
ZADOVOLJSTVO DELODAJALCEV Z DIJAKI NA PRAKTIČNEM 

USPOSABLJANJU Z DELOM 
 

Ker na šoli razumemo delovanje na področju kakovosti predvsem kot priložnost za 

izboljšave, smo se odločili, da bomo k merjenju zadovoljstva še bolj aktivno pritegnili 

delodajalce, pri katerih naši dijaki opravljajo praktično usposabljanje z delom (PUD). 

Razloga za to odločitev sta bila vsaj dva: 

− delodajalci skupaj s šolo predstavljajo zaključen krog izobraževalnega procesa, 

njihova vloga je dvojna: med časom šolanja so za dijake prostor, kjer prihajajo v 

stik z realnim delovnim okoljem, v katerega se bodo prej ali slej vključili; na drugi 

strani pa predstavljajo bodoče delodajalce za dijake, ki se želijo zaposliti; 

− ker so zahteve delodajalcev ključne v procesu zaposlitve, ocenjujemo, da moramo 

kot šola dobro poznati njihovo mnenje o znanju naših dijakov, saj bomo lahko le 

tako na trg delovne sile »spustili« absolvente, ki bodo glede znanja izpolnjevali 

njihova pričakovanja in bodo konkurenčnejši pri zaposlitvi. 

 

V tem šolskem letu je na PUD odšlo 116 dijakov, vprašalnik pa je bil vključen v dnevnik 

PUDa. Vrnjenih smo dobili 109 vprašalnikov, kar predstavlja 94 %. V lanskem letu smo 

dobili vrnjenih 92 % vprašalnikov. Za 2. letnike 90 % (lani 92 %) in za 3. letnike 93 % 

vprašalnikov (lani 92 %), Za 1. letnike nismo izvedli ankete, saj dijaki niso odšli na PUD. 

 

V vprašalniku je uporabljena petstopenjska opisna lestvica: od »sploh se ne strinjam« do 

»popolnoma se strinjam s posamezno trditvijo. Šesta možnost je odgovor »ne vem«. Za 

preglednejše predstavljanje rezultatov smo opisno lestvico spremenili v številčno, kjer 

ocena 1 pomeni »sploh se ne strinjam« in ocena 5 »popolnoma se strinjam«. Odgovor »ne 

vem« je ovrednoten z oceno 0. 

 

Iz vprašalnikov se sicer vidi za kateri program in letnik gre, vendar prikazujemo rezultate 

samo po letnikih, ne pa tudi ločeno po posameznih programih 

 

 

 

 



Mnenje delodajalcev o kompetencah dijakov 

Trditev 
Povprečna ocena delodajalcev v 2018 

1. letnik 2. letnik 3. letnik Skupaj 

Dijak je pred odhodom v 

podjetje imel dovolj 

kompetenc za uspešno 

opravljanje PUD 

4,5 4,4 4,6 4,5 

Dijak obvlada osnovne 

postopke dela na področju, za 

katerega se usposablja 

4,6 4,5 4,7 4,6 

Trditev 
Povprečna ocena delodajalcev v 2019 

1. letnik 2. letnik 3. letnik Skupaj 

Dijak je pred odhodom v 

podjetje imel dovolj 

kompetenc za uspešno 

opravljanje PUD 

/ 4,6 4,5 4,6 

Dijak obvlada osnovne 

postopke dela na področju, za 

katerega se usposablja 

/ 4,6 4,7 4,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mnenje delodajalcev o lastnostih in spretnostih dijakov 

Trditev 
Povprečna ocena delodajalcev v 2018 

1. letnik 2. letnik 3. letnik Skupaj 

Ustrezna prilagodljivost 4,5 4,6 4,6 4,6 

Dobra organizacija lastnega dela 4,4 4,3 4,4 4,4 

Natančno in odgovorno 

opravljanje dela 
4,5 4,6 4,5 4,6 

Ustrezne komunikacijske 

spretnosti 
4,5 4,5 4,7 4,6 

Spretnost vzpostavljanja dobrih 

medsebojnih odnosov in 

reševanja konfliktov 

4,6 4,5 4,7 4,7 

Sposobnost timskega dela 4,7 4,6 4,7 4,7 

Iznajdljivost 4,4 4,4 4,4 4,4 

Samoiniciativnost in 

pripravljenost za učenje 
4,5 4,4 4,5 4,5 

Drugo /// /// /// /// 

Trditev 
Povprečna ocena delodajalcev v 2019 

1. letnik 2. letnik 3. letnik Skupaj 

Ustrezna prilagodljivost / 4,7 4,8 4,7 

Dobra organizacija lastnega dela / 4,7 4,5 4,5 

Natančno in odgovorno 

opravljanje dela 
/ 4,8 4,7 4,8 

Ustrezne komunikacijske 

spretnosti 
/ 4,5 4,7 4,6 

Spretnost vzpostavljanja dobrih 

medsebojnih odnosov in 

reševanja konfliktov 

/ 4,8 4,8 4,8 

Sposobnost timskega dela / 4,8 4,6 4,7 

Iznajdljivost / 4,8 4,6 4,7 

Samoiniciativnost in 

pripravljenost za učenje 
/ 4,8 4,8 4,8 
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