobraževanju ne veseli, bi pa se želeli izobraževati za 

poklic, ki se izvaja v srednjem poklicnem izobraževanju, se morajo vpisati v nižji 

izobraževalni program, ga uspešno zaključiti in se nato vpisati v srednje poklicno 

izobraževanje. Tako so dve leti vključeni v izobraževalni program, ki jih ne veseli. 

Posledica je lahko neuspešno opravljen program oz. ne dovolj uspešno za 

nadaljevanje in tako je mladostniku onemogočena pot do želenega poklica. Lahko pa 

dijak v dveh letih izobraževanja pridobi dovolj delovnih navad in izkušenj, da bo 

izobraževanje v srednjih poklicnih programih uspešnejše.   

Pri odločitvi je pomembno, da pretehtamo vse možnosti, ki jih imamo. Učencem 

OŠPP pri tem pomagajo svetovalni delavci. Na kakšen način, in ali so jim dejavnosti 

koristile, sem preverila pri devetošolcih OŠPP. Svetovalni delavci so pomemben del 

šolskega okolja tako v OŠPP, v kateri pripravijo učenca na izbiro poklica, kot tudi v 

srednješolskem programu, ko se učenec znajde v novem, drugačnem okolju. Kako 

torej svetovalni delavci svetujejo dijakom in učiteljem? 

Razlogi za izbiro poklicnega izobraževanja so različni, pedagogi in starši otrok si 

želijo, da bi mladostniki izbrali in našli takšen poklic v katerem bi bili uspešni in bi ga 



radi opravljali. Tako sem devetošolce in srednješolce povprašala tudi o razlogih za 

poklicno odločitev.  

 

2. Metodologija  
 

2.1. Populacija in vzorčenje 
 

Svojo raziskavo sem opravljala na osnovnih šolah s prilagojenim programom in na 

srednjih šolah, ki izvajajo nižje poklicne programe, saj lahko učenci po zaključeni 

OŠPP nadaljujejo izobraževanje le-tam.  

K sodelovanju sem povabila osnovne šole s prilagojenim programom v 

Osrednjeslovenski regiji in dve OŠPP izven te regije, eno iz Koroške in drugo iz 

Spodnjeposavske. Iz Osrednjeslovenske regije so se za sodelovanje odločile 3 šole 

– Zavod Janeza Levca, OŠPP Dečkova; Osnovna šola 27. julija Kamnik in Osnovna 

šola Roje, Domžale. Iz Koroške je sodelovala Tretja osnovna šola Slovenj Gradec in 

iz Spodnjeposavske Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja, Krško.  

K sodelovanju sem povabila tri največje poklicne srednje šole v Ljubljani, ki izvajajo 

tudi programe nižjega poklicnega izobraževanja. Srednja gradbena, geodetska in 

ekonomska srednja šola Ljubljana, Biotehnični izobraževalni center Ljubljana – 

Živilska šola in Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad. Povabilu sta se odzvali 

prvi dve.  

Populacijo osnovnih šol predstavljajo učenci devetih razredov, starih od 14R16 let, 

na srednjih šolah pa dijaki prvih in drugih letnikov nižjega poklicnega izobraževanja, 

starih 15R19 let.  

Devetošolcev osnovnih šol s prilagojenim programom, ki so sodelovali v anketi, je 

bilo 19. To predstavlja 8,8 %69 vseh devetošolcev v Sloveniji, ki so vključeni v deveti 

razred osnovne šole s prilagojenim programom.  

Število dijakov, ki so sodelovali v anketi, je 64. En anketni vprašalnik ni bil pravilno 

izpolnjen.  
                                                
69 Število vseh učencev devetih razredov OŠPP na začetku šol. leta 2011 je 215. Vir: Statistični urad 
RS  



 Izbira izobraževalnega programa pri učencih OŠPP 

| Empirični del 41 
 

K sodelovanju sem povabila tudi svetovalne delavce na ljubljanskih osnovnih šolah s 

prilagojenim programom in svetovalne delavce na srednjih šolah. Z njimi sem 

naredila intervju. Povabilu sta se odzvali 2 svetovalni delavki na srednjih šolah, žal  

pa nobena svetovalna delavka OŠPP.  

 

2.2. Merski inštrumenti 
 

Za učence devetih razredov OŠPP in za dijake NPI sem pripravila anketni 

vprašalnik.  

