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POVZETEK  

Učinkovita in uspešna promocija šole, ki pritegne učence k vpisu, zahteva sistematičen 

pristop. Zato je jedro raziskave, njen empirični del, usmerjeno v poglobljen pogled in 

proučitev promocije v izbrani srednji poklicni šoli (študija primera). Kvantitativni del 

naloge pa predstavlja raziskavo in analizo dejavnikov, ki vplivajo na poklicno odločitev 

kranjskih devetošolcev, s čimer ţelimo pokazati pomembnost poznavanja in 

razumevanja učenčevega procesa odločanja, vpliva virov informacij  in referenčnih 

skupin ter vedenja učencev. Vse to pomaga pri pripravi promocije, da doseţe ţelen 

učinek, to pa je vpis učencev v programe, ki jih izvaja šola. Za merska instrumenta 

zbiranja podatkov sta bila uporabljena polstrukturirani intervju in anketni vprašalnik. 

Ugotovljeno je bilo, da pri poklicni odločitvi osnovnošolcev nimajo velikega vpliva le 

starši, temveč tudi dijaki, ki ţe obiskujejo določeno šolo, prav tako pa tudi učitelji in 

ostali zaposleni na tej šoli. Raziskava je potrdila hipotezo, da je informativni dan najbolj 

vpliven vir informacij, prav tako pa tudi hipotezo o obstoju razlik med učenci z boljšimi 

zaključnimi ocenami v spričevalu in tistimi s slabšimi pri njihovem odločanju o vpisu v 

srednjo šolo. Na osnovi ugotovitev se dajejo priporočila srednjim šolam za njihovo 

nadaljnje marketinško načrtovanje, raziskovanje in uporabo marketinških tehnik.  

Ključne besede: promocija šole, srednja šola, poklicna odločitev, učenec, dejavniki izbire 

ABSTRACT 

A school's effective and sussesful promotion, which attracts students to register at it, 

demands a systematical approach. Accordingly, the gist of my master thesis, its 

empirical part, is to get a deep insight into promotion carried out by a certain vocational 

school (the case study). The quantitative part of the thesis is to research and analyze the 

factors which determine  the decision of the ninth-grade primary school pupils from 

Kranj to choose a certain vocation and thus show the importance of knowing and 

understanding a pupil’s process of deciding, the importance of the source of 

information, the importance of reference groups and of pupil’s behaviour. All this helps 

to prepare the promotion to reach the desirable effect and that is the enrolment of pupils 

on the courses carried out by a certain school. A questionnaire and a semi-structured 

interview were used as a measurement for collecting data. It was found out that it was 

not just parents who have a great influence on deciding on a vocation but also students 

who already attend a certain school as well as teachers and other employees of the 

school. The research has proved both hypotheses right, the former showing that the 

strongest source of information is open day and the latter showing that the decision to 

choose a certain school is also influenced by the existing differences between pupils 

with excellent and those with poor marks in their diplomas. Based on the findings 

recommendations for further marketing planning, use of marketing techniques and 

further research are given to secondary schools. 

Key words: school promotion, secondary school, decision for vocation, student, pupil, 

factors determining 

UDK: 331.364:373.5(043.2)         
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema  

V današnjem globalnem tekmovanju in iskanju konkurenčnih prednosti na domačih 

in globalnih trgih se nam zazdi, da so edina rešitev za dobro šolstvo in izobraţevanje 

pravzaprav trţni mehanizmi, načela, ki jih je potrebno vpeljati tudi v šolstvo, da bo 

učinkoviteje in kakovostneje sledilo razvoju in potrebam sodobne druţbe. 

Zakoni trga, ponudbe in povpraševanja, izbira in »informirani« uporabnik, 

odjemalec storitev, ki se odloča med moţnostmi in različnimi ponudbami, pa naj gre za 

blago ali storitve, posameznik, ki išče in izbere šolo, program, smer – vse to so 

koncepti, na katere, kot pravi Trnavčevičeva (2004, 26), vse pogosteje naletimo v 

šolstvu po svetu in tudi pri nas. Na izobraţevalnih trgih se pojavlja izobraţevanje kot 

blago zavito v šolo ali program in prepuščeno ponudbi in povpraševanju – 

izobraţevanje postaja dobrina na trgu, zato mora šola oblikovati strategijo marketinga. 

Le-ta pa po Trnavčevičevi in Zupanc Gromovi (2000, 81) temelji na odprti 

komunikaciji med šolo in uporabniki ter poznavanju uporabnikov, saj moramo vedeti s 

kom komuniciramo in kaj ta uporabnik s seboj prinaša, in sicer v smislu potreb, 

pričakovanj in ţelja. Eden od namenov komuniciranja je, kot pravi Trnavčevičeva 

(2008, 8), tudi promocija šole in njenih programov pri pridobivanju učencev
1
 in 

ohranjanju dobrih odnosov z obstoječimi učenci in njihovimi starši. Pri promociji šole 

gre namreč za podajanje promocijskih sporočil o koristih, ki jih bodo odjemalci imeli, 

če se vpišejo v določeno šolo oz. izobraţevalni program. 

Po Ferjanu (2005, 306) je promocija izobraţevalne ustanove dejavnost, s katero 

lahko šole najbolj učinkovito pritegnejo pozornost. To so tako različne oblike 

informiranja, katerih glavni cilj je ustvariti pozitivno javno mnenje o izobraţevalni 

ustanovi. Devetak (2002, 41) pa poudarja, da morajo dejavnosti, ki potekajo v šoli in 

zunaj nje prinašati konkurenčno prednost na trgu izobraţevalnih storitev. Če torej 

hočemo oblikovati učinkovito in uspešno promocijsko strategijo, kot pravi Gray (1991, 

116), morajo biti znane potrebe bodočih učencev, njihovih staršev in prijateljev, 

prioritete teh potreb, merila, po katerih bodo izbirali šolo, in še drugo. Potrebno je tudi 

zbrati informacije, jih organizirati, razvrstiti in analizirati ter pri tem uporabiti ustrezne 

marketinške strategije z namenom, da tistim, ki iščejo informacije, zagotovimo, da jih 

dobijo pravočasno in v pravem zaporedju. 

Pri načrtovanju uspešne promocije srednje šole je izjemno pomembno poznavanje 

in razumevanje dejavnikov, ki vplivajo na izbiro srednje šole in s tem povezano 

poznavanje kandidatov in njihovega načina razmišljanja, ravnanja in odločanja o izbiri 

                                                 
1
 Z izrazom »učenci« so opredeljeni otroci v vrtcu, učenci osnovnih šol ter vajenci in dijaki 

srednjih šol 



Uvod 

2 

šole. Le tako lahko oblikujemo učinkovito in uspešno promocijsko akcijo, s katero šola 

pritegne pozornost potencialnih uporabnikov, jim dobro predstavi prednosti in koristi, ki 

jih bodo imeli, če se bodo vanjo vpisali. Končni cilj pa je, da se učenci vpišejo v ţeleno 

oz. izbrano šolo, s čimer pa se skrb za učence ne konča. Poznavanje uporabnikov šole in 

njenih storitev je potrebno zato, da se šola odloči za prave medije, načine in tehnike 

promocije. Zato smo se odločili, da v empirično raziskovalnem delu naloge izvedemo 

kvantitativno raziskavo na področju izbire, prijave in vpisa osnovnošolcev za nadaljnje 

izobraţevanje. V izbrani občini, kjer je osem osnovnih šol, smo naredili analizo 

dejavnikov izbire srednje šole. Z raziskavo smo ugotovili, kdo izbira šolo in program, 

kdo odloča o izbiri ter po kakšnih merilih (Trnavčevič 2000, 85). Tako bomo lahko 

bolje izkoristili informativne dneve, dneve odprtih vrat in druge dogodke za dobro in 

jasno komunikacijo med šolo in uporabniki. 

Raziskovalni problem je torej v tem, da srednje šole v slovenskem prostoru izvajajo 

promocijo svojih programov na različne načine, pri čemer pa se premalo zavedajo, kaj 

ţelijo z njimi (npr. s prireditvijo, glasilom, dnevom odprtih vrat) doseči. Aktivnosti 

načrtujejo in izvajajo po 'intuiciji', kar pomeni, da npr. slavist pripravi tekst, arhitekt 

oblikuje publikacijo, premajhen poudarek pa je na evalvaciji oz. kritičnem ovrednotenju 

teh aktivnosti. Zato je promocija velikokrat neusklajena in nekoordinirana. Učinkovita 

promocija, ki pritegne učence k vpisu pa zahteva sistematičen pristop. O šolah in 

promociji v bistvu ne vemo dovolj, zato je jedro raziskave (empirični del) usmerjeno v 

poglobljen pogled in preučitev promocije v srednji šoli (študija primera). Ker ne vemo, 

kako se učenci osnovnih šol odločajo pri izbiri srednje šole, je poznavanje dejavnikov 

odločanja o izbiri posameznika, vpliva virov informacij in referenčnih skupin v procesu 

odločanja ter vedenja učencev zelo pomembno. Pomaga nam, da lahko pripravimo 

promocijo, ki doseţe ţelen učinek, to pa je vpis učencev v programe, ki jih izvaja šola.  

1.2 Teoretična izhodišča 

Konkurenčnost in zahteve po večji učinkovitosti, odzivnosti in fleksibilnosti (Logaj 

idr. 2006, 6), usposobljenosti za vseţivljensko učenje in odpiranje sistemov v širše 

okolje (Lizbonska strategija, 2000 ) so srednje šole začele usmerjati na trg in k uporabi 

marketinške filozofije. Število šolske populacije se je zaradi demografskih sprememb 

zmanjšalo, kar ima za posledico, kot pravi Trnavčevičeva (2008, 8 9), da se šole za 

učence 'borijo', to pa pomeni, da ţelijo čim bolj 'ugoditi' ciljnim javnostim in spremljati, 

kako in v kolikšni meri so s šolo zadovoljni.  

Pri vpeljevanju trţnih mehanizmov v šolstvo ima poleg demografskih sprememb, 

kot poudarja Trnavčevičeva (2008, 7 9), veliko vlogo tudi marketizacija in procesi, ki 

jih ta krovni pojem pokriva. Ti procesi so deregulacija in decentralizacija šolskih 

sistemov ter s tem povezana večja pooblastila šol; desegregacija, ki je povezana z idejo 
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enakih moţnosti ter drugačno financiranje, ki se imenuje 'per capita' oziroma glavarina, 

kjer je enota učenec in ne oddelek. Koncept marketizacije šolstva ima, kot pravi 

Dehlijeva (v Trnavčevič 2007), močno izhodišče v prosti izbiri šole, pa naj bo to izbira 

staršev in učencev ali pa izbira šole, ki išče 'najboljše' učence (posnemanje smetane).  

Trnavčevičeva (2008) ugotavlja, da je pomemben razlog za nastajanje trgov v 

srednjem šolstvu tudi spodbujanje povezovanja in sodelovanja šol z gospodarstvom, s 

potrebami delodajalcev in trgom delovne sile, saj naj bi programi odraţali in 

zadovoljevali potrebe gospodarstva. Še en razlog postavlja srednje šole na trg, in sicer je 

to regionalizacija Slovenije in sprejem sveţnja pokrajinske zakonodaje, ki predvideva 

prenos ustanoviteljstva srednjih šol na regije. Šole bodo tudi zaradi dobre odzivnosti na 

potrebe okolja lahko pridobivale različna sponzorska sredstva, kar pomeni, da bo med 

njimi tudi razlika v pogojih dela in opremi.  

Ker srednja poklicna šola, ki jo obravnava naloga, deluje v mestnem okolju, kjer je 

v bliţini kar nekaj sorodnih konkurenčnih šol, mora javnosti, če ţeli pritegniti pozornost 

potencialnih uporabnikov, dobro predstaviti svoje prednosti in koristi, ki jih bodo 

uporabniki imeli, če se bodo vpisali nanjo. Najvplivnejša skupina udeleţencev, ki jih je 

potrebno pritegniti so v tem procesu gotovo starši. Njihovo mnenje o delovanju 

posamezne šole se hitro širi in močno vpliva na podobo šole v javnosti. Pomembno 

vlogo igrajo pri tem informacije o dejavnosti šole, ki jih uporabniki dobivajo preko 

različnih oblik promocije: pisnih gradiv, oglaševanja, osebne prodaje in promocijskih 

dogodkov, ki potekajo bodisi na šoli ali pa izven nje. Ciljna skupina, ki jo ţeli poklicna 

srednja šola pritegniti v svoje izobraţevanje so učenci, ki imajo lahko nekoliko slabši 

učni uspeh, imajo pa razvite ročne spretnosti, čut za estetsko oblikovanje in ustvarjanje, 

predvsem pa veselje za vedno nove izzive in kreativnosti na poklicnem področju. 

 V nalogi smo se osredotočili predvsem na promocijske dogodke, ki jih izvaja 

omenjena šola. Pod tem skupnim širokim nazivom se po Trnavčevičevi in Zupanc 

Gromovi (2000) skriva cela vrsta dejavnosti, ki se od oglaševanja bistveno ločijo po 

tem, da so oblikovana tako, da spodbujajo udeleţence k aktivnemu odgovoru in 

pritegnejo ter ohranjajo interes in vzbujajo ţeljo, da bi posamezniki ta program, to šolo, 

to dejavnost imeli oziroma se vanjo vpisali in razvijali pripadnost šoli.  

Promocijski dogodki so, kot pravi Trnavčevičeva (2008, 39), pomembni predvsem 

zato, ker so namenjeni predstavitvi šole in njenih programov, da bi vplivali na 

uporabnike, da se odločijo za vpis v šolo oz. določen izobraţevalni program. Njihov 

namen je v obveščanju, svetovanju, spodbujanju razmišljanja uporabnika ter v 

ustvarjanju občutka o dodani vrednosti v očeh uporabnika, če se bo odločil za določeno 

šolo. Takšni dogodki so informativni dan, dan odprtih vrat, predstavitev poklicev, 

sejemske prireditve razstave, različne šolske prireditve, roditeljski sestanki, govorilne 

ure, okrogle mize, konference in podobno. Cilji takega dogodka morajo biti jasni, prav 

tako pa ciljna/e skupina/e, ki jim je dogodek namenjen. Zato je pomembno poznati 
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dejavnike 'izbire' srednje šole ciljne skupine. Ni namreč dovolj, da srednje šole 

uporabljajo marketing samo v smislu izvajanja nekega dogodka ali oglaševanja, delovati 

morajo tako, da pridobijo prednost pred konkurenti, zlasti pri pridobivanju ciljne 

publike, načrtovanju izobraţevalnih programov, zadovoljitvi povpraševanja 

interesentov, ustrezni razporeditvi virov za delovanje in tako povečevati svojo 

učinkovitost. 

1.3 Namen in cilji raziskave 

Namen raziskave je preučiti in analizirati promocijo, ki jo izvaja izbrana poklicna 

šola ter raziskati dejavnike, ki imajo največji vpliv na poklicno odločitev devetošolcev 

in s tem na izbiro srednje šole, pri tem pa ugotoviti, kakšen je vpliv virov informacij in 

referenčnih skupin ter načine odločanja. 

Cilji raziskave: 

1.   Kritično osvetliti, prikazati in analizirati sodobno literaturo in raziskave s 

področja marketinga v izobraţevanju, promocije in vedenja ter odločanja 

odjemalcev storitev. 

2.   Opredeliti in analizirati vlogo promocije obravnavane poklicne šole pri 

pridobivanju učencev k vpisu. 

3.   Raziskati razumevanje promocije šole med udeleţenci v raziskavi in ugotoviti, 

kakšen pomen ji pripisujejo. 

4.   Ugotoviti različne dejavnike, ki vplivajo na poklicno izbiro učencev zaključnih 

letnikov osnovnih šol. 

5.   Podati priporočila za prakso (promocijo poklicnih programov) in nadaljnje 

raziskovanje. 

1.4 Metode raziskovanja  

V empiričnem delu naloge smo medsebojno dopolnjevali kvantitativne in 

kvalitativne metode raziskovanja, saj, kot pravi Sagadin (2001, 14), »/…/ raziskovanji 

ne moreta izriniti drug drugega, njuni vlogi pa se dopolnjujeta«. Opozarja pa na 

omejenost veljave obeh postopkov. Nujnost priznavanja obeh paradigem izpostavi tudi 

Mesec (1998, 25), ki imenuje sintezo obeh pristopov komplementarnost in ponuja 

rešitev v tem, da raziskovalec izbere tistega, ki »/…/ razpira širši horizont in vsebuje 

drugega«. Slabosti in moč obeh paradigem se lahko, kot pravi Muţić, medsebojno 

dopolnjujejo in izboljšujejo, saj: 

/…/ uspešno raziskovanje zahteva ustrezno uporabo vseh pristopov, pa tudi širok 

razpon metod, postopkov, inštrumentov oziroma tehnik raziskovanja. To vključuje ustrezno 

sodelovanje kvalitativnega in kvantitativnega pristopa v pedagoškem raziskovanju, še zlasti 

pa njunega dopolnjevanja in uporabe (1994 b, 3 4). 
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Raziskava je razdeljena na dva dela: 

1.   Kvantitativni del o dejavnikih izbire srednje šole. 

2.   Kvalitativno študijo primera, v kateri smo raziskovali pomen in vrste promocije 

obravnavane poklicne šole ter njeno vlogo pri pridobivanju učencev k vpisu.  

1.4.1 Kvantitativni del raziskave 

Namen kvantitativnega dela raziskave je ugotoviti in analizirati dejavnike, ki 

vplivajo na poklicno odločitev kranjskih devetošolcev, s čimer ţelimo pokazati 

pomembnost poznavanja in razumevanja učenčevega procesa odločanja, pomembnost 

različnih dejavnikov, vpliva referenčnih skupin in vedenja učencev. Pri tem sledimo 

naslednjim ciljem: 

1.    ugotoviti kako in na podlagi katerih dejavnikov se osnovnošolci odločajo za 

vpis v srednje šole;  

2.    ugotoviti katere informacije pri tem zbirajo, kje jih dobijo ter kakšno vlogo ima 

pri tem promocija; 

3.    raziskati kdo ima največji vpliv na učenčevo odločanje oz. izbor srednje šole;  

4.    podati priporočila za prakso (razumevanje odločanja učencev za vpis v srednje 

šole) in nadaljnje raziskovanje. 

Na podlagi pregleda relevantne domače in tuje literature s področja marketinške 

teorije in vedenja ter odločanja odjemalcev storitev ter pregleda rezultatov raziskav 

obravnavanega področja smo postavili naslednje hipoteze: 

H1:  Na odločitev učencev o vpisu v srednjo šolo imajo največji vpliv starši.  

H2:  Informativni dan statistično pomembno vpliva na odločitev o vpisu v srednjo 

        šolo. 

H3:  Obstajajo statistično pomembne razlike pri odločanju o vpisu v srednjo šolo  

        med učenci, ki  imajo v zaključnem spričevalu osnovne šole ocene predmetov  

        iz matematike, slovenščine in tujega jezika v povprečju 3 ali manj in tistimi, ki 

imajo ocene iz istih predmetov v povprečju večje kot 3. 

Metode zbiranja podatkov 

V prvem delu raziskave smo za izvedbo analize dejavnikov izbire srednje šole kot 

merski instrument uporabili anketni vprašalnik in z njim izvedli anketo. Sagadin (1993, 

120 121) pravi, da z anketiranjem zbiramo podatke o objektivnih dejstvih in dogajanjih 

na področju šolstva ter podatke o ţeljah, mnenjih, stališčih in interesih anketiranih oseb. 

Musek Lešnik (2001, 80) pa prednost anketiranja vidi tudi v tem, da lahko zajame 

velike skupine ljudi in tako omogoči pridobitev velikega števila podatkov v sorazmerno 

kratkem času. 
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Vzorec 

V vzorec smo zajeli vseh osem osnovnih šol v Kranju, in sicer po en 9. razred vsake 

šole. Gre torej za priloţnostni vzorec. Vprašalnik je bil predhodno preizkušen na vzorcu 

enega devetega razreda v januarju 2010. Po odpravi vseh pomanjkljivosti smo ga 

osebno izročili ravnateljem omenjenih šol, ki smo jih podrobno seznanili z namenom 

zbiranja podatkov in moţnostjo pridobitve povratne informacije. Anketiranje je 

potekalo v mesecu februarju, teden dni pred informativnim dnevom. Za Kranj smo se 

odločili, ker je to največja gorenjska občina in še vedno predstavlja center industrije 

(npr. tekstilne, gumarske, telekomunikacijske) kot tudi najpestrejši center poklicnega 

izobraţevanja v gorenjski regiji. 

Metode analize podatkov 

Podatke, zbrane z anketnim vprašalnikom, smo analizirali s statističnimi metodami 

in jih obdelali s statističnim programskim paketom SPSS. Računali smo sestavo 

anketirancev po spolu, starosti, povprečne ocene učencem najljubših predmetov 

oziroma predmetov, kjer imajo najboljše ocene, povprečne ocene pri slovenščini, 

matematiki in tujem jeziku ob zaključku osmega razreda osnovne šole, deleţ 

prevladujočih poklicnih področij in povprečne vrednosti posameznih dejavnikov v 

procesu izbire in odločanja, v procesu zbiranja informacij in vpliva na odločitev ter 

načina odločanja. 

Pri statistični analizi in prikazu rezultatov smo uporabili metode univariatne analize 

podatkov: frekvenčno porazdelitev spremenljivk (enot), aritmetično sredino, t-preizkus 

in standardni odklon, metode bivariatne analize podatkov: analiza variance (ali se 

aritmetične sredine razlikujejo od skupine do skupine) in metode multivariatne analize 

podatkov: faktorska analiza (metoda redukcije podatkov), s katero smo določili faktorje, 

ki po mnenju anketirancev najbolj vplivajo na izbiro in posledično vpis v srednjo šolo. 

1.4.2 Kvalitativni del raziskave 

Drugi del raziskave je kvalitativna študija primera, saj je njen namen temeljito 

raziskati in natančno analizirati značilnosti in karakteristike posamezne enote, šole, 

razreda, skupnosti itd. (Merriam 1998). Tudi Mesec (1998, 45) pravi, da je študija 

primera celovit opis posameznega primera in njegova analiza, na primer opis značilnosti 

primera in dogajanja ter opis procesa raziskovanja samega. V študijo primera je 

vključena srednja poklicna šola, ki promovira svojo dejavnost in poklice, za katere 

izobraţuje, s ciljem privabiti dijake k vpisu. 

 Namen študije primera je poglobljena raziskava promocije, ki jo izvaja 

obravnavana šola, analiza njenih promocijskih značilnosti ter ugotavljanje prednosti 
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šole pred konkurenti, in sicer za povečanje svoje učinkovitosti pri pridobivanju dijakov 

k vpisu.  

Cilji, ki jim sledi študija primera so: 

1.  Opredeliti vlogo promocije, ki jo izvaja izbrana srednja poklicna šola.  

2.  Analizirati promocijo izbrane srednje poklicne šole in ugotoviti njeno vlogo pri 

pridobivanju učencev k vpisu. 

3.  Ugotoviti kakšen pomen zaposleni na poklicni šoli pripisujejo promociji in z 

njo povezanim večjim vpisom v šolo. 

Raziskovalna vprašanja: 

1.   Kako izbrana poklicna šola izvaja promocijo svojih poklicev in izobraţevalnih 

programov?  

2.   Kako učinkovita je po mnenju udeleţencev v raziskavi promocija, ki jo izvaja 

obravnavana šola pri pridobivanju učencev k vpisu? 

3.   Kakšen pomen pripisujejo promociji šole in svojih programov tisti, ki pri 

omenjeni dejavnosti sodelujejo oziroma največ vedo?  

Metode zbiranja podatkov 

V kvalitativni študiji primera so podatki zbrani z intervjujem, in sicer s 

polstrukturiranim individualnim intervjujem. Podatki zbrani z intervjuji so analizirani z 

metodo analize vsebine. Za omenjeno vrsto intervjuja smo se odločili, ker omogoča 

poglobljen vpogled v problematiko in zaradi majhnega namenskega vzorca. 

Individualen pa je zato, ker je usmerjen v proučevanje stvarnih vsakdanjih, praktičnih 

ţivljenjskih problemov in raziskovanje doţivljanja ljudi – udeleţencev v raziskavi in 

ker so vodeni na podlagi nabora nekaj vprašanj in teme, ki jo raziskujemo, vendar pa 

vnaprej ne določajo natančnega poteka intervjujev (Merriam 1998, 74). V intervjujih 

smo uporabili vprašanja idealnega stanja, ki po Merriamovi poizvedujejo za mnenjem in 

informacijami osebe, ki jo intervjuvamo. Zanimalo nas je njihovo mnenje pojmovanja 

promocije, zato je bila ta vrsta vprašanj najbolj učinkovita.  

Vzorec 

Vzorec udeleţencev (intervjuvancev) v raziskavi je namenski, v skladu z ţeljo po 

pridobitvi najbolj reprezentativnih podatkov, kar pomeni, da so bili k sodelovanju 

povabljeni tisti, ki pri omenjeni dejavnosti sodelujejo oziroma največ vedo. Po Merriam 

(1998, 61) namensko vzorčenje temelji na predpostavki, da ţeli raziskovalec odkriti, 

razumeti in pridobiti vpogled in mora tako izbrati vzorec, iz katerega se lahko največ 

nauči oziroma iz katerega lahko pridobi največ koristnih informacij.  

V kvalitativno študijo primera so bili tako vključeni štirje udeleţenci šole: socialna 

delavka izbrane šole (1 udeleţenka), vodja programskega učiteljskega zbora za poklic 
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frizer (1 udeleţenka), ravnatelj šole (1 udeleţenec) in učitelj praktičnega pouka smeri 

gradbeništva, ki sodeluje v procesu promocije šole (1 udeleţenec). 

Metode analize podatkov 

Odgovore udeleţencev v raziskavi smo analizirali z metodo analize vsebine, kot jo 

podajajo različni avtorji (npr. Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005 in Sagadin 1993 in 

1993a). Najprej smo uredili zapise zbranih podatkov, jih kodirali in nato podatke 

zdruţevali v skupine oz. kategorije. Kategorije izhajajo iz teoretičnih izhodišč naloge in 

iz zastavljenih raziskovalnih vprašanj. 

Veljavnost in zanesljivost podatkov 

V kvalitativnem raziskovanju govorimo predvsem o notranji veljavnosti 

(kredibilnosti) in o zaupanju vredni raziskavi, kar v kvalitativni študiji doseţemo z 

natančnim in bogatim opisom ter s povzemanjem izjav iz intervjujev (Merriam, 1998).  

Kredibilnost raziskave je povečana s triangulacijo podatkov in informacij, ki smo jih 

zbrali iz različnih virov (udeleţencev raziskave). 

1.5 Omejitve raziskave 

Pri analizi in interpretaciji rezultatov smo upoštevali tako vsebinske kot 

metodološke omejitve.  

Metodološke omejitve se nanašajo na generalizacijo ali posploševanje rezultatov, saj 

le-teh ni mogoče posploševati na širšo populacijo oz. slovenski prostor, ker raziskava 

temelji na primeru izbrane šole in vzorcu učencev kranjske občine. Vendar pa so 

ugotovitve kljub temu lahko zanimive in predmet primerjave, saj takšnih raziskav na 

področju osnovnega in srednjega izobraţevanja primanjkuje. 

Na raziskovani šoli sem bila zaposlena kot učiteljica teoretičnih predmetov  moje 

delo sicer ni bilo neposredno povezano s promocijo šole, čeprav sem pri posameznih 

aktivnostih sodelovala  zaradi česar torej nisem bila povsem neodvisna raziskovalka, 

kar je prav tako metodološka omejitev. 

Vsebinske omejitve, ki smo jih upoštevali pri empiričnem delu naloge: 

   Vprašanje promocije je kompleksnejše, v nalogi pa smo se omejili samo na 

pomen in načine promocije, ki so značilne za srednje šole. 

   Tudi vprašanje dejavnikov izbire je mnogo širše, kot je zajeto v anketi o 

dejavnikih vpisa, saj nismo proučevali psiholoških, socioloških, demografskih 

in drugih vplivov na proces odločanja o izbiri srednje šole. 

    V raziskavo nismo zajeli staršev in tako nismo raziskali, kateri dejavniki so 

tisti, ki so za njih najpomembnejši pri izbiri srednje šole za njihove otroke. 
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   Proučevali smo izbiro srednje šole z vidika učenca kot uporabnika storitev in 

ne z vidika srednješolske institucije in njenega marketinškega ravnanja. 

   Nismo raziskovali, katere oblike sodelovanja osnovnih šol s srednjimi šolami in 

gospodarstvom so pri ciljni javnosti naletele na pozitiven odziv. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 Marketing v izobraževanju 

Marketing so v začetku povezovali izključno z gospodarskimi aktivnostmi pri 

pretoku blaga na trţišču. Kasneje pa je prevladalo mnenje, da lahko trţi vsaka druţbena 

enota, ki svoje izdelke namenja menjavi. Izdelki pa so po Snoju (1998, 10) lahko snovni 

ali nesnovni. Snovni izdelki so tisti, kjer prevladujejo fizične sestavine. Nesnovni 

izdelki pa so storitve (plačani nesnovni izdelki) in usluge (neplačani nesnovni izdelki). 

Proces širitve marketinga na neprofitno področje se začenja v sedemdesetih in 

osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Spoznanja marketinške vede se aplicirajo na 

številna področja in tako se pojavi socialni marketing, druţbeni marketing, strateški, 

interni in globalni marketing ter marketing krajev in drţav.  

Vpeljava marketinških konceptov v šolstvo sega v leto 1982, ko so ZDA objavile 

poročilo o stanju šolstva glede na učinke izobraţevanja v gospodarstvu (Trnavčevičeva 

in Zupanc Gromova 2000, 9). Padec ekonomske učinkovitosti ameriškega gospodarstva 

in zmanjšano trţno prednost na mednarodnih trgih so Američani pripisali slabemu in 

neučinkovitemu izobraţevanju. V iskanju rešitev za izboljšanje učinkovitosti in 

uspešnosti ameriškega šolstva so se posamezni raziskovalci in teoretiki začeli obračati k 

trgu in marketinškim zakonitostim. Znani protagonisti uvajanja marketinških elementov 

v izobraţevanje so Chubb, Moe (1990), Tooley (1994) in še vrsta drugih avtorjev. 

Njihove zamisli o trgu/trgih v izobraţevanju so padle na plodna tla, predvsem pri 

oblikovalcih šolske politike. Podobne spremembe v javno šolstvo, ki šole postavijo na 

šolski oz. izobraţevalni trg, so sledile tudi v nekaterih drugih drţavah, na primer v Novi 

Zelandiji in v Avstraliji, kmalu zatem pa tudi v Veliki Britaniji.  

Pojem marketing se je v slovenskem šolskem prostoru pojavil šele v zadnjih nekaj 

letih. Njegovo pojmovanje ima mnogokje še vedno negativen prizvok, saj, kot pravi 

Zupanc Gromova (1997), marketingu očitajo, da je nezdruţljiv s poslanstvom 

izobraţevalne organizacije. To pa izhaja predvsem iz nepoznavanja marketinga kot 

filozofije, kot procesa menjave in kot strategije razvoja. Odpor je posledica pojmovanja 

marketinga zgolj kot prodajanje, oglaševanje ali iskanje sponzorskih ter donatorskih 

sredstev. Tudi Foskett (1998, 198) govori o tem, da v izobraţevanju uporaba termina 

»marketing« vzbuja precej čustvene odzive. Pogosto je zaslediti mnenja, da marketing 

ne sodi v šolski prostor, ker da naj se šola raje bolj ukvarja s poučevanjem, za kar je bila 

tudi ustanovljena. Zato je zelo na mestu trditev Kotlerja in Andersena (1991, 38), da je 

še vedno mnogo neprofitnih organizacij, ki mislijo, da so marketinško usmerjene, a 

gredo glede tega v napačno smer, ker v resnici ne vedo, kaj vse je marketing.  

Marketing opredeljuje Barnes (1993, 1) kot filozofijo zagotavljanja izobraţevalnih 

storitev, ki je v svojem bistvu naravnana na uporabnika in ob tem omenja marketing kot 

menjalni odnos med šolo in starši/učenci. Menjalni odnosi pa, kot pravita 
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Trnavčevičeva in Zupanc Gromova  (2000, 31), predstavljajo odnose, ki temeljijo na 

sodelovanju in medsebojni soodvisnosti ljudi, med katerimi gre za enakomerno 

porazdeljeno moč. Podobno tudi Snoj (2002) trdi, da je marketing kot proces celota 

aktivnosti organizacij pri menjavanju izdelkov s ciljnimi skupinami. Te aktivnosti so 

usmerjene v zadovoljevanje potreb udeleţencev v menjavi. Tudi Kotler in Andreasen 

(1991, 41) poudarjata, da je usmerjenost v odjemalca, customer-centered organization, 

pogoj uspešnosti organizacije in da gre pri tem za ustrezno določanje zaznav, potreb in 

ţelja ciljnega trga, ki mu je treba ustreči z oblikovanjem, komunikacijo, ceno in 

dostavo, kar na kratko pomeni s konkurenčno sposobno ponudbo. O marketingu kot 

filozofiji kulture dialoga, vzajemnosti in interakciji organizacije z okoljem govorita tudi 

Trnavčevičeva in Zupanc Gromoiva (2000, 25). Zanimiva je tudi navedba Devetaka 

(2001, 28), ki pravi, da je osnovna vsebina marketinga v tem, da ima proizvajalec 

oziroma ponudnik aktiven odnos do kupca oziroma potrošnika pri zadovoljevanju 

vsakdanjih potreb in pri reševanju problemov, s katerimi se srečuje v vsakdanjem 

ţivljenju. 

Razmišljanja različnih avtorjev o marketingu so torej usmerjena v vplivanje 

marketinga na odjemalce (starše/učence, krajane, organizacije in ostale zainteresirane). 

Tudi Kotler in Andreasen (1991, 141) pravita, da je končni cilj marketinške strategije in 

taktik v vplivanju na vedenje ciljne publike. Vse zgornje opredelitve pojma marketing 

dajejo na prvo mesto uspešnega marketinga odnos s ciljno skupino odjemalcev. Prav 

tako pa avtorji (Barnes 1993; Kotler in Andreasen 1991; Trnavčevičeva in Zupanc 

Gromova 2000) poudarjajo, da je marketing proces, v katerega morajo biti vključeni vsi 

udeleţenci, tako zunanji kot notranji. S filozofijo marketinga mora biti preţeta vsa 

organizacija, če ţelimo da bo organizacija dosegala zastavljene cilje, ob kar najmanjši 

porabi svojih sredstev. V šoli mora marketinške dejavnosti vzpodbujati, voditi in 

nadzirati ravnatelj, saj je on tisti, ki vpelje filozofijo marketinga v šolo. Ne pomaga 

namreč veliko, če je ravnatelj navdušen nad marketingom in skuša starše potegniti v 

šolo, učitelj pa z vsemi svojimi dejanji in govorjenjem na roditeljskih sestankih, 

govorilnih urah, dnevih odprtih vrat ipd. starše odvrača od šole. Zato je za uspešno 

uvajanje in izvajanje marketinga tako pomembno, da vsi zaposleni sprejmejo 

marketinško filozofijo in tudi delujejo marketinško (Trnavčevičeva in Zupanc Gromova 

2000, 14). 

Številne definicije in opredelitve marketinga je mogoče strniti v zaključek, da gre 

pri marketingu za proces ugotavljanja potreb zainteresiranih odjemalcev ter načrtovanje 

in izvajanje aktivnosti za njihovo zadovoljevanje. Pri tem je potrebno poudariti še 

gradnjo in vzdrţevanje partnerskega odnosa med organizacijo in odjemalci njenih 

storitev, kar v šolskem primeru pomeni partnerski odnos med starši/učenci in šolo. 

Uspešni marketing torej zagotavlja staršem, da dobijo, kar od šole pričakujejo, šoli pa, 

da dosega zastavljene cilje.  
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2.1.1 Značilnosti marketinga v izobraževanju 

V osnovi se marketing v šolah ne razlikuje bistveno od marketinga v profitnih 

organizacijah, saj obe vrsti organizacij uporabljata marketinško filozofijo kot orodje za 

doseganje uspešnosti in preseganje konkurence. Vendar pa imajo neprofitne 

organizacije nekaj značilnosti, zaradi katerih se tudi marketing v šolah nekoliko 

razlikuje od marketinga v profitnih organizacijah. Zanimiv je ţe vpogled v razloge za 

uvajanje marketinške prakse v izobraţevalnih ustanovah. Trnavčevičeva in Zupanc 

Gromova (2000, 17) navajata kot glavne razloge demografska gibanja, gledana skozi 

upad števila rojstev in večjo odgovornost šol do druţbe, večjo odzivnost šol ter 

poudarjeno skrb za kakovost in izboljševanje kakovosti. Trnavčevičeva (2008, 7 9) 

poudarja, da imajo veliko vlogo pri vpeljevanju trţnih mehanizmov v šolstvo tudi 

marketizacijski procesi, ki se odraţajo v šolskih politikah po svetu, ki vidijo osnove 

šolskega sistema v konceptu trga menjalnih odnosov ter ponudbe in povpraševanja. 

Avtorica tudi navaja, da so snovalci tako sprejeli več ukrepov, kot so: opuščanje šolskih 

okolišev in decentralizacija, deregulacija, večja avtonomija šol in drugačno financiranje, 

kjer je enota učenec in ne več oddelek, ki jim skupaj pravimo marketizacija šolstva. 

Izhodišča vseh teh ukrepov pa so v konceptu proste izbire šole, pa naj bo to izbira 

staršev in otrok ali pa izbira šole. Barnes (1993, 1) med drugim poudarja še 

učinkovitejše vodenje in upravljanje z institucijo v njenem menjalnem procesu z 

različnimi trgi in javnostmi, vzpostavitev učinkovitega komuniciranja z javnostmi, 

ugotavljanje ţelja, potreb in interesov odjemalcev šolskih storitev in povečanje zavesti 

javnosti o kakovosti izobraţevanja, ki ga šola ponuja. Nenazadnje je pomemben razlog 

uvajanja marketinških dejavnosti v šole tudi odziv na morebitne dejavnosti 

konkurenčnih šol, o čemer govori Foskett (1998, 205). 

Med razloge za uvajanje marketinga v šole navajajo avtorji (Trnavčevičeva in 

Zupanc Gromova 2000; Devetak 2001; Symes 1998) tudi hitro spreminjajoče se okolje 

in globalizacijo, ki s seboj prinaša primerljivost in tekmovalnost na ravni različnih 

drţav, znotraj ene drţave, pa tudi na ravni posameznih šol v oţjem prostoru. 

Naslednja posebnost marketinga v šolah izhaja iz značilnosti izobraţevalnih 

organizacij, ki zahtevajo njim prilagojen pristop k uvajanju marketinga. Gre za dejstvo, 

da sodi šola v kategorijo organizacij, ki ponujajo odjemalcem 'storitev'. Za storitve pa 

po Snoju (1998, 12) velja, da so procesne, neotipljive, neobstojne, variabilne, da jih ob 

izvajanju odjemalci ţe uporabljajo ter da v izvajanju odjemalci tudi sodelujejo. Kotler in 

Andreasen (1991, 27 28) navajata med posebnimi značilnostmi marketinga v 

izobraţevanju tudi, da je na tem področju teţje priti do podatkov o 'karakteristikah' 

odjemalcev, ki bi sluţili kot podlaga marketinškim odločitvam. Ista avtorja (prav tam) 

tudi navajata, da koristi za odjemalca niso vedno dovolj razvidne in je zato teţko dovolj 

slikovito oziroma učinkovito prikazati ponudbo v medijskih predstavitvah. Nenazadnje 
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je potrebno omeniti še dejstvo, ki ga kot pomembno ob obravnavi marketinga v šolah 

navajajo razni avtorji, da je marketing v šolstvu postal druţbeni proces, ki zadovoljuje 

ne le potrebe svojih uporabnikov, pač pa vseh svojih javnosti in celotne druţbe. 

Razmišljanje o značilnostih marketinga v izobraţevalnih organizacijah privede do 

zaključka, da je za marketing, ki je orodje managementa (Devetak in Vukovič, 2002), 

najpomembnejše ustrezno analiziranje okolja, v katerem organizacija deluje, 

razumevanje njegovih posebnosti in prilagajanje izbranih metod in tehnik temu okolju.  

2.1.2 Izobraževanje kot storitev 

Izobraţevalne organizacije glede na naravo dela uvrščamo med storitvene 

organizacije (bolnišnice, šole, fundacije, politične stranke, komunalne sluţbe, 

ministrstva), hkrati pa tudi med neprofitne oz. nepridobitne organizacije (Tavčar 2000), 

kar tudi določa principe in značaj njihovega delovanja v notranjem in zunanjem okolju.   

Jančič (1996, 79) storitveni sektor deli na: 

1.   celoten splet neprofitnih organizacij (bolnice, šole, policija, cerkve, fundacije), 

ki jih Kotler in Armstrong (1996, 259) delita še na vladne in privatne; 

2.   vse bolj naraščajoče število profitnih storitvenih organizacij (letalske druţbe, 

odvetniške pisarne, svetovalna podjetja, inţeniring, trgovske in turistične 

organizacije, storitvene obrti). 

Lovelock (2001, 6) ob tem opozarja, da se ta razdelitev spreminja, saj se v mnogih 

drţavah poleg javnih in neprofitnih organizacij na mnogih področjih zdravstva, šolstva 

in kulture pojavljajo tudi profitne organizacije in da mnoge drţave preizkušajo premik 

od javnega k zasebnemu lastništvu v mnogih storitvenih organizacijah. Navedene 

procese v zadnjih letih opaţamo tudi v slovenskem, zlasti srednješolskem in 

univerzitetnem prostoru. 

Storitvene organizacije se od proizvodnih razlikujejo po tem, da je v njihovem 

nematerialnem izdelku velik poudarek na človeškem dejavniku (Trnavčevičeva in 

Zupanc Gromova 2000, 47). Tudi  drugi strokovnjaki na področju marketinga 

(Zeithmalova in Bitnerjeva 1996, Kotler 1991, Gronroos 2001, Snoj 2003) pri opisu 

storitev izpostavljajo pomen človeškega dejavnika ter sočasnost produkcije in porabe pri 

storitvah. Storitve se najpogosteje opredeljujejo v primerjavi s fizičnimi izdelki. Za 

takšno obravnavo sta po Snoju (1998, 33) značilna dva prijema: 

   Storitve obravnavane kot v osnovi različne glede na fizične izdelke. Izdelek 

lahko prodamo, ko je narejen, storitev pa je prodana, še preden je narejena. 

Uporabnik mora storitev najprej izkusiti, da jo lahko spozna.  
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   Storitve obravnavane skupaj s fizičnimi izdelki, na tako imenovanem 

kontinuumu, ki ima dve skrajnosti: na eni strani so popolnoma nesnovne 

storitve, na drugi strani pa popolnoma snovni izdelki. 

Takšno opredelitev storitev srečamo tudi pri drugih avtorjih (Lovelock 1996, 

Zeithmalova in Bitnerjeva 1996, Mudie in Coltam 1993, Berry in Parasuraman 1993). 

Izobraţevalna storitev se v tem kontinuumu nahaja pri nesnovnih storitvah, saj sodi med 

manj otipljive storitve, njeni učinki se pokaţejo dolgoročno. Snovni del izobraţevalne 

storitve pa je povezan z opremljenostjo učilnic, didaktičnimi pripomočki ipd. Kljub 

'nesnovnosti' izobraţevalne storitve pa lahko njeni snovni elementi bistveno vplivajo na 

zaznavanje storitve pri uporabniku. Zato se pojavlja vprašanje, ali res lahko 

izobraţevalno storitev ločujemo in umestimo med nesnovno. Izobraţevalna storitev ima 

kljub svoji nesnovnosti snovne elemente, ki vplivajo na njeno kakovost in zaznavanje 

pri uporabnikih. Tudi Evans (1995, 29) pravi, da neotipljivi del storitev, kot so 

dejavnosti v razredu in obšolske dejavnosti, spremljajo tudi njeni otipljivi deli. 

Izobraţevalni 'proizvodi' imajo tudi svoje fizične značilnosti, na osnovi katerih včasih 

zunanje javnosti ocenjujejo njihovo kakovost. Med fizične lastnosti Barnes (1993, 50) 

šteje šolske stavbe, športna igrišča, urejenost šolskih prostorov, knjiţnic, opremljenost 

računalniških učilnic, delavnic in ostale pogoje za delo v šolah. 

Jančič (1996, 79), Kotler in Armstrong (2003, 267), Snoj (2003, 30), Sfiligojeva 

(1993, 10), Trnavčevičeva in Zupanc Gromova (2000) ugotavljajo, da se storitve od 

izdelkov razlikujejo v svojih značilnostih: 

    Abstraktnosti ali neotipljivosti. Storitve so v primerjavi z izdelki neotipljive, 

saj se jih ne da videti, občutiti ali prijeti. Tako uporabniki ne morejo preizkusiti 

izobraţevanja, preden se vpišejo v šolo. Zato poskušajo vse storitvene 

organizacije neotipljivosti storitev dodati fizične dokaze, ki bodo omogočili 

uporabnikom vsaj delen vpogled v storitev, v katero bodo vključeni (npr. 

opremljenost šole, računalniška učilnica, knjiţnica, šolske delavnice in 

podobno). 