Vprašalnik za devetošolce je vseboval 10 vprašanj. Vprašanja so bila odprtega in 

zaprtega tipa ali kombinirana. Štiri vprašanja so bila dihotomna (odg. Da ali Ne).      

1., 2., 7. in 8. vprašanje so se nanašala na nadaljevanje izobraževanja in razloge 

zanj, 3., 4., 5., in 6. pa na pomoč pri izbiri poklica oz. na poklicno orientacijo.   

Vprašalnik za dijake nižjega poklicnega izobraževanja je bil sestavljen iz 3 vprašanj 

in tabele s trditvami. Vprašanja so bila tudi tu odprtega in zaprtega tipa ali 

kombinirana. Prvo vprašanje se je nanašalo na razloge izbire poklicnega programa, 

drugo vprašanje na odločitve po končanem nižjem izobraževalnem programu in 

tretje vprašanje, kjer je dijak napisal, če bi se raje izobraževal za kakšen drug poklic.  

Ocenjevalna tabela je bila sestavljena iz 7 trditev. Dijaki so trditve ocenjevali s 

petstopenjsko lestvico, kjer je bil skrajni kriterij 1 – močno se ne strinjam in 5 - 

močno se strinjam.   

V strukturiranem intervjuju za svetovalne delavce na OŠPP je bilo 7 vprašanj. Vsa so 

bila odprtega tipa. Vprašanja so se nanašala na poklicno orientacijo učencev (1., 2. 

vprašanje), na upoštevanje želj učencev (2., 3. vprašanje), na sodelovanje z 

zunanjimi institucijami (5., 6. vprašanje) in na spremembe, ki bi jih želeli v 

sekundarnem izobraževanju učencev OŠPP (7. vprašanje). 

Strukturirani intervju za svetovalne delavce na srednjih poklicnih šolah je bil 

sestavljen iz 7. vprašanj odprtega tipa. 1. in 2. vprašanje se je nanašalo na 

sodelovanje srednje šole z zunanjimi institucijami (zavod za zaposlovanje, OŠPP, 

CIPS), 3., 4, 5. in 6. in vprašanje se je nanašalo na dijake NPI in na njihove posebne 



potrebe in v 7. vprašanju so svetovalni delavci odgovarjali, kaj bi spremenili v nižjem 

poklicnem izobraževanju. 

 

2.3. Zbiranje, obdelava in analiza podatkov 
 

Anketirancem sem pojasnila namen raziskave z zagotovilom, da bo upoštevana 

anonimnost pri obdelavi podatkov.  

Na vprašanja zaprtega tipa so učenci in dijaki odgovarjali tako, da so obkrožili 

odgovor, ki se jim je zdel najbolj primeren. Sedmo vprašanje pri devetošolcih je bilo 

kombinirano in so lahko obkrožili več odgovorov ali dopisali svojega, prav tako dijaki 

pri 1. in 3. vprašanju. Pri vprašanjih odprtega tipa so odgovarjali tako, da so napisali 

svoje mnenje. Devetošolci so pri 3., 4., 6., in 8. vprašanju odgovarjali z »Da« ali 

»Ne«.  

Obdelava podatkov vprašalnika je bila delno ročna delno računalniška. Podatke 

zaprtih vprašanj sem rangirala, podatke odprtih pa klasificirala in nato rangirala. 

Pridobljene podatke sem prikazala grafično in tabelarično.  

Z intervjujem svetovalnih delavcev sem dobila kvalitativne podatke. Intervjuje sem 

izvedla na šolah, kjer delajo svetovalni delavci. Podatke oz. odgovore na vprašanja 

sem si zapisovala.  
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3. Hipoteze 
 

Hipoteze empiričnega dela sem razdelila na kvantitativni in kvalitativni del. Tako sem 

razdelila zaradi uporabljenih metod raziskovanja anketni vprašalnik in intervju. 

 

KVANTITATIVNI DEL 
 

H1:  Predvidevam, da učenci po končani osnovni šoli s prilagojenim programom 

večinoma nadaljujejo šolanje na sekundarnem nivoju izobraževanja v nižjih poklicnih 

programih.  

H2: Predvidevam, da med učenci vsi ponujeni izobraževalni programi niso enako 

zaželeni.   

H3: Predvidevam, da so učencem omogočene različne dejavnosti poklicne 

oritentacije in pomoč pri izbiri poklicnega programa. 

H4: Predvidevam, da se učenci večinoma ne odločijo za izobraževalni poklicni 

program, ki si ga želijo. 

H5:  Predvidevam, da se spola o izbiri programa odločata iz različnih razlogov. 

H6:  Predvidevam, da se dijaki večinoma ne izobražujejo za poklic, ki bi si ga želeli 

opravljati.  

H7:  Predvidevam, da obstaja razlika med spoloma pri počutju na nižji poklicni šoli. 

Predvidevam, da se fantje počutijo bolje.  

 
 

 

 

 

 

 



KVALITATIVNI DEL 
 

Pri svetovalnih delavcih na OŠPP želim ugotoviti:    

1. Ali izvajajo dejavnosti poklicne orientacije? 

2. Ali upoštevajo želje učencev? 

3. Ali so odstopanja med željami in sposobnostmi učencev? 

4. Na kakšen način sodelujejo s srednjimi poklicnimi šolami? 

5. Ali sledijo učencem po končani OŠPP (njihovi uspehi, zaposlitev)? 

6. Ali sodelujejo še z drugimi zunanjimi institucijami? 

7. Kaj bi želeli spremeniti pri sekundarnem izobraževanju učencev OŠPP? 

Pri svetovalnih delavcih poklicnih šol želim ugotoviti: 

1. Na kakšen način sodelujejo z OŠPP, iz katere prihajajo dijaki? 

2. Ali sodelujejo tudi z zavodom za zaposlovanje in s centrom za informiranje 

in poklicno svetovanje? 

3. Ali za dijaka sestavijo individualiziran program in upoštevajo prilagoditve, 

ki jih je imel že v osnovni šoli? Kdo sestavlja strokovno skupino? 

4. Kakšno je počutje učiteljev v razredu? Ali radi poučujejo dijake, ki imajo 

posebne potrebe oz. učence iz OŠPP? 

5. Kaj menijo o strokovni usposobljenosti učiteljev za poučevanje učencev s 

posebnimi potrebami? 

6. Ali se v večini dijaki po končani nižji poklicni šoli odločijo za zaposlitev ali 

nadaljevanje študija? Jim pomagajo pri iskanju zaposlitve?  

7. Kaj bi želeli spremeniti v nižjem poklicnem izobraževanju? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Rezultati in interpretacija
 

Graf 1.: Struktura devetošolcev po spolu
 

 

HIPOTEZA 1:  Predvidevam, da učenci po končani osnovni šoli s prilagojenim 
programom večinoma nadaljujejo
nižjih poklicnih programih. 

Graf 3: Struktura devetošolcev OŠPP, ki nadaljuje oz. ne nadaljuje izobraževanj

Iz pridobljenih podatkov sem ugotovila, da kar 18

izobraževanje na sekundarnem nivoju izobraževanja. Le en učenec se ni odločil za 

nadaljevanje. Kot razlog za nenadaljevanje je navedel, da se bo z novim šolskim 

letom preusmeril v Prilagojen izobraževalni program
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Struktura dijakov po spolu. 

Predvidevam, da učenci po končani osnovni šoli s prilagojenim 
šolanje na sekundarnem nivoju izobraževanja v 
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HIPOTEZA 2: Predvidevam, da med učenci vsi ponujeni izobraževalni programi niso 
enako zaželeni. 

 

Graf 4:  Struktura programov nižje
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V program Preoblikovalec tekstilij se je vpisalo le 5 % učencev. To sta 2 od petih 

deklet, ki sta sodelovali v raziskavi. Nizek odstotek je tako mogoče pripisati tako 

slabim zaposlitvenim možnostim kot tudi majhnemu številu anketiranih deklet. 

Nihče od učencev pa se ni odločil za poklicni program Pomočnik pri tehnologiji 

gradnje. To pripisujem trenutni gradbeni krizi v Sloveniji, ko gre vedno več gradbenih 

podjetih v stečaj, delo samo pa je tudi nizko cenjeno in slabo plačano.  

Poklicni programi torej niso med učenci enako zaželeni.  

Hipoteza potrjena. 

 

 

HIPOTEZA 3: Predvidevam, da so učencem omogočene različne dejavnosti 
poklicne orientacije in pomoč pri izbiri poklicnega programa.  

 

 

Graf 5: Dejavnosti poklicne orientacije, ki so jih navedli učenci kot koristne. 