    Minljivosti ali kratkotrajnosti. Storitve ne moremo skladiščiti, zato so minljive. 

Storitev kot proces poteka takrat, ko sta navzoča oba: ponudnik in uporabnik, 

po določenem urniku in dogovoru. Šola ne more skladiščiti in shranjevati 

'izdelka' (npr. roditeljskega sestanka, šolskega tekmovanja, predavanja ali 

šolske prireditve) za poznejšo uporabo. Zato tudi nihče nima lastnine nad 

storitvijo, ki je minila takoj, ko ponudnik in uporabnik nista več v 

medsebojnem stiku. 

   Spremenljivosti ali variabilnosti. Storitve so nekaj, kar uporabnik in izvajalec 

počneta skupaj, zato je pri produkciji storitev v takšni meri navzoč človeški 

dejavnik. Storitve so odvisne od tega kdo, kje, kdaj, kako jih izvaja in kdo so 
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uporabniki. Vsekakor je razlika med tem, ali pouk izvaja izkušen učitelj z 

dolgoletno prakso ali če ga izvaja učitelj pripravnik. Ravno tako isti učitelj ne 

more vedno ohranjati enake kakovosti svojega dela. Na to vpliva njegovo 

psiho-fizično počutje, interakcija z učenci, prejšnje in sedanje izkušnje, 

pričakovanja, motiviranost in drugo. 

    Neločljivosti. Storitve se proizvedejo in uporabljajo istočasno, zato so 

neločljive od tistega, ki jih ponuja. Tako postane pomembno ne le, kaj se v šoli 

učimo, temveč kako se učimo, kako pridobivamo znanje, v kakšnem vzdušju 

potekajo procesi na šoli. Na storitev vplivata oba, proizvajalec in uporabnik 

storitve: učitelji in učenci, učitelji in starši, šola in vse ostale javnosti, ki so v 

delo šole vpletene. 

Tudi pri Lovelocku (2001, 9) zasledimo podobno razlikovanje storitev od fizičnih 

izdelkov, obenem pa avtor še izpostavlja problem lastništva storitve, vključenosti 

odjemalca v proces proizvodnje, pomen tehniških in človeških sposobnosti izvajalcev, 

spremenljivosti in nezmoţnosti skladiščenja ter poudarja potrebo po razvoju zaupanja 

med izvajalcem in odjemalcem. 

Kotler in Armstrong (2003) storitev definirata kot aktivnost ali korist, ki jo ena 

stran nudi drugi in je v bistvu neoprijemljiva in ne vodi v kakršnokoli lastništvo. Tudi 

onadva opozarjata na fizično neoprijemljivost storitev in njihovo minljivost, kot enega 

najpomembnejših faktorjev pa izpostavljata človeški faktor, ki je prisoten tako na strani 

izvajalca storitve, ki mora biti vključen v celoten marketinški proces, da se lahko 

identificira z vsebino in obliko marketinškega komuniciranja kot na strani odjemalca 

storitev. Snoj (2003) tudi meni, da prav aktivna vključenost odjemalca v storitveni 

proces vodi do dejstva, da odjemalec ţe ob uporabi storitve oblikuje svojo raven 

zadovoljstva s storitvijo. 

Jančič (1996, 79), Kotler in Armstrong (2003, 267), Snoj (2003, 30) in Sfiligojeva 

(1993, 10) opozarjajo, da so storitve zaradi svoje neotipljivosti za zaznavanje in 

razumevanje mnogo bolj abstraktni pojmi kot izdelki, zato trdijo, da jih je treba s 

stališča marketinga pretvoriti v nekaj oprijemljivejšega. Navajajo, da je osnovni cilj 

marketinga narediti storitve bolj otipljive, povečati produktivnost ponudnikov  a ne na 

račun manjše kvalitete  standardizirati kvaliteto storitve kljub njeni spremenljivosti, 

dvigniti povpraševanje po storitvi in kljub minljivosti storitev izpolniti kapacitete 

storitvene organizacije. Strinjajo se, da so ljudje, tako odjemalci kot ponudniki storitev, 

najpomembnejši del storitvenega marketinškega spleta, in da je prav interakcija med 

ponudnikom in stranko največja posebnost storitvenega marketinga. Opozarjajo, da je 

pomembno, da ljudje, ki so vključeni v izvajanje storitev, poznajo pomen vpletenosti 

marketinga v storitev in da tudi tisti, ki odločajo v zvezi z marketingom, poznajo pomen 

vpletenosti izvajanja storitev v marketing le-teh. Organizacije lahko le tako pravilno 
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vodijo aktivnosti za ustvarjanje, vzdrţevanje ali spreminjanje odnosa in obnašanja 

ciljnih odjemalcev. 

Kotler in Foxova (1995, 278) ločita tri ravni storitve, ki jo ponujajo šole: 

1.    jedro storitve, ki je v bistvu najbolj neotipljivo; 

2.   otipljivi del storitve, v katerega prištevata lastnosti, embalaţo, kakovost 

storitve, stil, zaščitno ime in zunanje vidne oblike; 

3.   razširitev ponudbe: spremljajoče zunajšolske dejavnosti, dostopnost ali (in) 

niţja cena, ki jo mora dijak plačati, da bi se izobraţeval (delovne obleke, 

učbeniki, prevozni stroški in drugo).  

Iz različnih opredelitev in lastnosti storitev vidimo, da je izobraţevalna storitev zelo 

pestra po svoji 'sestavi' in lastnostih. Poznavanje njenih lastnosti pripomore k boljšemu 

razumevanju narave storitev in tudi dejavnikov, ki na njih vplivajo. Za management 

storitev je to pomembno, saj tako laţje zadovoljujemo pričakovanja uporabnikov. 

2.1.3 Marketizacija v izobraževanju 

Kontekst izobraţevanja se je v zadnjih letih močno spremenil. Logaj (2006, 6) 

meni, da so konkurenčnost in zahteve po večji učinkovitosti, odzivnosti in fleksibilnosti, 

usposobljenosti za vseţivljensko učenje in odpiranje sistemov v širše okolje (Lizbonska 

strategija, 2000 ) šole začele usmerjati na trg in k uporabi marketinške filozofije. Avtor 

vidi razlog za vedno večjo konkurenčnost slovenskih šol tudi v ustanavljanju zasebnih 

šol in vrtcev. Obenem pa tudi meni, da so spremembe v okolju, globalizacija in razvoj 

informacijske tehnologije povečali pričakovanja zainteresiranih udeleţencev, ki od šol 

zahtevajo večjo odzivnost in dinamičnost, ki jo je moč doseči z bolj prosto izbiro šole in 

večjo izpostavljenostjo šole trţnim mehanizmom.  

Število šolske populacije se je zaradi demografskih sprememb zmanjšalo, kar ima 

za posledico, kot pravi Trnavčevičeva (2008, 8 9), da se šole za učence 'borijo', to pa 

pomeni, da ţelijo čim bolj 'ugoditi' ciljnim javnostim in spremljati kako oz. v kolikšni 

meri so s šolo zadovoljni.  

Pri vpeljevanju trţnih mehanizmov v šolstvo ima poleg demografskih sprememb, 

kot poudarja Trnavčevičeva (2008, 7 9), veliko vlogo tudi marketizacija in procesi, ki 

jih ta krovni pojem pokriva. Ti procesi so deregulacija in decentralizacija šolskih 

sistemov ter s tem povezana večja pooblastila šol; desegregacija, ki je povezana z idejo 

enakih moţnosti ter drugačno financiranje, ki se imenuje 'per capita' oziroma glavarina, 

kjer je enota učenec in ne oddelek. Marketizacija vključuje tesnejše povezave med 

izobraţevanjem in trgom dela, promocijo povezav med šolami in podjetji in poudarjen 

razvoj managementa. Koncept marketizacije šolstva ima, kot pravi Dehlijeva (v 

Trnavčevič 2007), močno izhodišče v prosti izbiri šole, pa naj bo to izbira staršev in 

učencev ali pa izbira šole, ki išče 'najboljše' učence (posnemanje smetane).  
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Trnavčevičeva (2008) ugotavlja, da je pomemben razlog za nastajanje trgov v 

srednjem šolstvu tudi spodbujanje povezovanja in sodelovanja šol z gospodarstvom, s 

potrebami delodajalcev in trgom delovne sile, saj naj bi programi odraţali in 

zadovoljevali potrebe gospodarstva. Še en razlog postavlja srednje šole na trg, in sicer je 

to regionalizacija Slovenije in sprejem sveţnja pokrajinske zakonodaje, ki predvideva 

prenos ustanoviteljstva srednjih šol na regije. Šole bodo tudi zaradi dobre odzivnosti na 

potrebe okolja lahko pridobivale različna sponzorska sredstva, kar pomeni, da bo med 

njimi tudi razlika v pogojih dela in opremi.  

Tudi v slovenskem šolstvu prihaja do teţav z vpisom na določene šole. 

Trnavčevičeva (2000) in Jančič (1996) menita, da so se šole zaradi ključnega vprašanja 

– preţivetja in razvoja – pričele podrejati marketinškim zakonitostim. Osnova vseh je 

koncept svobodne izbire šole, ki je temeljna pravica otroka in njegovih staršev. Toda 

Trnavčevičeva in Zupanc Gromova (2000, 9) ter Trnavčevičeva (2001, 238) pravita, da 

je koncept svobodne izbire zaradi drţavnih regulacij in značilnosti posameznih šol 

vprašljiv in da je vprašanje, kako deluje. Drţava namreč kljub uvajanju trţnih 

zakonitosti na področju šolstva ostaja glavni financer, preko mreţe šol in soglasij za 

odpiranje posameznih šol in programov pa omejuje nastop novih šol ter uvajanje novih 

programov. Zato so šole pri nastopanju na trgu le delno avtonomne in omejene z 

okoljem, v katerem se nahajajo. Pri tem Trnavčevičeva in Zupanc Gromova (2000, 10) 

opozarjata na dilemo, ali je dejanska izbira res na strani otrok in staršev kot 

uporabnikov in strank v izobraţevalnem sistemu ali pa na strani šol, ki s svojo politiko 

sprejemanja učencev posegajo v koncept svobodne izbire. Navajata tudi, da raziskave 

kaţejo, da imajo prednost pri izbiri starši, ki so izobraţeni in dobro situirani, saj je sama 

izbira šole omejena tudi s fizično – lokacijsko moţnostjo, prevozom in podobnim. Tudi 

šole, ki imajo preveč prijav, lahko izbirajo najboljše učence, predvsem pa take, ki 

sprejemajo kulturo in vrednote šole. Avtorici ugotavljata, da dejanska izbira zato ni na 

strani staršev in otrok kot uporabnikov, pač pa na strani šol. Z navedenim se lahko 

strinjamo v primeru šol s prevelikim številom prijav, nikakor pa to ne drţi v primeru 

napol praznih podeţelskih in poklicnih šol, ki so prisiljene sprejemati celo učence, 

katerih predznanje nikakor ne omogoča uspešnega nadaljevanja šolanja. 

Zakonske omejitve in nivo šole, njihova uspešnost v mestnih in podeţelskih okoljih 

ter vpliv trga dela in povpraševanja po določenih poklicih pa je, kot pravi 

Trnavčevičeva (2001, 238), naslednja dilema glede uspešnosti marketizacijskih 

ukrepov. Avtorica navaja, da marketizacija izobraţevanja ter povečana tekmovalnost in 

konkurenca med šolami maksimalno delujejo v urbanih okoljih, medtem ko imajo v 

ruralnih okoljih z nizko gostoto prebivalstva in omejenimi moţnostmi potovanja 

programi izbire šole razmeroma šibek vpliv. Pri tem opozarja tuidi na nekatere 

parametre, kot so trg delovne sile in povpraševanje po določenem profilu delavca, ki 
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šoli pomenijo splošne pogoje in omejitve delovanja, ki jih mora šola pri načrtovanju 

marketinških strategij upoštevati, vendar neposrednega vpliva na te pogoje nima.  

2.1.4 Marketinški splet šole 

Marketinški koncept delovanja katerekoli šole (izobraţevalne organizacije) kot 

javne ustanove pomeni delovati tako, da bodo zadovoljene potrebe in pričakovanja 

javnosti. Z drugimi besedami to tudi pomeni načrtovati cilje in izbrati metode za 

njihovo dosego v skladu s potrebami in cilji okolja. Tako skuša šola svoj poloţaj 'na 

trgu' ohraniti ali ga spremeniti. Trnavčevičeva in Zupanc Gromova (2000, 73) pravita, 

da v ta namen zato izbira in kombinira različna sredstva, ki jih uporabniku ponuja v 

obliki marketinškega spleta. 

Marketinški splet šole je dvosmeren odnos, ki pomeni način komuniciranja šole z 

okoljem in tudi odziv šole za potrebe okolja. To je tudi kombinacija ali posebna 

zdruţitev nadzorovanih marketinških spremenljivk, ki jih organizacije uporabljajo, da 

doseţejo svoje cilje na ciljnih trgih (Kotler 1982, 186). 

Marketinški splet je izhodišče za marketing, ob katerem skuša organizacija pri 

uporabnikih in ob konkurentih dobiti primerno plačilo za svojo dejavnost. Sestavin 

marketinškega spleta je več (4P ali 7P) in le malo pomenijo vsaka zase. So smiselna 

celota, s katero se organizacija predstavlja uporabnikom in s katero se pozicionira med 

konkurente na trţišču. Sestavine marketinškega spleta imenujemo tudi marketinška 

ponudba, kot to v literaturi navajata Devetak in Vukovič (2002).  

Splošna teorija marketinga elemente marketinškega spleta imenuje 4P-ji. Gre za 

štiri besede, ki se v angleškem jeziku začno s črko P: product (izdelek/proizvod), place 

(prostor), price (cena), promotion (promocija). Za storitvene organizacije, kamor spada 

tudi izobraţevanje, pa so dodali še 3 P-je: processes (procesiranje), physical evidence 

(fizični dokazi) in people (ljudje).  

Elementi izobraţevalnega marketinškega spleta, ki je znan kot model 7P, po Kotler 

in Foxovi (1995, 186) ter Devetaku in Vukoviču (2002, 95) so naslednji: 

 Izobraževalna storitev (product). Praktiki zatrjujejo, da je storitev ne le 

najpomembnejši element marketinškega spleta, temveč nasploh marketinške 

filozofije in prakse. Pri tem obravnavamo zlasti kakovost, funkcionalnost, 

značilnosti, asortiment, stil, blagovno znamko, garancijo, ugled, dobro ime.  Po 

Evansu (1995, 29) je izdelek izobraţevalne organizacije kurikulum, s prikritim 

vred, storitev pa njegov izbor, dostava in artikulacija.  

 Cena izobraževalne storitve (price). Trţno ceno, kreditiranje, plačilne pogoje 

izobraţevalnih storitev oblikujemo z upoštevanjem proizvodnih stroškov, 

konkurence, financiranja drţave idr. 
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 Kraj in prostor izvajanja izobraževalnih storitev (place). Za izobraţevalne 

organizacije je pomemben kraj in prostor izvajanja storitev v izobraţevanju, saj 

pripomore k fizičnemu ugodju obojih, tj. odjemalcev in izvajalcev. Lahko se 

izvajajo pri izvajalcu storitev, pri odjemalcu ali drugje. 

 Promocija oz. tržno komuniciranje (promotion). Promocija izobraţevalne 

ustanove je dejavnost, s katero lahko šole najbolj učinkovito pritegnejo 

pozornost. Pomeni uporabo različnih oblik informiranja, s katerimi obveščajo 

potencialne kupce (ciljne skupine) s pomočjo oglaševanja in drugimi oblikami 

marketinškega komuniciranja, 

 Ljudje (people). Tu nastopajo tako odjemalci kot izvajalci, ki morajo biti 

strokovno usposobljeni. Izvajalci izobraţevalnih storitev naj bi bili ustvarjalni, 

obvladati morajo veščino komuniciranja z ljudmi, pomembna je tudi hitrost in 

kakovost izvajanja ter dopolnilno izobraţevanje. 

 Izvajanje izobraževalnih storitev  procesiranjev (processing). Izvajalci 

izobraţevalnih storitev morajo odraţati svojo vitalnost, navdušenje, domišljijo in 

ustvarjalnost pri poučevanju, inštruiranju, predavanju. Osrednji del na področju 

izobraţevalnih storitev predstavlja njihovo izvajanje. Zlasti strokovno osebje 

(kontaktno, pomoţno, vplivno idr.), ki komunicira z odjemalci, mora poleg 

značilnosti storitev, ki jih posreduje, obvladati tudi tehniko poslovnega 

komuniciranja, kulturo, etiko ter institucionalne in zakonske omejitve. 

 Fizični dokazi za izobraževalne storitve (psysical evidence). So vse tisto, kar 

lahko uporabnik vidi, sliši ali občuti. Na šolah pomenijo fizične dokaze zgradbe, 

oprema, učni pripomočki, knjiţnica, zbornice, kabineti in drugo. Pri tem je 

pomembna urejenost in primerna opremljenost objektov in okolice. Vse to 

pomeni dodatno vrednost izobraţevalne storitve in vpliva na kakovost izvajanja 

in spremljanja storitev. Celostna podoba šole je namreč splet fizičnih dokazov, 

ki ponazarjajo storitev. 

Udejanjenje marketinškega spleta je ena zahtevnejših nalog vodstva organizacije. 

Gre namreč za kontinuiran proces odzivanja na potrebe okolja, ki pa se neprestano 

spreminjajo. 

Promocija je eden od elementov trţnega   marketinškega spleta. V nadaljevanju se 

bomo glede na temo raziskovalne naloge omejili predvsem na promocijo in promocijske 

dogodke. 

2.2 Marketinško komuniciranje 

Kotler in Keller (2006, 536) opredeljujeta marketinško komuniciranje kot sestavni 

del marketinškega spleta, ki zajema vse tiste aktivnosti, s katerimi informira, spominja, 

prepričuje in povezuje odjemalce s ponudniki. Marketinško komuniciranje lahko 
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razumemo kot sestavino managerskih procesov, s pomočjo katerega se organizacija 

poveţe s svojimi odjemalci. Obsega vse komunikacijske aktivnosti s katerimi 

organizacija obvešča in preprečuje odjemalce o svojih izdelkih in storitvah (Fill 2006, 

18 20). Je eden najbolj vidnih elementov marketinškega spleta, katerega namen je 

zadovoljiti potrebe in ţelje odjemalcev. 

Marketinško komuniciranje na osnovni ravni pomeni informiranje in zavedanje 

odjemalcev, kaj neka organizacija ponuja. Z marketinškim komuniciranjem organizacija 

obenem spominja odjemalce na koristi, ki so jih imeli s preteklimi menjavami in jih ţeli 

prepričati, da jih ponovijo. 

Marketinški pristop v izobraţevanju temelji po Trnavčevič in Zupanc Grom (2000, 

81) na odprti komunikaciji med šolo in uporabniki in poznavanju uporabnikov. In kaj je 

komuniciranje? Moţina, Tavčar in Kneţevič (1995, 23) ga opredeljujejo kot proces 

sporazumevanja, katerega bistvo je, da morajo biti osebe, ki med seboj komunicirajo, 

med seboj uglašene, da bi dosegle namen in cilj komuniciranja. V marketingu 

imenujemo ta proces trţenjsko komuniciranje ali promocija. Devetak (1999) pravi, da 

med obema pojmoma obstaja razlika. Pri promociji gre za čisto oglaševanje (plačana 

reklama v časopisih, plakati, panoji itd.), kjer ni tistega pravega komuniciranja. Pri 

komunikaciji pa imamo dejansko opravka z ţivim komuniciranjem, bodisi s preteklimi, 

sedanjimi ali bodočimi uporabniki.  

Strategije za doseganje komunikacijskih ciljev so zajete z modelom 

komunikacijskega procesa in so prepoznavne v treh različnih stopnjah: kognitivni, 

čustveni in vedenjski (Trnavčevič et al. 2008, 22). Na kognitivni stopnji se odjemalec 

zaveda ter razpozna določen izdelek/storitev oz. blagovno znamko. Na drugi, čustveni 

stopnji, si odjemalec ustvari določeno mnenje oz. svoje lastno vrednost o izdelku oz. 

storitvi, kar preko vedenjske stopnje vodi v akcijo (odločitev o nakupu). Pri odjemalcu 

je potrebno doseči odziv v vseh treh stopnjah, torej kognitivni, čustveni in vedenjski 

odziv. V literaturi obstajajo različni modeli, ki prikazujejo stopnje odjemalčevega 

odzivanja, kot so model AIDA, model hierarhije učinkov, model sprejemanja novosti, 

model komuniciranja in DAGMAR model (Trnavčevič et al. 2008, 22). Vsi modeli 

temeljijo na predpostavki, da odjemalec preide s kognitivne na čustveno stopnjo in nato 

s čustvene na vedenjsko. Pogost model, ki zajema kompleksnost komuniciranja z 

uporabniki in strankami je AIDA, ki obsega štiri različne procese, povezane s štirimi 

tehnikami komuniciranja z uporabniki (Trnavčevič in Zupanc Grom 2000, 82). Te 

tehnike so oglaševanje, osebna prodaja, pisna gradiva in promocijski dogodki. Z 

modelom AIDA ţeli trţnik na kognitivni (spoznavni) stopnji vzbuditi pozornost, na 

čustveni stopnji zanimanje in ţeljo, na vedenjski pa ţe dejanje. Končni namen pa je 

'prodaja'. 

AIDA povezuje v celoto štiri pristope, ki imajo različno moč glede na stopnje 

komunikacijskega procesa. Oglaševanje ima veliko moč pri pritegnitvi pozornosti, 
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vendar le redko neposredno pelje v akcijo. Pisna gradiva (zgibanke, brošure ipd.) tudi 

pritegnejo pozornost, vzbudijo interes in tudi ţeljo, da bi pridobili ţeleno. Vendar 

oglaševanja in pisna gradiva temeljijo na enosmerni komunikaciji, saj nam potencialni 

uporabnik ne da neposredne povratne informacije in nanj ni mogoče dodatno vplivati, 

saj ni osebnega stika. Osebna prodaja pa ponuja dvosmerno komunikacijo, saj je vpliv 

na stranko oz. uporabnika mogoč, pri oglaševanju pa ne. Zato je najučinkoviteje, če šola 

kombinira različne metode s katerimi podpre različne faze in vrste komunikacijskega 

procesa. 

Pri odločitvi o izbiri določenega izdelka oz.storitve ločimo glede na stopnjo 

vpletenosti odjemalca več zaporedij strategij oz. pristopov. Pristop razmišljam – čutim – 

naredim je primeren pri visoki nakupni vpletenosti odjemalca (to je na primer nakup 

avtomobila). Pri nizki nakupni vpletenosti pa je smiseln pristop naredim – čutim – 

razmišljam (to je na primer nakup sladoleda). Pri tem modelu ne gre za ustvarjanje 

zavedanja in zanimanja, niti ne gre za prepričevanje in spodbujanje, ampak je poudarek 

na potrditvi odjemalčeve odločitve, da je izbral pravo stvar in da se bo v prihodnje 

odločal na enak način. 

Pri izbiri izobraţevalnega programa in s tem povezane šole gre za visoko vpletenost 

odjemalca. Potencialni odjemalec se mora najprej zavedati koristi, ki jih bo imel, če se 

odloči za določen izobraţevalni program, zato tudi potrebuje informacije o šoli, 

izobraţevalnih programih, kadru in še o mnogočem. Do odločitve pride na osnovi tako 

zbranih informacij kot tudi na osnovi svojih predstav, ţelja in moţnosti (Ferjan 2005, 

301). Zato mora šola poudariti svojo kakovost, vrednost, skratka svoje prednosti v 

smislu, v čem je drugačna in boljša od konkurentov. Pri tem pa mora biti prepričljiva z 

namenom, da med zainteresiranimi odjemalci spodbudi prepričanje, da je ravno ona 

najboljša izbira in jih prepriča o vpisu v šolo. 

Vsaka faza v procesu odločanja o vpisu v šolo vzporedno zahteva aktivnosti od 

šole. Le-ta mora opredeliti ključne ciljne skupine, s katerimi bo komunicirala, za 

posamezne ciljne skupine mora oblikovati cilje marketinškega komuniciranja (kaj in 

kakšen odjemalčev odziv ţeli vzbuditi) in v tretji fazi se mora odločiti o oblikovanju 

sporočil ter v nadaljevanju o komunikacijskih kanalih. 

Kompleksnost komuniciranja torej zahteva dobro poznavanje ţelja in zahtev 

odjemalcev, pri čemer za dosego cilja uporabljamo različne tehnike. Trnavčevičeva in 

Zupanc Gromova (2000, 82) mednje uvrščata oglaševanje, osebno prodajo, pisna 

gradiva in promocijske dogodke. Barnes (1993, 4) omenja gradnjo imidţa (image-

building), odnose z javnostmi (public relations) in dneve odprtih vrat/razstav (school 

open days/exhibitions). Vse naštete aktivnosti lahko po Kotlerju in Andreasenu (1991, 

540) uvrstimo v kategorijo odnosov z javnostmi (PR – public relations). Javnost pa 

Kotler (1996, 676) definira kot katerokoli skupino, ki se dejansko ali potencialno 

zanima oziroma vpliva na sposobnost podjetja, da doseţe svoje cilje. Strokovna mnenja 
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o formulacijah promocije in odnosov z javnostmi so torej še vedno deljena. Devetak 

(2001, 187) pravi, da predstavljajo odnosi z javnostmi vez med organizacijo in 

javnostjo, pri kateri moramo z različnimi aktivnostmi ustvarjati zaupanje javnosti do 

organizacije. Natančnejša avtorjeva definicija pravi: 

Odnosi z javnostjo so sistematično načrtovan in usmerjen proces oziroma aktivnost, s 

katero  vplivamo  na  oblikovanje ter doseganje naklonjenosti  javnosti preko obojestransko 

zadovoljivega interaktivnega komuniciranja. (2001, 187) 

Ob pestri izbiri metod in tehnik ali kratko aktivnosti komunikacijskega procesa, je 

potrebno tudi na področju izobraţevanja premisliti, katere od njih bomo v posamezni 

organizaciji uporabili. Trnavčevič in Zupanc Grom (2000, 84) priporočata uporabo 

različnih tehnik. Devetak (2001, 188) pa opozarja tudi na uporabo ustreznih kanalov 

komuniciranja glede na sposobnosti prejemnika informacij. Ne glede na izbiro tehnike 

in komunikacijskega kanala pa je potrebno, kot pravijo Moţina, Tavčar, Knjeţevič 

(1995, 21), tudi v izobraţevalni organizaciji dosegati zastavljene cilje z učinkovitim 

komuniciranjem, ob čim manjši porabi sredstev. Sem pa sodi tudi promocija in v 

njenem okviru komuniciranje z javnostmi. 

2.2.1 Promocija šole 

Promocija šole pomeni, kot pravita Trnavčevičeva in Zupanc Gromova (2000, 82), 

da vemo, s kom komuniciramo in kaj ta uporabnik s seboj prinaša, in sicer v smislu 

potreb, pričakovanj in ţelja. Učinkovita promocija zna uporabnikom predstaviti koristi, 

ki jim jih organizacija ponuja in skuša s tem pridobiti nove ter obdrţati ţe obstoječe 

uporabnike. Namen promocije je tudi izgrajevati javno podporo delovanju šole, kar trdi 

tudi Zupanc Gromova (1997), ko pravi, da je zgraditi javno podporo tistemu, kar šola 

dela, umetnost, tako kot je umetnost tudi preţivetje organizacije. Zato je namen 

promocije tudi utrjevanje vezi med šolo in starši. Končno je lahko namen promocije 

pridobiti tudi dodatna sredstva za svoje delovanje. Predvsem pa, kot pravi Devetak 

(2002, 41), morajo dejavnosti, ki potekajo v šoli in zunaj nje, prinašati konkurenčno 

prednost na trgu izobraţevalnih storitev.  

Gibbs in Knapp (2002, 74) navajata, da so izobraţevalne organizacije ob vedno 

večjem merjenju in razvrščanju šol glede na njihove rezultate pri eksternem preverjanju 

znanja, izvenšolskih dejavnostih, raziskovalnih rezultatih njihovih učiteljev, ki se kljub 

nekaterim zakonskim omejitvam pojavljajo na šolskem trgu, razvile vedno bolj 

agresivne pristope vplivanja na trg in iščejo nove načine komuniciranja z odjemalci. 

Trnavčevičeva (2001, 239) pravi, da je marketinško komuniciranje oziroma promocija v 

šolah najpogostejša marketinška tehnika. Promocija šole je tako v praksi skupno ime za 

načine komuniciranja šole z okoljem. 

Promocijo šole Snoj in Gabrijan definirata kot 



Teoretični del 

24 

/…/ sestavni del splošnega procesa komuniciranja, katerega posebnost je v tem, da je 

marketinško komuniciranje ciljna aktivnost, ki izvajalcu marketinga skupaj z drugimi 

osnovnimi marketinškimi aktivnostmi omogoča zadovoljevanje potreb ciljnih skupin, tako 

da ustvarja, stimulira, olajšuje, vrednoti in usklajuje (menjalne) odnose izvajalca z okoljem. 

(2004, 144). 

Avtorja tudi poudarjata, da  mora izvajalec marketinga potrebo po medsebojnem 

obveščanju strukturirati v splošne in specifične cilje komuniciranja, torej stanja in 

dogajanja, ki jih ţeli doseči pri medsebojnem obveščanju s posameznimisestavinami 

svojega okolja, saj so tako cilji kot način in vsebina komuniciranja za različne  skupine 

udeleţencev  različni.  

Ferjan (2005, 306) pa pravi, da je promocija izobraţevalne ustanove dejavnost, s 

katero lahko šole najbolj učinkovito pritegnejo pozornost. To so tako različne oblike 

informiranja, katerih glavni cilj je ustvariti pozitivno javno mnenje o izobraţevalni 

ustanovi. Tudi Potočnik in Umek (2004, 83) trţno komuniciranje ali promocijo 

definirata »kot temeljno sestavino trţenjskega spleta, ki jo podjetje uporablja pri 

posredovanju sporočil ciljnemu trgu o svojem delovanju,izdelkih, cenah, distribuciji in 

drugih aktivnostih, ki olajšujejo potrošnikom sprejemanje odločitev za nakup izdelkov 

ali storitev«. Promocijski splet pa definirata kot »splet različnih aktivnosti pospeševanja 

prodaje, s katerimi podjetje spodbuja in izzove večje oziroma hitrejše nakupe 

določenega izdelka ali storitve«. Lovelock (2001, 17) trdi, da je pogoj za uspeh 

kateregakoli marketinškega programa dobra in učinkovita promocija, ki je sestavni del 

marketinškega spleta, tako za izdelke kot storitve. Promociji namreč pripisuje tri vitalne 

naloge: 

   nuditi potrebne informacije in nasvete, 

   obveščati o prednostih storitve in 

   spodbujati kupce za akcijo v določenem času. 

Devetak in Vukovič (2002, 157) pa menita, da brez ustrezne promocije oziroma 

trţnega komuniciranja na področju storitev v izobraţevanju ne moremo pričakovati 

ustreznega ugleda oziroma podobe v javnosti in v določenih primerih ustreznega 

poslovnega rezultata ter zadovoljstva odjemalcev. Po njunem mnenju promocijo 

sestavljajo vse tiste aktivnosti, ki jih izobraţevalna organizacija uporablja pri 

informiranju in prepričevanju uporabnikov, da bi jim prodala svojo storitev ter tako 

dosegla svoje osnovne cilje. 

Ti osnovni cilji pa so po Kotlerju in Foxu (1995, 30) naslednji: 

   zagotoviti ţeleno podobo šole v javnosti nasploh; 

   zagotoviti zanimanje za sodelovanje javnosti pri snovanju ciljev šole in pri 

oblikovanju načinov za njihovo doseganje; 
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    zagotoviti informacijsko podlago, preden bodo posamezni deli javnosti 

sprejemali odločitve pri zagovarjanju materialnih pogojev za doseganje ciljev 

šole; 

   zagotoviti potrebne informacije bodočim učencem in njihovim staršem pred 

vpisom; 

   graditi zvestobo in podporo nekdanjih učencev (uporabnikov); 

   zagotoviti potrebne informacije, da bi z njimi pritegnili kakovostne kadre k 

delu v šoli; 

   zagotoviti osebno promocijo kot element motiviranja (posameznim učiteljem, 

uspešnim učencem); 

   ugotoviti (izmeriti) uspešnost akcije. 

Preden se odločimo za izvedbo promocije pa moramo dobro premisliti, kot pravi Kotler 

(1996, 599), o naslednjem:  

   kaj ţelimo s promocijo doseči (k vpisu pritegniti ciljno skupino učencev, 

povečati vpis, pridobiti dodatna sredstva, izboljšati javno mnenje o šoli in 

drugo); 

   komu bo promocija namenjena (potencialnim bodočim učencem, njihovim 

staršem, natanko določeni populaciji bodočih učencev in podobno); 

   na kakšen način, v katerem mediju in ob katerem času naj promocijo izvajamo; 

   kateri element marketinškega spleta promoviramo (učne vsebine šole, metode, 

kakovost kadrov, opremljenost, moţnost kasnejše zaposlitve, vrednote, ki jih 

šola neguje, posameznika in drugo); 

   o načinu promocije (informiranje, poudarjanje prednosti šole in drugo). 

Vendar pa mora biti promocija stroškovno upravičena in učinkovita, na kar 

opozarja Grey (1991, 116). Za uspešno strategijo je potrebno poznati potrebe sedanjih in 

bodočih uporabnikov, prioritete teh potreb, merila, po katerih bodo izbrali in drugo. 

Treba je zbrati informacije, jih organizirati, razvrstiti in analizirati ter pri tem uporabiti 

ustrezne raziskovalne strategije z namenom, da tisti, ki iščejo informacije, le-te dobijo 

pravočasno in v pravem zaporedju. 

Eden najpomembnejših korakov pri pripravi promocije šole, ki ob napačnih 

odločitvah lahko pripelje do velikih stroškov in nima nobenih učinkov, je prav gotovo 

določitev ciljne skupine. 

2.2.2 Ciljne skupine promocije šole 

Trnavčevičeva in Zupanc Gromova (2000, 67) pravita, da je izobraţevalni trg kot 

vsi ostali trgi, heterogen. Zato morajo šole, tako kot druge organizacije, segmentirati 

svoje trge. Segmentirati trg pa pomeni umestiti potencialne uporabnike v skupine, saj 
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imajo le-ti različne potrebe in ţelje glede izobraţevalnih storitev. Za vpis v neko šolo se 

namreč potencialni uporabniki odločajo različno, glede na tipe šol in programe, ki jih  

le-te izvajajo, na stopnjo izobrazbe, ki jo učenci v šolah lahko dosegajo in na moţnost 

nadaljnjega izobraţevanja. 

Gray (1991, 60) omenja široko paleto lastnosti, na temelju katerih lahko šole 

segmentirajo svoj trg, in sicer mesto bivanja, spol, gostota naseljenosti, leta, velikost 

druţine, dohodek druţine, nacionalna pripadnost, vrednote, osebnost in vzorci 

obnašanja. Trnavčevičeva in Zupanc Gromova pa dodajata še druge lastnosti, kot so 

izobrazba staršev, uspeh na niţji stopnji izobraţevanja, pričakovanja učencev, 

nagnjenost k posameznim predmetnim področjem, interesi, ţivljenjski stil učenca in 

druţine, udeleţba na zunajšolskih dejavnostih učencev oz. sodelovanje v športnih, 

kulturnih ali drugih dejavnostih in društvih. Evans (1995, 27) meni, da so za šole 

uporabni predvsem trije načini segmentacije trga: geografske, demografske in osebne 

značilnosti. 

Nujnost procesa segmentacije trga poudarja tudi Gray (1991, 61), saj le-ta 

omogoča, da se identificira ciljni trg. Vsak posamezen tip šole, vsaka posamezna raven 

izobraţevanja in posamezen program predstavljajo posebno skupino storitev, ki ima 

svoj vzorec segmentacije. Segmentacija svojega izobraţevalnega trga šoli omogoči, da 

natančno ve, kdo so njeni uporabniki, kupci in ostale javnosti. Šele nato lahko svoje 

storitve in programe šola naravna tako, da zadovolji potrebe industrije, obrti ali 

univerze. Poklicne šole se morajo na primer povezovati z gospodarstvom, 

gospodarskimi in obrtnimi zbornicami ter zdruţenji, da ne zaostajajo za dejanskimi 

potrebami svojih socialnih partnerjev. Da se to dejansko zgodi, pa je potrebno 

poznavanje trţnih zakonitosti in pravil ter poznavanje psihologije kupca, saj kot pravi 

Gray (1991, 64): »Kupec ne kupuje produkta, kupuje korist«. 

Sodobni način ustvarjanja koristi po Kotlerju (1994, 93), za razliko od 

tradicionalnega načina, ki v naših šolah prevladuje in se kaţe v ponujanju programov, 

dejavnosti, projektov, kroţkov, za katere ni ne pravega zanimanja in ne odziva, 

predvideva tri faze: 

   v prvi fazi gre za izbor koristi (segmentacija trga, selekcija – fokusiranje in 

pozicioniranje koristi); 

   v drugi fazi predvideva ustvarjanje koristi (razvoj storitve, določanje cene, 

ustvarjanje in dostava); 

   v tretji fazi gre za komuniciranje z javnostmi, ki jim je storitev namenjena. 

Kotler in Foxova (1995, 182 185) omenjata pet načinov, s katerimi srednje šole 

lahko pokrivajo trg: 

   en segment z enim programom (npr. triletni program gradbeništva); 



Teoretični del 

27 

   en segment z vsemi vrstami programov, za katere so verificirane (niţja 

poklicna šola, triletna poklicna šola, štiriletni in višješolski program); 

   več segmentov z več vrstami programov (npr. frizer, tekstilec, pečar in 

ekonomski tehnik); 

   pokrivanje vseh segmentov z enim programom (maturitetni tečaji); 

   pokrivanje vseh segmentov z vsemi izdelki (npr. različne oblike 

funkcionalnega izobraţevanja odraslih, poklicni tečaji, dokvalifikacije, 

prekvalifikacije in dodatno izpopolnjevanje). 

Barnes (1993, 6) opredeljuje ciljne skupine šole kot: 

    notranje javnosti (učenci, starši, pedagoški in nepedagoški kader), 

    zunanje javnosti, ki so potencialni uporabniki (bodoči učenci in njihove šole, 

starši morebitnih učencev, medijske javnosti in vsi davkoplačevalci). 

Če ţeli organizacija ustvariti dobre odnose z najpomembnejšimi zunanjimi 

javnostmi, jih mora najprej razdeliti, potem pa še določiti svoje ciljne javnosti. 

Trnavčevičeva in Zupanc Gromova (2000, 69) pravita, da mora šola opredeliti tudi 

dobavitelje, ki jo oskrbujejo s hrano, knjigami, z opremo oziroma organizacije, ki za 

zavod opravljajo določeno storitev (prevoz dijakov, čiščenje prostorov, zelenic, 

vzdrţevanje in podobno), kot tudi koristi, ki jih ti v menjalnem odnosu s šolo 

pričakujejo in koristi, ki jih imajo od njih dijaki in sama institucija. To so javnosti, ki o 

šoli gradijo svoje mnenje in bolj ali manj s šolo sodelujejo pri gradnji njenega ugleda v 

javnosti.  

Kot pomembnejšo javnost mora šola opredeliti tudi drţavne organe, zaradi 

obveznosti in odvisnosti od njih ter se jim poskušati pribliţati. Ti namreč določajo 

sredstva, jih financirajo, opremljajo in omogočajo obstoj in razvoj (Kotler in Foxova, 

1995). Sodelovanje z drţavnimi uradi in zavodi lahko šoli koristi pri zbiranju potrebnih 

podatkov in informacij za marketinške namene šole. 

Ker vsaka šola deluje v nekem prostoru in je vanj umeščena, Kotler in Foxova 

(1995, 24) opozarjata, da lahko prebivalci naselja in organizacije v bliţini šolo aktivno 

sprejmejo v okolje, ostanejo do nje indiferentni ali celo napadalni. Šole morajo zato 

spodbuditi partnerski odnos do bivalnega okolja in sosedov, saj se velikokrat zgodi, da 

prihajajo šole v spore s svojimi sosedi zaradi velike fluktuacije otrok in mladine, ki se 

bolj ali manj korektno obnašajo do zelenic, sadovnjakov, popoldanskega počitka itn. 

2.2.3 Marketinški komunikacijski splet 

Uspešno promocijsko akcijo lahko zastavimo le, če dobro vemo, kako se 

posameznik – uporabnik odloča, če vemo s kom komuniciramo in kaj ta uporabnik s 

seboj prinaša v smislu potreb, pričakovanj in ţelja. Promocija je kompleksen pojem, ki 
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označuje celo vrsto dejavnosti: oglaševanje (propaganda), promocijske dogodke, 

neposredno trţenje (direktni marketing), odnose z javnostmi, osebno prodajo in pisna 

gradiva. Kot ugotavljata Trnavčevičeva in Zupanc Gromova (2000) imajo te dejavnosti 

oz. pristopi različno moč glede na stopnje. Vseh šest podanih dejavnost oz. sestavin je 

dodatno prepletenih še z enim izmed najbolj učinkovitih in najmočnejših orodij 

marketinškega komuniciranja v izobraţevanju, to je izročilo od ust do ust (Trnavčevič 

in drugi 2008, 37). Pri izbiri šole, poudarjata Trnavčevičeva in Zupanc Gromova (2000, 

84), igrajo namreč pomembno vlogo tudi priporočila in govorice o šoli, ki jih starši in 

učenci iščejo pri prijateljih, znancih, sosedih, sodelavcih in bivših učencih. Poleg tega 

opozarjata, da ima odločitev o izbiri šole dolgoročnejše posledice kot nakup dnevnih 

potrošnih dobrin. Ko otroka starši enkrat vpišejo v šolo, je namreč malo verjetnosti, da 

bodo šolo zamenjali, ker so z njenimi storitvami nezadovoljni. Avtorici pravita, da se 

potem, ko potencialni odjemalci postanejo dejanski odjemalci storitev šole, ta odnos 

ohranja skozi razmeroma dolgo časovno obdobje. 

Kotler (1996, 599) oblikovanje celovitega komunikacijskega in promocijskega 

programa deli na naslednje korake: 

   določitev ciljnega občinstva, 

   opredelitev ciljev komunikacije, 

   oblikovanje sporočila, 

   izbira komunikacijskih kanalov, 

   določitev proračuna za promocijo, 

   izbira promocijskega spleta, 

   merjenje učinkovitosti promocije, 

   organiziranje in upravljanje povečane marketinške komunikacije. 

Trnavčevičeva in drugi (2008, 36) pravijo, da avtorji navajajo različne sestavine 

marketinškega komunikacijskega spleta, ki pa se medsebojno tudi prepletajo. 

Prepletanje je še bolj izrazito pri opredelitvi določenih orodij in tehnik znotraj 

posamezne sestavine marketinškega komunikacijskega spleta. Internet lahko npr. 

uvrščamo kot orodje oglaševanja, odnosov z javnostmi, direktnega marketinga, lahko pa 

nastopa kot samostojna sestavina marketinškega komunikacijskega spleta. Dan odprtih 

vrat je kot aktivnost vključen med promocijske dogodke, lahko pa bi bil uvrščen v 

odnose z javnostmi. V promocijske dogodke so vključene aktivnosti, ki so v večji meri 

vezane na potencialne uporabnike, medtem ko so v odnose z javnostmi vključene 

aktivnosti, ki v večji meri naslavljajo obstoječe uporabnike. 

V šolah se poleg pisnih gradiv pogosto uporabljajo orodja in tehnike promocijskih 

dogodkov, odnosov z javnostmi in osebne prodaje, medtem ko je v šolstvu oglaševanje 

in večina tehnik direktnega marketinga zaradi večjih stroškov prisotno v manjšem 

obsegu. 
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Preglednica 2.1   Orodja in tehnike za posamezne sestavine marketinškega 

komunikacijskega spleta v izobraţevanju 

PISNA 

GRADIVA 

PROMOCIJSKI 

DOGODKI 

ODNOSI  Z 

JAVNOSTMI 

OSEBNA 

PRODAJA 

OGLAŠEVANJE DIREKTNI 

MARKETING 

Šolska 

publikacija 

Informativni dan Informacije 

novinarjem 

Pogovorne ure 

(individualne, 

skupne) 

Oglasi na TV, 

radiu 

E-pošta 

Predstavitev šole Dan odprtih vrat Celostna podoba 

šole 

Roditeljski 

sestanki 

Oglasi v časopisih Mobilna telefonija 

(SMS, MMS itn.) 