 

Prav vsi učenci so obiskali informativne dneve in informacije, ki so jih pridobili tam,  

so se jim zdele koristne. Učenci so navedli poleg informativnega dne še 4 različne 

dejavnosti poklicne orientacije: pogovor s šolsko svetovalno delavko, obisk srednjih 

šol, sejem Informativa in razredne ure. Najpogosteje so učenci navajali kot koristno 
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dejavnost pogovor s šolsko svetovalno delavko – 84 %, kot drugo najpogostejšo 

dejavnost pa obisk srednjih šol, 47 % učencev . Štirje učenci so obiskali še sejem 

Informativa, ki je največji vseslovenski sejem izobraževanja. Dvema so bile koristne 

tudi vsebine na razrednih urah. 18 od 19 učencev je pritrdilo, da so jim dejavnosti 

poklicne orientacije pomagale pri izbiri poklicnega programa, kar je zadovoljiv 

podatek.  

Hipoteza potrjena. 

 

 

HIPOTEZA 4: Predvidevam, da se učenci večinoma ne odločijo za izobraževalni 
poklicni program, ki si ga želijo. 

 

Polovica (50 %) anketiranih devetošolcev se je vpisala v izobraževalni program za 

poklic, za katerega se želijo izučiti, druga polovica pa je navedla, da bi se raje 

izobraževala za druge poklice. Poklici, ki so jih našteli, so bili vsi poklici, za katere se 

lahko izobraziš na srednjem poklicnem nivoju izobraževanja in ne na nižjem 

poklicnem. Njihove želje so bile:  

 

Graf 6: Poklici za katere bi se devetošolci raje odločili. 

 

Hipoteza zavrnjena. 
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HIPOTEZA 5: Predvidevam, da se spola o izbiri programa odločata iz različnih 
razlogov. 

 

Pri tej hipotezi sem upoštevala odgovore devetošolcev OŠPP in dijakov srednje šole.  

 

Graf 7: Struktura mladostnikov pri razlogu izbire poklicnega programa po spolu 

 

Največja razlika med spoloma pri razlogu izbire poklicnega programa je pri 

odgovoru: Ker bom tako dobil zaposlitev. Več kot 70 % tistih, ki so odgovorili s tem 

razlogom, je moških. Poklicni programi, ki jih imajo mladostniki na voljo, so moško 

specifični, in moški so tisti, ki imajo zato boljše zaposlitvene možnosti. Več kot 65 % 

tistih, ki so odgovorili, da jih poklic veseli in jim je všeč, je moških, kar potrjuje, da se 

moški laže odločijo in da se lahko odločijo za poklic, ki jim je všeč in jih veseli. 

Pri dekletih je opazno, da so se večkrat odločale za poklic, ker so jim tako svetovali 

drugi. Zopet zato, ker imajo majhno možnost izbire in se zato ne morejo odločiti za 

poklic glede na lastne želje.   

Kot drugi razlog za izbiro poklicnega programa so moški napisali še bližino šole 

domu, dekleta pa, da niso imele druge izbire, kar pomeni, da so se odločali ne glede 

na lastne želje, ampak glede na zunanje okoliščine (kraj bivanja in majhna možnost 

izbire).  
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Razlika med spoloma pri razlogih izbire poklicnega programa je bila zanimiva pri 3 

razlogih:  

a.) Ker me poklic veseli in mi je všeč, kjer je malo manj kot 70 % tistih, ki so se 

odločili za ta razlog, moških. 

b.) Ker so mi tako rekli drugi, kjer je več kot 65 % tistih, ki so izbrali ta razlog, 

žensk. 

c.) Ker bom tako dobil zaposlitev, in je več kot 70 % tistih, ki so izbrali ta 

razlog, moških. 

Moški se v večji meri odločajo za poklic, ker jih veseli in jim je všeč, kot ženske. Prav 

tako bodo laže dobili zaposlitev. Dekleta pa v večji meri pri izbiri poklicnega 

programa upoštevajo mnenje drugih (svetovalnih delavcev, staršev in prijateljev).  

 

Hipoteza potrjena. 
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HIPOTEZA 6: Predvidevam, da se dijaki večinoma ne izobražujejo za poklic, ki bi si 
ga želeli opravljati. 

 

Kar 79 % dijakov je odgovorilo, da bi se raje izobraževali za drug poklic.   

 

Graf 8: Struktura poklicev, za katere bi se raje izobraževali dijaki. 

 

Opazimo, da bi se 18 dijakov odločilo za drug poklic v živilski industriji, to je 37% 

vseh, ki bi se raje izobraževali za drug poklic. Dijaki so tu navajali poklice: kuhar, 

slaščičar, pek in živilski tehnik. Med anketiranimi je bilo največ dijakov srednje 

živilske šole in zato je odstotek poklicev v živilski industriji tako velik. Dijaki so 

navajali različne poklice, ki bi jih raje opravljali, drugi najpogostejši poklic je poklic 

frizerja, za katerega bi se raje izobrazilo 6 deklet, nato sledita poklica strojnik ali 

tehnik, za katerega so se odločali le moški, in poklic trgovca, za katerega bi se 

odločili tako moški kot ženske.  

Dijaki, ki se vidijo v kategoriji »delo z ljudmi«, pa bi bili raje vzgojitelj, duhovnik ali 

medicinska sestra.  
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Dijaki so odgovorili tudi na vprašanje, kaj bodo storili po končanem nižjem poklicnem 

izobraževanju. Struktura njihovih odgovorov je bila naslednja:  

 

Graf 9: Struktura namenov dijakov po končanem nižjem poklicnem izobraževanju 

Iz odgovorov lahko potrdimo, da se bo večina dijakov, kar 69 % ali 42 od 63 dijakov, 

odločila za nadaljevanje izobraževanja na srednji poklicni šoli. Dijaki bodo nadaljevali 

izobraževanje za poklic, ki jih bolj veseli in/ali jim ponuja boljše zaposlitvene 

možnosti, kar potrjuje, da se dijaki trenutno ne izobražujejo za poklic, ki bi ga želeli 

opravljati. 29 % dijakov bo zaključilo z izobraževanjem in bodo iskali zaposlitev ali jih 

le-ta že čaka.   

Hipoteza potrjena. 
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HIPOTEZA 7: Predvidevam, da obstaja razlika med spoloma pri počutju na nižji 
poklicni šoli. Predvidevam, da se moški počutijo bolje.  

Dijaki so ocenjevali trditve o počutju na srednji šoli s petstopenjsko lestvico. Najvišji 

možni rezultat je bil 35 točk in najnižji 7. Rezultati so se razporedili takole:  

 

Graf 9: Število doseženih točk dijakov 

Na diagramu so prikazani rezultati ocenjevalne lestvice. Rezultati so razporejeni od 

najniže ovrednotenega počutja do najvišjega. Najmanjša dosežena vrednost je pri 

ženskah 13 točk in pri moških 16. Najvišja je pri obeh spolih 31, ta rezultat pa so 

dosegli štirje moški in le ena ženska.  

Počutje dijakov bi lahko kategorizirali v pet kategorij glede na dosežene točke. 

Točke Opis 

7 - 12 Zelo slabo počutje dijaka, šola ga ne veseli, v šolo ne prihaja z veseljem, skrbi 
ga za zaposlitev,zagotovo bi se izobraževal za kateri drugi poklic.  

13 - 18 Dijak se v šoli počuti slabo, v šolo gre nerad, lahko ga skrbi kasnejša 
zaposlitev, raje bi se izobraževal za kakšen drug poklic.  

19 - 24 V šoli se ne počuti ne dobro ne slabo. Sprašuje se o pravilnosti svoje poklicne 
izbire, vendar vseeno meni, da je znanje, ki ga pridobi, koristno.  

25 - 30 V šoli se počuti dobro, rad prihaja v šolo, znanje, ki ga pridobiva, ga veseli, 
prav tako se veseli poklica. 

31 - 35 V šoli se počuti odlično, odločitev za poklic je bila enostavna, v šoli pridobiva 
koristno znanje in ne skrbi ga za zaposlitev po končani šoli.  

Tabela 1: Kategorije počutja 

Zelo pomemben podatek je, da nihče od anketirancev ni v najnižji kategoriji počutja. 

Tudi v drugi kategoriji počutja, kjer so dosegali dijaki 13– 8 točk, so le štirje dijaki. Od 

7

13

19

25

31

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

Št.
točk

Dijaki

moški

ženske

N = 63 



teh štirih dijakov so tri dekleta. Le eden moški je imel nizek rezultat. Anketirani dijaki 

se torej v večini v šoli ne počutijo zelo slabo ali slabo.  

V tretji, srednji, kategoriji je 26 dijakov oz. 42 % vseh dijakov. Ti dijaki so na sredini 

med dobrim in slabim počutjem. Morda ne prihajajo radi v šolo, vendar se jim zdi 

znanje, ki ga pridobijo, koristno in ga bodo uporabili, ali obratno. 