Predstavitev 

izobraţevalnih 

programov 

Predstavitev 

poklicev 

Javni govori Komuniciranje 

vodstva  z 

odjemalci 

Oglasi v revijah Podcast,  

Vodcast 

Šolska kronika Sejemske 

prireditve 

Projektno 

sodelovanje 

Komuniciranje 

svetovalnih sluţb 

z odjemalci 

Promocijski filmi Direktna pošta 

Predstavitev 

poklicev 

Predstavitvena 

predavanja 

Internet Komuniciranje 

vseh zaposlenih na 

šoli z odjemalci 

Plakati (manjši, 

'jumbo') 

 

Predstavitev 

dogodkov in 

dejavnosti 

Ugodnost  pri 

plačilu šolnine 

Otvoritve  novih 

prostorov 

 Letaki  

Zborniki  Šolska  

tekmovanja 

 Simboli  

Šolska glasila  Razstave  Prikazovalniki 

(lcd, led itn.) 

 

Letni delovni 

načrt 

 Strokovne 

konference 

 Povezave na 

spletne iskalnike 

 

Letno poročilo  Kulturni dogodki  Internet  

  Maturantski ples    

  Okrogle mize    

  Podelitev listin    

  Novinarska 

sporočila 

   

  Sponzorstva    

 

Vir: Trnavčevič in drugi (2008, 37 38) 

Oglaševanje 

Kotler (1994, 627–629) navaja, da cilj oglaševanja izvira iz prejšnjih odločitev 

organizacije o ciljnem trgu, pozicioniranju in o marketinškem komuniciranju. Cilj 

oglaševanja je ciljni trg informirati, prepričati in spomniti nase. Pri načrtovanju 

učinkovitega oglaševanja mora organizacija določiti cilj, denarna sredstva, vsebino 

sporočila, občila in način evalvacije rezultatov. 
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Po Devetaku (2000, 185) pa je bistvo oglaševanja v tem, da moţne odjemalce 

celovito informiramo o izdelkih in storitvah, ki jih ponujamo. Dodaja, da stroške za 

oglaševanje plača ponudnik, ki svojo storitev oglašuje preko medijev (radio, televizija, 

tisk), z letaki, panoji. Lovelock (2001, 298) pa meni, da oglaševanje ni le najpogostejša 

oblika komuniciranja z odjemalci, pač pa pogosto tudi stik med organizacijo in njenimi 

odjemalci. Ameriško zdruţenje za marketing pa je (v Trnavčevič in Zupanc Grom 2000, 

86) oglaševanje opredelilo »/…/ kot vsako plačano obliko neosebne predstavitve ali 

promocije idej, izdelkov ali storitev za znanega naročnika«. Definicijam oglaševanja 

številnih avtorjev, v Trnavčevič et al. (2008, 44), je skupno izhodišče, da je oglaševanje 

plačana oblika masovnega medija s strani znanega plačnika, z namenom komuniciranja 

ciljnih skupin.  

Barnes (1993, 89) pravi, da je naloga oglaševanja na področju izobraţevanja v 

informiranju odjemalcev o značilnostih in posebnostih šole ter v vplivanju na njihovo 

'nakupno' vedenje. 

Storitve lahko oglašujemo preko mnoţičnih občil, kot so TV, radio, tisk, letaki, 

panoji itn. Trnavčevičeva in Zupanc Gromova (2000, 86) menita, da je morda najbolj 

občutljivo področje marketinškega komuniciranja prav oglaševanje izobraţevalnih 

storitev. Ciljne javnosti, starši in učenci, namreč oglase šol presojajo zelo kritično in 

avtorici trdita, da se po rezultatih raziskav na angleških šolah veliko bolj zanašajo na 

informacije, ki jih dobijo v osebnem stiku s šolo ali od prijateljev in znancev. 

Pri oglaševanju gre za sporočilo, ki ga šola pošilja svojim ciljnim javnostim. S to 

dejavnostjo šola lahko gradi svoj ugled v javnosti, popravlja napačne vtise, reducira 

zmoto ali posreduje informacije o načinih in postopkih, ki jih morajo prihodnji in 

sedanji uporabniki opraviti, da bi se lahko vključili v izobraţevanje. Obljube morajo biti 

uresničljive, dosegljive in morajo vključevati lastne konkurenčne prednosti (Trnavčevič 

et. al. 2008, 44). Snoj in Gabrijan (2004, 148) pa trdita, da ima oglaševanje visoko 

sposobnost doseganja obseţnih ciljnih skupin in srednje visoko zmoţnost ciljanja na 

specifične ciljne skupine ter prilagoditve aktivnosti glede na spremenjene okoliščine. 

Barnes (1993, 90) našteva kar štirinajst kanalov oglaševalskega spleta: plakati, 

direktna pošta, letaki, lokalni časopis, nacionalni časopis, lokalne revije, strokovne 

revije, rumeni tisk, šolsko glasilo, oglasna deska, gledališki program, radio, TV in kino. 

V zadnjem času so pomemben način oglaševanja tudi spletne strani in elektronska 

pošta. Glede na to, da je oglaševanje v šolstvu vedno zelo sporno, Trnavčevičeva in 

Zupanc Gromova (2000, 87) še posebej opozarjata na merila dobrega in etičnega 

oglaševanja. Pravita, da je nacionalno zdruţenje ravnateljev Anglije v ta namen šolam 

posredovalo vodilo za dobro in etično neoporečno oglaševanje. V skladu s temi 

priporočili mora biti dober oglas zakonit, spodoben, resničen, iskren in neškodljiv 

drugim šolam, uporabljena sredstva pa ne smejo ogroziti vzgojno-izobraţevalnih 

interesov dijakov. Poleg tega avtorici opozarjata, da se pri oglaševanju šole srečujejo z 
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določenimi omejitvami. Najpogostejše so finančne omejitve, saj financiranje šol 

običajno ne predvideva posebnih stroškov za njihovo oglaševanje, zato drage oblike 

oglaševanja v šolstvu niso prav pogoste. Šole sredstva za oglaševanje iščejo pri 

sponzorjih ali preko različnih javnih razpisov, vendar je opaziti, da so pri tem pogosto 

zelo nespretne in najpogosteje so prav finančne omejitve tiste, ki najbolj vplivajo na to, 

katere medije bo šola pri svojem oglaševanju uporabila. 

Oglasno sporočilo je potrebno prilagoditi glede na ciljne skupine in značilnosti 

izbranega medija (Trnavčevič et. al. 2008, 45). Čeprav izobraţevalne organizacije 

zaradi visokih stroškov le redko izbirajo televizijske oglase, morajo, v kolikor se za to 

kljub temu odločijo, le-ti upoštevati pomembne dejavnike za učinkovito oglaševanje: 

   promocijsko sporočilo vsebuje eno, tj. bistveno izpostavljeno sporočilo, ki 

mora poudarjati temeljno prednost, to je 'drugačnost' (šole, programa, dogodka 

ipd.); 

   oglas mora biti atraktiven in v takoj vzbuditi pozornost; 

   gledalec takoj razpozna potencialno korist; 

   oglas vsebuje čustvene elemente (npr. humor, izsek iz vsakdanjega ţivljenja, 

rešitev problema, primerjave, nasvete, razloge zakaj, dejstva, glasbo, simbole, 

osebnosti, učinke pred in po uporabi, kaj se lahko zgodi, če izdelek/storitev ne 

uporabljamo itn.); 

   sporočilo je podano na ekspliciten način; 

   produkcija promocijskega sporočila je osnovana v določenem časovnem 

okvirju trajanja televizijskega ali kino oglasa, oglas teče tekoče, ni nasičen; 

   oglas vsebuje identifikacijske elemente, kot sta logotip in slogan šole; 

   vizualna podoba je usklajena z namenom oglasa; 

   besede dodatno podpirajo vizualno podobo oglasa; 

   poudarek je na vizualni podobi in ne na besedah; 

   sporočilo, zgodba teče po logičnem ključu; 

   promocijsko sporočilo je v sinergiji z ostalimi aktivnostmi in orodji 

marketinškega komuniciranja. 

Učinkovita uporaba interneta poveča, kot pravi Trnavčevičeva et al. (2008, 46), 

stroškovno učinkovitost marketinškega komuniciranja. Prednosti interneta (interakcija, 

segmentacija, personalizacija, masovnost) niso uporabne samo na področju oglaševanja, 

temveč omogočajo tudi aktivnosti odnosov z javnostmi, direktni marketing, 

pospeševanje prodaje, sponzorstva itn. Vendar kljub prednostim internet na področju 

marketinškega komuniciranja ni dosegel napovedanih 'čudeţev'. Temu je krivo 

vprašanje zasebnosti, materialne in intelektualne zlorabe, virtualnost in pretirana 

usmerjenost v kvantifikacijo. Tudi pomanjkanje osebnih stikov in fizičnih dokazov, ki 
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so pomembni pri vzpostavitvi zaupanja med udeleţenci v procesu menjave, so slabost 

internetnega marketinškega komuniciranja.  

Pisna gradiva 

Šole za svojo promocijo pripravljajo in oblikujejo veliko različnih pisnih gradiv, ki 

so namenjena promociji šole, programov, dejavnosti, učnih tehnik in metod, prostorov 

in podobnega. Gre za brošure, prospekte, letake, zloţenke, kronike, vabila, pisma 

staršem, šolska glasila, prospekte, poročila o delu šoli ipd. Pred pripravo tiskanega 

gradiva mora zato šola najprej natančno opredeliti storitev, ki jo ţeli z gradivom 

promovirati. Pri tem Trnavčevičeva in Zupanc Gromova (2000, 88) naštevata osnovna 

vodila za različne vrste gradiv, ki jih morajo šole upoštevati: 

   vsebovati morajo resnične, aktualne in natančne informacije; 

   pretiravanja in olepševanja običajno posledično vodijo k slabemu ugledu šole 

in nezadovoljstvu uporabnikov; 

   uporabljeni jezik in grafični prikazi morajo biti izbrani primerno naslovniku in 

omogočati njegovo jasno razumevanje sporočenega in 

   poudariti morajo šolsko identiteto in podobo, kakršno ţeli šola projicirati v 

javnosti. 

Gray (1991), Barnes (1993) in Pardey (1991) opozarjajo, da pisna gradiva 

zahtevajo natančno opredelitev storitev, ki jih šola promovira. Vedeti je potrebno, kako 

bodo razdeljena in kakšno podobo ţeli šola projicirati v javnosti. Pri oblikovanju 

sporočil je potrebno poudariti obliko sporočila, jasnost in uporabo primernega jezika, 

paziti je treba na nazornost grafov, tabel, na izbiro fotografij, na poudarjanje 

organizacijske/šolske identitete ipd. 

Pisna gradiva so večinoma opremljena z logotipom, ki je določene oblike in s tem 

prepoznavna. Pomembno je tudi, kako so razdeljena in katere distribucijske kanale 

bomo uporabili. V šolah so pogosto uporabljen distribucijski kanal učenci sami, saj 

svojim staršem prenašajo sporočila, obvestila, vabila, informacije o posameznih 

dogodkih ali novostih. Ta distribucijska pot je ne le najcenejša, temveč tudi najbolj 

pristna in prijazna. Največkrat so pisna gradiva sestavni del promocijskih dogodkov in 

so na voljo vsem udeleţencem.  

V zadnjih letih pa je pomemben distribucijski kanal tudi elektronska pošta oz. 

svetovni splet. Slovenske šole zmeraj bolj, a še vedno premalo, uporabljajo sodobne 

moţnosti obveščanja preko elektronske pošte. Večina šol sicer ţe ima svoje spletne 

strani, a jih učenci in starši še vedno premalo uporabljajo. V široki uporabi pa še vedno 

niso zaţiveli mnogi poskusi obveščanja staršev o ocenah – tako imenovane elektronske 

redovalnice. Razlog temu niso samo pomisleki o varnosti, ki jo današnja tehnologija 

vsekakor zagotavlja, prav tako ima vedno več staršev dostop do interneta, temveč v 
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veliki meri odpor šol oz. učiteljev, ki jim taka oblika sprotnega pisnega obveščanja 

staršev nalaga veliko dodatnega vsakodnevnega dela pa tudi odpor zaradi brezosebnosti 

takšnega komuniciranja. 

Šolska publikacija je v slovenskem šolskem prostoru obvezen način komuniciranja 

šole z učenci in njihovimi starši, katere namen je informiranje le-teh z dejavnostmi in 

organiziranostjo šole (Trnavčevič et al. 2008, 50), zato ima med pisnimi gradivi 

pomembno vlogo. Trnavčevičeva in Trtnik Herlecova (2004) menita, da lahko šola 

njeno informativno vlogo spretno zdruţi z oblikovanjem imidţa šole in ji da 

promocijsko funkcijo, prepoznavno v obliki, materialih in vsebini ter z njo predstavi 

svojo 'drugačnost' v primerjavi s konkurenčnimi šolami, poudari, katere so njene 

prednosti in kakšne koristi bodo imeli/imajo potencialni/sedanji odjemalci, če se vpišejo 

oz. so vpisani v šolo. Podatki zajeti v publikaciji namreč oblikujejo podobo šole in 

povedo, kakšna je šola, kakšne so njene vrednote in na kakšen način se stvari loteva. K 

njeni večji prepoznavnosti pripomorejo tudi uporabljeni logotip in skrb za enoten dizajn 

vseh pisnih gradiv. Publikacija je v večini primerov ozko usmerjena v obstoječe učence 

in njihove starše in je premalo uporabljena za oblikovanje podobe šole v širši javnosti. 

Trnavčevičeva in Trtnik Herlecova (2004) kritično ugotavljata, da je promocijski 

funkciji publikacije namenjene premalo pozornosti, zato je pogosto prepuščena 

sugestijam tiskarjev, kar je privedlo do tega, da so pogosto vse publikacije šol na 

določenem področju zelo podobne. Pri pripravi šolske publikacije mora šola namreč 

najprej odgovoriti na ključno vprašanje, in sicer komu je publikacija namenjena. Po 

zakonu je namreč namenjena obstoječim učencem in njihovim staršem, lahko pa je 

usmerjena tudi na potencialne učence in širšo javnost. V tem kontekstu mora šola 

pripraviti neobvezni del svoje publikacije, bodisi zgolj v smislu praktičnih informacij in 

napotkov obstoječim učencem in staršem za tekoče šolsko leto bodisi zaradi širšega 

vpogleda v program šole, zaposlene, vodstvo, usmeritve, posebnosti in pravila ter 

prostorske pogoje. Pomembno je tudi, da šola obstoječim odjemalcem predstavi svoje 

aktivnosti in doseţke. Zelo redko pa slovenske šole svoje publikacije uporabijo tudi za 

predstavitev aktivnosti poklicne orientacije, promocijo poklicev ali za predstavitev 

svojih nekdanjih dijakov, danes uspešnih športnikov, kulturnih delavcev, politikov, 

znanstvenikov in poslovneţov, ki bi mladim pokazale širino poklicne poti, ki jim jo 

omogoča njihova šola. Podoba in izvedba publikacije mora, kot opozarjata 

Trnavčevičeva in Trtnik Herlecova (2004), podpirati njeno vsebino, tako da bo preko 

nje šola skrbela za svojo prepoznavnost in razvijala podobo v javnosti. Tako se bo na 

razvijajočem se trgu izobraţevalnih storitev spretneje in uspešneje predstavila 

odjemalcem in jih prepričala o svoji kakovosti, usmeritvah in posebnostih ter tako 

pridobila na svojo stran učence in njihove starše. Avtorici menita, da šole pri tem ne 

smejo zanemariti svoje vzgojne funkcije tudi na področju estetskega videza publikacije. 

S podobo publikacije, poudarki, barvami, materiali, dodatki, slikami in fotografijami 
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pripravljenimi s timskim delom ob pomoči grafičnega oblikovalca z občutkom za 

izvirnost in pravo mero, lahko šola poudari svojo drugačnost ter doseţe, da njena 

publikacija ni le nekakšen uvod v učenčevo beleţko, kakršne se pogosto pojavljajo v 

slovenskem prostoru. Za večanje prepoznavnosti šole in razvijanje njene podobe je 

pomembna tudi jezikovna brezhibnost, zgoščenost in preglednost informacij ter 

poudarjanje vsebine, posebnosti in tradicije šole ter njene vizije.  

Ugotovitve raziskave različnih pisnih gradiv v slovenskih šolah in ugotavljanje 

njihovih promocijskih značilnosti (Trnavčevič et al. 2008) kaţejo, da šole sicer 

'proizvajajo' veliko pisnih gradiv, ki pa promocijskega namena ne dosegajo v tolikšni 

meri, da bi lahko trdili, da imajo šole od njih koristi. Predvsem pravi Trnavčevičeva et 

al. (2008, 81), da se morajo šole vprašati, kdo so, kakšni so njihovi cilji in kako te cilje 

doseči, hkrati pa tudi to, kako komunicirati z odjemalci njihovih storitev, da bodo le-ti 

zadovoljni, informirani, da se bodo ţeleli vpisati v njihovo šolo in bodo hkrati tudi 

promotorji njihovih šol.  

Slovenske šole pripravljajo zlasti ob posebnih promocijskih dogodkih tudi druga 

pisna gradiva, ki so na voljo udeleţencem. Tu gre za pisne predstavitve šol, kakršne šole 

potencialnim učencem delijo na dnevih odprtih vrat, promocijske priloge lokalnim 

časopisom v času oglaševalnih kampanj šol, pisna gradiva ob zaključkih odmevnih 

projektov. Pri pripravi takšnih gradiv morajo šole upoštevati dejstvo, da niso namenjena 

širši javnosti tako kot oglaševanje, temveč čisto določeni ciljni javnosti. Včasih šole 

takšna gradiva pripravijo same, občasno v oblikovanje vključijo tudi svoje učence, 

vedno pogosteje pa k sodelovanju pozovejo zunanje sodelavce oziroma marketinške 

agencije. 

Promocijski dogodki 

Pod tem skupnim širokim nazivom se po Trnavčevičevi in Zupanc Gromovi (2000, 

90) skriva cela vrsta dejavnosti, ki se od oglaševanja bistveno ločijo po tem, da so 

oblikovana tako, da spodbujajo udeleţence k aktivnemu odgovoru in pritegnejo ter 

ohranjajo interes in vzbujajo ţeljo, da bi posamezniki ta program, to šolo, to dejavnost 

imeli oziroma se vanjo vpisali in razvijali pripadnost šoli.  

Promocijski dogodki so, kot pravi Trnavčevičeva (2008, 39),  pomembni predvsem 

zato, ker so namenjeni predstavitvi šole in njenih programov z namenom vplivanja na 

uporabnike, da se odločijo za vpis na šolo oz. določen izobraţevalni program. Njihov 

namen je v obveščanju, svetovanju, spodbujanju razmišljanja uporabnika ter v 

ustvarjanju občutka o dodani vrednosti v očeh uporabnika, če se bo odločil za določeno 

šolo. Takšni dogodki so informativni dan, dan odprtih vrat, predstavitev poklicev, 

sejemske prireditve, razstave, različne šolske prireditve, roditeljski sestanki, govorilne 

ure, okrogle mize, konference in podobno. Cilji takega dogodka morajo biti jasni, prav 
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tako pa ciljna/e skupina/e, ki jim je dogodek namenjen, saj so učinkovitejši tisti, ki so 

izrazito ciljno naravnani. 

Razliko med oglaševanjem in promocijskimi dogodki vidita Trnavčevičeva in 

Zupanc Gromova (2000, 90) predvsem v tem, da pri oglaševanju ciljna javnost samo 

pasivno sprejema informacije in o njih razmišlja, promocijski dogodki pa jo spodbudijo 

k aktivni udeleţbi. Prav zato imajo večjo moč in vpliv na akcijo – neposredno 

pridobivanje koristi, ki jim jih šola nudi, torej na vpis nanjo. Dvosmerna komunikacija 

šoli obenem omogoča spoznati ţelje, dvome in vprašanja udeleţencev, na katera lahko 

takoj odgovori, ali pa o njih jasneje spregovori v oglasih ali pisnih gradivih. 

Promocijski dogodki so, kot pravi Trnavčevičeva et al. (2008, 39), večinoma 

kratkoročne dejavnosti, vezane na specifično časovno obdobje. Uporaba neprimernega 

termina kljub dovršeno izvedeni promociji poklica ne bo dosegla pričakovanih 

rezultatov.  

Promocijski dogodki imajo, kot ugotavlja Trnavčevičeva (2008), velik pomen, saj 

spodbujajo uporabnika v akcijo. Ena izmed značilnosti promocijskih dogodkov je, da 

storitev izvajajo zaposleni šole. To pa zahteva dobre komunikacijske lastnosti izvajalca 

v smislu prepričljivosti ter empatije, sposobnosti vţivetja v odjemalčeve potrebe, ţelje 

in pričakovanja. Od izvajalca se zahteva tudi sposobnost sprejemanja povratnih 

informacij s strani odjemalcev ter ustrezno posredovanje le-teh, saj povratna informacija 

s strani potencialnih odjemalcev glede njihovih percepcij, ţelja in pričakovanj 

predstavlja za šolo pomemben dejavnik pri načrtovanju in izvajanju storitev. Uspešno in 

učinkovito izpeljan promocijski dogodek pomeni med drugim tudi priloţnost za 

izboljšanje ugleda šole za ohranitev delovnih mest zaposlenih. 

Osebna prodaja 

Osebna prodaja, kot pravita Trnavčevičeva in Zupanc Gromova (2000, 91), temelji 

na neposredni komunikaciji med izvajalcem in uporabnikom ('face-to-face'), torej 

omogoča dvosmerno komunikacijo in ima zato neposreden vpliv na stranke. Zahteva 

dobre komunikacijske sposobnosti, s katerimi izvajalec prepriča potencialnega 

odjemalca o koristih, ki bi jih imel, če bi se odločil za nakup. Različni avtorji (v 

Trnavčevič 2008, 43) definicijo osebne prodaje veţejo na odnos med prodajalcem in 

potencialnim kupcem. Pri izobraţevalnih storitvah gre za osebni stik z enim ali več 

morebitnimi odjemalci, bodisi potencialnimi ali obstoječimi, z namenom interakcije, 

predstavitve, informiranja, prepričevanja, reševanja problemov. 

Avtorici poudarjata, da je v šolstvu pri osebni prodaji bistveno, da se vţivimo v 

razmišljanja, strahove in pričakovanja učencev in njihovih staršev in jim poskusimo 

pojasniti nejasnosti, dileme ter jih tako neposredno spodbudimo za odločitev in vpis. 

Namen, moč in uporabnost osebne prodaje ni zbujanje pozornosti in zavedanja o šoli, 

temveč spodbuditi ţeljo po koristih, ki jih šola nudi in zlasti spodbuditi neposredno 
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akcijo. Omogoča namreč pojasnjevanje, razlago, spodbujanje ipd., s tem pa se pri 

potencialnem uporabniku razjasnijo dileme, nejasnosti, dvomi in vprašanja. Tako se 

laţje in hitreje odloči.  

Med najpogostejše oblike osebne prodaje oziroma stika z javnostmi v šoli šteje 

Evans (1995, 127): 

   srečanja s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure, okrogle mize), 

   informativne dneve,  

   dneve odprtih vrat, 

   vedenje telefonistke in deţurnega dijaka pri vhodu v šolo, 

   odnos tajnice do obiskovalca. 

Neposredna komunikacija, tako verbalna kot neverbalna, po Trnavčevičevi in 

Zupanc Gromovi (2000, 92) vodi v konkretno akcijo, zahteva pa veščine lahkotnega in 

jasnega posredovanja informacij in idej. Izkušnje v slovenskih, zlasti srednjih šolah 

kaţejo, da je osebno informiranje oz. osebna komunikacija uspešnejša in učinki večji 

takrat, ko program šole, koristi od programa, ţivljenje na šoli in moţnosti za delo ter 

učenje predstavljajo učenci in učitelji šole.   

Ko govorimo o osebni prodaji avtorici opozarjata, da ne mislimo pri tem le na 

prodajo eksternim javnostim, temveč tudi na prodajo šole internim javnostim. Šole 

morajo namreč s tem orodjem komunikacijskega spleta 'prodajati' vpisna mesta dijakom 

kot tudi 'prodajati' sluţbo zaposlenim in jim 'prodati' idejo o viziji šole, njenem 

poslanstvu in ciljih, obenem pa pridobivati povratne informacije o uresničevanju 

poslanstva šole, ustvarjanju pozitivnega mnenja o šoli, zagotavljanju podpore 

marketinškim ciljem in zagotavljati sodelovanje zaposlenih. 

Odnosi z javnostmi 

Snoj in Gabrijan (2004, 158) odnose z javnostmi definirata kot »/…/ aktivnost s 

katero skuša organizacija oblikovati stališča vseh zainteresiranih skupin«. Gre za 

graditev dobrih odnosov z različnimi javnostmi. Kotler in Armstrong (2003) dodajata, 

da to poteka s pridobivanjem naklonjene publicitete, z oblikovanjem celostne podobe in 

z obvladovanjem, zaustavljanjem in speljevanjem nenaklonjenih dogodkov in zgodb, saj 

s pomočjo dialoga med organizacijo in njenimi javnostmi organizacija lahko prilagodi 

svojo pozicijo in strategijo. Temeljni cilj odnosov z javnostjo v šolstvu je namreč 

oblikovati ugoden imidţ o organizaciji s stalnim naporom, da šola vzpostavi in ohrani 

naklonjenost svoje javnosti in obojestransko razumevanje med njimi. Doseganje tega 

cilja ugodno vpliva tudi na doseganje drugih ciljev marketinškega komuniciranja. 

Uspešne in učinkovite aktivnosti odnosov z javnostmi po Trnavčevičevi (2008, 40) šoli 

prinašajo koristi na področju: 
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   usklajevanja ciljev in strategij, usmerjenih v javnosti; 

   ustvarjanja dobrega imena, ugleda, zaupanja in razumevanja izobraţevalne  

organizacije; 

   podpore oglaševanju; 

   uvajanju novih izobraţevalnih programov in dejavnosti; 

   pridobivanju nacionalnih in mednarodnih projektov. 

Javnost je katerakoli skupina (ustanovitelji, odjemalci, izvajalci, delodajalci, 

strokovna javnost, politična javnost, lokalna skupnost, širša javnost, mediji itn.), ki se 

dejansko ali potencialno zanima oz. vpliva na sposobnost organizacije/šole, da doseţe 

svoje cilje (Trnavčevič 2008). Pri odnosih z javnostmi gre za doseganje medsebojnega 

razumevanja med šolo in njenimi javnostmi. Komuniciranje mora temeljiti na zaupanju 

in kredibilnosti. Šole se morajo zavedati pomena uspešnega in učinkovitega 

komuniciranja s svojimi javnostmi, bodisi da skušajo vpeljati nov izobraţevalni 

program/dejavnost ali pa izboljšati oziroma povečati svojo prepoznavnost in svoj ugled 

na trgu. Svojo podobo v javnosti mora šola ves čas spremljati, analizirati odnos, pogled, 

zanimanje javnosti do šole ter spremljati medsebojno vplivanje. Tudi na odnose z 

notranjo javnostjo ne sme pozabiti. Tu je mišljeno komuniciranje med zaposlenimi 

znotraj šole z namenom razumevanja in identificiranja s strateškimi usmeritvami in cilji 

šole, kar pa zahteva ustrezno usposabljanje zaposlenih. 

Marketinško usmerjena šola bo naredila dogodek iz vsega, kar se dogaja na šoli, 

npr. otvoritev nove učilnice, otvoritev prenovljene delavnice za izvajanje delovne 

prakse dijakov, doseţkov dijakov na raznih tekmovanjih, uspešno zaključenega projekta 

ipd. Širša javnost na ta način lahko bolje spozna in razume delovanje šole ter strateške 

usmeritve ter vizijo šole. Pomembno je namreč zavedanje, da se odnosi z javnostmi 

razvijajo ne glede na to, ali jih načrtujemo ali ne. 

Barnes (1993, 26) je na podlagi raziskave o učinkovitosti posameznega orodja 

komuniciranja z javnostmi na osnovi pogovorov z vodstvi angleških šol med najbolj 

učinkovite metode odnosov z javnostmi uvrstil šolske prireditve, proslave, srečanja, 

predstave, koncerte, razstave, ki večajo ugled šole, njenih učiteljev in dijakov v javnosti. 

Tudi Trnavčevičeva in Zupanc Gromova (2000, 97) med orodja komuniciranja z 

javnostmi uvrščata pisna gradiva; avdiovizualna gradiva in programsko opremo; 

organizacijsko identiteto, ki jo šola gradi z logotipom, brošurami, s katalogi, z znaki, 

vizitkami, ovojnicami, računi, dobavnicami, z urejenostjo šole; govore predstavnikov 

šole na prireditvah, proslavah, srečanjih, razstavah, zborovanjih; dogodke, kot so 

koncerti, predavanja, seminarji, sejmi, drţavna tekmovanja, okrogle mize; novice in 

zgodbe; telefonski informacijski servis, ki posreduje informacije o šoli ter osebni stik 

vseh zaposlenih na šoli pa tudi dijakov z zunanjimi javnostmi. 
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Posebej načrtovano komuniciranje zahteva odnos z medijsko javnostjo. Devlin in 

Knight (v Trnavčevič in Zupanc Grom 2000) poudarjata pomen stikov z javnostjo, ki se 

razlikujejo od oglaševanja v medijih. Oglaševanje je enosmerno komuniciranje, za 

razliko od komuniciranja z mediji, ki je dvosmeren proces in je popolnoma nadzorovana 

dejavnost, saj šole določijo velikost, slog, datum in način posredovanja sporočila v 

oglasu. Stiki z mediji so veliko manj kontrolirani, zato po mnenju avtorjev predstavljajo 

dvorezen meč, saj na primer objavljena novica ali zgodba o šoli lahko povzroči 

pozitiven ali negativen odziv, lahko dvigne ugled ali pa mu škoduje. Barnes (1993) 

navaja, da javnosti ocenjujejo novice in zgodbe kot veliko bolj avtentične od oglasov, 

zato je temu načinu komuniciranja potrebno nameniti več pozornosti. Avtor pravi, da so 

najvarnejši strokovni članki, ki jih objavljajo učitelji, ali objava dijakovega eseja ali 

spisa kot tudi pobude dijakov za humanitarno akcijo ali projekt. Najbolj sporne pa so po 

njegovem mnenju lahkomiselne in površne zgodbe o šolskih plesih, izletih v tujino ter 

šaljive zgodbe o učencih in šoli, ki lahko v javnosti ustvarijo popolnoma napačen vtis.  

Osnovni namen odnosov z javnostmi je torej zagotavljanje informacij o 

organizaciji/šoli vsem, ki se za to organizacijo/šolo zanimajo. Ti odnosi torej projecirajo 

podobo organizacije, ki pa mora biti od začetka jasna in delno zajeta v izjavi o 

poslanstvu in viziji organizacije. 

Direktni marketing 

Kotler in Keller (2006) direktni marketing definirata kot uporabo neposrednih poti 

za doseg uporabnika in dostavo izdelkov in storitev odjemalcev brez uporabe 

posrednikov. Direktni marketing vključuje direktno pošto, e-pošto, pisna gradiva, 

telemarketing, internet, mobilne naprave. Cilji direktnega marketinga so (Trnavčevič 

2008, 47): 

   vzpostavitev stika s potencialnimi uporabniki, 

   spoznati njihove potrebe, pričakovanja,  

   oblikovati bazo podatkov, 

   uporabnika/odjemalca po najhitrejši poti seznaniti s ponudbo, 

   razvijanje dolgoročnih odnosov, graditev zvestobe. 

Šole lahko uporabljajo za pošiljanje pisnih gradiv stroškovno učinkovite tehnike, 

kot sta e-pošta in mobilna telefonija, saj neposredno pošiljanje pisnih gradiv za šolo 

predstavlja velik strošek. 

2.3 Vedenje odjemalcev (porabnikov) storitev 

Po definiciji ameriškega marketinškega zdruţenja (American Marketing 

Association) je »/…/ vedenje porabnikov dinamična interakcija čustev, znanja, vedenja 
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in dogodkov v okolju, pod vplivom katerih se ljudje vključujejo v menjalne odnose«.  

Ta opredelitev vsebuje vsaj tri pomembne ideje (Peter in Olson, 2002, 6): 

   vedenje porabnikov je dinamično, kar pomeni, da se posamezni porabniki, 

porabniške skupine in druţba na splošno nenehno spreminjajo in razvijajo 

skozi čas; 

   vključuje interakcijo med čustvi, znanjem, vedenjem in dogodki v okolju  da 

bi lahko razumeli porabnike in razvili ustrezne marketinške strategije, moramo 

vedeti, kaj si porabniki mislijo (znanje), čutijo (čustva) in kaj delajo (vedenje) 

ter poznati stvari in kraje (dogodki v okolju), ki vplivajo nanje in na katere 

vpliva to, kar porabniki mislijo, čutijo in delajo; 

   vključuje menjavo med ljudmi – vloga marketinga je ustvariti menjavo s 

porabniki, in sicer z oblikovanjem in izvedbo marketinških strategij. 

Obstaja še veliko drugih opredelitev vedenja porabnikov. Po definiciji Solomona et 

al. (2006, 27) je vedenje porabnikov raziskovanje procesov, ki nastanejo, ko 

posamezniki ali skupine izbirajo, kupujejo, uporabljajo ali opustijo izdelke, storitve, 

ideje ali izkušnje, da bi zadovoljili svoje potrebe in ţelje. Podobno Shiffman in Kanuk 

(v Mumel 2001, 18) vedenje porabnikov opredeljujeta kot vedenje, ki ga porabniki 

kaţejo ob iskanju, nakupu, uporabi, opustitvi in vrednotenju izdelkov, storitev in idej, za 

katere pričakujejo, da bodo zadovoljili njihove potrebe. Damjan in Moţina (1998, 5) pa 

vedenje porabnikov opredeljujeta kot proces, v katerem posamezniki odločajo kaj, kdaj, 

kje, kako in od koga kupiti izdelek ali sprejeti storitev. To vedenje vključuje tako 

mentalno kot fizično aktivnost, ki je potrebna v procesu nakupa.  

Odjemalec je oziroma bi moral biti središče pozornosti vsake storitvene 

organizacije, saj je pravzaprav sestavina storitve in kot pravi Hill (1995, 11), odjemalec 

v storitvi sodeluje, je del izvedbe storitve, saj brez njega storitev ne bi bila izvedena. Na 

primer v razredu sodelujejo dijaki, brez katerih storitev ne bi potekala. Posledično 

odjemalec po mnenju avtorja neposredno prispeva h kakovosti storitve in lastnega 

zadovoljstva z njo. Z vidika organizacije je pri oblikovanju storitev potrebno raziskati 

vedenje odjemalcev, zato da jih bolje spoznamo. Spoznati moramo, kdo so dejanski in 

morebitni odjemalci, saj je, kot navaja Snoj (1998, 61), potrebno ugotoviti, kakšne so 

njihove značilnosti oziroma kakšne naj bi bile značilnosti sestavin storitev.  

Kotler (1996, 7) pravi, da se marketinško razmišljanje začne s človeškimi 

potrebami, željami in pričakovanji, v povezavi z njimi pa omenja vedenje odjemalcev. 

In kaj ti pojmi pomenijo: 

   želja je zahteva po posebni obliki zadovoljevanja določene potrebe oziroma 

specifična oblika hrepenenja po izpolnitvi potreb; 
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   pričakovanje je izoblikovana potreba po določenem izdelku oziroma storitvi, ki 

je podprta z ţeljo in nakupno sposobnostjo; 

   povpraševanje pa so ţelje po določenih izdelkih, ki so podprte s sposobnostjo 

in pripravljenostjo za nakup teh izdelkov. 

Proizvajalci in trţniki poskušajo vplivati na zadovoljitve potreb in kot pravi Boyd 

idr. (1995, 6), je potreba osnovno gonilo, ki porabnika sili v dejavnost za njeno 

zadovoljevanje. Kotler in Foxova (1995, 7) pa navajata, da je potreba stanje, v katerem 

človek občuti deprivacijo neke osnovne zadovoljitve. Tudi Snoj (2003, 26) podobno 

meni, da je potreba psihofizični občutek pomanjkanja nečesa. Vendar pa imamo ljudje 

številne med seboj prepletene potrebe. Učenec tako v procesu izobraţevanja zadovoljuje 

tudi potrebo po novem znanju, potrebo po druţenju, po razvedrilu, po pridobitvi statusa 

itn. Na nastajanje in zadovoljevanje potreb ljudi vpliva splet dejavnikov, ki jih delimo 

na ljudem lastne osebnostne dejavnike (vzgoja, dednost, kultura, običaji, spol, dohodek, 

izobrazba) in dejavnike, ki delujejo iz okolja (referenčne skupine, kulturno okolje, 

ekonomsko okolje, druţina, znanci, prijatelji, ponudba izdelkov in storitev). 

Pri spoznavanju vedenja odjemalcev gre pravzaprav za spoznavanje procesa 

odločanja in fizične dejavnosti, ki se pojavlja pri posamezniku pri vrednotenju, 

pridobivanju informacij, uporabi in porabi dobrin in storitev (Loudon in Della Bitta v 

Mumel 1999, 18). Raziskovanje vedenja odjemalcev je namreč  po Schiffman in Kanuk 

(v Mamuel 1999, 20) raziskovanje, kako odjemalci sprejemajo odločitve za porabo 

razpoloţljivih virov (denar, čas, napor) v situacijah pomembnih za porabo. Večina 

raziskav s področja vedenja odjemalcev je osredotočena na nakupni proces oziroma 

proces odločanja, medtem ko so drugi vidiki (na primer zaznavanje, navade, motivi, 

stališča, vpliv komunikacije) deleţni manj pozornosti. Natančneje nas pri odločanju 

odjemalcev zanimajo naslednja vprašanja: 

   kaj kupuje (katere izdelke za določene potrebe); 

   kje kupuje (v katerih prodajalnah); 

   kdaj kupuje in kako pogosto (sezonsko, vsak mesec, teden, dan); 

   kdo kupuje (posameznik, druţina, člani druţine); 

   kdo uporablja izdelek (kupec ni nujno tudi uporabnik); 

   kako kupuje (z gotovino, s posojilom, rutinsko, z navade); 

   zakaj kupuje (katere cilje ţeli doseči). 

V srednjem šolstvu je tako kot v visokem šolstvu zlasti teţko odgovoriti na 

vprašanje, kdo dejansko je odjemalec (kdo kupuje, kdo uporablja, kdo plača). Gibbs in 

Knapp (2002, 105) pravita, da je izobraţevanje neposredna izkušnja učenca, ki je 

najpogosteje imenovan odjemalec, vendar ni nujno, da je dijak tudi tisti, ki izbira ali pa 

za storitev plača. Učenec je tako le eden od tistih, ki imajo koristi od izobraţevalne 
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storitve, drugi so lahko druţina, drţava, pa tudi gospodarstvo v smislu plačnika za svoje 

delavce, ki se izobraţujejo. 

Raziskovanje vedenja odjemalcev se razen z nakupnim procesom oziroma 

procesom odločanja ukvarja tudi z načini uporabe in vrednotenjem izdelkov po nakupu. 

Baker (1995, 674) pravi, da zelo malo modelov vedenja odjemalcev omenja storitev 

poleg izdelka, prav tako nobeden od modelov do zdaj ni kompleksno zajel samo tega 

področja. Howard in Sheth (v Gabott 1998, 23) menita, da teorije vedenja odjemalcev 

veljajo tako za izdelke kot tudi za storitve. Nekateri avtorji pa se s tem ne strinjajo. 

2.3.1 Proces (nakupnega) odločanja 

Odločanje odjemalcev je 'osrednji problem' vedenja odjemalcev, saj je to, kako se 

odločamo, odvisno od zapletenosti odločanja in osebne vpletenosti v odločanje oziroma 

nakup in uporabo. Odvisno je tudi, ali se za določeno stvar odločamo prvič ali ţe 

večkrat. Od same situacije v kateri se nahajamo je odvisno ali se posamezna faza 

procesa odločanja pojavi in kako intenzivno se pojavi. Tako ločimo tri vrste odločanja 

(Mumel 2001, 170- 171): 

   odločanje iz navade oziroma rutinsko odločanje, kjer gre za odločanje na 

podlagi preteklih izkušenj in zadovoljstva s kakovostjo, odločamo se v 

trenutku, brez velikega razmišljanja z majhno stopnjo vpletenosti; 

   zoženi proces odločanja, kjer gre za vsakdanje nakupe, ki prinašajo majhno 

tveganje in nakupu ne pripisujemo velike pomembnosti, stopnja vpletenosti je 

majhna; 

   razširjeni proces odločanja, kjer gre za sprejemanje odločitve prvič in je proces 

bolj zapleten, naša vpletenost je velika, alternative se zelo razlikujejo in o 

nakupu natančno in poglobljeno razmišljamo. 

Nelson (2002, 186) meni, da mnoţica izbir oteţuje odločanje, čas in dostopnost 

informacij pa sta pomembna dejavnika, ki vplivata na porabo in porabnike. Na vseh 

področjih bivanja imamo zdaj več moţnosti izbire. Mnoţičnost oz. povečanje izbire še 

zlasti velja za trg storitev. Avtor navaja, da moderni porabnik raje izbira med manj 

moţnostmi izbire kot več, tudi zato, ker je večinoma pod časovnim pritiskom. Adair 

(1985, 7) meni, da pogosto ni dovolj časa za odločanje in zbiranje potrebnih informacij, 

zato se odločamo impulzivno. Govorimo pa tudi o racionalnem in intuitivnem 

odločanju. 

 Racionalno odločanje je značilno pri razširjenem procesu odločanja, ko previdno 

tehtamo in ocenjujemo funkcionalne lastnosti izdelka ter se odločamo premišljeno. 

Večji kot je vloţek in s tem tveganje, bolj racionalno se odločamo. Tavčar (2000, 11) 

navaja, da imajo ljudje, ki se racionalno odločajo, določene cilje in znane alternative. 

Popolno racionalnost doseţejo, ko poznajo vse alternative in vse moţnosti, ko jih lahko 
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kvantificirajo, objektivno ovrednotijo, izključijo individualne preference in nagnjenja. 

Racionalno odločanje torej temelji na popolnoma informiranem posamezniku. Pri 

racionalnem odločanju se predpostavlja, da naj bi kupec in odjemalec vedela kaj ţelita 

in kaj trg ponuja ter naj bi se v večini primerov vedla tako, da je dobra kakovost 

nagrajena, slaba pa ne. Povsem odprti trg in moţnost izbire ter s tem povezan proces 

odločanja slonijo namreč na predpostavki, da bodo na trgu obstali samo dobri/kvalitetni 

izdelki in storitve, ker se kupci in odjemalci pri izbiri in nakupu vedejo racionalno. 

   Intuitivno odločanje pa je, kot pravi Adair (1985, 7), značilno za manjše nakupe, 

ki so rutinski, ko o samem procesu ali nakupu sploh ne razmišljamo in se v trenutku 

odločimo. Intuitivno odločanje je torej nezavedno, proces odločanja slabo poznamo, 

podlaga za odločanje pa so znanje, izkušnje in osebnostne značilnosti odjemalca.  

Assael v (Kotler 1996, 190) pa loči štiri vrste uporabniškega nakupnega vedenja, ki 

je odvisno od stopnje kupčeve zavzetosti: 

   Kompleksno nakupno vedenje: kupec je zelo zavzet za nakup in se zaveda 

pomembnosti razlik med blagovnimi znamkami.Visoka zavzetost je značilna 

za drage izdelke, ki jih ne kupuje pogosto, katerih nakup je zahteven in ki so 

zanj zelo pomembni. Ponavadi porabnik ne ve veliko o izdelku, zato se mora 

pred nakupom o njem poučiti. 

   Nakupno vedenje usmerjeno k zmanjševanju neravnovesja: včasih je kupec 

visoko zavzet za nakup, vendar ne vidi pomembnejših razlik med blagovnimi 

znamkami. Visoka zavzetost je posledica dejstva, da gre za drag, redek in 

kočljiv nakup. V takšnem primeru bo kupec sicer raziskal ponudbo, a se bo za 

nakup odločil razmeroma hitro, saj razlike med blagovnimi znamkami niso 

izrazite. Kupec se lahko odzove predvsem na ugodno ceno ali nakupne 

ugodnosti. 

   Običajno nakupno vedenje: za mnogo izdelkov velja, da porabniki niso zelo 

zavzeti in da ni pomembnejših razlik med blagovnimi znamkami. Obstaja 

veliko dokazov, da je nizka zavzetost značilna za večino cenenih in pogosto 

kupovanih izdelkov. 

   Nakupno vedenje, usmerjeno k raznolikosti: za nekatere nakupe je značilna 

nizka porabnikova zavzetost ob precejšnji raznolikosti blagovnih znamk. V 

takšnih primerih porabniki pogosto menjavajo blagovno znamko. Do menjave 

blagovnih znamk pride zaradi potrebe po raznolikosti in spremembi in ne 

zaradi nezadovoljstva. 