Čeprav je prejšnja hipoteza potrdila, da se dijaki ne izobražujejo za poklic, katerega 

bi si želeli opravljati, je njihovo počutje dobro. V zgornjih dveh kategorijah, v katerih 

so dijaki, ki se v šoli počutijo dobro ali odlično, je 52 % dijakov, torej večina.   

V četrti kategoriji je 27 dijakov ali 43 %. To so dijaki, katerih ne skrbi zaposlitev in so 

s svojo poklicno odločitvijo zadovoljni. Ker je prejšnja hipoteza pokazala tudi, da bi si 

dijaki želeli nadaljevati izobraževanje na srednje poklicnih programih, predvidevam, 

da dijaki ne doživljajo neuspeha in da jim bo to nadaljevanje omogočeno.  

V najvišji kategoriji, v kateri so dijaki dosegli 31–35 točk, je pet dijakov, ki so vsi 

dosegli 31 točk, torej spodnjo mejo kriterija. To so bili 4 moški in ena ženska. 

Če povzamem, je počutje dijakov v večini na srednji šoli dobro ali zelo dobro.  

Vendar je počutje žensk slabše od počutja moških. Povprečna sredina počutja pri 

ženskah je M = 23,43, kar jih uvršča v srednji razred kategorij počutja. V šoli se ne 

počutijo ne dobro ne slabo. Prav tako je več žensk, ki so dosegle najnižje rezultate 

pri ocenjevanju počutja in manj žensk z visokim številom točk.   

 

Hipoteza potrjena. 
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Sklep intervjujev s svetovalnimi delavci na srednji šoli 

 

1. Na kakšen način sodelujejo z OŠPP, iz katere prihajajo dijaki? 

Svetovalni delavki sta obe povedali, da z OŠPP sodelujejo bolj redko, morda samo 

na začetku leta, ko se pozanimajo o posebnostih dijakov. Več sodelujejo z domom 

Zavoda Janeza Levca, kjer so njihovi dijaki nastanjeni čez teden. Na njihove šole pa 

so vključeni tudi učenci iz rednih osnovnih šol. Poudarile so, da so zelo nezadovoljne 

s sodelovanjem z njihovimi osnovnimi šolami, ker so šole nepripravljene sodelovati. 

Svetovalna delavka ima občutek, da želijo šole prikriti vedenjsko problematiko 

dijakov.   

 

2. Ali sodelujejo tudi z zavodom za zaposlovanje in s centrom za informiranje 

in poklicno svetovanje? 

Svetovalne delavke z zavodom ne sodelujejo. Menijo pa, da bi bilo to sodelovanje 

potrebno.   

 

3. Ali za dijaka sestavijo individualiziran program in upoštevajo prilagoditve, 

ki jih je imel že v osnovni šoli? Kdo sestavlja strokovno skupino? 

Individualiziran program vedno sestavijo za dijaka z odločbo. Prilagoditve pa 

upoštevajo tam, kjer se pojavijo težave. Pri tem je najpogostejša prilagoditev 

podaljšan čas pisanja testov in pisanje testov izven oddelka.  

Strokovno skupino sestavljajo: razrednik, svetovalna delavka, ki koordinira delo, in 

posamezni učitelj. Če ima šola učitelja za dodatno strokovno pomoč, v skupini 

sodeluje tudi ta. S programom pa seznanijo tudi učiteljski zbor. 

 

 

 



4. Kakšno je počutje učiteljev v razredu? Ali radi poučujejo dijake, ki imajo 

posebne potrebe oz. učence iz OŠPP? 

Učitelji radi poučujejo in imajo veselje do dela in posluh do dela z dijaki s posebnimi 

potrebami, imajo pa po mnenju svetovalne delavke po večini premalo strokovnega 

znanja na področju posebnih potreb, da bi uspešno prilagajali metode poučevanja.  

Svetovalna delavka opaža tudi, da imajo učitelji več težav pri dijakih z vedenjskimi in 

čustvenimi težavami iz redne OŠ kot pa z učenci, ki prihajajo iz OŠPP in imajo lažje 

motnje v duševnem razvoju.  

 

5. Kaj menijo o strokovni usposobljenosti učiteljev za poučevanje učencev s 

posebnimi potrebami? 

Učitelji imajo različna usposabljanja in samoizobraževanja, ki pa učiteljem pogosto 

predstavljajo preveliko dodatno obremenitev, saj jih Zavod RS za šolstvo izvaja ob 

sobotah ali celo popoldne med delavniki in se jih učitelji niso udeleževali v velikem 

številu. Svetovalna delavka opozarja, da učitelji občutijo nemoč, ker je struktura 

dijakov s posebnimi potrebami preveč raznolika, in da so še nekaj let nazaj prihajali 

na šole dijaki s posebnimi potrebami, ki niso imeli takšnih težav, kot jih imajo sedaj 

(npr. težave s prepoznavanjem črk, branjem, prepoznavanjem računskih simbolov.) 

 

6. Ali se v večini dijaki po končani nižji poklicni šoli odločijo za zaposlitev ali 

nadaljevanje študija? Jim pomagajo pri iskanju zaposlitve?  

Svetovalna delavka opaža, da se približno polovica dijakov zaposli, druga pa 

nadaljuje izobraževanje. Tisti, ki se zaposlijo, pa imajo po navadi že zagotovljeno 

zaposlitev, zato jim ne pomagajo pri iskanju.  

Se pa svetovalni delavki zavedata, da je prehod med zaključkom izobraževanja in 

zaposlitvijo pomemben, še posebej za dijake s posebnimi potrebami. Tako so na 

Srednji živilski šoli pripravili dva projekta. Prvi » Grem naprej«, ki so ga leta 2008 

izvajali v nižjih poklicnih programih in so dijake pripravljali na uspešno iskanje 

zaposlitve. V sedmih delavnicah so organizirali trening veščin in aktivnosti, potrebnih 

za uspešen vstop na trg dela. Dijaki so pripravljali svoj življenjepis, prošnjo in 
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ponudbo za delo, trenirali so poslovni bonton in zaposlitveni razgovor. Za dijake so 

pripravili tudi koristen priročnik s koristniki informacijami in navodili za iskanje 

zaposlitve. Drug večji projekt » Z mavrico v roko« so izvajali tri leta, od 2009 do 

2011. Projekt je vseboval podobne aktivnosti, vendar tudi za dijake srednjega 

poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja.  

 

7. Kaj bi želeli spremeniti v nižjem poklicnem izobraževanju 

Svetovalni delavki bi si želeli več in aktivnejše sodelovati z zavodom za zaposlovanje 

in centrom za informiranje in poklicno svetovanje, tako bi dijaki že v času šolanja 

spoznali, kaj je za njihov poklic in kasnejšo zaposlitev pomembno. Svetovalni 

delavki, pa sta se tudi mnenja, da bi morali zaradi raznolikosti dijakov v nižjih 

poklicnih programih zmanjšati normativ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Zaključek 
 

»Nekateri trdijo, da je najpomembnejše, koliko izbir ima oseba s posebnimi 

potrebami, ki mora sama izraziti svoje želje, na voljo. Pri tem pa ljudje ne upoštevajo, 

da so osebe s posebnimi potrebami vse življenje živele brez izbir in ne znajo ali pa si 

ne upajo izraziti svojih zahtev.« 70   Tako tudi mladostniki z lažjimi motnjami v 

duševnem razvoju, ki se odločajo za izbiro izobraževalnega programa, pogosto 

lastne želje ne izrazijo, ker je ne znajo, ne smejo ali ne zmorejo. Drugi pa jim, čeprav 

z najboljšim namenom in strokovnim znanjem, svetujejo, kaj je zanje najboljše.   

V diplomski nalogi sem ugotovila, da bi se velika večina mladostnikov, ki so vključeni 

v nižji poklicno izobraževalni program, raje izobraževala za drug poklic. To je 

pomemben podatek, ki potrjuje, da se mladostniki a.) za izobraževalni program niso 

odločili sami, b.) niso upoštevali njihove poklicne želje ali te želje nimajo, in c.) jim 

izobraževalni programi, ki so na voljo, niso všeč in potrebujejo za vpis na srednji 

poklicni program, ki jih veseli, zaključeno nižje poklicno izobraževanje. Čeprav pa bi 

dijaki raje opravljali drug poklic, je razumljivo, da se vprašamo, ali bi to delo bili 

sposobni kvalitetno in konkurenčno opravljati -  kar je od delavca pričakovano. V 

nižje izobraževalne poklicne programe so praviloma vpisani dijaki z velikimi učnimi 

težavami, ki v rednih osnovnih šolah niso dosegali minimalnih standardov, in učenci, 

ki so zaključili osnovno šolo s prilagojenim programom, torej učenci z lažjimi 

motnjami v duševnem razvoju.  