Modeli (nakupnega) odločanja 

Proces odločanja najlaţje razloţimo z modelom odločanja. Prvi klasični model 

odločanja (nakupnega vedenja) je opisal E. K. Strong (v Lancaster 2004) leta 1925, ki 
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ga je poimenoval AIDA (po fazah v procesu), v literaturi pa ga omenjajo še danes, ker 

najbolj preprosto opisuje faze v nakupnem procesu. 

Slika 2.1   Model nakupnega vedenja AIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: v Lancaster2004 

Vir:   Strong v Lancaster 2004 

Dubois (2000, 296 302) opisuje še nekaj modelov odločanja, ki veljajo za splošno 

nakupno odločanje, bolj znani pa so Nicosijev model, Howard-Shethov model, Engelov 

model, ki vsak po svoje razlagajo in poudarjajo pomembnost določene faze nakupnega 

procesa ter poudarjajo večjo ali manjšo kompleksnost odločitve.  

Petstopenjski model nam omogoča vpogled in laţje razumevanje bolj 

kompleksnega odločanja, kar prikazuje slika 2.2. Ta model so leta 1967 opisali 

Robinson, Faris in Wind (v Lancaster 2004), povzemajo pa ga različni avtorji, na primer 

Moţina (2002, 148) ter Kotler in Foxova (1995). V njem so prikazane stopnje, skozi 

katere gre odjemalec, ko se odloča za nakup določenega izdelka oziroma storitve.  

Proces nakupnega odločanja se začne s prepoznavanjem potrebe, kar se zgodi, ko 

odjemalec zazna pomanjkanje nečesa, zave se svojih potreb in ţelja ter začne razmišljati 

o nakupu. Gre torej za razliko med trenutnim in ţelenim stanjem. Ko je potreba ali ţelja 

zaznana, odjemalec potrebuje primerne informacije, da jo zadovolji. Tako pride na 

naslednjo stopnjo, tj. iskanje informacij, pri kateri v svojem okolju raziskuje in 

pridobiva primerne podatke za razumne odločitve. Odjemalec začne informacije najprej 

iskati v svojem spominu, saj ima navadno z izdelkom ali storitvijo ţe določene izkušnje. 

Če te informacije ne zadoščajo, odjemalec išče informacije pri drugih virih, kar 

imenujemo zunanje iskanje. Zunanji viri so oglasi, prijatelji, znanci, opazovanje 

(Moţina, Zupančič in Pavlovič 2002, 155). Stopnja iskanja informacij je navadno 

povezana s koristnostjo rezultatov in stroški iskanja. Naslednja stopnja je vrednotenje 

alternativ in je tesno povezana z iskanjem informacij ter je najteţja stopnja v nakupnem 

odločanju, saj mora odjemalec med vsemi moţnimi izbrati in ovrednotiti tisto, ki bo 

najbolje zadovoljila njegovo potrebo. Pojavlja se vprašanje, katera moţnost je 

Awareness – pozornost (zavedanje koristi) 

Interest – interes (razumevanje koristi) 

Desire – želja (hotenje po koristih) 

Action – akcija (pridobivanje koristi) 
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najustreznejša. Odgovor se razlikuje glede na stopnjo vpletenosti odjemalca v nakup. 

Odjemalec z visoko vpletenostjo v nakup bo pazljivo ovrednotil nekaj moţnosti, 

odjemalec z nizko vpletenostjo pa bo izbral tisto, ki jo ponavadi kupuje. Ko oceni vse 

dane moţnost, se lahko odloči za nakup ene od njih. Nakupu sledi uporaba izdelka. Ob 

uporabi pa odjemalec ugotavlja, če izbrani izdelek zadovoljuje njegove potrebe in 

izpolnjuje njegova pričakovanja. Ponakupno ocenjevanje  je ključno z vidika doseganja 

ponovnih nakupov oziroma zvestobe odjemalcev. Nekako velja, da se proces odločanja 

nikdar ne konča, ker je veliko odjemalcev vedno v stanju neravnoteţja. Vedno so z 

nečim zadovoljni, z drugim pa ne. Odjemalec se torej stalno odloča, tudi takrat, ko se 

odloča, da nečesa ne potrebuje. Velja pa tudi, da ni nujno, da gre odjemalec vedno skozi 

vseh pet stopenj.  

Slika 2. 2   Petstopenjski model procesa nakupnega odločanja odjemalcev 
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        Vir: Robinson, Faris in Wind v Lancaster 2004 

Dean, Hunt in Smith (2006) navajajo pet teoretičnih modelov odločanja 

mladostnikov o poklicni izbiri, ki jih opisujejo različni avtorji: 

   ekonomski model, ki opisuje mladostnikovo odločitev kot naloţbeno odločitev  

(Hossler, Smith in Vesper 1999, Paulsen 1990); 

   model pridobivanja statusa, ki opisuje mladostnikovo odločitev kot kalkulacijo 

pričakovanega druţbenega statusa (Paulsen 1990); 
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   psihološki model, ki proučuje, kako se študijsko okolje ujema z mladostnikovo 

identiteto (Chapman 1986); 

   model procesiranja informacij, v katerem mladostniki poskušajo zmanjšati 

negotovost s procesiranjem informacij skupaj z druţino in drugimi vplivnimi 

posamezniki (Hossler, Smith in Vesper 1999); 

   kombinirani model, ki je sestavljen iz dveh ali več zgoraj omenjenih modelov 

(Chapman 1986). 

Na podlagi omenjenih teorij zasledimo v literaturi različne opise (modele) procesa 

odločanja mladostnikov za nadaljnje izobraţevanje. Modele odločanja mladostnikov 

navajajo kot funkcijo mladostnikovih osebnostnih značilnosti, percepcije in preferenc o 

šoli (Fuller, Manski in Wise 1982; Welki in Navratil v Brennanovi 2001). Hossler idr. 

(v Cabrera in La Nasa 2000) navajajo tristopenjski proces: odločanje o nadaljevanju 

šolanja, iskanje informacij in odločitev o šoli, medtem ko Brennanova (2001) opisuje 

bolj kompleksen, sedemstopenjski proces. Ta poleg osnovnih sedmih stopenj upošteva 

tudi zunanje vplive, kot so psihološki dejavniki, socialni dejavniki in nakupna situacija, 

poleg tega pa kot zelo pomembne dejavnike znotraj procesa prepoznava tudi 

oblikovanje meril za odločanje, odločitev ter izbiro samo. Drugi avtorji (Hossler, 

Kotler, Chapman) uporabljajo različne načine za prikaz in opis procesa odločanja, 

večina tudi meni, da ima proces odločanja za vpis na srednje šole podobne/enake 

stopnje kot proces odločanja za katerokoli dobrino ali storitev. Ker proces odločanja 

nikoli ne poteka v nekem vakuumu, je treba upoštevati tudi zunanje dejavnike, ki 

vplivajo na učenca. 

Ponudba in s tem moţnosti izobraţevanja se je v zadnjih nekaj letih toliko povečala 

in spremenila, da se morajo učenci veliko bolj kompleksno odločati, ob tem pa 

prevzemajo večje tveganje za pravo odločitev (Maringe 2006). Posamezne faze v 

odločanju so lahko različno dolge in lahko trajajo tudi daljše časovno obdobje, na 

primer več let, kar je odvisno tudi od kompleksnosti odločitve. Odločitve o na primer 

udeleţbi na tečaju računalništva nikakor ne moremo primerjati z odločitvijo o izbiri 

poklica, kariere ali študija. Jasno je, da večje kot je tveganje pri odločitvi, bolj zapleten 

je proces odločanja. Kotler in Foxova (1995, 245) menita, da se odločitev o izbiri 

poklica posameznika začne veliko prej kot pa ob sprejetju posameznikove odločitve o 

vpisu na določeno šolo in ta odločitev ima lahko posledice za njegovo ţivljenje, saj 

pomembno vpliva na nadaljnjo poklicno pot, zaposlitvene moţnosti, kakovost ţivljenja 

ipd. še dolgo po tem, ko je ta odločitev ţe sprejeta. 

Na odločanje odjemalcev vpliva mnoţica dejavnikov. Mumel (1999, 163) opisuje 

tri pomembne skupine dejavnikov: individualne razlike, vplivi okolja, psihološki 

procesi. Kotler (1996) navaja kulturne (kultura, subkultura, druţbeni razred), družbene 

(druţina, prijatelji, sosedje, sodelavci), osebne (starost, izobrazba, poklic, osebnost in 
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samopodoba ipd.) in psihološke dejavnike (motivacija, zaznavanje, stališča idr.). 

Chapman (1986, 247) pravi, da podobno velja tudi pri odločanju učencev pri izbiri 

srednje šole. Tudi Trnavčevičeva in Zupanc Gromova (2000, 55) sta mnenja, da na 

posameznikovo odločitev pri izbiri šole oziroma programa razen poklicnih interesov, 

zanimanja in nagnjenja dejansko vplivajo še splošne razmere v družbi, družbeni status, 

ki mu druţina pripada, dohodek, osebne in kulturne vrednote in drugi. 

2.3.2   Proces odločanja učenca kot odjemalca 

Med prvimi je teorijo vedenja odjemalcev v izobraţevanju uporabil Chapman 

(1984), ki trdi, da gredo študenti pri izbiri študija (v našem primeru učenci pri izbiri 

srednje šole), prav tako kot drugi odjemalci pri nakupu drugih dobrin, skozi proces 

oziroma stopnje odločanja. Te stopnje so podobne petstopenjskemu procesu, ki ga 

prikazuje slika 2.2. Chapman (1984, 246) navaja naslednje stopnje: prediskalno vedenje, 

iskanje informacij, odločitev o prijavi oziroma prijava, odločitev o izbiri oziroma izbira 

in vpis. Tudi Evans (1995, 35) omenja petstopenjski model, ki se od Chapmanovega 

razlikuje samo v poimenovanju stopenj. Drugi avtorji (Hoyt in Brown 2003, Cabrera in 

La Nasa 2000, James, Baldwin in McInnis 1999, Hossler in Gallager 1987) pa se 

omejujejo na tristopenski model: predispozicija, iskanje informacij in izbira oziroma 

vpis. Te tri stopnje dovolj na široko zajamejo vse stopnje mladostnikovega odločanja pri 

izbiri šole in so hkrati najbolj razumljiva in logična delitev procesa odločanja. 

Ţerovnik, Bremec, Stanič (2005) pa navajajo, da mora učenec pri izbiri srednje šole 

enakovredno upoštevati več elementov odločanja:  

   spoznati oziroma upoštevati mora svoje potenciale (interese, svoje lastnosti, 

sposobnosti in vrednote); 

   se zavedati svojih poklicnih ambicij; 

   biti seznanjen z izobraţevalnim sistemom in izobraţevalnim programom; 

   poznati poklice in dejavnosti in 

   biti seznanjen z zaposlitvenimi moţnostmi po končanem študiju. 

Proces poklicnega odločanja isti avtorji delijo na štiri korake: 

1.   korak: sistematično razvijanje interesov, 

2.   korak: spoznavanje dejavnosti, področij, 

3.   korak: spoznavanje poklicev in izobraţevalnih programov in 

4.   korak: opredeljevanje poklicnih ciljev. 

Aţman in drugi (2005, 29) trdijo, da so razviti in prepoznavni poklicni interesi 

poleg osebnostnih lastnosti in druţbenih potreb bistveni za razvoj poklicnih interesov in 

posledično za poklicno odločitev. Spoznavanje samega sebe, analiziranje določenih 

prednosti in videnje sebe v različnih situacijah je za mladostnika pomembno pri 
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odločanju med različnimi poklicnimi moţnostmi. Pravijo, da je za mladostnika zelo 

pomembno, da dobi čim več informacij o poklicnih moţnostih in čim več izkušenj ob 

konkretnih dejavnostih 

Prva stopnja: predispozicija 

Ta stopnja je povezana z željami, sposobnostjo in zmožnostjo učenca za izbrano 

šolo ali program, nanjo pa vplivajo izobrazba staršev, spodbuda staršev in 

osnovnošolska uspešnost. Na tej stopnji se posameznik običajno ukvarja s svojo 

prihodnostjo in v njem dozorevajo potrebe, ţelje in odločitev o izobrazbi, poklicu in 

karieri. Po zaznanju potrebe pa potrebuje ustrezne informacije za zadovoljitev te 

potrebe. Pomembno je tudi, da ga podpirajo starši. Na tej stopnji ponavadi zaznava 

informacije o različnih šolah in pojavljanje šol na trgu ter oblikuje izbran niz šol glede 

na svoje ţelje ter sposobnosti doseganja pogojev za vpis. Ta stopnja se lahko začne ţe v 

zelo zgodnjem osnovnošolskem obdobju.  

Druga stopnja: iskanje informacij 

Iskanje informacij je proces, v katerem učenec raziskuje okolje oz. išče ustrezne 

informacije, da bi lahko sprejel primerno odločitev. Na drugi strani pa ţe išče 

konkretnejše informacije o šolah, ki jih je predhodno zaznal, naredi si oţji izbor glede 

na svoje ţelje in področje šolanja. Iskanje in zbiranje informacij poteka različno: 

običajno poteka na šoli, pri prijateljih, pri zaposlenih na šoli, učencih, ki ţe obiskujejo 

šolo in podobno. Te informacije se večinoma prenašajo od ust do ust (Evans 1995, 37). 

Posameznik zazna in išče veliko mnoţico informacij, ki so povezane s poznejšimi 

dejavniki, pomembnimi za odločanje, na primer cena, kraj, dostop, ugled institucije. 

Vsak dejavnik ima lahko za posameznika drugačno vlogo in vrednost. Pri iskanju 

informacij uporablja notranje iskanje, na primer iskanje po spominu in zunanje iskanje, 

na primer pri znancih, po strokovni literaturi, ponudbi na trgu, po internetu in podobno. 

Značilno je, da bolj kot gre za razširjen proces odločanja, bolj se potrudimo pri 

iskanju informacij, torej je iskanje obseţnejše. Posameznik pa se mora sam odločiti, ali 

več informacij pripomore k boljši odločitvi in ali porabljen čas odtehta vrednost 

odločitve. Vendar pa ni nikakršnega vzorca vedenja, nekateri se odločijo zelo hitro in na 

podlagi malo informacij, nekateri pa potrebujejo veliko časa in veliko informacij. Kotler 

in Foxova (1995, 252) navajata dva načina zbiranja informacij: 

   za prvi način, ki se imenuje povečana pozornost, je značilno, da je učenec bolj 

pasiven in samo zaznava informacije, povezane s srednjimi šolami, posluša 

prijatelje, znance, ki se pogovarjajo in podobno; 

   pri drugem načinu, kjer gre za iskanje informacij, pa je učenec aktiven in 

informacije išče v literaturi, informativnih gradivih, udeleţi se informativnih 
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dnevov, se posvetuje s svetovalnimi delavci. Obseţnost iskanja pa je odvisna 

od motivacije, obsega začetnih informacij, kako lahko najde informacije ter od 

vrednosti informacij za odločanje, ki ga pri iskanju občuti. 

V procesu pridobivanja informacij gre učenec skozi tri stopnje, ki jih omenja Sheth 

(v Brennan 2001, 88). 

   Na prvi stopnji učenec samo zaznava prisotnost šol oziroma šolskih centrov, ki 

so na trgu. Srednje šole oziroma šolski centri se morajo na tej stopnji potruditi, 

da so čim bolj 'vidni'. Šola, za katero učenec ne ve, da obstaja, ne bo nikoli 

prešla v drugo stopnjo iskanja informacij.  

   Na drugi stopnji učenec naredi izbor med šolami, ki jih je zaznal, na primer 

izloči tiste, ki ne ponujajo programov s področja, ki ga zanima. Za šole iz tega 

izbora bo poiskal več informacij. 

   Na tretji stopnji izoblikuje nabor šol za oţji izbor, tako da na podlagi 

informacij, ki jih je zbral, izoblikuje merila, na podlagi katerih bo izbiral šolo, 

na katero bo oddal prijavo. 

Komunikacijski kanali 

Cox (v Brennan 2001, 90) omenja tri različne komunikacijske kanale, po katerih 

učenec pridobiva informacije: 

   Trženjsko naravnani viri so komercialne narave, med njih pa prištevamo 

publikacije šol in ponudnikov izobraţevanja in so običajno najbolj dostopni 

bodočemu odjemalcu. Vplivajo na odjemalčevo zaznavo in ga usmerjajo v 

zaznavanje tistih informacij, ki jih ţelijo poudariti, zato je priporočljivo, da 

odjemalec pridobi informacije še iz drugih virov. 

   Uporabniško naravnani viri so običajno neformalni viri in so prav tako lahko 

dostopni kot trţenjsko naravnani viri. To so predvsem informacije ter mnenja 

prijateljev in druţine, ki so kot edini vir informacij pri odločanju pogosto 

povezani s precejšnjim tveganjem. 

   Nevtralni viri pa so tisti, ki niso niti trţenjsko niti uporabniško naravnani, na 

primer poročila zvez potrošnikov in članki neodvisnih medijev. 

Beale (v Brennan 2001, 91) pa k Coxovim trem doda še četri vir: 

   Obisk šole (oziroma ogled izdelka). 

Ni nujno, da učenec uporabi vse vire in načine pridobivanja informacij. Vendar pa 

je tveganje povezano z odločitvijo o izbiri šole tako veliko, da se predpostavlja, da se bo 

učenec na tej stopnji procesa odločanja zelo potrudil. Sicer ni vedno tako, saj Beale (v 

Brennan 2001, 91) navaja, da so učenci pogosto slabo informirani ali pa sploh niso 
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aktivni pri iskanju informacij. 

Osebni formalni in neformalni viri 

Druţina in druţinski prijatelji, sošolci in znanci, študenti in diplomanti so tako 

imenovani osebni oziroma neformalni viri, razni svetovalci in zaposleni na šolah pa 

formalni viri. Neformalni viri so, kot navaja Brennanova (2001, 94), laţje dostopni in 

zato tudi pogosteje uporabljeni kot formalni viri. Na formalne vire se učenci običajno 

obračajo, če so vprašanja bolj tehnične in strokovne narave. Z informacijami, ki jih 

učenec pridobi od osebnih virov, si izoblikuje merila za nadaljnje odločanje. Torej ta vir 

informacij vpliva predvsem na končno zoţitev nabora šol. Z osebnimi viri poskuša 

zmanjšati tveganje pri odločanju. V kolikšni meri bo učenec upošteval osebne vire je 

odvisno predvsem od tega, koliko je osebnostno dovzeten za vpliv drugih na svoje 

odločitve, pa tudi od tega, koga šteje za zanesljivi vir informacij (starši so običajno 

najzanesljivejši vir).  

Neosebni viri 

Poleg osebnih virov učenci iščejo tudi neosebne vire, kot so poročila, razne 

publikacije in tako imenovani viri komercialne narave. To pa so informativna gradiva, 

internetne strani, medijske objave, ki so predvsem promocijsko in prodajno gradivo 

srednjih šol. Večinoma najmanj vplivajo na odločanje učencev, saj običajno niso edini 

vir informacij, na podlagi katerega se odločajo, temveč so dopolnilo informacijam iz 

osebnih virov (Cambrera in La Nasa 2000, Hoyt in Brown 2003, Urbanski 2000). To 

lahko poveţemo z dejstvom, da se komercialni viri večinoma štejejo kot manj 

zanesljivi. Ti viri so sicer najbolj dostopni in povezani z majhnim naporom in nizkimi 

stroški, vendar vsebujejo podatke, ki učencu pogosto ne povedo dovolj o sami naravi in 

kakovosti izobraţevalnega programa in srednji šoli ali centru ali pa jih prikazujejo zelo 

enostransko.  

Informativni dnevi, dan odprtih vrat, delavnice  

Izkušnje si učenec pridobi z obiskom srednje šole, bodisi ko le-ta organizira dan 

odprtih vrat oz. informativni dan bodisi ko šola organizira delavnice, na katerih 

predstavi poklice oziroma programe, za katere izobraţuje. Tako učenec razvija svoje 

interese s pogovori z zaposlenimi in dijaki, ki ţe obiskujejo šolo ter z opaţanji in vtisi 

ob neposrednem stiku s srednjo šolo. Lahko pa je ţe v času obiskovanja srednje šole 

vključen v razne projekte, ki jih izvajajo srednje šole, na primer raziskovalne projekte, 

tekmovanja in drugo. Učenec se pogosto najbolj zanese na svoje vtise, poleg tega pa 

poišče še kakšen drug vir informacij, na primer povpraša dijake, ki ţe obiskujejo 

srednjo šolo. Veliko informacij, ki jih učenec dobi, je trţenjsko naravnanih in jih zato 

velikokrat primerja ali dopolni z drugimi informacijami. Kljub temu se učenci pogosto 
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odločajo na podlagi osebnih vtisov in izkušenj. 

Ocenjevanje alternativ 

Katere informacije učenci iščejo? Iz teh informacij se oblikuje nabor pomembnih in 

manj pomembnih dejavnikov za odločanje. Za šole to pomeni informacijo, katere 

promocijske dejavnosti izvesti. Evans (1995, 37) navaja, da odjemalec pri ocenjevanju 

za vsak dejavnik določi, kako pomemben je ta pri odločanju in vsak dejavnik tako dobi 

stopnjo relativne pomembnosti zanj.  

Prav tako niso vse informacije za vse učence enako pomembne, učenci s šibkim 

ekonomskim statusom bodo bolj iskali informacije o moţnosti pridobivanja štipendij in 

o bliţini šole, učenci, ki ţelijo pridobiti boljši druţbeni status pa informacije o 

prestiţnosti šole. 

Tretja stopnja: izbira oziroma vpis 

To je stopnja, ko učenec sprejme dokončno odločitev. Na podlagi zbranih 

informacij odda prijavo na šolo, ki jo je izbral iz svojega oţjega izbora in z ţelenega 

področja. Na njegovo izbiro vpliva mnoţica dejavnikov, ki jih je zaznal na predhodni 

stopnji. 

Stopnje odločanja učencev sta Kotler in Foxova (1995, 249) opisala tudi kot lijak 

odločanja. Na eni strani gre za proces odločanja učenca za šolo vpisa in oţanje nabora 

srednjih šol, na drugi strani pa za proces srednjih šol pri pridobivanju učencev in oţanje 

nabora učencev. Gre torej za dva vzporedna procesa in dva 'lijaka', ki se sčasoma vedno 

bolj oţata, dokler ni končne odločitve in vpisa. 

Slika 2.3   Lijak odločanja srednjih šol in učenca  
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Ko je učenec zoţil svoj nabor, mora samo še izbrati, na katero srednjo šolo se bo 

vpisal. To ni enostavno, saj si mora v mnoţici poplav novih izobraţevalnih programov, 

ki so si med seboj zelo podobni, izbrati tistega, ki bo ustrezal vsem njegovim merilom. 

Odloči se, katera merila bo pri presoji upošteval in kako bo zoţil število alternativ. Bolj 

kot je proces odločanja kompleksen, pazljiveje je treba presoditi vse moţnosti, ki so na 

voljo. Med notranjimi in zunanjimi informacijami bo nastala lestvica moţnosti, ki jih je 

upošteval in niz moţnosti, ki jih ni ali pa jih ne ţeli upoštevati. V oţji izbor se uvrstijo 

samo srednje šole, ki so se na podlagi meril uvrstile dovolj visoko. V oţji izbor prav 

tako ne uvrsti srednjih šol, za katere ve, da ne izpolnjuje pogojev za vpis. Tudi srednja 

šola namreč izbira učence s tem, ko postavi vpisne pogoje in omeji število vpisnih mest. 

2.4    Kontekst raziskave 

Srednje šole v slovenskem prostoru izvajajo promocijo svojih programov na 

različne načine, pri čemer sicer uporabljajo veliko marketinških orodij ali tehnik. 

Vendar pa so te pogosto napačno ali nerodno uporabljene (Trnavčevičeva in Zupanc 

Gromova 2000, 13). Zato je promocija večinoma neusklajena in nekoordinirana. 

Učinkovita promocija, ki pritegne učence k vpisu, namreč zahteva sistematičen pristop. 

O šolah in promociji v bistvu ne vemo dovolj, zato je jedro raziskave (empirični del) 

usmerjeno v poglobljen vpogled in proučitev promocije v srednji poklicni šoli (študija 

primera). Ker ne vemo, kako se odločajo učenci osnovnih šol pri izbiri srednje šole, je 

poznavanje dejavnikov odločanja o izbiri posameznika, vpliva virov informacij in 

referenčnih skupin v procesu odločanja ter vedenja učencev zelo pomembno. Pomaga 

nam, da lahko pripravimo promocijo, ki doseţe ţelen učinek, to pa je vpis učencev v 

programe, ki jih izvaja šola.  

Promocija šole zahteva koordiniran pristop vseh delov šole. To pomeni, da 

posamezni oddelki, aktivi, skupine zaposlenih ne morejo sami odločati o promocijskih 

dejavnostih svojega oddelka ali enote, pri tem pa izpustiti in spregledati ostale enote, 

dele ali oddelke šole. Kajti sporočila, ki jih med promocijo posredujemo uporabnikom 

in potencialnim uporabnikom, so si lahko neverjetno nasprotujoča.  

Izmed metod in tehnik promocije uporabljajo šole najpogosteje oglaševanje, pisna 

gradiva, promocijske dogodke in osebno prodajo. Z izbiro ene ali več tehnik promocije 

ţelijo opozoriti nase, vzbuditi zanimanje in pritegniti obstoječe ali potencialne 

uporabnike ponujenih storitev. Ker pa pristop k promociji, kot smo ţe omenili, v večini 

šol ni sistematičen in organiziran, ta ne dosega ţelenih rezultatov. Učinkovita promocija 

namreč zahteva sistematično načrtovanje in izvajanje vseh naštetih tehnik. Še najbolj je 

v šolah dodelan pristop k oblikovanju in izdajanju pisnih gradiv, k čemur je prav gotovo 

najbolj pripomogel predpis o obvezni izdaji publikacije o osnovni šoli (Pravilnik o 

publikaciji o osnovni šoli, 1996) in srednji šoli (Pravilnik o šolskem redu v srednjih 

šolah, 2004). Vendar pa je za učinkovito promocijo potrebno povezovati in usklajeno 
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uporabljati različne metode in tehnike, izmed katerih so pomembna vez med šolo in 

okoljem tudi promocijski dogodki.  

2.4.1 Izbrana srednja poklicna šola 

V študijo primera je bila vključena srednja poklicna šola, ki deluje v mestnem 

okolju, kjer je v bliţini kar nekaj sorodnih konkurenčnih šol. Čeprav je v gorenjski regiji 

to edina šola, ki izobraţuje za tovrstne profile poklicev, pa čuti šola konkurenco na 

različnih ravneh. V širšem smislu so šoli konkurenčne vse šole, od gimnazij in ostalih 

srednjih šol naprej. Le-te šoli prevzemajo dijake, s svojimi širokimi razpisnimi mesti in 

tako omogočajo vpis pogojno primernim kandidatom obravnavane šole, v katero se 

vpisujejo predvsem dijaki, ki imajo dober ali zadosten učni uspeh. V oţjem smislu pa so 

šoli konkurenčne vse šole, ki izobraţujejo isto stopnjo profilov poklicev kot 

obravnavana šola. Zato mora šola javnosti, če ţeli pritegniti pozornost potencialnih 

uporabnikov, dobro predstaviti svoje prednosti in koristi, ki jih bodo le-ti imeli, če se 

bodo vpisali nanjo. Najvplivnejša skupina udeleţencev, ki jih je potrebno pritegniti, so v 

tem procesu gotovo starši. Njihovo mnenje o delovanju posamezne šole se hitro širi in 

močno vpliva na podobo šole v javnosti. Pomembno vlogo igrajo pri tem informacije o 

dejavnosti šole, ki jih uporabniki dobivajo preko različnih oblik promocije: pisnih 

gradiv, oglaševanja, osebne prodaje in promocijskih dogodkov, ki potekajo bodisi na 

šoli ali pa izven nje. Zato je bil namen študije primera poglobljena raziskava promocije, 

ki jo izvaja obravnavana šola, analiza njenih promocijskih značilnosti ter ugotavljanje 

prednosti šole pred konkurenti za povečanje svoje učinkovitosti pri pridobivanju dijakov 

k vpisu. 

 Izbrana šola je manjša strokovna šola, ki izvaja izobraţevanje v trinajstih oddelkih, 

in sicer na niţji, srednji poklicni stopnji, poklicno-tehnični in srednje-strokovni stopnji, 

za poklice v frizerski in gradbeni stroki. Poleg tega pa šola izvaja tudi organizirano 

izobraţevanje odraslih ter hkrati tudi omogoča samoizobraţevanje za posamezne 

poklice. 

Ustanovitelj šole je Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, ki je tudi glavni vir 

financiranja šole. Drugi prav tako nezanemarljiv vir sta izobraţevanje odraslih in 

oddajanje prostorov zunanjim uporabnikom v popoldanskem času. Tudi delo v učnih 

delavnicah je naravnano tako, da se izdelki, predvsem pa storitve lahko trţijo. Pri 

opremljanju delavnic in učilnic, kjer so bila potrebna izdatna dodatna lastna sredstva, si 

je šola pomagala z donatorstvom številnih podjetij in obrtnikov, ki šolo vedno podpirajo 

in ji priskočijo na pomoč, saj se zavedajo, da so njeni dijaki njihovi bodoči zaposleni.  

Šola skuša biti po meri učencev in njihovih staršev. Proces nemoteno poteka, dijaki 

in starši so seznanjeni (preko publikacije) z organi šole, šolskim koledarjem, moţnimi 

govorilnimi urami in drugimi kontakti z učitelji, z delom šolske svetovalne sluţbe, s 

pravilniki o preverjanju in ocenjevanju znanja, šolskimi pravili, hišnim redom itd. Starši 



Teoretični del 

53 

so ves čas obveščeni o doseţkih svojih otrok in njihovih teţavah, pri čemer se jim skuša 

čim bolj prisluhniti in pomagati. Nasploh je cilj vseh zaposlenih ta, da dijaki po vpisu na 

šolo le- to tudi uspešno končajo. 

Ciljna skupina, ki jo šola ţeli pritegniti v svoje izobraţevanje so učenci, ki imajo 

lahko nekoliko slabši učni uspeh, obenem pa morajo imeti razvite ročne spretnosti, čut 

za estetsko oblikovanje in ustvarjanje, predvsem pa veselje za vedno nove izzive in 

kreativnost na poklicnem področju. 

2.4.2 Promocijske aktivnosti, ki jih izvaja izbrana šola 

Izvajanju promocijskih aktivnosti, predvsem gre tu za promocijske dogodke, 

obravnavana šola pripisuje velik pomen, saj se zaveda dejstva, da skupaj z osebno 

prodajo, ki temelji na neposredni komunikaciji med izvajalcem in uporabnikom, vodijo 

v konkretno akcijo. Ena izmed značilnosti promocijskih dogodkov obravnavane šole je, 

da storitev izvajajo zaposleni šole in dijaki šole. To pa zahteva dobre komunikacijske 

lastnosti izvajalca v smislu prepričljivosti ter empatije, sposobnosti vţivetja v 

odjemalčeve potrebe, ţelje in pričakovanja. Od izvajalca se zahteva tudi sposobnost 

sprejemanja povratnih informacij s strani odjemalcev ter ustrezno posredovanje le-teh, 

saj povratna informacija s strani potencialnih odjemalcev glede njihovih percepcij, ţelja 

in pričakovanj predstavlja za šolo pomemben dejavnik pri načrtovanju in izvajanju 

storitev. Uspešno in učinkovito izpeljan promocijski dogodek pomeni med drugim tudi 

priloţnost za izboljšanje ugleda šole in za ohranitev delovnih mest zaposlenih. 

Promocijske aktivnosti, ki jih izvaja obravnavana srednja poklicna šola kot način 

komuniciranja z javnostmi so: 

 predstavitev poklicev oziroma izobraţevalnih programov, za katere šola 

izobraţuje po osnovnih šolah (npr. predstavitve 7., 8. in 9. razredom osnovnih 

šol); 

 informativni dan, dan odprtih vrat; 

 govorilne ure, pogovorne ure, roditeljski sestanki; 

 aktivno sodelovanje na raznih sejemskih prireditvah, npr.: Celjski obrtni sejem, 

sejem Narava zdravje, Lepota – zdravje; 

 storitve, ki jih opravljajo dijaki in učitelji v okviru praktičnega pouka, tako za 

zunanje kot notranje uporabnike, s področja frizerstva in gradbeništva; 

 aktivna udeleţba na raznih prireditvah v kraju, kot npr. Teden mladih v Kranju, 

Prešernov dan; 

 organiziranje ali sodelovanje na raznih strokovnih tekmovanjih in srečanjih (npr. 

Gradbenijada, Lepota – zdravje ipd.); 

 šolska in drţavna tekmovanja na različnih področjih (npr. športnih, strokovnih, 

matematičnem, slavističnem ipd.); 
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 kulturni in drugi dogodki, kot npr. razne proslave, maturantski sprevod, ples;  

 predaja ključev in simbolov; 

 krst prvošolcev ('fazaniranje') šole; 

 razne prireditve na šoli, predavanja, okrogle mize, razstave, podelitve spričeval; 

 obveščanje javnosti z oglasi in članki v raznih medijih; 

 izdaja raznih pisnih gradiv: šolska publikacija, zborniki, šolska glasila, letni 

delovni načrt, letno poročilo, predstavitev izobraţevalnih programov in  poklicev; 

 projektno sodelovanje; 

 otvoritev novih prostorov: učilnic, delavnic, prostora za malico; 

 iskanje in utrjevanje sponzorstva in donatorstva; 

 izdelava celostne podobe šole; 

 komuniciranje vodstva, svetovalnih sluţb in vseh zaposlenih na šoli z odjemalci; 

 uporaba interneta. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

V empiričnem delu naloge prikazujemo in utemeljujemo izbiro metod in tehnik 

zbiranja podatkov ter podrobnejši opis poteka raziskave. Raziskavo smo razdelili na 

kvantitativni in kvalitativni del, zato ne opredeljujemo, iz katere paradigme izhaja. 

Podatki zbrani z anketo in intervjuji predstavljajo celoto dveh tem: to sta vedenje 

odjemalcev storitev in promocija srednje šole. V nadaljevanju poglavja predstavljamo 

temeljna raziskovalna vprašanja, hipoteze in cilje raziskave, vzorca za kvalitativni in 

kvantitativni del raziskave, uporabljene metode zbiranja podatkov, statistično obdelavo 

podatkov in instrumentarije, s katerimi so bili podatki analizirani ter upoštevane 

vsebinske in metodološke omejitve raziskave. 

3.1 Paradigme znanstvenega raziskovanja 

Paradigmo lahko razumemo kot sistem oziroma sklop prepričanj, vrednot, stališč, 

ki oblikujejo posameznikov (raziskovalčev) ali skupinski pogled na neko vprašanje 

oziroma problem, ki usmerjajo njegovo ali njeno delovanje (Trnavčevič 2003). 

Metodološka paradigma vključuje torej raziskovalčev pogled na svet oziroma, kot pravi 

Trnavčevičeva (2010, 70), raziskovalec je tisti, ki nenehno išče 'svoj' prostor v 

raziskovanju. In iskanje svojega prostora za avtorico v osnovi pomeni vračanje in 

spraševanje sebe o tem, kakšne so vrednote, ki raziskovalca oblikujejo, kakšno naj bo 

raziskovanje in zasnova raziskave ter ves raziskovalni proces, da bodo ugotovitve 

»resnične« in veljavne. Tu se raziskovalec vrne na izhodišče – na paradigmo/e 

raziskovanja in z njo/njimi povezano vprašanje zasnove raziskave, ciljev, metod in 

ugotovitev. Prav vprašanje paradigem postane temeljno, ko se v širšem druţbenem 

kontekstu vprašamo, kaj je znanje, vedenje, resnica in kaj je dokaz. Politika dokaza po 

Cheek (v Trnavčevič 2010, 69) pa vključuje metode in postopke (kako delamo naše 

raziskave), ki so uporabljeni za produciranje dokazov in spremljajoče načine 

razmišljanja o tem, kakšno obliko mora imeti dokaz, da je sprejet kot veljaven, 

sprejemljiv in torej uporaben.  

Kvantitativno raziskovanje se s svojo empirično analitično metodologijo zgleduje 

po raziskavah v naravoslovju. Ena glavnih predpostavk je, da v (pedagoški) stvarnosti 

obstajajo objektivne zakonitosti predvsem v obliki vzročnih zvez, ki jih je mogoče 

odkrivati, razloţiti, s tem pa tudi napovedovati in nadzorovati. Kvantitativna, empirična, 

neeksperimentalna raziskava se uporablja, ko nas zanimajo mnenja, stališča, odnos 

različnih oseb do enega ali več problemov (Cenčič 2008, 11). Kvantitativna metoda 

predpostavlja, da je raziskovalec neodvisen, da za zbiranje podatkov predvidi in 

uporablja čim bolj objektivne in zanesljive instrumente, opira pa se na rezultate 

vprašalnikov, testov ter drugih tehnik in metod. Rezultati se običajno  posplošujejo na 

celotno statistično populacijo, posplošitev pa je odvisna od vrste in velikosti vzorca ter 
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statističnih metod obdelave podatkov. Hipoteze raziskovalec preizkuša na zbranih 

podatkih z metodami kvantitativne analize (na primer prikaz porazdelitve, merjenje 

tendenc, trendov, disperzije, povezanost posameznih spremenljivk). 

V nasprotju s kvantitativno usmerjenim raziskovanjem ima kvalitativno 

raziskovanje za svoj poglavitni namen razumeti smisel dogajanja, dejavnosti, dogodkov 

z vidika samih udeleţencev. Izhaja iz predpostavke, da dejavnosti dobijo smisel šele, ko 

jih razloţimo z motivi, namerami in doţivljanjem tistih, ki so neposredno udeleţeni. 

Flere (v Logaj 2004) poudarja ustreznost kvantitativne metodologije za analiziranje 

določenih procesov oziroma za analiziranje poteka določenih dogajanj in navaja njene 

pomanjkljivosti. Te so: subjektivnost zaradi udeleţbe raziskovalca, obremenjenost z 

vrednotami in stališči, ki so lastna raziskovalcu, veljavnost in zanesljivost raziskave kot 

celote je drugačna, posploševanje rezultatov in spoznanj pa večinoma nemogoče. 

Našo nalogo smo zasnovali kot raziskavo mešanih metod (ang. mixed methods 

design), kjer pa vprašanje paradigem ni primerno (Trnavčevič 2010, 72). Poloţaj 

mešanih metod Teddlie (v Trnavčevič 2010, 72) prikazuje na sredini med 

»ekstremoma«, torej kvalitativno – mešano – kvantitativno. Metoda naj bi temeljila na 

tezi zdruţljivosti, vendar predvsem na ravni metod, ki jih je potrebno čim bolje 

uporabiti in pri tem kvalitativno/kvantitativno ni pomembno. Zato v nalogi ne 

opredeljujemo iz katere paradigme izhaja naša raziskava. 

3.2 Namen in cilji raziskave  

Namen raziskave je proučiti in analizirati promocijo, ki jo izvaja izbrana poklicna 

šola ter raziskati dejavnike, ki imajo največji vpliv na poklicno odločitev devetošolcev 

in s tem izbiro srednje šole, pri tem pa ugotoviti, kakšen je vpliv virov informacij in 

referenčnih skupin ter načine odločanja. 

V empiričnem delu naloge smo sledili naslednjim ciljem: 

1.   Ugotoviti in analizirati dejavnike, ki vplivajo na poklicno izbiro učencev 

zaključnih letnikov osnovnih šol. 

2.   Opredeliti in analizirati vlogo promocije obravnavane poklicne šole pri 

pridobivanju dijakov k vpisu. 

3.   Raziskati razumevanje promocije šole med udeleţenci v raziskavi in ugotoviti, 

kakšen pomen ji pripisujejo. 

4.   Podati priporočila za prakso (promocijo poklicnih programov) in nadaljnje 

raziskovanje. 

3.3 Utemeljitev metod raziskovanja 

Raziskavo smo razdelili na dva dela: 

1. Kvantitativni del o dejavnikih izbire srednje šole. 
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2. Kvalitativno študijo primera, v kateri smo raziskovali pomen in vrste promocije 

obravnavane poklicne šole ter njeno vlogo pri pridobivanju učencev k vpisu.  

Nalogo smo torej zasnovali kot mešano raziskavo, v kateri smo medsebojno 

dopolnjevali kvantitativne in kvalitativne metode raziskovanja, saj kot pravi Sagadin, 

»Raziskovanji ne moreta izriniti drug drugega, njuni vlogi pa se dopolnjujeta.« (2001, 

14) Opozarja pa na omejenost veljave obeh postopkov. Raziskovalne postopke je po 

njegovem mnenju potrebno prilagajati raziskovalnim problemom ter presojati, kdaj je 

primerna uporaba obeh in kdaj uporaba samo enega postopka. Nujnost priznavanja obeh 

paradigem izpostavi tudi Mesec (1998, 25), ki imenuje sintezo obeh pristopov 

komplementarnost in ponuja rešitev v tem, da raziskovalec izbere tistega, ki »/…/ 

razpira širši horizont in vsebuje drugega«. Slabosti in moč obeh paradigem se lahko 

medsebojno dopolnjujejo in izboljšujejo. Tudi Muţić navaja, da: 

 Uspešno raziskovanje zahteva ustrezno uporabo vseh pristopov, pa tudi širok razpon 

metod, postopkov inštrumentov oziroma tehnik raziskovanja. To vključuje ustrezno 

sodelovanje kvalitativnega in kvantitativnega pristopa v pedagoškem raziskovanju, še zlasti 

pa njunega dopolnjevanja in uporabe. (1994 b, 3 4) 

Prav tako tudi  Rudestam in Newton (2001, 26) na podlagi izkušenj pravita, da je 

kombinacija kvalitativne in kvantitativne metodologije pogosto dober izbor. 

Trnavčevičeva (2010, 73) pa dodaja, da se glede na raziskovalni problem odločimo o 

izbiri metod, saj je v zasnovi raziskave vprašanje metod sekundarno. 

3.4 Metodologija kvantitativnega dela raziskave 

3.4.1 Namen, cilji in hipoteze 

Namen kvantitativnega dela raziskave je ugotoviti in analizirati dejavnike, ki 

vplivajo na poklicno odločitev kranjskih devetošolcev, s čimer ţelimo pokazati 

pomembnost poznavanja in razumevanja učenčevega procesa odločanja, pomembnost 

različnih dejavnikov, vpliva referenčnih skupin in vedenja učencev. Pri tem sledimo 

naslednjim ciljem: 

1.   Ugotoviti kako in na podlagi katerih dejavnikov se osnovnošolci odločajo za 

vpis v srednje šole.  

2.   Ugotoviti katere informacije pri tem zbirajo, kje jih dobijo ter kakšno vlogo 

ima pri tem promocija. 

3.   Raziskati kdo ima največji vpliv na učenčevo odločanje oz. izbor srednje šole.  

4.   Podati priporočila za prakso (razumevanje odločanja učencev za vpis v srednje 

šole) in nadaljnje raziskovanje. 
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Na podlagi pregleda relevantne domače in tuje literature s področja marketinške 

teorije in vedenja ter odločanja odjemalcev storitev ter pregleda rezultatov raziskav 

obravnavanega področja, smo postavili naslednje hipoteze: 

H1:  Na odločitev učencev o vpisu v srednjo šolo imajo največji vpliv starši.  

H2:  Informativni dan statistično pomembno vpliva na odločitev o vpisu v srednjo  

        šolo. 

H3:  Obstajajo statistično pomembne razlike pri odločanju o vpisu v srednjo šolo  

        med učenci, ki imajo v zaključnem spričevalu osnovne šole ocene predmetov  

        iz matematike, slovenščine in tujega jezika v povprečju 3 ali manj in tistimi,      

ki imajo ocene iz istih predmetov v povprečju večje kot 3. 

3.4.2 Vzorčenje in vzorec 

Vzorčenje je povezano z metodami zbiranja podatkov in predstavlja postopek, s 

katerim iz določene širše celote vzamemo v raziskavo samo določene enote, ker vseh 

enot ni mogoče raziskati, predvsem zaradi ekonomskih razlogov (Flere 2000, 77). 

Trnavčevičeva (2001, 9) pa vzorčenje opredeljuje kot postopek določanja enot ljudi, ki 

bodo vključeni v raziskavo in odraţajo značilnosti populacije. Pri tem pa si 

prizadevamo, da vzorec odseva celoto in da je reprezentativen (Merriam 1998, 60 61).  

 V kontekstu pričujoče raziskave bi bilo teţko raziskovati celotno populacijo, ker 

gre za osem osnovnih šol, v posamezno pa so vpisani vsaj štirje do šest devetih 

razredov. Obdelava podatkov bi zahtevala zelo veliko časa, zato smo iz populacije šol, 

katerih učenci so predmet raziskave, določili vzorec, ki je obrazloţen v nadaljevanju. 

Pri vzorčenju smo upoštevali: 

 cilje raziskave, 

 metode raziskovanja, 

 značilnosti ciljne populacije in 

 moţnost dostopa do posameznikov iz vzorca. 

V vzorec kvantitativnega dela raziskave smo zajeli vseh osem osnovnih šol v 

Kranju, in sicer po en 9. razred vsake šole. Vzorec je bil torej priloţnostni glede na 

izbrano občino. Vprašalnik je bil predhodno preizkušen na vzorcu enega devetega 

razreda. Po odpravi pomanjkljivosti pilotne verzije, smo v vsaki šoli razdelili 25 

vprašalnikov, torej skupaj 200 vprašalnikov, vrnjenih pa smo jih dobili 162. To je 

razmeroma realna številka, saj je povprečno v razredu od 21 do 24 učencev, vedno pa je 

tudi kdo odsoten. Za Kranj smo se odločili, ker je to največja gorenjska občina in še 

vedno predstavlja center industrije (npr. tekstilne, gumarske, telekomunikacijske) in je 

tudi najpestrejši center poklicnega izobraţevanja v gorenjski regiji. 
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3.4.3 Metoda zbiranja podatkov - anketni vprašalnik 

V prvem delu raziskave smo za izvedbo analize dejavnikov izbire srednje šole kot 

merski inštrument uporabili anketni vprašalnik in z njim izvedli anketo. Sagadin 

ugotavlja, da »/…/ z anketiranjem zbiramo podatke o objektivnih dejstvih in dogajanjih 

na področju šolstva ter podatke o ţeljah, mnenjih, stališčih in interesih anketiranih 

oseb« (1993, 120 121). Avtor pravi, da z anketnim vprašalnikom zbiramo podatke, ki 

jih ni mogoče najti v obstoječih virih. Za anketni vprašalnik  se običajno odločimo tudi, 

ko smo prepričani, da o zadevi, ki jo raziskujemo, v javnosti obstaja splošno mnenje, ki 

ga je mogoče zajeti s to metodo. Musek Lešnik (2001, 80) pa vidi njegovo prednost tudi 

v tem, da lahko zajame velike skupine ljudi in tako omogoči pridobiti veliko število 

podatkov v sorazmerno kratkem času. 

Anketni vprašalnik kot instrument ankete pogosto ni standardiziran instrument in ga 

običajno uporabljamo pri raziskavi, za katero ga sestavimo, saj z njim ţelimo pridobiti 

odgovore na vprašanja, ki se nanašajo na cilje in hipoteze naloge. Trnavčevičeva (2001, 

14) pravi, da vprašalnik sestavljamo vedno znova, za potrebe posamezne raziskave. Pri 

tem so bistveni vsebina, struktura, oblikovanje vprašanj, način posredovanja in izbira 

vzorca. Pri sestavljanju anketnega vprašalnika upoštevamo, da: 

   ne bomo spraševali po tistem, česar v raziskavi ne potrebujemo; 

   ne sprašujemo po nečem, česar anketirani sploh ne morejo vedeti; 

   podatek, ki bi utegnil slabo vplivati na anketirančevo pripravljenost raje 

izpustimo; 

   pri vprašanjih o mnenjih in stališčih oseb moramo vnaprej zanesljivo vedeti, ali 

bodo anketirane osebe sploh razumele za kaj gre in ali nam bodo torej sploh 

lahko podale uporabne odgovore; 

   je pri vprašanjih, ki se nanašajo na preteklost, smiselno spraševati po podatkih, 

ki se jih bodo dovolj natančno spomnili; 

   populacijo iz katere vzorčimo poznamo, če hočemo preudarjati o tem, kaj o 

njih lahko izvemo in česa ne. 

Zato je primerna vsebinska zasnova vprašalnika pogoj, da z vprašalnikom sploh 

zbiramo podatke, ki jih potrebujemo. Operativno načrtovanje vsebine anketnega 

vprašalnika je sestavni del operativnega načrtovanja celotne raziskave, v katero je 

vključeno anketiranje. Zato mora raziskovalec imeti znanje o problemu in raziskovalne 

sposobnosti ter metodološko znanje (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005). 

V raziskavi smo uporabili anketni vprašalnik zaradi naslednjih prednosti : 

   podatki se pridobijo razmeroma hitro in anketiranje vzame malo časa; 

   anketirani preberejo vprašanja in jih izpolnijo; 

   zagotovljena sta anonimnost in prostovoljno sodelovanje pri anketiranju; 
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   anketni vprašalnik se lahko shrani, podatki pa se pozneje obdelujejo iz različnih 

zornih kotov in uporabijo za poznejše  pojasnjevanje različnih vzročnih zvez; 

   vprašalnik kot instrument se lahko uporabi večkrat, v različnih letih, zato da se 

ugotavlja razlike in podobnosti na različnih populacijah, vendar v istih šolah. 

3.4.4 Predstavitev anketnega vprašalnika 

Pri oblikovanju zgradbe anketnega vprašalnika smo izhajali iz teoretičnih virov 

avtorjev: Flere 2000, 119 126; Easterby-Smith, Thorbe in Lowe 2005, 168 170; 

Tratnik 2002, 48 50 in drugih. Vsebinsko pa smo se uprli na teoretična izhodišča v 

marketinški literaturi, predvsem s področja promocije, vedenja odjemalcev storitev in 

procesa poklicnega odločanja. 

Vprašalnik torej ni standardiziran, saj je bil sestavljen izključno za namen 

raziskave. Sestavili smo ga na podlagi podobnih vprašalnikov iz tuje literature (Cabrera 

in La Nasa 2000; James, Baldwin in McInnis 1999; Brennan 2001) in vprašalnika 

magistrske naloge Tatjane Trebec (2008) ter ga prilagodili namenu in ciljem raziskave.  

Razdelili smo ga na štiri sklope, tj. dele, iz katerih smo dobili podatke, ki so 

odgovorili na zastavljena vprašanja devetošolcem, o izbiri srednje šole. Vprašalnik 

zajema naslednje dele: 

    Osnovne informacije. V prvem delu smo dobili osnovne informacije o 

anketirancih, kot so spol, starost, zaključne ocene v 8. razredu, pri slovenščini, 

matematiki in tujem jeziku, ugotovili smo pri katerih predmetih imajo najboljše 

ocene in predmete, ki so jim najljubši.  

    Proces izbire in odločanja. V drugem delu vprašalnika gre za ugotavljanje 

učenčevega namena o nadaljevanju šolanja in za proces izbire srednje šole. 

Najprej smo anketirane vprašali, ali nameravajo nadaljevati s šolanjem; kje in 

na kateri šoli naj bi nadaljevali šolanje; za kateri poklic oziroma izobraţevalni 

program na tej šoli se bodo odločili oziroma nas je zanimalo, ali za to odločitev 

čakajo informativni dan; zanimal nas je čas, ko je v njih dozorela odločitev o 

izbiri srednje šole; število šol, med katerimi se odločajo ter njihovo mnenje o 

pomembnosti pridobitve srednješolske izobrazbe. Pri zadnjem vprašanju tega 

sklopa pa so anketiranci odgovarjali na 19 vprašanj, ki se vsebinsko nanašajo 

na proces izbire. Tako smo dobili odgovore o učenčevi vpletenosti v 

intenzivnost iskanja informacij, kakšna je učinkovitost marketinških virov 

informacij, o nemarketinških virih, učenčevi vpletenosti v nakup in zaznanem 

tveganju, povezanim z nakupom. Učenci so svoja stališča izrazili s 

petstopenjsko Likertovo lestvico, tako da so pri vsaki trditvi označili ustrezno 

vrednost od 1 do 5, pri čemer 5 pomeni, da navedena trditev v celoti velja za 

posameznika, 1 pa nič ne velja. 
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    Proces zbiranja informacij. V tretjem delu anketnega vprašalnika gre za 

proces zbiranja informacij, ki se nanaša na to, kako in katere informacije so 

učenci zbirali pred izbiro srednje šole ter kakšna je njihova pomembnost za 

odločanje. V prvem vprašanju je navedenih 12 virov informacij, pri katerih so 

učenci označili stopnjo pomembnosti informacij za izbiro. To so označili  na 

lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni nepomembne informacije, 5 pa pomeni 

zelo pomembne informacije. Pri drugem vprašanju pa so učenci označili, 

kolikšen vpliv imajo posamezne informacije – mediji  na njihovo izbiro 

srednje šole. V naboru 17 virov so na lestvici od 1 do 5 označili stopnjo vpliva, 

in sicer tako, da 1 pomeni nič, 5 pa, da je navedeni vir v celoti vplival na 

njihovo izbiro. Zadnje vprašanje pa se nanaša na vpliv osebnih in neosebnih 

virov informacij. 

    Dejavniki vpliva. V zadnjem, četrtem delu vprašalnika, pa sprašujemo učence 

o dejavnikih vpliva na njihovo poklicno odločitev, od vpliva drugih oseb do 

drugih dejavnikov, ki so vplivali na izbiro in način odločanja. Najprej, pri 

desetih navedenih referenčnih skupinah, sprašujemo po njihovem vplivu na 

odločanje. Učenci so označili stopnjo vpliva posamezne referenčne skupine na 

lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da referenčna skupina nič ni vplivala na 

odločitev, 5 pa pomeni, da je referenčna skupina v celoti vplivala na odločitev 

o izbiri srednje šole. Pri drugem vprašanju tega sklopa pa je nanizanih 31 

dejavnikov, pri katerih so učenci označili njihovo stopnjo vpliva na odločanje, 

z vrednostjo od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da dejavnik ni nič vplival na 

učenčevo odločitev, 5 pa da je navedeni dejavnik imel zelo velik vpliv na 

učenčevo odločitev. Pri zadnjem vprašanju tega sklopa pa je nanizanih 6 

načinov izbire srednje šole. Učenci so izrazili svoje stališče do posamezne 

trditve z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa 

pomeni zelo se strinjam. 

Preizkus vprašalnika – pilotna verzija 

Vprašalnik je bil predhodno preizkušen na vzorcu enega devetega razreda OŠ 

Simona Jenka v Kranju, v januarju 2010. Testni vprašalnik smo razdelili 21 prisotnim 

učencem in jih prosili, da ga izpolnijo in posebej označijo nejasna, nerazumljiva 

vprašanja, trditve ali navodila. Preverili smo ustreznost navodil pri posameznih 

vprašanjih ali trditvah, njihovo razumevanje in čas ocenjevanja. Navodila pri 

posameznih vprašanjih in trditvah so bila dokaj ustrezna in jasna, saj so jih učenci dobro 

razumeli. Razumeli niso le pomenov nekaterih besed, kot npr. vizija šole, kolebaš, 

izobraţevalni program ipd. Zato smo te nerazumljive pojme oz. besede spremenili v 

njim razumljivo pojmovanje. Tudi čas reševanja je bil ustrezen, saj so v povprečju 
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reševali 16 minut, kar je za to starostno skupino dokaj ugodno, saj še zagotavlja njihovo 

koncentracijo.  

Izvedba anketiranja 

V vzorec smo zajeli vseh osem osnovnih šol v Kranju, in sicer po en 9. razred vsake  

šole. Vprašalnik je bil predhodno preizkušen na vzorcu enega devetega razreda v  

januarju 2010. Po odpravi vseh pomanjkljivosti pilotne verzije smo ga osebno izročili 

ravnateljem omenjenih šol, ki smo jih podrobno seznanili z namenom zbiranja podatkov 

in moţnostjo pridobitve povratne informacije. Prosili smo jih, da izpolnjene vprašalnike 

vrnejo v priloţenih kuvertah do konca februarja. Anketiranje je potekalo v začetku 

meseca februarja, teden dni pred informativnim dnevom. V vsaki šoli smo razdelili po 

25 vprašalnikov, torej skupaj 200 vprašalnikov, vrnjenih pa smo jih dobili 162, kar je 

razmeroma realna številka, saj je v razredu povprečno od 21 do 24 učencev, vedno pa je 

tudi kdo odsoten. 

3.4.5 Metode obdelave in analize podatkov 

Podatke zbrane z anketnim vprašalnikom smo analizirali s statističnimi metodami 

in jih obdelali s statističnim programskim paketom SPSS. Računali smo sestavo 

anketirancev po spolu, povprečne ocene učencem najbolj priljubljenih predmetov 

oziroma predmetov, kjer imajo najboljše ocene, povprečne ocene anketirancev pri 

slovenščini, matematiki in tujem jeziku ob zaključku osmega razreda osnovne šole, 

deleţ posameznih predmetov med najbolje ocenjenimi, deleţ in povprečen uspeh 

anketirancev, ki se bodo prijavili na posamezno šolo, deleţ prevladujočih poklicnih 

področij in povprečne vrednosti posameznih dejavnikov po sklopih, ki vplivajo na 

poklicno odločitev devetošolcev. 

Pri statistični analizi in prikazu rezultatov smo uporabili metode univariatne analize 

podatkov: frekvenčno porazdelitev spremenljivk (enot), aritmetično sredino, t-preizkus 

in standardni odklon, metode bivariatne analize podatkov: analiza variance (ali se 

aritmetične sredine razlikujejo od skupine do skupine) in metode multivariatne analize 

podatkov: faktorska analiza (metoda redukcije podatkov), s katero smo določili faktorje, 

ki po mnenju anketirancev najbolj vplivajo na izbiro in posledično vpis v srednjo šolo. 

   Osnovne značilnosti vzorca smo predstavili s srednjimi vrednostmi, merami 

variacije, tako da smo prikazali frekvenčne porazdelitve in deleţe porazdelitve 

(f, f %), izračun aritmetične sredine ter standardni odklon. Frekvenčne 

porazdelitve nam prikaţejo, kako se vrednosti spremenljivk porazdeljujejo na 

vzorcu oziroma variranje ali razpršenost spremenljivk in aritmetične sredine ali 

povprečja. 
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   T-preizkus je statistični preizkus za primerjavo rezultatov med dvema 

odvisnima ali neodvisnima spremenljivkama. T-preizkus omogoča preverjanje 

domneve o vrednosti aritmetične sredine. Če je stopnja značilnosti 

enostranskega preizkusa manjša od 0,05 (oziroma 0,1 pri dvostranskem 

preizkusu) lahko sklepamo, da je ocena povprečja značilno manjša oziroma 

večja od referenčne vrednosti (v našem primeru 3). Kjer je t negativen, pomeni, 

da je aritmetična sredina značilno večja od 3, kjer je t pozitiven pa, da je 

aritmetična sredina značilno manjša od 3. Če je stopnja značilnosti manjša od 

0,1 (oziroma 0,05) lahko rezultat posplošimo na celotno statistično mnoţico 

(Cenčič 2008). 

   Z enosmerno analizo variance smo poskušali ugotoviti ali obstajajo statistično 

značilne razlike med učenci, ki imajo v zaključnem spričevalu osnovne šole 

ocene predmetov iz matematike, slovenščine in tujega jezika v povprečju 3 in 

manj in tistimi, ki imajo ocene iz istih predmetov v povprečju večje kot 3. 

Osnova analize variance je F-statistika, ki je opredeljena kot razmerje med 

varianco med skupinami in varianco znotraj skupin. Čim večji je količnik, 

večja je verjetnost, s katero lahko zavrnemo ničelno hipotezo oziroma lahko pri 

stopnji značilnosti navedenega preizkusa, ki je manjša ali enaka 0,05, potrdimo 

značilne razlike v vrednosti aritmetične sredine med primerjanimi skupinami 

statističnih enot. 

   Pri vprašanjih, ki se nanašajo na dejavnike odločanja, smo naredili faktorsko 

analizo. S faktorsko analizo smo analizirali povezave med spremenljivkami, 

tako da smo poskušali najti novo mnoţico spremenljivk, ki predstavljajo to, kar 

je skupnega opazovanim spremenljivkam. Cilj je, da ugotovimo, ali so zveze 

med opazovanimi spremenljivkami pojasnljive z manjšim številom posredno 

opazovanih spremenljivk ali faktorjev. V praksi se faktorsko analizo uporablja 

predvsem za obrazloţitev dejavnikov, ki jih ni mogoče neposredno opazovati 

oziroma meriti. 

3.5 Metodologija kvalitativnega dela raziskave 

Drugi del raziskave je bila kvalitativna študija primera, saj je njen namen (po 

Merriam 1998) temeljito raziskati in natančno analizirati značilnosti in karakteristike 

posamezne enote, šole, razreda, skupnosti itd. Tudi Mesec (1998, 45) pravi, da je študija 

primera celovit opis posameznega primera in njegova analiza, na primer opis značilnosti 

primera in dogajanja ter opis procesa raziskovanja samega. V študijo primera je  

vključena srednja poklicna šola, ki promovira svojo dejavnost in poklice, za katere 

izobraţuje, s ciljem privabiti dijake k vpisu. 
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3.5.1 Namen, cilji in raziskovalna vprašanja 

 Namen študije primera je poglobljena raziskava promocije, ki jo izvaja 

obravnavana šola, analiza njenih promocijskih značilnosti ter ugotavljanje prednosti 

šole pred konkurenti za povečanje svoje učinkovitosti pri pridobivanju dijakov k vpisu.  

Cilji kvalitativnega dela raziskave so: 

1. Opredeliti vlogo promocije, ki jo izvaja izbrana poklicna šola.  

2.  Analizirati  promocijo izbrane poklicne šole in ugotoviti njeno vlogo pri 

pridobivanju učencev k vpisu. 

3.  Ugotoviti kakšen pomen zaposleni na poklicni šoli pripisujejo promociji in z 

njo povezanim večjim vpisom v šolo. 

Zasnovana so naslednja raziskovalna vprašanja: 

1.    Kako izbrana poklicna šola izvaja promocijo svojih poklicev in izobraţevalnih 

programov?  

2.    Kako učinkovita je po mnenju udeleţencev v raziskavi promocija, ki jo izvaja    

obravnavana šola pri pridobivanju dijakov k vpisu? 

3.    Kakšen pomen pripisujejo promociji šole in svojih programov tisti, ki pri 

omenjeni dejavnosti sodelujejo oziroma največ vedo?  

3.5.2 Vzorec 

Vzorec udeleţencev (intervjuvancev) v raziskavi je namenski, kar pomeni, da so 

bili k sodelovanju povabljeni tisti, ki pri omenjeni dejavnosti sodelujejo oziroma največ 

vedo. Po Merriam (1998, 61) namensko vzorčenje temelji na predpostavki, da ţeli 

raziskovalec odkriti, razumeti in pridobiti vpogled in mora tako izbrati vzorec, iz 

katerega se lahko največ nauči oziroma iz katerega lahko pridobi največ koristnih 

informacij.  

V kvalitativno študijo primera smo tako vključili 4 udeleţence šole: socialno 

delavko izbrane šole (1 udeleţenka), vodjo programskega učiteljskega zbora za poklic 

frizer (1 udeleţenka), ravnatelja šole (1 udeleţenec) in učitelja praktičnega pouka smeri 

gradbeništva, ki sodeluje v procesu promocije šole (1 udeleţenec). 

3.5.3 Metoda zbiranja podatkov – individualni intervju 

V kvalitativni študiji primera so podatki zbrani z intervjujem, in sicer s 

polstrukturiranim individualnim intervjujem. Za omenjeno vrsto intervjuja smo se 

odločili, ker omogoča poglobljen vpogled v problematiko in zaradi majhnega 

namenskega vzorca. Individualen pa zato, ker je usmerjen v proučevanje stvarnih, 

vsakdanjih, praktičnih ţivljenjskih problemov in v raziskovanje doţivljanja ljudi – 

udeleţencev v raziskavi in ker so vodeni na podlagi nabora nekaj vprašanj in teme, ki jo 

raziskujemo. Ta vrsta intervjuja tudi ne določa vnaprej natančnega poteka intervjuja, 
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oziroma vrstnega reda vprašanj (Merriam 1998, 74). V intervjujih smo uporabili 

vprašanja idealnega stanja, ki po Merriamovi poizvedujejo za mnenjem in 

informacijami osebe, ki jo intervjuvamo. Zanimalo nas je njihovo mnenje pojmovanja 

promocije, zato je bila ta vrsta vprašanj najbolj učinkovita.  

3.5.4 Metoda obdelave in analize podatkov 

Kvalitativna analiza podatkov je kompleksen proces, ki vključuje konkretna dejstva 

raziskave kot abstraktne koncepte, induktivno in deduktivno sklepanje ter opis in 

interpretacijo le-teh, kar pomeni razumevanje, poznavanje in utemeljitev ugotovitev 

raziskave (Merriam 1998). 

Odgovore udeleţencev v raziskavi smo analizirali z metodo analize vsebine, kot jo 

podajajo različni avtorji (npr. Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005 in Sagadin 1993 in 

1993a). Najprej smo uredili zapise zbranih podatkov, jih kodirali in nato podatke 

zdruţevali v skupine oz. kategorije. Kategorije so izhajale iz teoretičnih izhodišč naloge 

in iz zastavljenih raziskovalnih vprašanj. Zbrane podatke smo podkrepili tudi s 

teoretičnimi spoznanji iz različnih virov literature. Tako smo s pomočjo teoretičnih 

izhodišč in analize dobljenih podatkov opredelili pomen promocije izbrane šole. 

3.5.5 Veljavnost in zanesljivost podatkov 

V kvalitativnem raziskovanju govorimo predvsem o notranji veljavnosti 

(kredibilnosti) in o zaupanju vredni raziskavi, kar v kvalitativni študiji primera 

doseţemo z natančnim in bogatim opisom ter s povzemanjem izjav iz intervjujev 

(Merriam, 1998). Kredibilnost raziskave je povečana s triangulacijo podatkov in 

informacij, ki smo jih zbrali iz različnih virov (udeleţencev raziskave). 

3.6 Omejitve v raziskavi 

V raziskavi so bile upoštevane metodološke in vsebinske omejitve.  

Metodološke omejitve se nanašajo na generalizacijo ali posploševanje rezultatov, saj 

le-teh ni mogoče posploševati na širšo populacijo oz. slovenski prostor, ker raziskava 

temelji na primeru izbrane šole in vzorcu učencev osmih osnovnih šol kranjske občine. 

Vendar pa so ugotovitve kljub temu lahko zanimive in morda posredno prenosljive tudi 

na druge izobraţevalne organizacije ali pa so lahko predmet primerjave, saj takšnih 

raziskav na področju osnovnega in srednjega izobraţevanja primanjkuje. 

Na šoli, kjer sem raziskovala, sem bila zaposlena kot učiteljica teoretičnih 

predmetov, in čeprav moje delo sicer ni bilo neposredno povezano s promocijo šole  

čeprav sem pri posameznih aktivnostih sodelovala, nisem bila povsem neodvisna 

raziskovalka, kar je prav tako metodološka omejitev. 
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Med vsebinske omejitve raziskave pa sodijo: 

   Vprašanje promocije je kompleksnejše, v nalogi pa smo se omejili samo na 

pomen in načine promocije, ki so značilne za šole. 

   Tudi vprašanje dejavnikov izbire je mnogo širše, kot je zajeto v anketi o 

dejavnikih vpisa, saj ne bomo proučevali psiholoških, socioloških, 

demografskih in drugih vplivov na proces odločanja učencev o izbiri srednje 

šole. 

   Proučevali smo izbiro srednje šole z vidika učenca kot uporabnika storitev in 

ne z vidika srednješolske institucije in njenega marketinškega ravnanja. 

   V raziskavo nismo zajeli staršev in tako nismo raziskali, kateri dejavniki so 

tisti, ki so za njih najpomembnejši pri izbiri srednje šole za svoje otroke. 

   Nismo raziskovali, katere oblike sodelovanja osnovnih šol s srednjimi in 

gospodarstvom so pri ciljni javnosti, torej devetošolcih in njihovih starših, 

naletele na pozitiven odziv. 

3.7 Potek raziskovanja 

    Pregled literature za teoretična izhodišča, 

    zasnova anketnega vprašalnika, 

    pilotiranje anketnega vprašalnika, 

    anketiranje, 

    obdelava in analiza podatkov zbranih z anketnim vprašalnikom, 

    izvedba intervjujev, 

    analiza podatkov zbranih z intervjuji, 

    interpretacija vseh zbranih podatkov, 

    sklep in priporočila. 
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4 ANALIZA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 

V tem poglavju predstavljamo podatke zbrane z anketnim vprašalnikom in 

intervjuji, ki jih analiziramo in interpretiramo.  

4.1 Analiza in interpretacija anketnega vprašalnika 

Pri analizi in interpretaciji odgovorov anketnega vprašalnika uporabljamo podatke, 

ki smo jih zbrali z nestandardiziranim vprašalnikom, ki smo ga izdelali posebej za 

namen naše raziskave. Dobljene podatke iz analize vprašalnika smo razdelili na 

vsebinske sklope, ki izhajajo iz anketnega vprašalnika in teoretičnih opredelitev vedenja 

učencev pri izbiri srednje šole. V prvem delu poglavja predstavljamo vzorec, sledi  

predstavitev učencem najljubših predmetov ter predmetov, pri katerih imajo najboljše 

ocene ter prednosti pridobitve srednješolske izobrazbe po mnenju učencev. Nadaljujemo 

z analizo obdobja, ko je v učencih dozorela odločitev o izbiri srednje šole ter njihova 

odločitev o nadaljevanju šolanja in izboru srednje šole. V tretjem delu analiziramo 

proces zbiranja informacij. V zadnjem delu tega poglavja pa analiziramo vpliv oseb na 

odločanje o izbiri srednje šole ter vpliv ostalih dejavnikov na odločanje o izbiri srednje 

šole ter način odločanja.  

4.1.1 Osnovne informacije 

V prvem delu opisujemo sestavo anketirancev po spolu, starosti, učnem uspehu, ki 

so ga imeli pri predmetih slovenščina, matematika in tujem jeziku ob zaključku 8. 

razreda, predmete, pri katerih imajo anketiranci najboljše ocene ali pa so jim najljubši,  

V kvantitativni vzorec smo zajeli 8 kranjskih osnovnih šol. V vsaki šoli je bil v 

anketiranje vključen en 9. razred. Razdelili smo 200 anketnih vprašalnikov, v vsaki šoli 

25. V roku 21 dni smo dobili vrnjene vprašalnike vseh osmih osnovnih šol. Z vidika šol 

je bila doseţena 100,0 % odzivnost. V raziskavo je bilo vključenih 162 učencev in 

učenk 9. razredov kranjskih osnovnih šol. Z vidika vrnjenih vprašalnikov pa je bila 

odzivnost 81,0 %. To je bilo pričakovati, saj je v razredih običajno od 21 do 25 učencev, 

vedno pa je tudi kdo odsoten. 

Spol anketirancev 

Med je anketiranci je bilo 80 (49,38 %) učenk in 82 ( 50,62 %) učencev. Sestavo 

anketirancev glede na spol prikazuje preglednica 4.1. Deleţ fantov in deklet je v 

omenjenem vzorcu skoraj enak, razlikuje se za 1,24 %. 
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Preglednica 4.1   Sestava anketirancev po spolu 

Spol Število (f) Deleţ (f %) 

Moški 82          50,62 

Ţenski 80         49,38 

Skupaj 162       100,00 

Starost večine anketiranih je 14 let, kar je pričakovano, saj gre za učence zaključnih 

razredov osnovne šole. Učenci, ki so bili zajeti v raziskavi, naj bi se rodili leta 1996. 

Razlike v letih se lahko pojavijo iz različnih vzrokov: mlajši od 14 let so lahko tisti, ki 

so se predčasno vpisali v šolo (zdaj so stari 13 let), starejši so tisti, ki so razred 

ponavljali ali pa so se vpisali v šolo, ko so bili starejši od šest let. Teh je 10,5 %. Starost 

anketirancev prikazuje preglednica 4.2. 

Preglednica 4.2   Starost anketirancev po starosti 

Spol Starost 13 let  Starost 14 let Starost 15 let Povprečna vrednost 

Moški 1 66 15 14,17 

Ţenski 1 77 2 14,01 

Skupaj 2 143 17 14,09 

Zaključne ocene v 8. razredu pri predmetih 

Zaključne ocene pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku v 8. razredu so 

prikazane v preglednici 4.3. Povprečne ocene istih predmetov pa v preglednici 4.4 

Preglednica 4.3   Zaključne ocene v 8. razredu 

Zaključne 

ocene 

Slovenščina Matematika Tuj jezik 

Število         Deleţ 
     Ţ        M   Skupaj       %            

      Število         Deleţ 

     Ţ        M  Skupaj        %   

  Število          Deleţ 

     Ţ        M  Skupaj        %   

Nezadostno 0 1 1 0,6 0 2 2 1,2 0 2 2 1,2 

Zadostno 2 19 21 13,0 13 17 30 18,5 14 20 34 21,0 

Dobro 20 28 48 29,6 21 30 51 31,5 22 30 52 32,1 

Prav dobro 28 26 54 33,3 31 23 54 33,3 20 15 35 21,6 

Odlično 30 8 38 23,5 15 10 25 15,4 24 15 39 24,1 

Skupaj 80 82 162 100,0 80 82 162 100,0 80 82 140 100,0 

Najboljša povprečna ocena je pri slovenščini (3,67), sledi tuji jezik (3,47) in 

matematika (3,44). Glede na spol imajo dekleta pri vseh treh predmetih povprečne 

zaključne ocene boljše kot učenci, in sicer pri slovenščini za 20,11 %, pri tujem jeziku 

za 11,41 % in pri matematiki za 9,17 %. Pri vseh treh predmetih skupaj pa so dekleta 

uspešnejša za 13,99 %. 
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Preglednica 4.4   Povprečne zaključne ocene  

Predmet 
Povprečna ocena 

Dekleta Fantje Skupaj 

Slovenščina 4,08 3,26    3,67 

Matematika 3,60 3,27    3,44 

Tuj jezik 3,68 3,26    3,47 

Skupaj 3,79 3,26    3,53 

Najbolje ocenjeni predmet v 9. razredu 

Vprašanje je bilo odprtega tipa. Anketiranci so napisali tri najbolje ocenjene 

predmete, ki jih imajo v 9. razredu. Na ta način smo poskušali ugotoviti povezavo 

vrednosti ocene z motivom za vpis na določeno področje. V analizo smo vključili tisti 

predmet, ki so ga učenci/ke navedli na prvem mestu. Iz odgovorov smo sestavili 

frekvence pojavljanja najbolje ocenjenega predmeta, ki so prikazane v preglednici 4.5.  

Preglednica 4.5   Struktura najbolje ocenjenih predmetov skupaj in po spolu 

Predmet 
Skupaj Dekleta Fantje 

Število Deleţ (%) Število Deleţ (%) Število Deleţ (%) 

slovenščina 27 16,7 19 23,7 8 9,8 

športna vzgoja 26 16,0 5 6,2 21 25,6 

tuji jezik 24 14,8 14 17,5 10 12,2 

biologija 15 9,3 8 10,0 7 8,5 

likovna vzgoja 12 7,4 7 8,7 5 6,1 

fizika 10 6,2 5 6,2 5 6,1 

matematika 10 6,2 8 10,0 2 2,4 

zgodovina 10 6,2 3 3,8 7 8,5 

gospodinjstvo 8 4,9 3 3,8 5 6,1 

računalništvo 6 3,7 0 0,0 6 7,3 

kemija 6 3,7 4 5,0 2 2,4 

geografija 5 3,1 1 1,3 4 4,8 

glasbena vzgoja 3 1,8 3 3,8 0 0,0 

Skupaj 162 100,0 80 100,0 82 100,0 

Iz preglednice 4.5 razberemo, da je slovenščina najpogosteje najbolje ocenjeni 

predmet anketirancev, in sicer jo je navedlo 27 anketirancev ali 16,7 %. Drugi najbolje 

ocenjeni predmet je športna vzgoja, ki jo je navedlo 26 anketirancev ali 16,0 %. Sledi 

tuji jezik, ki je najbolje ocenjeni predmet 24 anketirancev ali 14,8 %. Naslednja najbolje 

ocenjena predmeta sta biologija, ki jo je navedlo 15 (9,3 %) anketirancev in likovna 

vzgoja, ki jo je kot najbolje ocenjeni predmet navedlo 10 (7,4 %) anketirancev. 
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Iz preglednice 4.5 tudi razberemo, da je pri učenkah najpogosteje najbolje ocenjeni 

predmet slovenščina (23,7 %), sledijo ji tuji jezik (17,5 %), matematika in biologija z 

10,0 %, likovna vzgoja z 8,7 % in fizika ter športna vzgoja s 6,2 %. Pri učencih pa je 

najpogosteje najbolje ocenjeni predmet športna vzgoja  25,6 %. Tej pa sledi tuji jezik z 

12,2 %, slovenščina z 9,8 % ter biologija in zgodovina z 8,5 %. Iz rezultatov je mogoče 

razbrati, da se razen športne vzgoje, ki je pri učencih najbolje ocenjeni predmet, v 

nadaljevanju ostali najbolje ocenjeni predmeti bistveno ne razlikujejo. Pri učenkah so 

nekoliko pogosteje najbolje ocenjeni jezikovni, naravoslovni in likovni predmeti, 

medtem ko je pri fantih na prvem mestu športna vzgoja, jezikovni predmeti in 

naravoslovni predmeti.  

Najljubši predmet 

Anketiranci so na vprašanje odprtega tipa napisali tri predmete, ki jih imajo najraje. 

V analizo smo vključili tisti predmet, ki so ga navedli na prvem mestu. Iz odgovorov 

smo sestavili frekvence pojavljanja najljubšega predmeta, ki so prikazane v preglednici 

4.6. 

Preglednica 4.6   Struktura najljubših predmetov skupaj in po spolu 

Predmet 
Skupaj Dekleta Fantje 

Število Deleţ (%) Število Deleţ (%) Število Deleţ (%) 

športna vzgoja 55 34,0 21 26,3 34 41,5 

likovna vzgoja 23 14,2 17 21,3 6 7,3 

zgodovina 17 10,5 8 10,0 9 11,0 

tuji jezik 13 8,0 6 7,5 7 8,5 

biologija 11 6,8 7 8,7 4 4,9 

slovenščina 9 5,6 7 8,7 2 2,4 

računalništvo 9 5,6 0 0,0 9 11,0 

matematika 8 4,9 5 6,2 3 3,7 

kemija 6 3,7 5 6,2 1 1,2 

fizika 5 3,1 1 1,3 4 4,9 

glasbena vzgoja 2 1,2 1 1,3 1 1,2 

geografija 3 1,8 2 2,5 1 1,2 

gospodinjstvo 1 0,6 0 0,0 1 1,2 

Skupaj 162 100,0 80 100,0 82 100,0 

Razporeditev najljubših predmetov nam pokaţe, da je na prvem mestu športna 

vzgoja, ki bistveno presega vse ostale predmete s 34,0 %, sledita ji likovna vzgoja (14,2 

%) in zgodovina (10,5 %). Na četrtem mestu med najbolj priljubljenimi predmeti pa je 

tuji jezik (8,0 %). Sledi biologija s 6,8 % in slovenščina ter računalništvo s 5,6 %. 

Zanimiva je primerjava med najbolj priljubljenimi predmeti pri učencih in učenkah. Pri 

obeh je na prvem mestu oziroma najbolj priljubljen predmet športna vzgoja, pri učenkah 
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sledijo likovna vzgoja, zgodovina, biologija in slovenščina. Pri fantih priljubljenost 

športne vzgoje bistveno presega ostale predmete. Sledijo ji zgodovina in računalništvo, 

tem pa tuji jezik in likovna vzgoja.  

4.1.2 Proces izbire in odločanja 

Analizo anketnega vprašalnika nadaljujemo z ugotavljanjem, ali učenci nameravajo 

nadaljevati s šolanjem; kje in na kateri šoli naj bi nadaljevali šolanje; za kateri poklic 

oziroma izobraţevalni program na tej šoli se bodo odločili oziroma ali za to odločitev 

čakajo na informativni dan; čas, ko je v njih dozorela odločitev o izbiri srednje šole; 

število šol med katerimi se odločajo ter njihovo mnenje o pomembnosti pridobitve 

srednješolske izobrazbe. Pri zadnjem vprašanju tega sklopa pa so anketiranci 

odgovarjali na 19 vprašanj, ki se vsebinsko nanašajo na proces izbire. 

Ali nameravaš nadaljevati s šolanjem po končani osnovni šoli? 

Vsi anketirani učenci in učenke (162) po končani osnovni šoli nameravajo 

nadaljevati s šolanjem. 

Če nameravaš nadaljevati s šolanjem, na katero šolo se nameravaš vpisati? 

Pri tem vprašanju so anketiranci, ki so ţe odločeni o nadaljevanju šolanja, napisali, 

za katero šolo so se odločili, tisti, ki pa odločitve še niso sprejeli, pa so lahko označili 

odgovor, da se bodo odločili po informativnem dnevu oziroma da še ne vedo 

popolnoma jasno, na katero šolo se bodo vpisali. 

Preglednica 4.7   Vrste šol, na katere se učenci/učenke nameravajo vpisati 

Šola 
Skupaj Dekleta Fantje 

Število Deleţ (%) Število Deleţ (%) Število Deleţ (%) 

Gimnazija 71 43,8 42 52,5 29 35,4 

Srednja šola 31 19,1 14 17,5 17 20,7 

Poklicna šola 14 8,7 3 3,7 11 13,4 

Odločil/a se bom po 

informativnem dnevu 

25 15,4 14 17,5 11 13,4 

Ne vem še povsem 

jasno 

21 13,0 7 8,8 14 17,1 

Skupaj 162 100,0 80 100,0 82 100,0 

Iz razpredelnice lahko razberemo, da 28,4 % učencev/učenk teden dni pred 

informativnim dnevom še ni odločenih, na katero šolo se bodo vpisali oziroma, da jim 

to še ni povsem jasno. Kot pa je bilo pričakovati, se je največ anketirancev odločilo za 

gimnazijo, in sicer 43,8 %, za srednjo šolo 19,1 % in za poklicno šolo 8,7 %. Dekleta se 
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pogosteje kot fantje odločijo za nadaljevanje šolanja na gimnaziji, kar je mogoče tudi 

pripisati boljšemu uspehu deklet v osnovni šoli in zahtevnosti gimnazijskih programov. 

Razlika pri odločanju se kaţe tudi pri izbiri nadaljevanja šolanja na poklicnih šolah, saj 

se bistveno več učencev (13,4 %) kot učenk (3,7 %) odloči za poklicno šolo. Rezultati 

nam torej kaţejo, da imajo predvsem poklicne in srednje šole še veliko manevrskega 

prostora, ki ga lahko za pridobitev učencev/učenk izkoristijo z informativnimi dnevi. 

Zato je pri organizaciji in izvedbi informativnega dneva še kako pomemben organiziran 

in sistematičen pristop, pri katerem naj bi sodelovali vsi deli šole, torej vsi oddelki, 

aktivi in skupine zaposlenih (tudi hišnik, čistilke in knjiţničarka ipd.), saj le-ta zajema 

celostno podobo šole in njene okolice in ni samo stvar socialne delavke in ravnatelja 

šole, kot so ţal mnogi zaposleni na šolah prepričani. 

Za kateri poklic oziroma izobraževalni program na tej šoli se boš odločil/a? 

V nadaljevanju anketiranja nas je zanimalo, za katere poklice, smeri oziroma 

izobraţevalne programe na posameznih šolah se bodo učenci/učenke odločili. To je 

razvidno iz razpredelnice 4.8. 

Preglednica 4.8   Prevladujoč poklic oziroma izobraţevalni program 

Poklic, izobraţevalni 

program 

Skupaj Dekleta Fantje 

Število Deleţ (%) Število Deleţ (%) Število Deleţ (%) 

gimnazija – splošna   41 25,3 26 32,5 15 18,3 

gimnazija – ekonomska  8 4,9 2 2,5 6 7,3 

gimnazija – tehniška  7 4,3 0 0,0 7 8,5 

gimnazija – jezikovna    6 3,7 6 7,5 0 0,0 

gimnazija – umetniška  2 1,2 2 2,5 0 0,0 

gimnazija  škofijska 1 0,6 1 1,2 0 0,0 

računalničar 6 3,7 0 0,0 6 7,3 

mehatronik 6 3,7 0 0,0 6 7,3 

strojnik 4 2,5 0 0,0 4 4,9 

ekonomski tehnik 4 2,5 4 5,0 0 0,0 

zdravstvena nega 4 2,5 3 3,8 1 1,2 

grafični oblikovalec 3 1,9 3 3,8 0 0,0 

vrtnar 3 1,9 1 1,2 2 2,4 

pečar keramik 3 1,9 0 0,0 3 3,8 

vzgojitelj predšolskih 

otrok 
2 1,2 2 2,5 0 0,0 

gostinska 2 1,2 0 0,0 2 2,4 

odločil/a se bom po 

informativnem dnevu 

26 16,0 15 18,7 11 13,4 

ne vem še povsem jasno 24 14,8 9 11,3 15 18,3 

ostali poklici  10 6,2 6 7,5 4 4,9 

Skupaj 162 100,0 80 100,0 82 100,0 
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Anketiranci, ki svojo namero po nadaljevanju šolanja vidijo v gimnaziji (43,8 %), v 

večini primerov (40,0 %) ţe vedo, za katero smer gimnazijskega programa se bodo 

odločili, le 3,8 % jih še ne ve povsem jasno oziroma se bodo o tem odločili po 

informativnem dnevu. Gimnazijskim smerem sledi poklic računalničar, mehatronik, 

strojnik, ekonomski tehnik, grafični oblikovalec in vrtnar. 32,8 % učencev se bo 

odločilo za poklic oziroma izobraţevalni program po informativnem dnevu. 4,4 % teh 

učencev/učenk sicer ve, na katero šolo se bodo vpisali, niso pa se še odločili za smer 

oziroma program, ostalih 30,8 % učencev/učenk pa bo odločitev o nadaljevanu šolanja 

sprejela po informativnem dnevu.  

Kdaj je v tebi dozorela odločitev o izbiri srednje šole oziroma izobraževalnega 

programa (poklica)? 

Anketiranci so na vprašanje zaprtega tipa označili obdobje, ko je v njih dozorela 

odločitev o izbiri srednje šole. Čas odločitve o izboru srednje šole, na kateri bodo 

nadaljevali s šolanjem, je prikazan v preglednici 4.9.  

Preglednica 4.9   Obdobje odločitve o izbiri srednje šole 

Čas odločitve 
Skupaj Dekleta Fantje 

Število Deleţ (%) Število Deleţ (%) Število Deleţ (%) 

Na razredni stopnji (pred 

5. razredom) 

22 13,6 14 17,5 8 9,8 

Na razredni stopnji v 5. 

razredu 
2 1,2 2 2,5 0 0,0 

Na predmetni stopnji v 6. 

razredu 

1 0,6 0 0,0 1 1,2 

Na predmetni stopnji v 7. 

razredu 

23 14,2 13 16,2 10 12,2 

Na predmetni stopnji v 8. 

razredu 

31 19,1 19 23,7 12 14,6 

Sedaj, v 9. razredu 50 30,9 23 28,8 27 32,9 

Po informativnem dnevu 33 20,4 9 11,3 24 29,3 

Skupaj 162 100,0 80 100,0 82 100,0 

Pri največ anketirancih je odločitev o izbiri srednje šole dozorela v 9. razredu (30,9 

%), sledi odločitev po informativnem dnevu (20,4 %) in v 8. razredu z 19,1 %. 

Zanimivo pa je, da je kar pri 13,6 % anketiranih odločitev dozorela ţe na razredni 

stopnji pred 5. razredom, medtem ko 5. in 6. razred nista bila bistvena za odločitev, v 7. 

razredu pa se je ţe 14,2 % anketirancev odločilo, kje bodo nadaljevali šolanje po 

osnovni šoli. Rezultati tudi kaţejo, da dekleta bistveno prej sprejmejo odločitev o izbiri 

srednje šole (ţe v niţjih razredih), medtem ko fantje odločitev najpogosteje sprejmejo v 

devetem razredu, po informativnem dnevu. Tudi ti podatki nam kaţejo na to, da morajo 

srednje šole s svojimi promocijskimi aktivnostmi za učence osnovnih šol začeti 
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razmeroma zgodaj, ţe v 5. razredu osnovne šole. Šole pa bi morale tudi razmisliti 

oziroma raziskati, če bi bilo smiselno predstavljati svoje programe oziroma poklice ţe 

veliko prej, to je v najniţjih razredih osnovne šole in vrtcih. 

Med kolikim številom šol oziroma izobraževalnimi programi se odločaš? 

Anketiranci so zapisali število poklicev oziroma šol med katerimi se oziroma so se 

odločali. Srednje vrednosti so prikazane v tabeli 4.10. 

Preglednica 4.10   Med kolikim številom poklicev so se odločali anketiranci 

Število poklicev med 

katerimi so se odločali 
Skupaj Dekleta Fantje 

Število Deleţ % Število Deleţ % Število Deleţ % 

En 60 37,0 29 36,2 31 37,8 

dva 69 42,6 37 46,3 32 39,0 

trije 28 17,3 11 13,7 17 20,7 

štirje 5 3,1 3 3,8 2 2,5 

Skupaj 162 100,0 80 100,0 82 100,0 

 

Povprečno število poklicev oziroma šol med katerimi so se odločali učenci/učenke 

je 1,9. Največ se jih odloča med dvema poklicema, in sicer 42,6 %, velik pa je tudi 

deleţ anketirancev, ki se odločajo samo med eno šolo oziroma poklicem (37,0 %). 17,3 

% anketiranih pa se odloča med tremi poklici in 3,1 % med štirimi poklici. Med dekleti 

in fanti ni bistvene razlike med številom poklicev, za katere so se odločali. 