Smo v kapitalistični in neoliberalistični družbi, družbi, ki postavlja profit pred ljudi.71 V 

takšni družbi ne bodo osebe s posebnimi potrebami nikoli konkurenčne in se bodo 

učenci osnovnih šol s prilagojenim programom še naprej lahko izobraževali za slabo 

plačana in nespoštovana dela. V družbi, ki stermi k uspehu in pričakuje od delavca, 

da bo svoje delo opravljal čim bolje oziroma po svojih močeh, dvomim, da bodo 

učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju pokazali dovolj, pa čeprav bodo delali 

po svojih najboljših močeh, tudi če se bodo in ko se bodo izobrazili za poklic, ki bi jih 

veselil. »Uspeh ali neuspeh posameznice ali posameznika sta definirana kot stvar 

                                                
70 Zaviršek, 2000,str. 19 
71 Neoliberalizem kot »profit pred ljudmi«, družba v kateri prevladuje surova ekonomistična logika in 
kjer velike nacionalne in internacionalne družbe postajajo močnejše od nacionalnih politik. (Chomsky 
v Zaviršek 2000, str. 23.) 
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individualnih sposobnosti in naključja. 72 «. Torej se v današnji družbi neuspeh 

posameznika, torej tudi nezmožnost opravljati poklic, ki bi posameznika veselil, 

pripisuje posamezniku, ki sam ni bil zmožen doseči uspeh. Torej ni pomembno to, da 

imajo mladostniki z lažjo motnjo v duševnem razvoju premajhno izbiro in se 

izobražujejo za poklic, ki jih ne veseli. Krivda za to je njihova, ker niso sposobni več. 

Tisti redki posamezniki z lažjo motnjo v duševnem razvoju, ki pa so sposobni več, pa 

zaključijo najprej nižje poklicno izobraževanje in se nato vpišejo v srednje poklicno. 

Torej le lahko pridejo do želenega poklica, če le imajo za to sposobnosti.  

Odgovornost za to pa je njihova.  

Mladostnike pa svetovalna služba v osnovnih šolah in srednjih poklicnih šolah skuša 

usmeriti v najprimernejši poklicno izobraževalni program. Tako jim pomagajo, 

olajšajo odločitev. Na voljo imajo številne metode in strokovna znanja. Žal mi k 

sodelovanju ni uspelo pritegniti svetovalnih delavcev na osnovnih šolah s 

prilagojenim programom. Sprva so bili pripravljeni sodelovati, ko pa sem jim omenila, 

da bi raziskovala poklicno orientacijo in način, kako in zakaj se mladostniki odločajo 

za izobraževalne programe, svetovalni delavci niso več našli časa za sodelovanje.  

Svetovalni delavki na srednjih šolah se soočata predvsem s problemi kasnejše 

zaposlitve dijakov in informiranjem dijakov o značilnostih različnih poklicev, dijake 

seznanjata tudi s tem, kakšne možnosti imajo dijaki po končanem nižje poklicnem 

izobraževalnem programu.  

 

Šele ko sem premišljevala o sklepu raziskave, pa sem pomislila, da izbiri poklicnega 

izobraževalnega programa pripisujem prevelik pomen. Poklic nekaterim ni smisel 

življenja, ampak sredstvo za doseganje nekih večjih in pomembnejših osebnih 

zadovoljstev. Izbira izobraževalnega programa ne fiksira posameznika v točno 

določen poklic. Posameznika lahko splet različnih okoliščin pripelje do želenega 

poklica oziroma do poklica, v katerem bo užival in ga z veseljem opravljal. Seveda 

pa mora biti posameznik pripravljen videti in sprejeti priložnosti, ki se mu ponujajo.  

Tu ne smemo podcenjevati sposobnosti oseb z lažjimi motnjami v duševnem 

razvoju. Menim, da kdor si želi opravljati delo in najde v ponujenemu poklicu kanček 

zadovoljstva in mu delo pomaga na poti k ekonomski neodvisnosti, potem bo 

                                                
72 Zaviršek,200. Str.24 



posameznik to delo opravljal dobro, pa čeprav je v očeh družbe poklic manjvreden – 

a ne manj časten.  

 

Čeprav se mladostniki osnovne šole s prilagojenim programom srečujejo z majhno 

možnostjo izbire, pot do želenega poklica ali do uspeha v življenju jim ni 

onemogočena, je pa zagotovo težja.  
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