Kako pomembne so po tvojem mnenju prednosti pridobitve srednješolske oziroma 

poklicne izobrazbe? 

Anketiranci so prednosti pridobitve srednješolske oziroma poklicne izobrazbe 

ocenjevali pri 9 trditvah, na pet stopenjski lestvici od 1 (nepomembno) do 5 (zelo 

pomembno). Menimo, da pri ocenah višjih od 3 lahko trdimo, da se učencem prednosti 

pridobitve srednješolske izobrazbe zdijo pomembne, pri ocenah 3 in manj pa se jim 

prednosti zdijo manj pomembne. Povprečne vrednosti posameznih odgovorov bodočih 

srednješolcev so prikazane v preglednici 4.11.    

Preglednica 4.11   Prednosti pridobitve srednješolske oziroma poklicne izobrazbe 

Št. 

vpr. Prednosti 
Povprečna vrednost 

Skupaj Dekleta Fantje 

11_1 Večje moţnosti zaposlitve 4,46 4,44 4,47 

11_2 Širjenje izobrazbe in usposobljenosti 4,15 4,17 4,13 

11_3 Lagodnejši način ţivljenja po zaključku šole 4,11 4,13 4,06 

11_8 Spoznavanje novih ljudi 3,97 4,08 3,85 
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11_5 Večja samostojnost 3,93 4,07 3,78 

11_9 Ugodnosti statusa dijaka 3,52 3,43 3,61 

11_4 Moţnost potovanja v tujino (mobilnost) 3,43 3,53 3,26 

11_7 Spoznavanje drugačnega načina ţivljenja 3,25 3,31 3,19 

11_6 Selitev v drug kraj 2,41 2,54 2,28 

Najpomembnejša prednost pridobitve srednješolske izobrazbe je po mnenju 

učencev/učenk »večja moţnosti zaposlitve« (4,46). Sočasno poudarjajo, da je pridobitev 

srednješolske izobrazbe izhodišče za širitev izobrazbe in usposobljenosti (4,15) ter pot 

do lagodnejšega načina ţivljenja (4,11). Najmanjša prednost pridobitve srednješolske 

izobrazbe pa je po njihovem mnenju v spoznavanju drugačnega načina ţivljenja in 

selitvi v drug kraj. Pod drugo pa so anketiranci lahko dopisali še kakšno prednost 

pridobitve srednješolske izobrazbe, ki v prejšnjih trditvah ni bila zajeta. Dopisali so še 

naslednje prednosti: večji zasluţek, moţnost študija, opravljanje dela, v katerem uţivaš, 

pridobitev ugleda, razgledanosti, osebna rast in pridobitev štipendije. 

Iz razpredelnice tudi razberemo, da ni večjih razlik med srednjimi vrednostmi pri 

posamezni trditvi glede pomembnosti pridobitve srednješolske izobrazbe, glede spola.  

Preglednica 4.12  Statistično značilne razlike med učenci, ki imajo povprečno 

oceno 3 ali manj in tistimi, ki imajo povprečno oceno več kot 3 pri vprašanju 11 

Št. 

vpr. 
Trditev 

Povpr. ocena 

(slo+mat+tj) Št. Povprečje 

Standard. 

odklon 

11_2 Širjenje izobrazbe in 

usposobljenosti 

Niţji uspeh    

Višji uspeh 
60  

102 

3,90 

 4,39 

1,020    

,733 

11_5 Večja samostojnost Niţji uspeh    

Višji uspeh 
60 

102 

3,77 

  4,08 

1,140    

,982 

11_6 Selitev v drug kraj Niţji uspeh    

Višji uspeh 
60 

102 

2,07  

2,62 

1,148 

1,298 

11_7 Spoznavanje drugačnega načina 

ţivljenja 

Niţji uspeh    

Višji uspeh 
60 

102 

3,00  

3,57 

1,378   

1,190 

Statistično značilne razlike med učenci, ki imajo povprečno oceno 3 ali manj in 

tistimi, ki imajo povprečno oceno več kot 3, se kaţejo pri trditvah: »širjenje izobrazbe in 

usposobljenosti«, »večja samostojnost«, »selitev v drug kraj« in »spoznavanje 

drugačnega načina ţivljenja«, in sicer pri vseh tako, da učenci z niţjo povprečno oceno 

oziroma uspehom tem trditvam pripisujejo manjšo pomembnost. To je tudi 

pričakovano, saj ti učenci nimajo tako razvitega motiva po pridobitvi srednješolske 

izobrazbe kot učenci z višjim uspehom. Zato tudi prednostim pridobitve srednješolske 

izobrazbe dajejo manjšo pomembnost. 
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4.1.3 Proces zbiranja informacij 

V tem poglavju analiziramo zbiranje informacij, kako in katere informacije so 

učenci zbirali ter kakšna je njihova pomembnost za odločanje. Učenec išče informacije 

le, če meni, da jih potrebuje, ker mu bodo olajšale odločitev in išče samo tiste, ki so 

pomembne za njegovo odločitev. Morda pa učenec sploh ne išče informacij  vzrok je 

lahko v nemotiviranosti ali ker ima dovolj informacij in jih preprosto ne potrebuje. Zato 

analiziramo učenčevo vpletenost v proces izbire in iskanja informacij ter uporabe virov 

informacij. 

Splošno mnenje o zbiranju informacij 

Pri vprašanju Koliko navedene trditve pri izbiri in odločanju za vpis v srednjo šolo   

veljajo zate je nanizanih 19 trditev, iz katerih dobimo mnoţico podatkov o učenčevem 

pogledu na vpletenost v intenzivnost iskanja informacij, o učinkovitosti marketinških 

virov informacij, o nemarketinških virih, učenčevo vpletenost v nakup in zaznano 

tveganje povezano z nakupom, pogledih na tveganja, o informiranosti in podobno. 

Učenci so svoja stališča izrazili s petstopenjsko Likertovo lestvico, tako da so pri vsaki 

trditvi označili ustrezno vrednost od 1 do 5, pri čemer 5 pomeni, da navedena trditev v 

celoti velja za posameznika, 1 pa nič ne velja. 

Mnenja učencev o potrebnosti iskanja informacij so razvidna iz trditev od 1 do 3 v 

preglednici 4.13. Pri ocenah višjih od 3 lahko trdimo, da se učenci strinjajo, da se je o 

šoli potrebno pozanimati, medtem ko ocena niţja od 3 za trditev izkazuje relativno 

ravnodušnost do iskanja informacij. 

Na podlagi rezultatov (preglednica 4.13) lahko ugotovimo najvišjo stopnjo 

strinjanja za trditev 3, kar nakazuje, da se učenci v veliki meri strinjajo s potrebo po 

primerjavi institucij pred izbiro oziroma odločitvijo. Tudi povprečni oceni za prvi dve 

trditvi sta nekoliko višji od 3, kar tudi nakazuje relativno visoko stopnjo strinjanja z 

navedenimi trditvami. Lahko torej rečemo, da to kaţe na zavedanje učencev o pomenu,  

oz. potrebnosti iskanja informacij, saj je intenzivnost iskanja informacij razmeroma 

visoka. Tudi razlike v strinjanju med spoloma niso značilne. 

Preglednica 4.13   Mnenje o potrebi po iskanju informacij 

Št. 

vpr. 
Trditev 

Povprečna vrednost 

Skupaj Dekleta Fantje 

12_1 Na več načinov bom ovrednotil/a šolo, 

preden se bom dokončno odločil/a. 
3,48 3,59 3,36 

12_2 Podrobno primerjam šole,  preden se bom 

dokončno odločil/a. 
3,37 3,49 3,25 

12_3 Primerjava šol je potrebna, da izveš kaj 

ponujajo. 

3,92 4,06 3,78 
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Trditve od 4 do 6 v preglednici 4.14 nam povedo mnenje učencev o marketinških 

virih informacij. Najvišjo stopnjo strinjanja na podlagi povprečne ocene ugotovimo za 

trditev 5, kar nakazuje, da se učenci v celoti strinjajo s trditvijo, da je pred dokončno 

odločitvijo za vpis potrebno obiskati institucijo. V nasprotju s tem ugotovimo, da so 

povprečne ocene za trditvi 4 in 6 niţje od 3, kar nakazuje, da se učenci ne zanašajo zgolj 

na promocijski material in na pripovedovanje drugih, temveč se morajo o značilnostih 

srednjih šol sami prepričati in si na podlagi tega ustvariti svoje mnenje. Rezultati 

kaţejo, da trţenjske vire učenci jemljejo bolj zadrţano. 

Preglednica 4.14   Mnenje o marketinških virih informacij 

Št. 

vpr. 
Trditev 

Povprečna vrednost 

Skupaj Dekleta Fantje 

12_4 Predstavitev srednje šole na osnovni šoli, 

je vplivala na mojo odločitev. 

2,94 2,88 2,99 

12_5 Pomembno je obiskati srednjo šolo, 

preden se odločiš za vpis. 
4,13 4,25 4,00 

12_6 Pri primerjavi srednjih šol sem se zelo 

zanašal/a na promocijsko brošuro, ki mi 

je bila posredovana. 

2,44 2,46 2,42 

Trditve od 7 do 9 v preglednici 4.15 kaţejo na (ne)učinkovitost ne-marketinških 

virov informacij. Povprečne ocene za trditve 7, 8 in 9 so pokazale, da je bil vpliv 

prijateljev, šolskih svetovalnih delavcev in druţine na odločanje majhen. Ugotavljamo, 

da se učenci na nemarketinške vire večinoma ne zanašajo, z izjemo pri trditvi 10, kjer je 

povprečna ocena nekoliko višja od 3 in nakazuje, da se učenci oz. predvsem učenke 

pred odločitvijo o njihovi izbiri veliko pogovarjajo s prijatelji, čeprav mnenje prijateljev 

ne vpliva na njihovo odločanje in izbiro. Predvsem ne moremo reči, da je iskanje 

informacij in odločanje povezano s formalnimi viri, kot so šolski svetovalni delavci, saj 

je tu povprečje najniţje  (2,14). 

Preglednica 4.15   Mnenje o učinkovitosti nemarketinških virov informacij 

Št. 

vpr. 
Trditev 

Povprečna vrednost 

Skupaj Dekleta Fantje 

12_7 Mnenje mojih prijateljev o srednji šoli, na 

katero se nameravam vpisati, vpliva na mojo 

odločitev. 

2,31 2,25 2,34 

12_8 Šolski svetovalni delavci vplivajo na mojo 

odločitev. 

2,14 1,98 2,30 

12_9 Moja druţina vpliva na mojo odločitev. 2,78 2,56 3,00 

12_10 S prijatelji se zelo veliko pogovarjam o moji 

izbiri pred odločitvijo. 

3,16 3,34 2,97 
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V preglednici 4.16 trditve od 11 do 14 kaţejo na pomembnost srednje šole za 

učenca. Najvišjo stopnjo strinjanja vidimo iz povprečne ocene za trditev 13, iz česar 

sklepamo, da je pomembnost izbire srednje šole za učenca velika. Najniţja pa je stopnja 

strinjanja za trditvi 11 in 12, iz česar lahko ugotovimo, da se zdi učencem pomembna 

sama institucija in da med institucijami zaznavajo razlike. Za učence ni pomembno le, 

da pridejo do poklica, ampak nanje pri odločanju vplivajo tudi drugi dejavniki. Iz tega 

lahko sklepamo, da učenci/učenke večinoma namenijo veliko pozornosti odločanju o 

izbiri srednje šole in da se o tem odločajo zelo preudarno (3,62). Predvsem pa je izbira 

srednje šole za njih pomembna odločitev, kar je razvidno tudi iz povprečne ocene 

(4,37). 

Preglednica 4.16   Pomembnost institucije 

Št. 

vpr. 
Trditev 

Povprečna vrednost 

Skupaj Dekleta Fantje 

12_11 Sploh me ne zanima, na katero šolo se bom 

vpisal/a, le da jo končam in pridem do 

poklica. 

1,58 1,55 1,61 

12_12 Napačna odločitev me ne skrbi. 2,51 2,47 2,54 

12_13 Izbira srednje šole je zame pomembna 

odločitev. 
4,37 4,46 4,28 

12_14 Zelo preudarno se odločam, kam se bom 

vpisal/a.  
3,62 3,54 3,69 

Informiranost učencev je nakazana v preglednici 4.17. Visoki povprečni oceni na 

15. in 16. trditev kaţeta na njihovo relativno visoko stopnjo informiranosti. Iz tega 

sklepamo, da učenci dobro poznajo informacijske in komunikacijske kanale institucij ter 

dobro vedo, katera informacija je zanje najpomembnejša. Povprečna ocena pri 17. 

trditvi, ki je niţja od 3, pa nakazuje, da pri odločanju nanje vpliva več dejavnikov (kot 

samo dva). Po mnenju učencev je torej njihova informiranost dobra, saj so pri odločanju 

o izbiri srednje šole pozorni na veliko dejavnikov.  

Preglednica 4.17   Mnenje učencev o informiranosti 

Št. 

vpr. 
Trditev 

Povprečna vrednost 

Skupaj Dekleta Fantje 

12_15 Vem, kje lahko najdem informacije o 

srednjih šolah. 
4,14 4,13 4,14 

12_16 Vem, katera informacija je pomembna za 

mojo odločitev. 
3,95 3,97 3,95 

12_17 Samo eden ali dva kriterija sta pomembna 

za mojo odločitev. 

2,58 2,60 2,58 
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Učenci lahko zmanjšujejo tveganje tako, da se v procesu odločanja kar najbolje 

informirajo. Učenci so pomembnost tveganja ocenjevali v trditvah 18 in 19, kar je 

razvidno iz preglednice 4.18. Učenci se zavedajo tveganja pri odločanju, kar kaţe tudi 

povprečna ocena, ki je višja od 3. Prav tako se ne bi odločili za šolo, o kateri vedo zelo 

malo, kar je razvidno iz povprečne ocene, ki je 3,4. 

Preglednica 4.18         Ocena tveganja 

Št. 

vpr. 
Trditev 

Povprečna vrednost 

Skupaj Dekleta Fantje 

12_18 Odločanje o šoli je lahko zelo tvegano. 3,15 3,00 3,29 

12_19 Nikoli se ne bi odločil za šolo, o kateri 

vem zelo malo. 
3,40 3,28 3,51 

Pri večini trditev vprašanja 12 ni bilo statistično značilnih razlik med učenci, ki 

imajo povprečno oceno 3 ali manj in tistimi, ki imajo povprečno oceno več kot 3, razen 

pri treh trditvah. Vse tri trditve:  »predstavitev srednje šole na osnovni šoli, je vplivala 

na mojo odločitev«, »šolski svetovalni delavci vplivajo na mojo odločitev« in »sploh 

me ne zanima, na katero šolo se bom vpisal/a,  le da jo končam in pridem do poklica«, 

pa so na učence z niţjim uspehom imele večji vpliv kot na učence z boljšo povprečno 

oceno. To je tudi razumljivo, saj učenci s slabšim uspehom iščejo šolo, za katero so 

prepričani, da jo bodo brez večjih naporov tudi končali. Pri tem so jim v pomoč tudi 

svetovalni delavci in vtisi, ki jih dobijo s predstavitvami srednjih šol. To kaţe na to, da 

morajo srednje in poklicne šole pri promociji svojih programov in poklicev upoštevati 

dejavnike, ki so pomembni za njihove ciljne skupine. 

Preglednica 4.19   Statistično značilne razlike med učenci, ki imajo pri vprašanju 

12 povprečno oceno 3 ali manj in tistimi, ki imajo povprečno oceno več kot 3  

Št. vpr. Trditev 
Povpr. ocena  

(slo+mat+tj) Št. Povprečje 

Standard. 

odklon 

12_4 Predstavitev srednje šole na 

osnovni šoli, je vplivala na 

mojo odločitev. 

Niţji uspeh 

Višji uspeh 

60 

102 

 

3,30 

2,58 

 

1,369 

1,214 

 

12_8 Šolski svetovalni delavci 

vplivajo na mojo odločitev. 

Niţji uspeh 

Višji uspeh 

60 

102 

2,33 

1,94 

1,084 

,953 

12_11 Sploh me ne zanima, na katero 

šolo se bom vpisal/a, le da jo 

končam in pridem do poklica. 

Niţji uspeh 

Višji uspeh 

60 

102 

 

1,77 

1,39 

 

1,184 

,810 

 

Pomembnost/uporabnost virov informacij pri izbiri srednje šole 

Pri naslednjem sklopu trditev smo učence spraševali o pomembnosti informacij pri 

izbiri srednje šole. Učenci so označili pomembnost virov informacij, tako da so 
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obkroţili ustrezno vrednost od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni nepomembne informacije, 5 

pa pomeni zelo pomembne informacije. Pri povprečni oceni več kot 3 lahko rečemo, da 

so viri pomembni oziroma relevantni za izbiro, medtem ko povprečna ocena 3 in manj 

kaţe na manjšo uporabnost vira. Niţja kot je povprečna ocena, manj pomemben 

oziroma relevanten je vir. Iz preglednice 4.20 je razvidno, da so učencem najbolj 

pomembne informacije o moţnostih nadaljnjega šolanja po zaključku srednje šole. To 

so bodisi informacije o moţnostih nadaljevanja šolanja v programih 3 + 2 za poklicne 

šole ali maturitetni tečaji za srednje strokovne šole bodisi informacije o moţnostih 

nadaljevanja šolanja na višjih in visokih šolah ali fakultetah za srednje tehnične šole in 

gimnazije. Na drugem mestu pa so za učence pomembne informacije o štipendijah. 

Zatem pa so za učence pomembne splošne vpisne informacije (ponudba izbirnih 

predmetov, vpisni pogoji in postopki, ugled šole, splošne pisne informacije, informacije 

o projektih na šoli). Veliko manj pomembne pa so za učence informacije, kot so 

opremljenost učilnic, športne dejavnosti na šoli, šolske publikacije, moţnosti bivanja 

med šolanjem. Na podlagi tega lahko sklepamo, da učence na tej stopnji zanimajo 

predvsem informacije povezane z nadaljevanjem šolanja, štipendijami, vpisom in 

ugledom šole, na katero se nameravajo vpisati. Medtem ko informacije o športnih 

dejavnostih na šoli, šolskih publikacijah, moţnostih bivanja med šolanjem, video ali CD 

predstavitev šole zanje niso pomembne. 

Preglednica 4.20   Pomembnost informacij za odločitev o izbiri srednje šole  

Št. 

vpr. 
Informacije 

Povprečna vrednost 

Skupaj Dekleta Fantje 

13_9 Informacije o moţnostih nadaljnjega 

šolanja 

4,22 4,24 4,20 

13_6 Informacije o štipendijah 3,99 4,02 3,95 

13_8 Ponudba izbirnih predmetov na šoli 3,93 3,99 3,86 

13_5 Vpisni pogoji in postopki 3,88 4,04 3,72 

13_2 Ugled srednje šole 3,68 3,63 3,72 

13_1 Splošne pisne informacije 3,58 3,65 3,50 

13_7 Informacije o projektih šole 3,51 3,49 3,53 

13_3 Opremljenost učilnic in didaktična 

oprema 

3,44 3,28 3,60 

13_4 Informacije o športnih dejavnostih na šoli 3,14 2,88 3,40 

13_10 Šolske publikacije 2,85 2,72 2,97 

13_11 Moţnosti bivanja med šolanjem. 2,75 2,71 2,78 

13_12 Video ali CD predstavitev institucije 2,75 2,47 3,03 
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Zanimalo nas je tudi, koliko učencev je ocenilo posamezen vir informacij z najvišjo 

oceno. Če pogledamo rezultate po skupni relativni frekvenčni porazdelitvi glede na 

najvišjo oceno: 5 = zelo pomembne informacije, dobimo skoraj povsem enako 

porazdelitev virov kot na podlagi skupnih povprečnih ocen. Iz preglednice 4.21 vidimo, 

kako si za učence po pomembnosti sledijo viri informacij.  

Preglednica 4.21    Najpomembnejši viri informacij glede na dodeljeno oceno 5 

Št. 

vpr. 
Viri informacij 

Skupaj 

Število Deleţ (%) 

13_9 Informacije o moţnostih nadaljnjega šolanja 78 55,71 

13_6 Informacije o štipendijah 58 41,43 

13_5 Vpisni pogoji in postopki 48 34,29 

13_8 Ponudba izbirnih predmetov na šoli 46 32,86 

13_2 Ugled srednje šole 34 24,29 

13_1 Splošne pisne informacije 30 21,43 

13_7 Informacije o projektih šole 26 18,57 

13_3 Opremljenost učilnic in didaktična oprema 20 14,29 

13_4 Informacije o športnih dejavnostih na šoli 20 14,29 

13_10 Moţnosti bivanja med šolanjem 17 12,14 

13_11 Šolske publikacije 11 7,86 

13_12 Video ali CD predstavitev institucije 6 4,29 

Pri večini trditev pri vprašanju 13 o pomembnosti informacij o srednji šoli ni bilo 

statistično značilnih razlik med učenci, ki imajo povprečno oceno 3 ali manj in tistimi, 

ki imajo povprečno oceno več kot 3, razen pri dveh trditvah, ki so povsem pričakovane. 

Za učence z niţjim uspehom so »informacije o štipendijah« in »informacije o moţnostih 

nadaljnjega šolanja« manj pomembne kot za učence z boljšim učnim uspehom. 

Pričakovali pa bi, da bo »ponudba izbirnih predmetov na šoli« in »ugled srednje šole« 

bolj pomemben vir informacij za učence z boljšim uspehom. 

Preglednica 4.22   Statistično značilne razlike med učenci, ki imajo povprečno 

oceno 3 ali manj in tistimi, ki imajo povprečno oceno več kot 3 pri vprašanju 13 

Št. 

vpr. 
Trditev Povpr. ocena 

(slo+mat+tj) Št. Povprečje 

Standard. 

odklon 

13_6 Informacije o štipendijah Niţji uspeh    

Višji uspeh 
60  

102 

3,82 

 4,15 

1,066  

1,019 

13_9 Informacije o moţnostih 

nadaljnjega šolanja 

Niţji uspeh    

Višji uspeh 
60 

 102 

3,93 

 4,50 

1,274    

,793 
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Viri informacij 

Vprašanje Kolikšen vpliv imajo navedene informacije – mediji na tvojo odločitev o 

izbiri srednje šole? se nanaša na to, kje so učenci iskali informacije o srednji šoli. V 

vprašalniku je naštetih 17 virov komercialne narave, neodvisnih virov in virov, 

povezanih s storitvijo. Anketiranci so posameznim virom informacij določali stopnje 

vpliva na lestvici od 1 (nič) do 5 (v celoti). Za informacije – medije s povprečno oceno 

več kot 3 lahko trdimo, da so pomembno vplivale na odločitev o izboru srednje šole, 

informacije s povprečno oceno 3 in manj pa so imele manj pomemben vpliv. Povprečne 

vrednosti so prikazane v preglednici 4.23.  

Preglednica 4.23  Vpliv informacij – medijev na učenčevo odločitev o izbiri 

srednje šole 

Št. 

vpr. 
Vpliv informacij - medijev 

Povprečna vrednost 

Skupaj Dekleta Fantje 

14_16 Obisk šole – informativni dan 4,24 4,48 4,00 

14_5 Priporočila tistih, ki ţe obiskujejo srednjo šolo 

ali pa so jo ţe zaključili 
4,00 4,08 3,91 

14_11 Razpis za vpis v srednje šole. 3,67 3,79 3,54 

14_4 Svetovni splet – internet. 3,61 3,55 3,67 

14_17 Osebne predstavitve predstavnikov srednje šole 3,56 4,12 3,00 

14_7 Informacije svetovalk in/ali učiteljev v srednji 

šoli 
3,24 3,29 3,19 

14_13 Obisk prireditev na šoli (npr. koncerti, 

delavnice) 
3,07 3,23 2,90 

14_6 Informacije svetovalk in/ali učiteljev v osnovni 

šoli 
3,02 2,96 3,07 

14_8 Poklicni svetovalci 2,95 2,96 2,94 

14_14 Tiskani mediji (plakati, prospekti) šol 2,73 2,79 2,66 

14_9 Informacije na oglasni deski šole 2,59 2,48 2,69 

14_12 Telefonski klic na šolo 2,52 2,57 2,46 

14_3 Napis na oziroma v bliţini šole 2,48 2,42 2,54 

14_2 Oglasi 2,20 2,22 2,21 

14_1 Časopisi in revije 2,20 2,17 2,23 

14_10 Oddaje na RTV 2,10 2,09 2,10 

14_15 Oglasi na avtobusu ali vlaku. 2,03 2,03 2,03 

Anketiranci največji vpliv informacij  medijev pripisujejo obisku šole, to je 

informativnemu dnevu, sledijo priporočila tistih, ki ţe obiskujejo srednjo šolo ali pa so 

jo ţe zaključili in razpis za vpis v srednje šole. Na 4. mestu sledi vpliv informacij, ki jih 

učenci iščejo preko svetovnega spleta – interneta, temu sledijo informacije, ki jih dobijo 
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z osebno predstavitvijo predstavnikov srednjih šol, informacije svetovalk in/ali učiteljev 

v srednji in osnovni šoli ter obisk prireditev na šoli (npr. koncerti, delavnice). 

Informacije, ki jih dobijo od poklicnih svetovalcev, informacije iz tiskanih medijev 

(plakati, prospekti) šol, informacije na oglasni deski šole, telefonski klic na šolo in napis 

na oziroma v bliţini šole, pa so po mnenju anketirancev med manj pomembnimi viri 

informacij. Medtem ko so informacije iz oglasov, časopisov in revij, oddaje na RTV-ju 

ter oglasi na avtobusu in vlaku po mnenju anketirancev najmanj pomemben vir 

informacij.  

Najpogostejši vir informacij za učence, ki izbirajo srednjo šolo, je informativni dan. 

Pri statistični primerjavi informativnega dne z vsemi ostalimi viri informacij je ANOVA 

pokazala, razen pri trditvi 5 (priporočila tistih, ki ţe obiskujejo srednjo šolo ali pa so jo 

ţe zaključili), statistično značilne razlike, kar je razvidno iz preglednice 15 v prilogi 2. 

To kaţe na to, da je informativni dan relativno zelo pomemben vir informacij, ki 

posledično tudi pomembno vpliva na odločitev o vpisu učencev v srednjo šolo. 

Tudi podatek, da 28,4 % dijakov teden dni pred informativnim dnevom še ne ve, na 

katero šolo se bodo vpisali oziroma jim to še ni povsem jasno, potrjuje našo hipotezo o 

pomembnosti vpliva informativnega dne na odločitev učencev o vpisu v srednjo šolo.  

Zato lahko trdimo, da se prav tu kaţe vloga promocije, ki jo je treba graditi 

drugače, ne samo z delom svetovalnih sluţb in oglaševanjem, temveč z neposrednimi 

obiski predstavnikov srednjih šol. Ta trditev se ujema z ugotovitvami, da so promocijski 

dogodki, kamor štejemo neposredno prodajo, na področju šolstva zelo učinkoviti. 

Preglednica 4.24   Statistično značilne razlike med učenci, ki imajo povprečno 

oceno 3 ali manj in tistimi, ki imajo pri vprašanju 14 povprečno oceno več kot 3  

Št. 

vpr. 
Trditev Povpr. ocena 

(slo+mat+tj) Št. Povprečje 

Standard. 

napaka 

14_2 Oglasi Niţji uspeh 

Višji uspeh 

60 

102 

2,40 

2,09 

1,153 

,924 

14_3 Napis na oziroma v bliţini šole Niţji uspeh    

Višji uspeh 

60 

 102 

2,90 

2,24 

1,231 

1,101 

14_4 Svetovni splet – internet Niţji uspeh    

Višji uspeh 

60  

102 

3,87 

3,46 

1,142 

1,272 

14_5 Priporočila tistih, ki ţe 

obiskujejo srednjo šolo ali pa 

so jo ţe zaključili 

Niţji uspeh 

Višji uspeh 

60 

102 

 

3,83 

4,10 

 

1,060 

,885 

 

14_8 Poklicni svetovalci Niţji uspeh    

Višji uspeh 

60 

102 

3,17 

 2,82 
1,181  

1,155 

 

Pri trditvah vprašanja 14 o vplivu informacij – medijev na izbiro srednje šole je bilo 

opaziti več statistično značilnih razlik med učenci z niţjim in učenci z višjim učnim 
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uspehom kot pri ostalih vprašanjih. Na učence z niţjim učnim uspehom bolj vplivajo 

»oglasi«, »napis na oziroma v bliţini šole«, »svetovni splet – internet« in »poklicni 

svetovalci«, medtem ko »priporočila tistih, ki ţe obiskujejo srednjo šolo ali pa so jo ţe 

zaključili« statistično bolj pomembno vplivajo na učence z višjim uspehom. Pričakovala 

bi, da na učence z višjim učnim uspehom bolj vpliva internet, pa se v raziskavi to ni 

izkazalo. 

Preverjanje postavljene hipoteze  

Postavljena hipoteza H2: Informativni dan statistično pomembno vpliva na 

odločitev o vpisu v srednjo šolo je potrjena, saj je ANOVA pokazala statistično 

pomembne razlike med informativnim dnevom in ostalim vplivom različnih virov 

informacij. Vplivnost trditve »priporočila tistih, ki ţe obiskujejo srednjo šolo ali pa so jo 

ţe zaključili« se najbolj pribliţa informativnemu dnevu, saj so med njima najmanjše 

statistične razlike. To nam kaţe na to, da se učenec pogosto najbolj zanese na svoje 

vtise in opaţanja, ki jih pridobi ob neposrednem stiku s srednjo šolo. Poleg tega pa 

poišče še kakšen drug vir informacij, na primer povpraša dijake, ki ţe obiskujejo to 

šolo. Veliko informacij, ki jih učenec dobi, je trţenjsko naravnanih in jih zato velikokrat 

primerja ali dopolni z drugimi informacijami. Kljub temu se učenci pogosto odločajo na 

podlagi osebnih vtisov in izkušenj. 

Tudi podatek, da 28,4 % dijakov teden dni pred informativnim dnevom še ne ve, na 

katero šolo se bo vpisalo oziroma jim to še ni povsem jasno, potrjuje našo hipotezo o 

pomembnosti vpliva informativnega dne na odločitev učencev o vpisu v srednjo šolo.  

Zato lahko trdimo, da se prav tu kaţe vloga promocije, ki jo je treba graditi 

drugače, ne samo z delom svetovalnih sluţb in oglaševanjem, temveč z neposrednimi 

stiki z bodočimi dijaki, tako na informativnih dnevih, dnevih odprtih vrat in raznih 

drugih prireditvah, ki jih šola organizira v kontekstu svoje promocije. Cilj vseh teh 

promocijskih dogodkov pa je pridobitev prednosti pred konkurenti, zlasti pri 

načrtovanju virov za delovanje in tako povečati tudi svojo učinkovitost pri privabljanju 

učencev za vpis. To pa srednje šole lahko doseţejo tako, da kar najbolje spoznajo svoje 

bodoče dijake, njihove ţelje in pričakovanja. Ta trditev se ujema tudi z ugotovitvami, da 

so promocijski dogodki, kamor štejemo neposredno prodajo, na področju šolstva zelo 

učinkoviti. 

Osebni/neosebni viri informacij 

Vprašanje V kolikšni meri so ti pri pridobivanju informacij v pomoč naslednji viri? 

se nanaša na to, koliko so učencem pri pridobivanju informacij v pomoč osebni in 

neosebni viri informacij. V splošnem kaţe povprečna ocena 3,66 na to, da so učencem 

pri pridobivanju informacij najbolj v pomoč osebni neformalni viri, med katere štejemo 

mnenje prijateljev, druţine ipd. Zelo pa so učencem v pomoč pri pridobivanju 
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informacij tudi neosebni viri, ki so komercialno posredni v obliki raznih pripomočkov, 

kot so uporaba računalniškega programa, ki učencem pomaga pri izbiri kam in kako, 

mapa z vprašalniki, opisi poklicev. Tudi osebni formalni viri, od učiteljev, svetovalcev 

do zaposlenih na srednjih šolah, so učencem v pomoč pri pridobivanju informacij. 

Preglednica 4. 25   Viri informacij 

Št. 

vpr. 
Viri informacij 

Povprečna ocena 

Skupaj Dekleta Fantje 

15_1 Osebno mnenje prijateljev in druţine (osebni 

neformalni vir) 
3,66 3,70 3,62 

15_2 Osebna mnenja učiteljev, svetovalcev,  

kontakti z zaposlenimi na srednjih šolah (os. 

formalni vir) 

3,32 3,34 3,29 

15_3 Neosebni viri v obliki promocijskih 

materialov (komercialni neposredni vir) 

2,72 2,65 2,78 

15_4 Neosebni viri, kot so razni pripomočki – 

uporaba računalniškega programa KAM IN 

KAKO?, mapa z vprašalniki, opisi poklicev: 

POKLICNI KAŢIPOT ipd. (komercialni 

posredni vir) 

3,37 3,35 3,38 

Statistično značilne razlike pri trditvah vprašanja 15 se kaţejo pri osebnih 

neformalnih virih, kot so »osebna mnenja prijateljev in druţine«, in sicer so učencem z 

višjim uspehom omenjeni viri bolj v pomoč kot učencem z niţjim uspehom. 

Preglednica 4.26   Statistično značilne razlike med učenci, ki imajo povprečno 

oceno 3 ali manj in tistimi, ki imajo povprečno oceno več kot 3 pri vprašanju 15 

Št. 

vpr. 
Trditev Povpr. ocena 

(slo+mat+tj) Št. Povprečje 

Stdandar. 

odklon  

15_1 Osebno mnenje prijateljev in 

druţine (osebni neformalni viri) 

Niţji uspeh     

Višji uspeh 
60 

102 

3,37   

3,94 

1,089  

  ,932 

4.1.4    Dejavniki vpliva na odločitev in način odločanja 

V četrtem delu analiziramo dejavnike, ki so vplivali na odločitev učencev o izbiri 

srednje šole. Analiziramo vpliv tako referenčnih skupin kot ostalih dejavnikov, ki so 

kakorkoli vplivali na učenčevo odločitev o izbiri srednje šole. 

Vpliv referenčnih skupin 

Vpliv prijateljev in druţine ter drugih oseb je pomemben za odločanje, kar so 

pokazali ţe rezultati pri vprašanju 15, kjer vidimo, da se učenci bolj zanašajo na osebne 

vire informacije kot na neosebne vire. 



Analiza in interpretacija rezultatov 

86 

Anketiranci so vpliv posameznih referenčnih skupin ocenjevali z lestvico od 1 (nič) 

do 5 (v celoti). Povprečne vrednosti posameznih dejavnikov so prikazane v preglednici 

4.27. Za referenčne skupine ocenjene s povprečno oceno več kot 3 lahko trdimo, da so 

imele zelo velik vpliv na učence pri izbiri srednje šole, za povprečne ocene 3 in manj pa 

lahko trdimo, da kaţejo relativno majhen vpliv referenčnih skupin na odločanje 

osnovnošolcev za vpis na srednjo šolo. 

Zelo velik vpliv je mogoče ugotoviti za referenčni skupini 'dijaki, ki ţe obiskujejo 

to šolo' in 'starši'. Tema referenčnima skupinama sledijo z manjšo stopnjo vpliva učitelji 

in zaposleni na šoli, na katero se nameravaš vpisati; poklicni svetovalci, učitelji in 

zaposleni na osnovni šoli ter drugi druţinski člani npr. stari starši, tete, strici ter bratje in 

sestre. Iz tega izhaja, da so bolj vplivne neformalne referenčne skupine kot formalne, ki 

imajo najbolj strokovne informacije. Lahko rečemo, da imajo velik vpliv socialne 

mreţe, saj se učenci obračajo po informacije na osebe, ki so jim podobne, ki podobno 

razmišljajo in imajo enak vrednostni sistem. Pomembno je, da se na šoli dobro počutijo 

in da bodo šolo izdelali brez ponavljanj oziroma da je to šola, ki jo zmorejo. Informacij 

o vsem tem pa od formalnih virov ne bi dobili, zato so mnenja neformalnih virov zanje 

toliko pomembnejša. 

Preglednica  4. 27   Vpliv referenčnih skupin, razvrščen glede na stopnjo strinjanja 

Št. 

vpr. 
Vpliv referenčnih skupin 

Povprečna ocena 

Skupaj Dekleta Fantje 

16_6 Dijaki, ki ţe obiskujejo to šolo 3,37 3,67 3,06 

16_1 Starši 3,11 3,21 3,01 

16_8 Učitelji in zaposleni na šoli na katero se 

nameravaš vpisati 

2,89 3,04 2,74 

16_10 Poklicni svetovalci, učitelji in zaposleni na  

osnovni šoli 

2,61 2,56 2,65 

16_2 Bratje, sestre 2,49 2,47 2,50 

16_3 Drugi druţinski člani npr. stari starši, tete, 

strici 

2,48 2,40 2,56 

16_4 Prijatelji in sosedi 2,48 2,46 2,50 

16_5 Mnenje oziroma vpis sošolcev 2,43 2,34 2,52 

16_7 Dijaki z drugih srednjih šol 2,33 2,27 2,38 

16_9 Učitelji in zaposleni na drugi srednji šoli 2,10 2,05 2,15 

Pri preizkušanju domneve o razlikah med aritmetičnimi sredinami pri vprašanju 16, 

pri katerem smo skušali ugotoviti ali imajo starši na odločitev učencev o vpisu v srednjo 

šolo res največji vpliv, je Test of Homogeneity of Variances pokazal, da se variance 

razlikujejo, zato smo izbrali Robust Tests Welch preizkus. Razlike med trditvami 

vprašanja 16 so bile statistično značilne. Primerjali smo vpliv referenčne skupine staršev 
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na odločanje pri izbiri srednje šole na ostale referenčne skupine in opazili, da so razlike 

med trditvami statistično značilne, razen s trditvijo 6 in 8, kar je razvidno iz preglednice 

v prilogi B.  

Preglednica 4.28   Statistično značilne razlike med učenci, ki imajo povprečno 

oceno 3 ali manj in tistimi, ki imajo povprečno oceno več kot 3 pri vprašanju 16 

Št. 

vpr. 
Trditev 

Povpr. ocena  

(slo+mat+tj) Št. Povprečje 

Stdandar. 

odklon 

16_6 Dijaki, ki ţe obiskujejo to 

šolo 

Niţji uspeh     

Višji uspeh 

60 

 102 

3,10  

3,53 

1,160  

 1,183 

Pri večini trditev vprašanja 16 o vplivu referenčnih skupin na izbiro srednje šole ni 

statistično značilnih razlik, z izjemo pri trditvi 'dijaki, ki ţe obiskujejo to šolo', kjer 

dijaki z višjim uspehom izraţajo večji vpliv tega dejavnika na njihovo izbiro srednje 

šole. 

Preverjanje postavljene hipoteze  

Postavljena hipoteza H1: Na odločitev učencev o vpisu v srednjo šolo imajo 

največji vpliv starši, je bila delno potrjena. Z Robust Tests Welch preizkusom smo 

ugotavljali, kakšne so razlike med aritmetičnimi sredinami med posameznimi 

referenčnimi skupinami. Te so pokazale, da imajo poleg staršev, na odločitev učencev o 

vpisu v srednjo šolo, velik vpliv tudi 'dijaki, ki ţe obiskujejo srednjo šolo', kot tudi 

'učitelji in zaposleni na šoli, na katero se nameravajo vpisati', saj med njimi ni 

statistično značilnih razlik. Tudi pri vprašanju o pomoči virov informacij pri izbiri 

srednje šole so učenci/ke najvišjo vrednost prisodili osebnemu mnenju prijateljev in 

druţine (osebni neformalni vir).  

Tudi Evans (1995, 34 35) ter Kotler in Foxova (1995, 258) pravijo, da pri odločitvi 

po navadi sodeluje več ljudi, na primer starši, sorodniki, prijatelji in drugi. Odločitev o 

izbiri srednje šole je večinoma skupna med otrokom in starši, pogosto pa na izbiro 

vplivajo tudi drugi, na primer prijatelji, učitelji in svetovalci. Natančneje avtorji 

navajajo, da v procesu odločanja zasledimo vplivne posameznike v različnih vlogah. 

Cabrera in La Nasa (2000) menita, da je vpliv staršev predvsem motivacijski. Starši 

imajo velika pričakovanja in njihov vpliv je ponavadi proaktiven v smislu pomoči pri 

načrtovanju poklica in kariere. Prav tako pa na odločanje po njunem mnenju vplivajo 

prijatelji, predvsem prijatelji enake starosti ter istega spola in področja zanimanja. 

Vplivnost in pomembnost dejavnikov na odločitev 

Anketiranci so posameznim trditvam, ki najpomembneje odraţajo dejavnike, ki 

vplivajo na izbiro srednje šole, določili stopnjo vpliva s petstopenjsko lestvico od 1 do 
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5, pri čemer 1 pomeni, da dejavnik ni nič vplival na odločitev, 5 pa pomeni, da je bil 

njegov vpliv zelo velik. Za dejavnike s povprečno oceno več kot 3 lahko trdimo, da so 

vplivni dejavniki, dejavniki s povprečno oceno 3 in manj pa so manj vplivni. 

Na podlagi povprečnih vrednosti posameznih dejavnikov (preglednica 4.29) lahko 

ugotovimo najvišjo stopnjo strinjanja z naslednjimi dejavniki: moţnost nadaljevanja 

šolanja, moţnost zaposlitve po šolanju, dostop do knjiţnice, čitalnice, dober zasluţek 

pri opravljanju poklica, obšolske dejavnosti (interesne dejavnosti), ugled poklica v 

druţbi, pomembnost izobraţevalnega programa za kariero, dostop do računalnikov oz. 

informacijske tehnologije, občutek osebne varnosti, prijaznost osebja na šoli. To 

pomeni, da so ti dejavniki zelo močno vplivali na odločitev in jih lahko označimo kot 

vplivne dejavnike. Omenjeni dejavniki nakazujejo, da se učenci ne odločajo samo na 

podlagi šolskega programa, temveč tudi na podlagi značilnosti srednje šole (dostop do 

knjiţnice, obšolske dejavnosti, dostop do računalnikov), na podlagi socialnih 

dejavnikov (občutek osebne varnosti, prijaznost osebja na šoli) in ekonomskih 

dejavnikov (moţnost zaposlitve po šolanju, dober zasluţek, pri opravljanju poklica, 

lokacija srednje šole). 

Po drugi strani pa sta za učence popolnoma nepotrebna samo dva dejavnika 

(povprečna ocena niţja od 3): velikost srednje šole in odnos med učitelji in učenci. 

Preglednica 4.29   Dejavniki razvrščeni po pomembnosti od najpomembnejšega do        

najmanj pomembnega 

Št. 

vpr. 
Referenčna skupina 

Povprečna ocena 

Skupaj Dekleta Fantje 

17_21 Moţnost nadaljevanja šolanja 4,35 4,40 4,30 

17_16 Moţnost zaposlitve po šolanju 4,15 4,09 4,21 

17_9 Dostop do knjiţnice, čitalnice 4,09 4,21 3,97 

17_25 Dober zasluţek, pri opravljanju poklica 4,08 3,96 4,20 

17_10 Obšolske dejavnosti (interesne dejavnosti) 3,94 4,08 3,80 

17_1 Ugled poklica v druţbi 3,93 3,97 3,89 

17_23 Pomembnost izobraţevalnega programa za 

kariero 

3,92 4.09 3,75 

17_8 Dostop do računalnikov oz. informacijske 

tehnologije. 

3,86 3,71 4,01 

17_22 Občutek osebne varnosti 3,86 3,92 3,79 

17_29 Prijaznost osebja na šoli 3,84 3,89 3,79 

17_26 Varnost zaposlitve 3,80 3,90 3,70 

17_17 Lokacija srednje šole 3,77 3,80 3,73 

17_20 Prijazno okolje na šoli 3,73 3,68 3,78 

17_15 Moţnost spoznavanja drugih in druţenje 3,73 3,76 3,70 

17_24 Raznovrstne moţnosti zaposlitve – 

konkurenčnost poklica na trgu dela. 

3,62 3,52 3,72 
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17_3 Lokacija srednje šole 3,60 3,51 3,69 

17_5 Šolo bom lahko zaključil/a brez ponavljanj –   

prehodnost 

3,53 3,34 3,71 

17_12 Stroški šolanja (prevoz, bivanje, literatura) 3,51 3,64 3,38 

17_30 Moţnost prepisa od drugod in priznavanje ţe 

opravljenih predmetov 

3,49 3,46 3,51 

17_4 Šola, ki jo zmorem 3,48 3,37 3,59 

17_18 Bliţina šole 3,43 3,51 3,34 

17_11 Zanimivost področja šolanja (poklica) 3,40 3,50 3,30 

17_7 Opremljenost učilnic in drugih prostorov 3,36 3,42 3,30 

17_28 Ni omejitve vpisa 3,28 3,30 3,26 

17_14 Ugled srednje šole 3,27 3,39 3,15 

17_27 Poznavanje šole, ker se je tu ţe šolal kdo iz 

druţine 

3,21 3,12 3,30 

17_13 Moţnost pridobitve štipendije 3,20 3,25 3,15 

17_19 Dostop do šole, moţnost parkiranja 3,10 2,91 3,29 

17_31 Obisk predstavnika srednje šole na osnovni 

šoli 

3,07 3,11 3,03 

17_2 Velikost srednje šole 2,88 2,91 2,85 

17_6 Odnos med učitelji in učenci 2,75 2,82 2,68 

Pri trditvah vprašanja 17 o vplivu dejavnikov na izbiro srednje šole, so pri osmih 

trditvah statistično značilne razlike med učenci z niţjim uspehom in učenci z višjim 

uspehom. Vseh osem trditev je za učence z višjim uspehom predstavljalo večji vpliv pri 

izbiri srednje šole. Za učence z boljšim uspehom so bolj pomembni naslednji dejavniki: 

zanimivost področja šolanja (poklica); moţnost pridobitve štipendije; odnos med učitelji 

in učenci; moţnost spoznavanja drugih in druţenje; moţnost nadaljevanja šolanja; 

občutek osebne varnosti; pomembnost izobraţevalnega programa za kariero; prijaznost 

osebja na šoli. Predvsem gre za dejavnike, ki so povezani s samim šolanjem, 

štipendiranjem, nadaljevanjem šolanja in s tem ustvarjanjem kariere. 

Preglednica 4.30   Statistično pomembne razlike med učenci, ki imajo povprečno 

oceno 3 ali manj in tistimi, ki imajo povprečno oceno več kot 3 pri vprašanju 17 

Št. 

vpr. 
Trditev 

Povpr.  ocena 

(slo+mat+tj) Št. Povprečje 

Standard. 

odklon 

17_1 Zanimivost področja šolanja 

(poklica) 

Niţji uspeh 

Višji uspeh 

60 

102 

3,58  

 4,14 

1,139 

 ,868 

17_3 Moţnost pridobitve 

štipendije 

Niţji uspeh       

Višji uspeh 

60  

102 

3,37  

3,74 

1,178  

1,071 

17_10 Odnos med učitelji in 

učenci 

Niţji uspeh     

Višji uspeh 

60 

102 

3,62  

4,14 

1,151 

  ,879 

17_15 Moţnost spoznavanja 

drugih in druţenje 

Niţji uspeh     60 

102 
3,53 1,142  
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Višji uspeh  3,85  1,120 

17_21 Moţnost nadaljevanja 

šolanja 

Niţji uspeh     

Višji uspeh 
60 

102 

4,00 

 4,56 

1,120  

 ,839 

17_22 Občutek osebne varnosti Niţji uspeh     

Višji uspeh 

60 

102 

3,63 

 3,99 

1,057 

  ,980 

17_23 Pomembnost 

izobraţevalnega programa 

za kariero 

Niţji uspeh     

Višji uspeh 

60 

102 

 

3,52 

 4,16 

 

1,127 

  ,952 

 

17_29 Prijaznost osebja na šoli Niţji uspeh 

Višji uspeh 

60 

102 

3,62  

3,97 

1,180 

  ,917 

Faktorska analiza 

Z namenom opredelitve dejavnikov, ki so vplivali na odločitev učencev o izbiri 

srednje šole, je bila na osnovi trditev vprašanja 17 izvedena faktorska analiza (priloga 

C). S faktorsko analizo smo analizirali povezave med spremenljivkami, tako da smo 

poskušali najti novo mnoţico spremenljivk, ki predstavljajo to, kar je skupnega 

opazovanim spremenljivkam. Cilj je, da ugotovimo, ali so zveze med opazovanimi 

spremenljivkami pojasnljive z manjšim številom posredno opazovanih spremenljivk ali 

faktorjev.  

V prvem koraku smo v model vključili vse spremenljivke vprašanja 17 in izvedli 

KMO in Bartlettov preizkus. Mera KMO za naš preizkus znaša 0,84, kar kaţe na 

primernost korelacijske matrike za analizo. Tudi Bartlettov preizkus je pokazal, da je 

korelacijska matrika značilno različna od enotske.  

V nadaljevanju smo preverili MSA kazalnike na nivoju vsake spremenljivke in 

ocenjene komunalitete, ki nam kaţejo deleţe pojasnjene variabilnosti posamezne 

spremenljivke z vplivom skupnih faktorjev. Na podlagi ocene komunalitet so bili 

razvidni najmanjši deleţi pojasnjene variance z vplivom skupnih faktorjev pri trditvah 

17_27 in 17_28, kar kaţe na prevladujoč vpliv specifičnih dejavnikov na odgovore pri 

obeh navedenih trditvah. Zaradi ugotovljenega sta bili spremenljivki izločeni iz 

nadaljnje analize. V tem modelu je bilo 9 faktorjev, vendar niso bili vsi smiselni. 

Po izločitvi spremenljivk 17_27 in 17_28 je bil faktorski model vnovič ocenjen. 

Ponovno smo preverili komunalitete, ker so se le-te zmanjšale zaradi izločitve 

spremenljivk in zmanjšanja števila faktorjev iz 9 na 4. Zaradi ugotovljenih nizkih 

vrednosti komunalitet pri trditvah 17_1; 17_3; 17_4; 17_14 in 17_15 smo v 2. koraku 

izločili še te spremenljivke. 

Po izločitvi še teh petih spremenljivk smo faktorski model tretjič ocenili. Ponovno 

smo preverili komunalitete in se odločili za model s 4 skupnimi faktorji. 

V 4. modelu smo poskušali oceniti tudi model s 5 skupnimi faktorji, vendar zaradi 

izredno nizkega deleţa variabilnosti vzorca, ki smo ga lahko pojasnili s 5 faktorji (samo 

2,7 % pojasnjene variance), smo se na koncu odločili zgolj za model s 4 skupnimi 
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faktorji, saj smo z njimi pojasnili pribliţno 45 % variabilnosti posamezne spremenljivke 

z vplivom skupnih faktorjev.  

Na podlagi analize grafikona lastnih vrednosti (ang. scree plot) in deleţev celotne 

pojasnjene variance smo se torej odločili za model s štirimi skupnimi faktorji. Glede na 

končno faktorsko rešitev vidimo, da lahko proces odločanja opišemo s štirimi skupnimi 

dejavniki oziroma vidiki, ki so tudi utemeljeni v ţe obstoječih raziskavah. 

Faktor 1 – zahtevnost šole  

Zahtevnost šole je zelo pomemben dejavnik pri izbiri srednje šole. V tem faktorju 

najdemo značilnosti povezane s samo teţavnostjo šole. Za učence je namreč zelo 

pomembno, da se vpišejo na šolo, ki je primerna njihovim zmoţnostim, saj to 

pripomore k uspešnemu zaključku šolanja brez ponavljanj. Tudi vpisni pogoji in 

moţnost nadaljevanja šolanja precej pripomorejo k odločitvi za vpis. 

Faktor 2 – zunanja podoba šole oziroma  značilnosti šole 

Učenci se odločajo za vpis na srednjo šolo tudi na podlagi meril, ki jih daje zunanja 

podoba šole. To je povezano z velikostjo šole in ugledom poklicev, za katere izobraţuje. 

Prav tako pa ta faktor vsebuje zaznane značilnosti same institucije: opremljenost učilnic 

in drugih prostorov, dostop do računalnikov oz. informacijske tehnologije, dostop do 

knjiţnice. Za učence tudi obisk predstavnikov srednje šole na osnovni šoli pripomore k 

zunanji podobi šole, ki jim jo le-ti na ta način soustvarjajo. 

Faktor 3 – možnost zaposlitve 

Na odločitev učencev za vpis v srednjo šolo imajo velik vpliv tudi raznovrstne 

moţnosti zaposlitve po končanem šolanju, torej konkurenčnost poklica na trgu dela.  

Učenci ţe dajejo tudi poudarek pomembnosti izobraţevalnega programa za kariero, 

torej ţe razmišljajo, kaj bodo počeli čez tri ali štiri leta. Zelo pomemben dejavnik, ki 

vpliva na vpis, se jim zdi tudi varnost zaposlitve, ki jim jo nudi izbrani poklic, kot tudi 

dober zasluţek pri opravljanju poklica. 

Faktor 4 – dostopnost in stroški šolanja 

Učenci se odločajo za vpis v srednjo šolo tudi na podlagi meril dostopnosti do šole 

in lokacije srednje šole. Tudi bliţina šole je zelo pomemben dejavnik, ki je povezan 

predvsem s stroški (prevoz, bivanje, literatura), ki jih ima učenec v povezavi z šolanjem. 

Ker ima večina dijakov v višjih letnikih avtomobile, je za njih pomemben dejavnik tudi 

moţnost parkiranja. Učencem je vtis oziroma prijazno okolje, ki ga dobijo o šoli na 

informativnem dnevu ali kakšnem drugem obisku na šoli, med pomembnejšimi 

dejavniki izbire šole.  
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Preglednica 4.31   Matrika faktorskih uteţi za dejavnike odločanja 

Št. 

vpr. 
Dejavnk 1 2 3 4 

17_9 Šolo bom lahko zaključil/a brez 

ponavljanj – prehodnost 

0,706    

17_10 Odnos med učitelji in učenci 0,677    

17_8  Šola, ki jo zmorem 0,554    

17_17 Vpisni pogoji 0,428    

17_29 Prijaznost osebja na šoli 0,409    

17_21 Moţnost nadaljevanja šolanja 0,401    

17_11 Opremljenost učilnic in drugih prostorov  0,745   

17_12 Dostop do računalnikov oz. 

informacijske tehnologije 

 0,606   

17_5 Ugled poklica v druţbi  0,445   

17_6 Velikost srednje šole  0,438   

17_31 Obisk predstavnika srednje šole na 

osnovni šoli 

 0,397   

17_24 Raznovrstne moţnosti zaposlitve – 

konkurenčnost poklica na trgu dela. 

  -0,725  

17_26 Varnost zaposlitve   -0,695  

17_25 Dober zasluţek pri opravljanju poklica   -0,694  

17_16 Moţnost zaposlitve po šolanju   -0,595  

17_23 Pomembnost izobraţevalnega programa 

za kariero 

  -0,476  

17_22 Občutek osebne varnosti   -0,430  

17_30 Moţnost prepisa od drugod in 

priznavanje ţe opravljenih predmetov. 

  -0,268  

17_18 Bliţina šole    -0,745 

17_19 Dostop do šole, moţnost parkiranja    -0,737 

17_20 Prijazno okolje na šoli    -0,527 

17_7 Lokacija srednje šole    -0,505 

17_2 Stroški šolanja (prevoz, bivanje, 

literatura) 

   -0,494 

Načini odločanja 

Odločitev je rezultat procesa odločanja in načina izbiranja. Vsak odjemalec ima 

izoblikovana določena pravila za odločanje o vsakem nakupu, to gotovo velja tudi za 

učence pri odločanju o izbiri srednje šole. Lahko rečemo, da so odgovori s povprečno 

oceno več kot 3 pokazali najpogostejši način odločanja. Najvišjo stopnjo strinjanja 

zaznamo pri trditvah 'Izbral/a bom šolo, ki je primerna mojim sposobnostim in glede na 

mojo vizijo prihodnosti', 'Izbral/a bom šolo za katero sem prepričan/a, da jo bom brez 
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problemov tudi končal/a' in 'Izbral/a bom šolo, ki se je najbolje odrezala potem, ko sem 

primerjal/a vse dejavnike, ki so zame pomembni'. Ti rezultati nam potrjujejo ţe prejšnje 

odgovore učencev, in sicer da učenci izberejo šolo, ki je v prvi vrsti primerna njihovim 

sposobnostim in za katero so prepričani, da jo bodo brez problemov tudi končali. Zato 

se morajo vsaj do neke mere pozanimati o različnih šolah, saj v nasprotnem primeru ne 

bi mogli primerjati dejavnikov, ki so zanje, pri izbiri šole za katero se odločijo, 

pomembni. Vprašanje pa je, koliko informacij imajo, kako kakovostne so te informacije 

in kateri dejavniki so zanje pomembni ter kakšne alternative so si postavili. Najniţjo 

stopnjo strinjanja (2,10) pa zaznamo pri trditvi 'Izbral/a bom prvo šolo, ki bo izpolnila 

minimum zahtev, pričakovanj, ki sem si jih zastavil/a', kar pomeni, da si učenci/ke 

vendarle ne izberejo šole, ki bo izpolnila samo minimum njihovih zahtev in pričakovanj, 

temveč pri odločanju čim bolj upoštevajo svojo vizijo prihodnosti. 

Preglednica 4.32     Načini odločanja 

Št. 

vpr. 
Trditev 

Povprečna vrednost 

Skupaj  Fantje Dekleta 

18_4 Izbral/a bom šolo, ki je primerna mojim 

sposobnostim in glede na mojo vizijo 

prihodnosti. 

4,19 4,31 4,07 

18_5 Izbral/a bom šolo za katero sem prepričan/a, 

da jo bom brez problemov tudi končal/a. 

3,92 4,08 3,76 

18_2 Izbral/a bom šolo, ki se je najbolje odrezala 

potem, ko sem primerjal/a vse dejavnike, ki 

so zame pomembni. 

3,46 3,53 3,39 

18_3 Izbral/a bom šolo, ki so mi jo priporočili 

drugi, ki jo zelo dobro poznajo. 

2,64 2,60 2,68 

18_6 Izbral/a bom šolo, ki je najbliţje mojega 

doma. 

2,60 2,52 2,68 

18_1 Izbral/a bom prvo šolo, ki bo izpolnila 

minimum  zahtev, pričakovanj, ki sem si jih 

zastavil/a. 

2,10 2,04 2,16 

Opomba: 1 – sploh se ne strinjam; 5 – popolnoma se strinjam 

Pri večini vprašanj o načinu odločanja pri izbiri srednje šole ni statistično značilnih 

razlik med učenci z niţjim uspehom in tistimi z višjim, razen pri trditvi 'Izbral/a bom 

prvo šolo, ki bo izpolnila minimum zahtev, pričakovanj, ki sem si jih zastavil/a'. S to 

trditvijo se kot je bilo pričakovati bolj strinjajo učenci z niţjim uspehom. 
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Preglednica 4.33  Statistično pomembne razlike med učenci, ki imajo povprečno 

oceno 3 ali manj in tistimi, ki imajo povprečno oceno več kot 3 pri vprašanju 18 

Št. 

vpr. Trditev 
Povpr. ocena  

(slo+mat+tj) Št. Povprečje 

Standard. 

odklon 

18_1 Izbral/a bom prvo šolo, ki bo 

izpolnila minimum  zahtev, 

pričakovanj, ki sem si jih 

zastavil/a. 

Niţji uspeh     

Višji uspeh 
60 

102 

 

 

2,43   

1,76 

 

 

1,155  

1,045 

 

 

Preverjanje postavljene hipoteze  

Postavljena hipoteza H3: Obstajajo statistično pomembne razlike pri odločanju o 

vpisu v srednjo šolo med učenci, ki imajo v zaključnem spričevalu osnovne šole ocene 

predmetov iz matematike, slovenščine in tujega jezika v povprečju 3 ali manj in tistimi, 

ki imajo ocene iz istih predmetov v povprečju večje kot 3, je delno potrjena. Pri večini 

vprašanj ni statistično značilnih razlik med kategorijama učencev. Značilne razlike so 

navedene in interpretirane pri trditvah vsakega vprašanja. Če torej povzamemo, 

učenci/ke z višjim uspehom dajo večji pomen naslednjim dejavnikom: 

  prednostim pridobitve srednješolske izobrazbe, kot so: širjenju izobrazbe in 

usposobljenosti, večji samostojnosti, selitvi v drug kraj, spoznavanju 

drugačnega načina ţivljenja; 

  informacijam o štipendijah; 

  informacijam o moţnostih nadaljnjega šolanja; 

  priporočilom tistih, ki ţe obiskujejo srednjo šolo ali pa so jo ţe zaključili; 

  osebnemu mnenju prijateljev in druţine (osebni neformalni viri); 

  dijakom, ki ţe obiskujejo to šolo; 

  zanimivosti področja šolanja (poklica); 

  moţnosti pridobitve štipendije; 

  odnosu med učitelji in učenci; 

  moţnostim spoznavanja drugih in druţenju; 

  moţnostim nadaljevanja šolanja; 

  občutku osebne varnosti; 

  pomembnosti izobraţevalnega programa za kariero; 

  prijaznosti osebja na šoli. 

Učenci/ke z niţjim uspehom pa dajo večji pomen sledečim dejavnikom: 

  predstavitvi srednje šole na osnovni šoli; 

  šolskim svetovalnim delavcem;  

  šoli za katero so prepričani, da jo končajo in pridejo do poklica; 
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  oglasom; 

  napisom na oziroma v bliţini šole; 

  svetovnemu spletu – internetu, 

  poklicnim svetovalcem; 

  izbiri šole, ki bo izpolnila minimum zahtev, pričakovanj, ki so si jih zastavili. 

Iz navedenega je razvidno, da so za učence z boljšim uspehom bolj pomembni 

dejavniki v povezavi z informacijami o moţnostih širjenja izobrazbe in štipendiranja, 

torej predvsem informacije o njihovem nadaljnjem izobraţevanju, saj bodo učenci z 

boljšim učnim uspehom po končani srednji šoli nadaljevali s šolanjem na višjih in 

visokih šolah in univerzah, medtem ko se bodo učenci s slabšim uspehom v osnovni šoli 

v večini primerov zaposlili, zato se jim omenjeni dejavniki ne zdijo pomembni. Učenci  

s slabšim učnim uspehom pa večjo pozornost posvečajo dejavnikom, ki bodo utrdili 

njihovo odločitev o izbiri srednje šole. Zato je za njih zelo pomembna predstavitev 

srednjih šol na osnovni šoli, nasveti svetovalnih delavcev in učiteljev, ki jim pomagajo 

pri njihovi odločitvi o izbiri srednje šole in s tem programa, za katerega se bodo 

izobraţevali. Predvsem pa je za njih pomembno, da šolo, za katero se bodo odločili, tudi 

končajo in tako pridobijo poklic.  

4.2 Analiza in interpretacija intervjujev 

Glede na to, da smo v anketi, izvedeni na vzorcu dijakov osmih kranjskih osnovnih 

šol, in sicer v enem devetem razredu vsake šole ugotovili, da lahko srednje šole z 

boljšim razumevanjem učenčevega procesa odločanja, iskanja informacij, pomembnosti 

različnih dejavnikov, vpliva referenčnih skupin in vedenja učencev na splošno, 

pridobijo mnoge pomembne informacije za prihodnje marketinško načrtovanje in 

določitev ciljne publike, ki jo nagovarjajo ter za načrtovanje izobraţevalnih programov, 

ustrezno organiziranost in razporeditev finančnih virov, smo v intervjujih preverjali, 

kako na promocijo gledajo tisti, ki jo v izbrani šoli izvajajo.  

Vzorec udeleţencev (intervjuvancev) v raziskavi je bil namenski, v skladu z ţeljo 

po pridobitvi najbolj reprezentativnih podatkov, kar pomeni, da so bili k sodelovanju 

povabljeni tisti, ki pri omenjeni dejavnosti sodelujejo oziroma največ vedo. Po Merriam 

(1998, 61) namensko vzorčenje temelji na predpostavki, da ţeli raziskovalec odkriti, 

razumeti in pridobiti vpogled in mora tako izbrati vzorec, iz katerega se lahko največ 

nauči oziroma od katerega lahko pridobi največ koristnih informacij.  

V kvalitativno študijo primera so bili tako vključeni 4 udeleţenci šole: socialna 

delavka izbrane šole (1 udeleţenka), ravnatelj šole (1 udeleţenec), vodja programskega 

učiteljskega zbora za poklic frizer (1 udeleţenka) in učitelj praktičnega pouka smeri 

gradbeništva, ki sodeluje v procesu promocije šole (1 udeleţenec). 
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V intervjujih smo uporabili vprašanja idealnega stanja, ki po Merriamovi (1998, 78) 

poizvedujejo za mnenjem in informacijami osebe, ki jo intrvjuvamo. Zanimalo nas je 

njihovo pojmovanje promocije, zato je bila ta vrsta vprašanj najbolj učinkovita. 

Intervjuvancem smo zastavili naslednja vprašanja: 

1. Kaj razumete pod pojmom promocija šole? 

2. Kakšen pomen pripisujete promociji šole in njenih programov? 

3. Kaj je za vas učinkovita promocija? 

4. Kateri so ključni dejavniki za uspešno promocijo? 

5. Katere promocijske aktivnosti šole po vašem mnenju doseţejo največji učinek? 

6. Zakaj se šole s promocijo sploh ukvarjajo? 

7. Kakšen je vaš odnos do promocije šole na splošno in specifično? 

Podatke zbrane s polstrukturiranimi individualnimi intervjuji smo obdelali, jih 

analizirali ter razvrstili v kategorije. Oblikovali smo tri kategorije: pojem in pomen 

promocija šole, ključni dejavniki uspešne in učinkovite promocije in promocijske 

aktivnosti. 

Pojem in pomen promocije šole 

 Iz odgovorov vprašanih lahko razberemo, da je njihovo pojmovanje promocije 

odvisno od smeri izobrazbe, ki jim je dala več ali manj znanja o promociji, predvsem pa 

od tega, kolikšen del njihovih vsakodnevnih delovnih nalog obsegajo promocijske 

dejavnosti.  

Za osebo A pomeni promocija »/…/ predstavitev vseh osnovnih dejavnosti in 

specifik, ki jih šola izvaja in ponuja«. Vzporedno pa gre po njenem mnenju tudi za »/…/ 

predstavitev delovnih pogojev in kadrovskih potencialov, poleg tega pa tudi za prikaz 

izkušenj in uspešnosti dela preteklih let«. Po njenem mnenju je promocija v bistvu »/…/ 

neka reklama za neko dejavnost, oziroma aktivnost, ki jo nekdo izvaja«. Lowelock 

(2001, 17) pa promociji – razen nudenja informacij in obveščanja o prednostih storitve 

– pripisuje tudi spodbujanje kupcev za akcijo. Iz odgovorov osebe A lahko razberemo, 

da promocijo razume predvsem kot predstavitev. To je razumljivo, saj v okviru svojega 

dela vsako leto predstavlja program šole in njegove uspešnosti po osnovnih šolah in na 

raznih prireditvah, sejmih, z namenom privabljanja učencev na poklicno šolo ter redne 

predstavitve izobraţevalnih programov, ki jih organizira za učence 7., 8. in 9. razredov.   

Oseba B na promocijo ne gleda le kot na predstavitev, saj pravi, da je po njenem 

»/…/ promocija najprej predstavitev poklicev, potem predstavitev moţnosti 

zaposlovanja in seveda spodbujanje mladih, da bi se odločili za te poklice«. V promociji 

torej ne vidi le predstavitve poklicev in prednosti ter iskanosti le-teh, temveč tudi »/…/ 

spodbujanje k akciji /…/', kar se ujema s tremi vlogami, ki jih promociji pripisujejo 

Lovelock (2001, 17), Potočnik in Umek (2004, 252). Kotler (1996, 602) pravi, da mora 
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promocija zajeti vse faze, od spoznavne stopnje, ko kupcem vzbudimo pozornost, preko 

čustvene stopnje, ko v kupcu vzbudimo zanimanje in ţeljo za nakup, do vedenjske 

stopnje, ko se kupec odloči za nakup. 

Tudi oseba C na promocijo gleda širše in upošteva spoznanja stroke, saj pravi, da je 

zanjo »/…/ promocija neka razlaga, neka predstavitev nečesa oziroma neka 

komunikacija s ciljno javnostjo, ki je za nas pomembna in ki ji ţelimo nekaj sporočiti«. 

Tudi Trnavčevičeva (2008, 8) pravi, da je eden od namenov komuniciranja promocija 

šole, s ciljem pridobiti dijake in ohranjati dobre odnose z obstoječimi dijaki in njihovimi 

starši. Pri promociji šole gre namreč za podajanje promocijskih sporočil o koristih, ki jih 

bodo odjemalci imeli, če se vpišejo v določeno šolo oz. izobraţevalni program.  

Kotler in Keller (2006, 536) opredeljujeta marketinško komuniciranje kot sestavni 

del marketinškega spleta in zajema vse tiste aktivnosti, s katerimi informira, spominja, 

prepričuje in povezuje odjemalce s ponudniki. Marketinško komuniciranje lahko 

razumemo kot sestavino managerskih procesov, s pomočjo katerega se organizacija 

poveţe s svojimi odjemalci. Obsega vse komunikacijske aktivnosti s katerimi 

organizacija obvešča in preprečuje odjemalce o svojih izdelkih in storitvah (Fill 2006, 

18–20). Je eden najbolj vidnih elementov marketinškega spleta, katerega namen je 

zadovoljiti potrebe in ţelje odjemalcev. 

Marketinško komuniciranje na osnovni ravni pomeni informiranje in zavedanje 

odjemalcev, kaj neka organizacija ponuja. Z marketinškim komuniciranjem organizacija 

obenem spominja odjemalce na koristi, ki so jih imeli s preteklimi menjavami in jih ţeli 

prepričati, da jih ponovijo. Pri marketinškem komuniciranju izobraţevalnih organizacij 

ne gre toliko za pospeševanje prodaje, temveč gre za, kot pravi Trnavčevičeva (2008, 

39), podajanje promocijskih sporočil o koristih, ki jih bodo imeli odjemalci, če se 

vpišejo v določeno šolo oz. izobraţevalni program, saj promocija šole pomeni, da vemo 

s kom komuniciramo in kaj ta uporabnik s seboj prinaša, in sicer v smislu potreb, 

pričakovanj in ţelja. Tudi Devetak (2002, 41) pravi, da je marketing v izobraţevalnih 

organizacijah več kot sredstvo prodaje. Je sredstvo načrtovanja in upravljanja 

izobraţevalnih odnosov in izmenjav med različnimi javnostmi. O marketinškem 

ravnanju šol govorimo, ko v šoli in zunaj nje potekajo dejavnosti, ki prinašajo 

konkurenčno prednost na trgu izobraţevalnih storitev. 

Oseba D pa promociji pripisuje predvsem informativno vlogo, saj promocijo 

razume kot »/…/ popolnoma vse dejavnosti, ki so namenjene temu, da se neka 

informacija širi«. Medtem Devetak (2000, 183) vlogo in pomen promocije vidi v tem, 

da ponudnik na različne načine informira kupce izdelkov ali storitev, ki jih ponuja in 

pravi, da je »/…/ promocija sestavni del marketinškega spleta, ki zajema vse tiste 

aktivnosti, s katerimi informira, spominja, prepričuje in povezuje potrošnike s 

prodajalci«. 

Oseba A promocijo vidi kot neko reklamo. Različni avtorji pogosto gledajo na 



Analiza in interpretacija rezultatov 

98 

reklamo kot nekaj negativnega. Hunt in Grunig (1995, 335) reklamo enačita z izrazom 

oddajni oglas in poudarjata, da se v primeru reklame avtor sporočila – in ne gledalec ali 

poslušalec – odloči, koliko časa bo namenil zbujanju pozornosti, koliko razvijanju in 

podpiranju teme, koliko povzemanju in koliko spodbujanju k odzivu. Menita, da 

oddajni oglasi premorejo tudi čutno dimenzijo zvoka in slike oziroma gibanja, kar 

pripomore k večji učinkovitosti. Trstenjak (1983, 179) pa poudarja, da je prvoten namen 

reklame sicer res informacija in komunikacija, vendar se je v hitenju za dobičkom njen 

prvotni namen izrodil in tako spravil reklamo na slab glas. Avtor namreč meni, da 

teţišče reklame ni le gola publiciteta ali sporočilo javnosti, saj reklama vsebuje tudi 

prigovarjanje in vabilo. Trdi, da je zato »/…/ navaden oglas manj kot reklama, 

stopnjevanje reklame pa je ţe propaganda, ki ima izrazitejši ideološki in politični 

vidik«. Trstenjak (1983, 183) tudi meni, da je vsaka reklama za uporabnika hkrati 

signal, simbol in motiv. Tudi Jowett in O'Donnell (1992, 2) trdita, da reklama (ang. 

propaganda) v najbolj nevtralnem smislu pomeni razširiti in promovirati posamezne 

ideje. Navajata, da ima beseda propaganda latinski izvor, ki pa je kasneje izgubila svojo 

nevtralnost, tako da danes sporočilo, identificirano kot propaganda pomeni nekaj 

negativnega in nepoštenega. Avtorja v nadaljevanju (1992, 8–15) tudi navajata, da je to, 

kar je za nekoga propaganda, za drugega izobraţevanje, kar je vsekakor pomislek, ki 

velja tudi za promocijo šole, ki jo šola izvaja med bodočimi učenci in njihovimi starši. 

Trdimo lahko, da promocijo šol vsekakor ne moremo enačiti s propagando oziroma 

reklamo, čeprav morajo tudi zanjo veljati lastnosti, ki jih Jowett in O'Donnell pripisujeta 

beli propagandi, ki prihaja iz vira, ki je identificiran kot korekten, informacija v 

sporočilu pa poskuša biti točna. Propaganda ima namreč vse preveč negativen prizvok, 

saj tako, kot trdita avtorja (1992, 212), vključuje spremembo druţbenih mitov in 

stereotipov, ki so pogosto globoko vključeni v kulturo druţbe. Cilj propagande kot 

enosmernega procesa je v glavnem doseči sprejemanje ideologije propagandista, kar pa 

vsekakor ni cilj promocije šol. 

Medtem ko oseba A pravi, da je glavni namen promocije predstavitev vseh 

osnovnih dejavnosti in specifik, ki jih šola izvaja in ponuja, pa vidi oseba B pomen 

promocije veliko širše, saj pravi, da je potrebno »/…/ vzpostaviti neko prepoznavnost 

nas samih /…/« in takoj doda, da je med vsemi promocijskimi tehnikami zanjo 

najpomembnejša osebna prodaja, kar se ujema s trditvijo Devetaka (2000, 189), ki 

pravi, da je osebna prodaja razmeroma draga, a izredno učinkovita. Oseba C pa vidi 

pomen promocije predvsem v njeni tretji fazi – spodbujanju zaposlovanja in odločanja 

za obrtniške poklice, ki so na trgu dela zelo iskani. Oseba D pa meni, da je pomen 

promocije predvsem v širjenju informacij o poklicnem izobraţevanju ter spreminjanju 

miselnosti širše druţbe o pomenu poklicev. To pa je prva od šestih ravni nakupne 

pripravljenosti porabnika, kot jih definira Kotler (1996, 603), ki našteva zavedanje, 

poznavanje, všečnost, dajanje prednosti, prepričanje in nakup. Oseba D tudi meni, da je 



Analiza in interpretacija rezultatov 

99 

baza vsakega človeka šola in praksa ter kot rezultat obojega – ustvarjanje v poklicu, za 

katerega se odločiš. 

Na vprašanje, kaj je zanje učinkovita promocija, sogovornica A pravi, da je to »/…/ 

čim bolj neposredna in konkretna predstavitev poklicev bodočim potencialnim 

uporabnikom storitev šole, to je bodočim dijakom«. Za najbolj učinkovite so se po 

njenem mnenju do sedaj pokazala razne 'delovne delavnice', v katerih so si bodoči dijaki 

pridobili lastne izkušnje o nekem poklicu, seveda pod strokovnim vodstvom učitelja 

šole. »V te dejavnosti pa morajo biti v prvi vrsti vključeni tudi dijaki šole, ki svoje 

izkušnje v zvezi s šolanjem posredujejo mlajšim«, še doda oseba A. 

 Oseba B pa dodaja, da je »/.../ učinkovita promocija kompleksna, saj mora poleg 

promocijskih dogodkov zajemati tudi druge tehnike in kanale, kot npr. pisna gradiva,  

oglaševanje v medijih, osebno prodajo, odnose z javnostmi, vse z namenom, da se na ta 

način vpliva na stališča in vrednote ostale javnosti, širše mnoţice od staršev, lokalne 

skupnosti, obrtne zbornice do podjetij in obrtnikov«. Vse te javnosti namreč posredno in 

neposredno vplivajo na ugled šole v javnosti. Oseba C pa izpostavlja kot zelo 

pomemben »/…/ osebni stik z večjimi skupinami po šolah ali na zaposlitvenih sejmih in 

s posamezniki«. Poudarja, da »/…/ sodelovanje z različnimi organizacijami in društvi 

ter spoznavanje lokalne skupnosti, skozi katerega organizacija gradi svoj imidţ in širi 

svoj glas do ciljnih javnosti, ki jih opredeljuje predvsem kot dijake in njihove starše«. 

Kotler (1996, 997) in Devetak (2000, 187) tovrstne dogodke uvrščata med odnose z 

javnostmi, pri čemer Devetak poudarja, da organizacija lahko dosega ustrezen imidţ le 

preko obojestransko zadovoljivega komuniciranja, ki temelji na odprtem in 

demokratičnem delovanju organizacije in javnosti. Kotler (1996, 609) ob tem posebej 

opozarja na pomen oblikovanja priporočilnih kanalov, torej prav na to, kar poudarja tudi 

oseba C, ki dodaja še »/…/ oglaševanje na spletnih straneh podjetij kot tudi Obrtne 

zbornice, razpise in promocijske članke v lokalnih in regionalnih časopisih ter pisna 

promocijska gradiva«. Opozarja, da namen izdelave pisnih promocijskih gradiv pogosto 

ni doseţen zaradi teţav z razpošiljanjem preko posrednikov po šolah in meni, da bi bil 

namen doseţen z direktnimi predstavitvami šole, njenih poklicev oziroma programov, 

njenih usmeritev in potreb po kadrih ciljnim skupinam, torej učencem, ki izkazujejo 

potencial za poklice, za katere šola izobraţuje in seveda njihovim staršem. Vrste in 

kanale promocije z njenim namenom širše povezuje tudi oseba D, ki meni, da je treba, 

»/…/ če ţelimo doseči svoj namen, promocijo poklicev, začeti ţe pri majhnih otrocih v 

vrtcih in potem preko vseh razredov osnovne šole začenši od prvega«. Poudarja pa, da 

pri tem igrajo veliko vlogo starši in vzgojitelji ter učitelji, ki imajo pri tej starosti velik 

vpliv. 

Iz vseh odgovorov lahko razberemo, da je odnos vprašanih do promocije pozitiven 

in da promociji šole vprašani pripisujejo velik pomen. Oseba A pravi, da »/…/ ţe samo 

dejstvo, da promocija informira, vodi do sklepa, da je koristna«. Njeno korist vidi 
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predvsem v tem, da »/…/ učencem osnovnih šol predstavi posamezna poklice, da le-ti 

sploh zvedo, da poklici obstajajo in kakšna pot vodi do njih«. Meni pa, da bi bila lahko  

promocija poklicev v srednjih šolah boljša. 

 Še večji pomen pa promociji pripisuje oseba B, ki pravi, da »/…/ je promocija 

pozitivna v večini primerov in da je tudi večina odzivov posameznikov nanjo 

pozitivna«. Vendar pa dodaja, da je treba v promocijo, če naj bo pozitivna, vključiti čim 

več idej, sicer si postanejo promocijske aktivnosti preveč podobne, dolgočasne in ne 

dosegajo svojega namena. Zato naj bi bili v te aktivnosti vključeni vsi zaposleni in ne 

samo posamezniki, saj se s tem nabor idej veča in tudi učinki promocije so zato boljši. 

Predvsem pa poudarja, da »/…/ morajo to, kar se pri promocijskih aktivnostih obljublja, 

s svojim delovanjem tudi dokazati in delati tisto, kar se obljublja«. Povedano se ujema  

z osnovnimi načeli odnosov z javnostmi, ki jih navaja Devetak (2000, 188), to pa so 

resničnost, jasnost ter enotnost besed in dejanj, dodaja pa še zaupanje ter skladnost z 

okoljem, v katerem izvajamo določeno komuniciranje. 

Tudi oseba C vidi predvsem pozitivne strani promocije, meni pa, da »/…/ so še 

vedno moţnosti odprte in se da kaj novega narediti«. Poudarja tudi, da »/…/ je treba za 

uspešno promocijo povezati različne dejavnike, od učencev in dijakov, šole in njihove 

svetovalne sluţbe kot tudi starše in razne institucije, od Obrtne zbornice, podjetij in 

obrtnikov do lokalne skupnosti kraja«. Vključevanje staršev zagovarja tudi Ţeljeznov 

Seničarjeva (2006, 13), ki poudarja, da imajo starši izreden pomen pri razvoju poklicnih 

pričakovanj, ambicij, vrednot do dela ter poklicnega in učnega uspeha učencev. Prav 

starši dajejo namreč, po njenem mnenju, s svojo vrednostno drţo, odnosom do dela in 

posameznih poklicev mladostniku okvir, v katerem razmišlja ali se odloča. Meni, da je 

tudi staršem potrebno pripraviti vsebinsko zanimive in atraktivne predstavitve. Opozarja 

pa, da so starši sicer pomemben dejavnik, da pa na poklicno odločanje vplivajo tudi 

drugi dejavniki, kar se ujema z rezultati naše raziskave. 

Oseba D predvsem poudarja, da »/…/ promocija ne more biti nekaj, kar se dela na 

silo, saj je takšna promocija neprepričljiva in meni, da so najboljši promotorji tisti 

ljudje, ki v to, kar promovirajo, res verjamejo in to delajo s srcem, saj lahko le takšni 

ljudje navdušijo nekoga drugega. 

Ključni dejavniki uspešne in učinkovite promocije 

Po mnenju osebe A so ključni dejavniki za učinkovito promocijo »/…/ neposredni 

stiki z javnostmi, s katerimi se oblikujejo in ohranjajo dobri odnosi in posledično 

dviguje ugled šole v očeh javnosti«. Odnosi z javnostmi so upravljalska aktivnost, s 

katero skuša šola oblikovati stališča vseh zainteresiranih skupin (učiteljev, medijev, 

občinskih organov, podjetij, obrtne zbornice ipd). S pomočjo dialoga med srednjo šolo 

in javnostmi lahko šola prilagodi svojo pozicijo in strategijo (Snoj in Gabrijan 2000, 

360). Šola lahko doseţe ugodne rezultate z javnostmi tudi na raznih predavanjih, 
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seminarjih, kjer pedagoški delavci strokovno predstavljajo svoje delo in storitve. 

Za osebo B pa je ključni dejavnik uspešne promocije »/…/ uspešno delo šole in s 

tem uspešnost njenih dijakov, zadovoljstvo staršev, sodelovanje na raznih prireditvah in 

pri drugih akcijah v kraju, povezovanje z različnimi organizacijami v bliţini šole, 

pojavljanje v medijih (šolska glasila, krajevna glasila kot Kranjčanka, regijska glasila 

npr. Gorenjski glas) ter športni in drugi doseţki dijakov na raznih tekmovanjih. Oseba C 

pa pravi, da je za uspešno promocijo šole najprej »/…/ potrebna segmentacija zunanjih 

uporabnikov izobraţevalnih storitev, kajti vedeti mora, kdo so največji odjemalci 

kadrov, ki jih šola izobraţuje. Šola mora storitev prilagoditi ne le učencem in njihovim 

staršem, temveč tudi fakultetam, podjetjem, obrtnikom, organizacijam, ki v 

nadaljevanju izobraţujejo njihove diplomante oziroma jih zaposlujejo«. 

Oseba D pa dodaja, da »/…/ šola mora za uspešno promocijo vzpostavljati dobre 

odnose tudi z raznimi dobavitelji oziroma organizacijami, ki šolo oskrbujejo s hrano, 

knjigami ali zanjo opravljajo določeno storitev (npr. prevoz učencev, čiščenje prostorov, 

vzdrţevanje in podobno). To so namreč njeni partnerji, brez katerih šola ne bi bila 

sposobna dijakom ponuditi vsega, kar od njene storitve pričakujejo«. To so javnosti, za 

katere pravita Trnavčevičeva in Zupanc Gromova (2000, 69), ki o šoli gradijo svoje 

mnenje in bolj ali manj s šolo sodelujejo pri gradnji njenega ugleda v javnosti, saj po eni 

strani sami prenašajo vtis o šoli, po drugi pa sta od njihove storitve odvisna prav ta vtis 

in ugled šole. Zato mora šola opredeliti dobavitelje, koristi, ki jih ti v menjalnem odnosu 

s šolo pričakujejo in koristi, ki jih imajo od njih učenci in sama institucija. 

Vprašani torej zajamejo dve dimenziji promocije: tisto, ki je značilna za storitve 

(izvajalec storitve je pomemben dejavnik zadovoljstva in s tem promovira storitev in 

organizacijo, v kateri se storitev izvaja, odjemalec – učenec – kot promotor šole) in 

tisto, ki zajema oblike promoviranja šole. Promocija storitev so namreč tiste aktivnosti v 

srednji šoli, ki tvorijo kvaliteto pouka in bivanja (vrhunski pristop in vrhunska 

tehnologija) in so vrednote šole, kamor spada transparentno komuniciranje z uporabniki, 

ki temelji na zaupanju in pripadnosti, ponudba nadstandardnih storitev šole (interesne 

dejavnosti, šole v naravi ind.), pestra ponudba svetovalnih storitev za dijake, starše in 

učitelje.  

Zunanje javnosti šolo pogosto ocenjujejo po obnašanju, nastopih učencev in 

učiteljev, glede na ugled vodstva šole, po rezultatih na tekmovanjih ali izpitih itn.  

Vsemu temu pa lahko dodamo, da zunanje javnosti šolo ocenjujejo tudi glede na 

vključevanje v delovni proces v podjetjih ali pri obrtnikih v času počitnic ali pri 

obveznem proizvodnem delu, pri dualnem sistemu preko dela pri obrtnikih, preko 

pripravništva itn. V očeh učencev in staršev se po mnenju Webstra, Owna in Croma 

(1993, 65) podoba šole ustvarja glede na skrb za učence, odprtost za pobude in drugačna 

mnenja, pogoje za delo in učenje, dobro organizacijo pouka in nadstandardnih storitev, 

pozornost, raven zadovoljevanja potreb in interesov učencev. 
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Vsi vprašani pa na tak ali drugačen način pravijo, da je najbolj pomemben ključni 

dejavnik za uspešno promocijo koordiniran pristop cele šole: posameznih oddelkov, 

aktivov in nasploh vseh zaposlenih (tudi hišnika, čistilke in drugih), ne pa samo nekaj 

posameznikov, 'entuziastov', ki se zavedajo pomena promocije in jo na različne načine 

izvajajo, predvsem po svoji intuiciji. Oni sicer izvajajo razne aktivnosti, vendar pa 

dajejo evalvaciji oziroma kritičnemu ovrednotenju teh aktivnosti premalo poudarka. 

Zato je promocija velikokrat neusklajena in nekoordinirana. Učinkovita promocija, ki 

pritegne učence k vpisu, pa zahteva sistematičen pristop. Cilji promocije morajo biti 

predvsem jasno opredeljeni, saj moramo vedeti, kaj ţelimo z njo doseči. Zato jo je 

potrebno načrtovati, izvajati in evalvirati. 

Promocijske aktivnosti 

Poleg ţe vseh predhodno naštetih promocijskih aktivnosti pa sogovorniki 

opozarjajo še na nekatere druge. Oseba A kot eno pomembnejših promocijskih 

aktivnosti navaja »/…/ nudenje, oziroma organiziranje delovne prakse dijakom v času 

izobraţevanja na šoli in pri zasebnikih ali podjetjih, saj se mnogi v istem podjetju ali 

obrtniku kasneje tudi zaposlijo«. To se ujema s pozitivnimi izkušnjami osebe B ter 

trditvami Wolffa in Franka (1993, 32), da je ena od koristi prakse za dijake tudi ta, da 

tudi v času počitnic oziroma obvezne delovne prakse nabirajo praktične izkušnje, ki so 

ţe usmerjene k njihovemu poklicnemu cilju. Pridobijo pa tudi prav posebna dodatna 

znanja in sposobnosti, ki so lahko njihova dodatna prednost na trgu dela. Poleg 

naštetega oseba B našteva še »/…/ oglaševanje v medijih, pisna gradiva, sodelovanje s 

priznanimi strokovnjaki in podjetji, ki dijakom nudijo predavanja, s katerimi jim 

pripravijo zanimive strokovne izzive«. Meni namreč, da se na tak način med dijaki širi 

dober glas o določeni organizaciji, kar potrjujeta tudi Ule in Kline (1996, 234―235), ki 

pravita, da so prav socialni stiki eden glavnih virov potrošnikovih informacij. Še zlasti 

če je potrošnik, v tem primeru učenec, globoko vpleten v nakup, a nima dovolj 

predhodnih izkušenj in znanja. Oseba C med konkretne aktivnosti uvršča »/…/ 

pojavljanje v medijih, promoviranje doseţkov učiteljev šole, aktivnosti svojih 

strokovnjakov v strokovnih zdruţenjih, redne obiske predstavnikov šole na osnovnih 

šolah, ki naj bi poleg predavanj izvajali tudi delavnice, ki učencem čim bolj pribliţajo 

poklice, za katere se bodo izobraţevali«. Tovrstne aktivnosti tudi Devetak (2000, 188) 

uvršča med zelo učinkovite načine promocije. Prav tako so rezultati naše ankete 

pokazali, da so osebne predstavitve predstavnikov srednje šole na osnovni šoli eden od 

bolj pomembnih faktorjev pri izbiri srednje šole. Oseba D pa meni, da je potrebno vse 

aktivnosti po vseh moţnih kanalih še bolj redno in še bolj intenzivno nadaljevati. 

Poudarja, da je pomembno, da pri promocijskih aktivnostih sodelujejo vsi člani 

organizacije, kar se ujema z mnenjem Devetaka (2000, 196), da na uspešnost 

promocijskih aktivnosti poleg organiziranosti in sposobnosti vplivata prav motivacija in 
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stimulacija vseh zaposlenih, zlasti pa odgovornih strokovnjakov. Oseba D nadaljuje z 

razmišljanjem, da vseh promocijskih niti še nimajo dovolj dobro napeljanih, da bi bilo 

vedno vse organizirano in jasno, kdo in po katerem kanalu jih bo vodil, ampak se 

pripravljajo za vsak primer posebej. Uspeh promocijskih akcij vidi predvsem v tem, da 

se vsako leto vpis na šolo povečuje, da je tudi uspeh učencev, ki se vpišejo na šolo 

vsako leto boljši in da tudi dijaki na šoli dosegajo vse boljše uspehe, predvsem pa jih 

vsako leto več nadaljuje s šolanjem v programu 3 + 2, v katerem dosegajo presenetljivo 

dobre rezultate. Po občutku ocenjujejo, katere promocijske tehnike so najučinkovitejše, 

saj raziskave ali evalvacije o tem še niso naredili. Oseba C pa vidi uspeh promocijskih 

aktivnosti tudi v tem, da so podjetja in predvsem obrtniki, pri katerih dijaki šole 

opravljajo svojo delovno prakso in se mnogi pri njih kasneje tudi zaposlijo, zadovoljni z 

učenci in zato tudi povprašujejo po novih. Oseba B pa poudarja, da je zelo pomembno 

tudi zadovoljstvo, ki ga starši izraţajo s šolo oziroma s programi za poklice, za katere se 

izobraţujejo njihovi otroci, saj le-ti po njihovem mnenju radi hodijo v šolo in jih poklici 

veselijo, v šoli se dobro počutijo, saj imajo z večino učiteljev zelo dobre odnose. 

Pravijo, da starši z zadovoljstvom vedno poudarjajo, da njihovi otroci raje hodijo v 

srednjo šolo, kot so prej v osnovno in tudi dosegajo znatno boljše rezultate kot prej. 

Pridobili so na samozavesti in zaupanju vase, ki ga prej niso imeli. Ti starši svoje 

zadovoljstvo prenašajo na znance, sorodnike, prijatelje, sosede in tako sami najbolje 

izvajajo promocijo šole, ki se širi od ust do ust.   

 Iz odgovorov lahko razberemo, da se vsi vprašani sicer zavedajo poglavitnih 

korakov pri oblikovanju celovitega promocijskega programa, kot jih definira Kotler 

(1996, 599), torej določitve ciljnega občinstva, opredelitev ciljev komunikacije, 

oblikovanje sporočila, izbire komunikacijskih kanalov, določitev proračuna, izbire 

promocijskega spleta ter merjenje učinkovitosti pa tudi organiziranje in upravljanje 

povečane marketinške komunikacije, a se enkratnih in rednih akcij lotevajo bolj ali 

manj nenačrtno, v skladu s svojim znanjem, časom in finančnimi sredstvi, ki jih imajo 

na voljo. Ker pa Devetak (2000, 189) poudarja, da je treba pred oblikovanjem 

promocijskih aktivnosti za dosego večje učinkovitosti izvesti raziskave ponujenih 

storitev in ciljnega občinstva ter razpoloţljivih medijev, lahko iz odgovorov tudi 

strnemo, da do sedaj kakršnekoli raziskave ni bilo narejene, bi pa o tem v prihodnje 

vsekakor morali razmišljati. Devetak (2000, 205) velik pomen pripisuje tudi merjenju 

učinkovitosti promocije ter analizi teh informacij. Trdimo lahko, da šola svoje učinke 

meri predvsem skozi število in uspešnost vpisanih učencev. 

Tudi Potočnik (1996, 239) namreč opozarja, da lahko promocijsko sporočilo sproţi 

pozitivne ali negativne učinke, ki jih deli v tri skupine: 

 fiziološki učinek (zbujanje pozornosti), 

 psihološki učinek (zanimanje in ţelja) ter  
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 prodajni učinek (nakup). 

Opozarja, da zlasti merjenje psihološkega učinka zahteva poznavanje raziskovalnih 

metod psihologije in sociologije, da pa ne moremo vedno z gotovostjo trditi ali je 

doseţeni uspeh ali neuspeh rezultat samo dobrih ali slabih promocijskih akcij. Pravi, da 

zato organizacije z anketiranjem merijo, koliko ciljnih oseb je sploh prišlo v stik z 

oglasom (obseg oglaševalskega dometa) in koliko teh oseb je oglas tudi resnično 

opazilo in zaznalo (obseg oglaševalskega vpliva), ugotavljajo pa tudi, kako so si 

naslovniki zapomnili oglasno sporočilo (čas pomnenja). 

V intervjujih je bilo torej izpostavljeno, da je promocija koristna in potrebna, ne le 

zato, da šola pride v stik s svojo ciljno javnostjo in se ji predstavi, temveč je pomembna 

tudi za spreminjanje miselnosti o poklicnem izobraţevanju, spodbujanje in delno tudi 

vplivanje na vpis na omenjena področja. 

Sogovorniki naštevajo mnoge promocijske kanale in tehnike, ki se jih posluţujejo 

pri izvajanju promocijskih aktivnosti. Na prvo mesto pa postavljajo osebne stike, ki jih 

naveţejo na obiskih po osnovnih šolah, kjer predstavljajo poklice, za katere izobraţuje 

omenjena šola, organiziranje delavnic na šoli za predstavitev poklicev v katere so 

osnovnošolci aktivno vključeni in preko katerih šola gradi svoj imidţ, informativne 

dneve, dneve odprtih vrat. Tudi sodelovanje na raznih sejemskih prireditvah, kjer 

učitelji skupaj z dijaki predstavljajo poklice, se jim zdi pomembno pri razpoznavnosti in 

utrjevanju podobe v javnosti. Dodajajo jim tudi pisna gradiva ter promoviranje šole in 

doseţkov svojih dijakov na raznih tekmovanjih v medijih in na spletnih straneh. 

Zavedajo se, da je njihova promocija poklicev, za katere izobraţuje izbrana šola, 

učinkovita le pri tistih dijakih, ki nimajo prevelikih ambicij v zvezi z nadaljevanjem 

šolanja in imajo v osnovni šoli nekoliko slabši učni uspeh oziroma povedano z drugimi 

besedami, učenje takšnim učencem ni ravno vrlina in interes. Imajo pa razvite ročne 

spretnosti, čut za estetsko oblikovanje in ustvarjanje, predvsem pa imajo veselje za 

vedno nove izzive in kreativnost na poklicnem področju. Strinjajo se, da je še bolj kot 

doslej potrebno intenzivno izvajati promocijo ţe pri majhnih otrocih (v vrtcih) in v 

niţjih razredih osnovne šole od prvega razreda dalje in pri tem povezati vse dejavnike, 

torej dijake, šolske svetovalne sluţbe, podjetja, obrtnike. Poudarjajo pa pomen 

vključevanja staršev, saj prav starši s svojim odnosom do poklicnih področij običajno 

oblikujejo mladostnikov okvir, v katerem se bo odločal. Kritično ugotavljajo, da so pri 

promociji, ki jo izvajajo, še vedno rezerve in da bi morali biti v promocijo vključeni vsi 

zaposleni, ne le posamezniki kot doslej. Morajo pa biti motivirani in stimulirani, vanjo 

povsem verjeti in imeti močno podporo vodstva šole. Posebej poudarjajo, da morajo 

promovirati in obljubljati le tisto, kar v resnici počnejo. Predvsem pa je nujno na koncu 

promocijskih aktivnosti narediti evalvacijo in analizirati uspešnost in učinkovitost vseh 

aktivnosti, ki so bile narejene v tej smeri. 
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Odgovori na raziskovalna vprašanja 

Z izvedenimi intervjuji smo dobili odgovore na vsa tri raziskovalna vprašanja. 

 Kako izbrana poklicna šola izvaja promocijo svojih poklicev in izobraževalnih 

programov? 

Intervjuvanci so mnenja, da šola promocijo svojih poklicev izvaja razmeroma 

uspešno, saj je ţe nekaj let zaznati rahlo povečan vpis učencev v njene programe. Pri 

sami izvedbi promocije se posluţujejo različnih orodij in tehnik marketinškega 

komunikacijskega spleta. Najučinkovitejši pa se jim zdijo promocijski dogodki, kot so 

informativni dan, dan odprtih vrat, razne sejemske prireditve, predstavitvena predavanja 

in delavnice. To pa predvsem zato, ker gre pri teh dogodkih za neposreden stik s 

potencialnimi kandidati za vpis v šolo. Pri teh dogodkih namreč sodelujejo tako učitelji 

kot dijaki, ki ţe obiskujejo to šolo. Takšni osebni stiki učiteljev in dijakov z učenci 

oziroma s šolo, iz katere prihajajo sedanji in bodoči učenci, zagotovo krepi partnerstvo 

in sodelovanje med šolami. Namen takih srečanj namreč ni le v tem, da šola pridobi 

nove učence/dijake, marveč tudi da zagotovi pravilno svetovanje. Tudi rezultati ankete 

so pokazali, da imajo pri izbiri srednje šole največji vpliv informacije, ki jih dobijo 

učenci od dijakov, ki ţe obiskujejo to šolo, saj so jim podobni, podobno razmišljajo in 

imajo enak vrednostni sistem. Takoj za promocijskimi dogodki so vprašani uvrstili 

pisna gradiva in med njimi na prvem mestu publikacijo šole, ki je v slovenskem 

šolskem prostoru obvezen način komuniciranja šole z učenci in njihovimi starši, 

katerega namen je informiranje le-teh z dejavnostmi in organiziranostjo šole. 

Promocijska funkcija publikacije se kaţe pri oblikovanju podobe šole v širši javnosti.  

Prepričani pa so tudi, da bi pri promociji morali biti udeleţeni vsi deli šole in ne 

samo posamezniki, ki organizirajo le kakšne enkratne akcije, promocijski dogodek in 

promovirajo določen program ali dejavnost. Marketing je namreč kompleksnejši in je 

zanj značilna procesnost, ki je v šolski praksi izjemno pomembna, saj pogosto 

zasledimo le nekaj faz marketinškega procesa, kot so promocija in načrtovanje 

dejavnosti. Na evalvacijo in stroškovno opredelitev dogodka ter nenazadnje tehtanje 

med stroški in profitom pa se prevečkrat pozabi.  

 »Kako učinkovita je po mnenju udeležencev v raziskavi promocija, ki jo izvaja 

obravnavana šola pri pridobivanju dijakov k vpisu«? 

Pri izvajanju promocije šole je po mnenju udeleţencev v raziskavi še veliko 

manevrskega prostora, saj je le-ta precej neusklajena in nekoordinirana, vsak dela po 

svojem občutku oziroma kot najbolje zna. Potreben bi bil sistematičen pristop, ki bi tudi 

evalviral oziroma kritično ovrednotil promocijske aktivnosti. Vendar kljub temu da je 

potrebno na tem področju še veliko storiti, pa šola ţe nekaj let beleţi naraščanje vpisa 

učencev v svoje programe. Temu je verjetno delno vzrok tudi moţnost nadaljevanja 
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šolanja v programu 3+2, ki ga je šola dobila pred tremi leti in strokovno-tehničnem 

programu, ki ga je uvedla pred dvema letoma. Delno pa je verjetno k temu vendarle 

pripomogla promocija šole, ki jo izvajajo poleg socialne delavke še redki posamezniki 

šole, predvsem 'entuziasti', ki se zavedajo pomena promocije za razvoj in obstoj šole. 

Zato so vprašani prepričani, da je manevrski prostor glede marketinških aktivnosti še 

ogromen in da bi bili rezultati na tem področju lahko še veliko boljši. 

Kakšen pomen pripisujejo promociji šole in svojih programov tisti, ki pri omenjeni 

dejavnosti sodelujejo oziroma največ vedo?  

Izvajalci promocije obravnavane šole promociji seveda pripisujejo velik pomen. 

Zavedajo se njenih dolgoročnih učinkov in dejstva, da danes vse šole na tak ali 

drugačen način izvajajo promocijo svojih programov oziroma poklicev, za katere 

izobraţujejo, s ciljem, da privabijo čim več učencev. Zaradi konkurence, ki je vse bolj 

prisotna tudi na izobraţevalnem trgu, mora šola določiti svojo strategijo konkurenčnega 

poloţaja glede na konkurenčne šole (in druge izobraţevalne organizacije), s katerimi se 

bo srečala na svojem ciljnem trgu oziroma s katerimi se bo potegovala za iste učence, 

finančna sredstva ali naklonjenost okolja. Zato mora šola ugotoviti, katere prednosti in 

slabosti ima v primerjavi z ostalimi šolami, s katerimi se srečuje ali se bo v prihodnosti 

srečala na istem trgu bodočih učencev, ugotoviti mora torej konkurenčno pozicijo. 

Kotler in Foxova (1995, 230) opredeljujeta pozicioniranje kot proces utrjevanja in 

ohranjanja določenega poloţaja v smislu celotne podobe in ponudbe, tako da institucija 

ali njeni programi zasedajo jasno in koristno mesto v zavesti ciljnih kupcev. 

Zunanje javnosti šolo pogosto ocenjujejo po obnašanju, nastopih dijakov in 

učiteljev, glede na ugled vodstva šole, po rezultatih na tekmovanjih in izpitih itn. Šolo 

pa zunanje javnosti ocenjujejo tudi glede na vključevanje v delovni proces v podjetjih in 

pri obrtnikih v času počitnic ali pri obveznem proizvodnem delu, preko pripravništva 

itn. V očeh staršev in učencev se po mnenju Webstra, Owna in Croma (1993, 65) 

podoba šole ustvarja glede na skrb za učence, odprtost za pobude in drugačna mnenja, 

pogoje za delo in učenje, dobro organizacijo pouka in nadstandardnih storitev, 

pozornost, raven zadovoljevanja potreb in interesov učencev 
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5 SKLEP IN PRIPOROČILA 

5.1 Sklep in ugotovitve 

Izobraţevanje vse bolj postaja dobrina na trgu, saj se je kontekst izobraţevanja v 

evropskem prostoru bistveno spremenil, tako s socialnega, ekonomskega kot 

demografskega vidika. Te spremembe so tudi posledica globalizacije, 

internacionalizacije in ekonomskih gibanj. Mimo vsega tega ne more niti slovensko 

šolstvo. Demografska gibanja, gledana skozi upad števila rojstev, prosta izbira šole, 

večja odgovornost šol do druţbe, poudarjena skrb za kakovost in izboljševanje 

kakovosti, vse skromnejša sredstva namenjena izobraţevanju, spreminjajoča se šolska 

zakonodaja, drastičen upad proizvodnje v nekaterih gospodarskih panogah, močan 

razvoj drugih strok itd. so pomemben dejavnik pri vpeljevanju marketinga v javno 

šolstvo. So pa tudi razlog, da si morajo šole za svoj obstoj določena sredstva zagotoviti 

same, z dobrim gospodarjenjem oziroma pridobivanjem dodatnih sredstev preko 

sponzorjev in donatorjev. Končni cilj vseh teh sprememb pa je vse večja tekmovalnost 

med šolami za večji vpis, kjer nekatere šole preţivijo, posamezne pa se ukinejo, saj 

nimajo dovolj učencev. Vse našteto so zato glavni razlogi za uvajanje marketinga v 

izobraţevanje. In ker marketinški pristop šole temelji predvsem na odprti komunikaciji 

med šolo in uporabniki ter poznavanju uporabnikov, iz česar izhaja, da mora vedeti s 

kom komunicira in kaj ta uporabnik s seboj prinaša, in sicer v smislu potreb, 

pričakovanj in ţelja, lahko promocija šole v tem primeru odigra pomembno vlogo. 

Vendar se je treba zavedati, da komuniciranje in prenašanje sporočil ciljni skupini 

uporabnikov v današnjem času postaja tudi za šole vse večji problem. V poplavi 

oglaševalskih sporočil morajo biti zato kar najbolj izvirne, inovativne in izstopati iz 

povprečja, da njihovo sporočilo doseţe ciljno javnost, ki ji je to namenjeno. Pri tem se 

morajo posluţevati vse bolj naprednih marketinških tehnik, kar pa promocijski dogodki 

vsekakor so. Končni namen vseh marketinških prizadevanj pa je, da potencialni 

uporabnik postane dejanski uporabnik, kar pomeni, da je iz faze spodbude in 

komunikacije prešel v akcijo, v osnovi katere leţi sprememba vedenja. 

Iz pregleda literature s področja marketinga v izobraţevanju, marketinga storitev, 

vedenja ter odločanja in izbiranja odjemalcev storitev ter aplikacije teh spoznanj na 

izobraţevanje, predvsem na osnovno in srednje šolstvo, lahko ugotovimo, da je proces 

poklicnega odločanja učencev v slovenskem prostoru še relativno neraziskano področje. 

Verjetno je eden od razlogov v tem, da razumevanje trgov v izobraţevanju temelji na 

poznavanju in upoštevanju zakonitosti kvazi-trga (quasi-markets) in na pojmu 'javnega 

trga' ali public markets, kot ga opredeljujeta Woods and Bagely (v Trnavčevič 2000, 

12). Osnovna misel obeh avtorjev je, da prostega trga v javnem šolstvu pravzaprav ni, 

saj drţava postavi določene omejitve, pogoje, bodisi v obliki vpisa, ciljev, načinov 

preverjanja, zunanjega ocenjevanja in podobno. Predvsem pa je v srednjem šolstvu na 
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področju vpisa še vedno močna drţavna regulativa. Vprašanje marketinga v šolstvu 

torej ni enostavno. Tesno je povezano s sistemom kot celoto na eni strani ter šolo kot 

posamezno enoto na drugi strani. V vsakdanji praksi šol zasledimo ogromno 

marketinških tehnik, pogosto napačno ali nerodno uporabljenih, saj šole izvajajo 

promocijo svojih programov na različne načine, vendar se pri tem premalo zavedajo, kaj 

ţelijo z njimi (npr. s prireditvijo, glasilom, dnevom odprtih vrat) doseči. Aktivnosti 

načrtujejo in izvajajo po 'intuiciji', kar pomeni, da npr. slavist pripravi tekst, arhitekt 

oblikuje publikacijo, vendar pa dajo na evalvacijo oz. kritično ovrednotenje teh 

aktivnosti premalo poudarka. Zato je promocija velikokrat neusklajena in 

nekoordinirana. Učinkovita promocija, ki pritegne učence k vpisu, pa zahteva 

sistematičen pristop. Z boljšim razumevanjem učenčevega procesa odločanja, iskanja 

informacij, pomembnosti različnih dejavnikov, vpliva referenčnih skupin in vedenja 

učencev na splošno, lahko srednje šole pridobijo mnoge pomembne informacije za 

prihodnje marketinško načrtovanje in določitev ciljne publike, ki jo nagovarjajo ter za 

načrtovanje izobraţevalnih programov, ustrezno organiziranost in razporeditev 

finančnih virov. Razlogi za marketing na ravni posamezne šole so različni. Če so 

globalni razlogi na ravni drţav torej primerljivost, tekmovalnost, prehodnost med šolstvi 

različnih drţav, potem najdemo na ravni posamezne šole vsaj en močan razlog, to je 

preţivetje.  

V empiričnem delu smo izhajali iz predpostavk, da je učenec v marketinškem 

smislu podoben odjemalcem drugih dobrin in storitev, da imajo na odločitev učencev o 

vpisu v srednjo šolo največji vpliv starši, da ima informativni dan kot najpomembnejši 

promocijski dogodek zelo veliko vlogo pri odločitvi o vpisu v srednjo šolo in da 

obstajajo značilne razlike pri odločanju o vpisu v srednjo šolo med učenci, ki imajo v 

zaključnem spričevalu osnovne šole ocene predmetov iz matematike, slovenščine in 

tujega jezika v povprečju 3 ali manj in tistimi, ki imajo ocene iz istih predmetov v 

povprečju več kot 3. 

Rezultati raziskave so pokazali, da starši niso edina referenčna skupina, ki ima 

največji vpliv na izbiro srednje šole, temveč so to tudi dijaki, ki ţe obiskujejo srednjo 

šolo, na katero se učenec namerava vpisati ter učitelji in zaposleni na tej šoli. To kaţe na 

dejstvo, da pri odločanju sodeluje več ljudi, ne samo starši, temveč tudi prijatelji, 

znanci, učitelji. V raziskavi se je namreč pokazalo, da učenci pogosto iščejo informacije 

pri osebah, ki so jim podobne, ki razmišljajo podobno kot oni in imajo enak vrednostni 

sistem. Vpliv staršev pa je predvsem, kot pravita Cabrera in La Nasa (2000), 

motivacijski, saj imajo starši običajno velika pričakovanja in je njihov vpliv ponavadi 

proaktiven v smislu pomoči pri načrtovanju poklica in kariere ter varčevanja za študij. 

Davis, Noland in Deaton (2001, 7) pa dodajajo, da imajo poleg spodbude staršev pri 

iskanju informacij in odločanju zelo velik vpliv tudi prijatelji, predvsem prijatelji enake 
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starosti ter istega spola in področja zanimanja, bolj kot tisti, ki niso istega spola in jih ne 

zanima isto področje. To se je pokazalo tudi v naši raziskavi.  

V splošnem lahko rečemo, da so pri pridobivanju informacij učencem najbolj v 

pomoč osebni neformalni viri, med katere štejemo mnenje prijateljev, druţine ipd. Zelo 

pa so učencem v pomoč pri pridobivanju informacij tudi neosebni viri, ki so 

komercialno posredni v obliki raznih pripomočkov, kot so uporaba računalniškega 

programa, ki učencem pomaga pri izbiri kam in kako, mapa z vprašalniki, opisi poklicev 

ipd. Tudi osebni formalni viri, od učiteljev, svetovalcev, do zaposlenih na srednjih 

šolah, so učencem v veliko pomoč pri pridobivanju informacij. Med osebnimi viri 

informacij učenci najbolj upoštevajo nasvete dijakov, ki že obiskujejo to šolo, šele na 

drugem mestu so starši, za katere smo pred raziskavo predpostavljali, da so na prvem 

mestu glede vpliva na izbiro srednje šole, na tretjem mestu sledijo učitelji in zaposleni 

na šoli, na katero se nameravajo učenci vpisati, sledijo pa jim poklicni svetovalci, 

učitelji in zaposleni na osnovni šoli. Torej lahko ugotovimo in se strinjamo s Kotler in 

Foxovo (1985), da na področju izobraţevanja in šolstva igrajo pomembno vlogo 

priporočila in informacije ter govorice o šoli, ki se širijo od ust do ust Starši ne iščejo 

informacij neposredno v šoli, pač pa povprašajo sosede, prijatelje, znance, sorodnike in 

se na osnovi priporočil odločajo.  

Bridges (v Trnavčevič 2000,42) pravi, da se šole izbira po merilih, ki so laţje 

merljivi in ki zameglijo tiste, ki so pomembni, vendar manj dokazljivi. Starši šolam na 

slabem glasu pripisujejo nasilje v šoli, skupine pretepačev v bliţini šole, nestrpnost, 

slabe standarde znanja, slabe učitelje, ki za uspeh dijakov ne kaţejo posebnega 

zanimanja. Staršem ni povsem preprosto izbrati šole za svojega otroka. Tudi ko so za to 

izpolnjeni pogoji (konkurenca na trgu izobraţevalnih storitev, obstoj javnih, privatnih in 

alternativnih šol itn.), starši ne razpolagajo vedno z vsemi potrebnimi informacijami na 

temelju katerih bi izbrali šolo. Hardi (v Trnavčevič 2000, 44) pravi, da starši in učenci 

med šolami izbirajo tiste, ki v večji meri zadovoljujejo njihove potrebe, ţelje in interese, 

predvsem pa dajo prednost šolam, ki jim omogočajo vlogo partnerja v vzgojnem in 

izobraţevalnem procesu. 

Kot najpogostejši vir informacij pri učenčevem poklicnem odločanju se je v 

raziskavi pokazal informativni dan, s čimer smo tudi potrdili postavljeno hipotezo, da 

informativni dan statistično pomembno vpliva na odločitev o vpisu v srednjo šolo. To 

kaţe na to, da učenci in njihovi starši vtisu, ki ga pridobijo z obiskom srednje šole na 

informativnem dnevu, pripisujejo odločilen pomen, saj le-ta potrdi ali ovrţe njihovo 

mnenje o šoli in vpliva na dokončno sprejetje odločitve o vpisu. Tudi podatek, da 28,4 

% dijakov teden dni pred informativnim dnevom še ne ve, na katero šolo se bo vpisalo 

oziroma jim to še ni povsem jasno, potrjuje našo hipotezo o pomembnosti vpliva 

informativnega dneva na odločitev učencev o vpisu v srednjo šolo.  

Zato lahko trdimo, da se prav tu kaţe vloga promocije, ki jo je treba graditi 
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drugače, ne samo z delom svetovalnih sluţb in oglaševanjem, temveč z raznimi 

promocijskimi aktivnostmi, predvsem v obliki neposrednih stikov med srednjo šolo in 

bodočimi potencialnimi dijaki. Ti stiki so lahko v obliki obiskov predstavnikov srednjih 

šol po osnovnih šolah, delovnih delavnic, kjer potencialni kandidati spoznavajo poklice 

in izmenjujejo informacije z učitelji in učenci, ki ţe obiskujejo to šolo. Ta trditev se 

ujema z ugotovitvami, da so promocijski dogodki, kamor štejemo neposredno prodajo, 

na področju šolstva zelo učinkoviti. Zato menimo, da bi morala vsaka šola, ki deluje v 

skladu z marketinško filozofijo, natančneje proučiti svoje odjemalce, saj mora delovati 

tako, da pridobi prednosti pred konkurenti, zlasti pri načrtovanju svojih izobraţevalnih 

programov, zadovoljitvi povpraševanja interesentov, ustrezni razporeditvi virov za 

delovanje in tako tudi povečevati svojo učinkovitost pri pridobivanju učencev za vpis. 

Kot drugi najbolj pomemben vir informacij so priporočila tistih, ki že obiskujejo 

srednjo šolo ali pa so jo že zaključili. Vpliv učencev, ki ţe obiskujejo srednjo šolo, se je 

v raziskavi potrdil dvakrat, in sicer kot vpliv referenčne skupine na odločanje in kot vir 

informacij. Zato lahko še enkrat potrdimo, da igrajo na področju izobraţevanja in 

šolstva pomembno vlogo priporočila in informacije ter govorice o šoli, ki se širijo od ust 

do ust. Tudi razpis za vpis v srednje šole se je pokazal kot relativno pomemben vir 

informacij. Slabost je v tem, da na razpisno besedilo oz. obliko publikacije razpisa šole 

ne morejo vplivati, ker je razpisano besedilo potrjeno na vladi, publikacijo pa izdaja 

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. 

Na četrtem mestu je kot najbolj pomemben vir informacij internet, kar sicer ne 

preseneča, za šole pa pomeni, da mora biti spletna stran dobra, učinkovita in opremljena 

z vsemi potrebnimi informacijami. Kot relativno pomemben vir informacij so še osebne 

predstavitve predstavnikov srednje šole, informacije svetovalk in/ali učiteljev v srednji 

šoli, obisk prireditev na šoli (npr. koncerti, delavnice). Pomembnost teh virov 

informacij pa nam zopet potrdi, da so promocijski dogodki, kamor štejemo neposredno 

prodajo, na področju šolstva zelo učinkoviti. 

Odločanje 

Na učence pri odločanju vpliva mnoţica dejavnikov, ki se razlikujejo glede na 

vplivnost in glede na pomembnost. Učenci so od 31 dejavnikov 29 dejavnikov ocenili 

kot relativno vplivne. V splošnem lahko rečemo, da je pet najbolj vplivnih dejavnikov: 

moţnost nadaljevanja šolanja, moţnost zaposlitve po šolanju, dostop do knjiţnice, 

čitalnice, dober zasluţek pri opravljanju poklica, obšolske dejavnosti (interesne 

dejavnosti). Še enkrat se je potrdilo, da sta za učence pri izbiri šole zelo pomembna 

dejavnika moţnost nadaljevanja šolanja in moţnost zaposlitve po šolanju. To kaţe na to, 

da učenci o svoji poklicni poti razmišljajo dolgoročno in da to ni zgolj njihov trenutni 

navdih, hkrati pa tudi razmišljajo oziroma upoštevajo dejavnike, ki jim bodo pripomogli 

priti do njihovega cilja kot dostop do knjiţnice, čitalnice, obšolske dejavnosti (interesne 
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dejavnosti).  

Raziskava je tudi pokazala (faktorska analiza), da lahko proces odločanja učencev 

opišemo s štirimi skupnimi dejavniki oziroma vidiki, ki so navedeni po pomembnosti: 

1.   Zahtevnost šole. 

2.   Zunanja podoba šole oziroma značilnosti šole. 

3.   Moţnosti zaposlitve. 

4.   Dostopnost in stroški šolanja. 

Za najbolj pomemben vidik oziroma dejavnik učenčevega odločanja pri izbiri šole 

se je v naši raziskavi pokazala zahtevnost šole, kar kaţe na to, da je za učence zelo 

pomembno, da se vpišejo na šolo, ki je primerna njihovim zmoţnostim, saj to 

pripomore k uspešnemu zaključku šolanja brez ponavljanj. Tudi vpisni pogoji in 

moţnost nadaljevanja šolanja precej pripomorejo k odločitvi za vpis. To tudi deloma 

potrjuje rang najpomembnejših dejavnikov, kjer je na prvem mestu 'šolo bom lahko 

zaključil/a brez ponavljanj – prehodnost', na šestem pa 'moţnost nadaljevanja šolanja'. 

V splošnem pa lahko rečemo, da učenci vplivnost in pomembnost dejavnikov ocenjujejo 

zelo različno. To pomeni, da kar je pomembno za nekoga, za drugega sploh ni, 

omenjeni rezultati pa so prikazani za neko povprečno populacijo. 

Postavljena hipoteza, da obstajajo statistično pomembne razlike pri odločanju o 

vpisu v srednjo šolo med učenci, ki imajo v zaključnem spričevalu osnovne šole ocene 

predmetov iz matematike, slovenščine in tujega jezika v povprečju 3 ali manj in tistimi, 

ki imajo ocene iz istih predmetov v povprečju večje kot 3, je delno potrjena. Pri večini 

vprašanj ni statistično značilnih razlik med kategorijama učencev. Razlike so predvsem 

v tem, da so za učence z boljšim uspehom bolj pomembni dejavniki v povezavi z 

informacijami o moţnostih širjenja izobrazbe in nadaljnjega šolanja in štipendijah, torej 

predvsem informacije o moţnostih njihovega nadaljnjega izobraţevanja po zaključku 

srednje šole. Medtem ko učenci s slabšim učnim uspehom v osnovni šoli večjo 

pozornost posvečajo dejavnikom, ki bodo utrdili njihovo odločitev o izbiri srednje šole. 

Zato so za njih zelo pomembne predstavitve srednjih šol na osnovni šoli, nasveti 

svetovalnih delavcev in učiteljev, ki jim pomagajo pri odločitvi o izbiri njihovega 

nadaljnjega šolanja. Predvsem pa je za njih najbolj pomembno, da šolo, za katero se 

bodo odločili, tudi končajo in tako pridobijo poklic.  

Za konec tudi ugotavljamo, da na proces odločanja spol ne vpliva, v splošnem se 

pri odločanju tako dekleta kot fantje vedejo podobno, saj pri nobeni trditvi pri 

posameznih vprašanjih ni bilo zaznati značilnih razlik. 

Analiza intervjujev s štirimi udeleţenci šole, ki pri promociji obravnavane srednje 

šole aktivno sodelujejo oziroma največ vedo, kaţe, da je njihov pogled na pomen 

promocije šole pozitiven. Njihovo mnenje o tem, kaj predstavlja omenjeno promocijo, 

pa sega vse od pogleda na promocijo kot širjenje informacij o izobraţevalnih programih 
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oziroma poklicih, ki se izvajajo na šoli ter korektne predstavitve teh programov oziroma 

poklicev, do vzpostavljanja prepoznavnosti in vzdrţevanja imidţa ter ustvarjanja 

prednosti šole na trgu. Njen pomen vidijo v komunikaciji s ciljno javnostjo, torej 

potencialnimi dijaki in njihovimi starši ter spodbujanju dijakov za vpis na omenjeno 

šolo. Promociji nekateri pripisujejo zgolj informativno vlogo o poklicih oziroma 

programih, ki se izvajajo na šoli, drugi pa ji pripisujejo tudi spodbujanje k konkretni 

akciji, ki pripomore k vpisu na omenjeno šolo. Veliko moţnosti vidijo tudi v 

promoviranju izvajanja poklica kot samostojne dejavnosti in s tem moţnost zaposlitve, 

ki je v današnjem času zelo pomembna, saj je brezposelnost vse večja.  

Vsi anketirani so prepričani, da je promocija koristna, saj informira in pomaga šoli 

priti v stik s ciljno javnostjo, bodočimi učenci ter mogoče celo vplivati na njihove 

odločitve. Menijo, da je potrebna in da jo morajo po vseh kanalih še bolj aktivno 

izvajati tisti, ki so strokovnjaki na posameznem poklicnem področju, saj o programu 

oziroma poklicu največ vedo, zato bodočim dijakom lahko nudijo največ informacij in 

poklic tudi najlaţje predstavijo. Svojo vlogo pa vidijo v usmerjanju k iskanju 

informacij, poudarjajo pomen pripravljalnih aktivnosti ter dejstvo, da poleg 

organiziranosti in sposobnosti promotorjev na uspeh vplivata predvsem motivacija in 

stimulacija vseh zaposlenih v neki šoli, ne pa zgolj peščice 'zagretih posameznikov'. 

Poudarjajo, da je ravno zato, ker šolske svetovalne sluţbe nimajo direktiv ali sistemske 

ureditve promocije in so zato promocijske aktivnosti šole odvisne od iznajdljivosti in 

motiviranosti zaposlenih v izobraţevalni organizaciji ter izraţenih ţelja zunanjih 

organizacij (npr. obrtne zbornice, podjetij), toliko bolj pomembno, da so pri izvajanju 

promocijskih aktivnosti zajeti vsi deli šole in vse skupine zaposlenih. 

Kljub temu da je promocija, ki jo izvajajo na šoli, večinoma neusklajena in 

nekoordinirana in bi zahtevala bolj sistematičen pristop, pa intervjuvanci ugotavljajo, da 

ima vendarle neke rezultate, saj se vpis na šolo vsako leto povečuje. To pripisujejo tudi 

dejstvu, da so poklici, za katere izobraţujejo na šoli, iskani na trgu dela ― tako gradbeni 

kot frizerski in tudi relativno dobro plačani, čeprav je trenutno nastopila kriza v 

gradbeni stroki. Opozarjajo pa, da bo kriza v gradbeni stroki verjetno imela velike 

posledice dolgoročno, torej pri vpisu v naslednjih letih.   

Poudarjajo pa še pomen promocijskih aktivnosti ţe v niţjih razredih osnovne šole 

(v sedmem in osmem razredu) in ne zgolj v devetem, pa tudi ţe veliko prej (v vrtcih).  

5.2 Priporočila za prakso 

Ob upoštevanju rezultatov raziskave lahko srednje šole bolj ciljno načrtujejo 

prihodnje promocijske aktivnosti. Rezultati lahko koristijo predvsem pri: 

   snovanju marketinške strategije in strategije vpisa ter bolj uspešne in 

učinkovite marketinške aktivnosti; 
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   pozicioniranju in razvoju marketinških strategij za poudarjanje prednosti 

srednje šole pred ostalimi srednjimi šolami (npr. zanimivost področja šolanja – 

poklicev in njihovo povpraševanje na trgu dela, strokovnost učiteljev, odnosi 

med učitelji in dijaki); 

   nadaljnjem načrtovanju vsakoletne promocijske aktivnosti; 

   nadaljnjem strateškem načrtovanju in postavljanju dolgoročnih ciljev; 

   kritičnem ovrednotenju oziroma evalvaciji izvedenih promocijskih aktivnosti. 

Šole naj bi pri načrtovanju promocije upoštevale, kje učenci najpogosteje zbirajo 

informacije in katere informacije so za njih najbolj pomembne (informacije o moţnostih 

nadaljnjega šolanja, informacije o štipendijah, ponudba izbirnih predmetov na šoli, 

vpisni pogoji in postopki, ugled srednje šole). Tako so lahko viri sredstev kar najbolje 

uporabljeni. Za nadaljnje načrtovanje so pomembni tudi rezultati vplivnosti in 

pomembnosti dejavnikov. Smiselno je, da šole proučijo vse najpomembnejše dejavnike 

in še posebej tiste, ki jih šola ţeli še bolj poudariti kot svojo konkurenčno prednost. Za 

tiste dejavnike in vire informacij, ki so se pokazali kot marginalni, pa se je potrebno 

odločiti, če je investiranje vanje smiselno in koliko jih dejansko poudarjati. Glede na to, 

da se učenci ne vedejo kot dobro obveščeni odjemalci, naj srednje šole bolj natančno 

proučijo njihov način vedenja in promocijske aktivnosti prilagodijo ugotovitvam za 

posamezno šolo in ciljno skupino.  

Srednje šole lahko upoštevajo še naslednje: 

   Učenec mora šolo in poklice oziroma izobraţevalne programe, ki jih šola 

ponuja, poznati in zaznati, da jo lahko uvrsti v svoj nabor. Zato mora šola 

prilagoditi komunikacijo ciljnim skupinam, ki jim poudari svoje realne 

prednosti pred konkurenti. 

   Ker se je v raziskavi potrdila predpostavka, da ima informativni dan kot vir 

informacij največji vpliv na odločitev o izbiri srednje šole, morajo šole k 

njegovi pripravi in izvedbi pristopiti organizirano in sistematično. Bodoči 

dijaki morajo namreč dobiti celovito sliko o programu oziroma poklicu, za 

katerega naj bi se odločili in tudi vtis o celotni šoli, odnosih in dogajanjih v 

njej.  

   Vpliv staršev, prijateljev, druţine ter dijakov, ki ţe obiskujejo šolo, je 

razmeroma visok. Ravno tako je visok vpliv učiteljev in zaposlenih na šoli, na 

katero se nameravajo vpisati. To kaţe na to, kako pomembno je, da šola 

organizira promocijske aktivnosti, ki se odraţajo v neposrednem stiku z 

bodočimi dijaki. 

   Učenci pri odločanju kot dejavnika ţe v veliki meri upoštevajo moţnost 

nadaljevanja šolanja in moţnost zaposlitve po šolanju, kar pomeni, da učenci 
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nikakor niso pasivni pri odločanju. Zato jim morajo šole podrobno razloţiti obe 

moţnosti. 

   Ugled srednje šole je pomemben dejavnik pri odločanju. Učenec in njegovi 

starši na podlagi ugleda srednje šole oblikujejo svoja pričakovanja in 

zadovoljstvo z izobraţevanjem in šolo. Šola naj upošteva, da je zadovoljen 

dijak najboljša referenca šole, kar se je v raziskavi večkrat potrdilo. 

   Razumevanje procesa zbiranja informacij, vpliva dejavnikov in načina 

odločanja je ključ do večjega vpisa in pridobivanja boljših učencev. 

   V promocijo šole bi morali biti vključeni vsi deli šole, torej vsi oddelki, aktivi 

in skupine zaposlenih, ne pa samo nekaj posameznikov, »entuziastov«, saj le-ta 

zajema predstavitev celostne podobe šole. 

    Potreben je sistematičen in celosten pristop k vsem marketinškim dejavnostim 

šole, predvsem pa je potrebno vse dejavnosti analizirati glede uspešnosti 

izvedbe, narediti analizo spodrsljajev ali pomanjkljivosti, predvsem pa tudi 

analizirati konkurenco. 

   V raziskavi se je izkazalo, da lahko z boljšim razumevanjem učenčevega 

procesa odločanja, iskanja informacij, pomembnosti različnih dejavnikov, 

vpliva referenčnih skupin in vedenja učencev na splošno srednje šole pridobijo 

mnoge pomembne informacije za prihodnje marketinško načrtovanje in 

določitev ciljne publike, ki jo nagovarjajo ter za načrtovanje izobraţevalnih 

programov, ustrezno organiziranost in razporeditev finančnih virov.  

5.3 Predlogi za nadaljnje raziskave 

V raziskavi smo izvedli anketo, izkazalo pa se je, da:  

   v raziskavo nismo zajeli staršev in tako nismo raziskali, kateri dejavniki so tisti, 

ki so za njih najpomembnejši pri izbiri srednje šole za njihove otroke; 

   nismo raziskovali vpliva socioekonomskega statusa dijakov na njihove končne 

poklicne odločitve; 

   nismo izvedli raziskave o dejavnikih odločitve med obstoječimi dijaki 

kranjskih srednjih šol, s katero bi ugotovili, kateri dejavniki in kateri načini 

promocije so bili odločilni pri njihovi odločitvi za izbiro srednje šole in nismo 

raziskali, ali se ti dejavniki razlikujejo od dejavnikov, ki jih navajajo 

devetošolci; 

   nismo raziskovali, katere oblike sodelovanja osnovnih šol s srednjimi in 

gospodarstvom so pri ciljni javnosti, torej devetošolcih in njihovih starših, 

naletele na pozitiven odziv. 

Za   popolnejšo   osvetlitev   problema  promocije,  ki  se  izvaja  v  srednjih   šolah, 

predlagamo poglobljenoraziskavo vseh navedenih področij.
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UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

Fakulteta za management Koper 

  

 
 

Magistrski študijski program 

MANAGEMENT 

 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 
za magistrsko nalogo z naslovom 

 

 

PPrroommoocciijjaa  iinn  ddeejjaavvnniikkii  iizzbbiirree  ssrreeddnnjjee  ššoollee  
  

 

  

Spoštovani učenec/spoštovana učenka! 

 

 

Sem študentka podiplomskega študijskega programa management v izobraţevanju na 

Fakulteti za management v Kopru. Pod vodstvom prof. dr. Anite Trnavčevič pripravljam 

magistrsko nalogo z naslovom Promocija in dejavniki izbire srednje šole. 

 

Prosim te za sodelovanje pri izpolnjevanju anketnega vprašalnika o dejavnikih izbire srednje 

šole. Namen tega vprašalnika je ugotoviti, kje in kako učenci zbirate informacije o srednjih 

šolah, katere informacije iščete, kdo vpliva na vaše odločanje o izboru srednje šole in kateri 

dejavniki so pomembni za vašo odločitev o vpisu na izbrano srednjo šolo. 

 

V vprašalniku ni pravilnih in nepravilnih odgovorov. So samo odgovori, ki se zdijo primerni 

tebi. Zato prosim, pozorno preberi, premisli in odgovori na vprašanja oz. trditve tako, da boš kar 

najbolje izrazil/a svoje mnenje. Na posamezno vprašanje odgovori v skladu z navodili, pri večini 

vprašanj pa samo prekriţaj izbrani kvadratek. 

 

Vprašalnik je namenjen učencem/učenkam devetega razreda osmih osnovnih šol v Kranju. 

Je anonimen in bo uporabljen izključno za namen magistrske naloge.  

 

 

Najlepše se ti zahvaljujem za sodelovanje v raziskavi! 

 

 

Barbara Komel 

 

_______________________________________________________________________ 
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Osnovne informacije 

 

1.  Spol 

Navodilo: označi ustrezni odgovor z x! 

 

 Moški                            Ženski 

 

2.  Star/a sem _______ let. 

3. Kakšno zaključno oceno si imel/a ob zaključku lanskega šolskega leta  

                 (8. razreda) pri predmetih: 

Navodilo: na črte zapiši vrednosti med 1 – nezadostno in 5 – odlično! 

                  Slovenski jezik _______ 

                  Matematika      _______ 

 Tuj jezik           _______ 

   

4. Pri katerih treh predmetih imaš najboljše ocene, sedaj v 9. razredu? 

Navodilo: na črte zapiši predmete in njihove ocene!                ocena                                          

1. predmet ___________________________      _______ 

2. predmet ___________________________      _______ 

3. predmet ___________________________      _______ 

 

5. Katere tri predmete imaš najraje? 

Navodilo: na črte zapiši tako, da je 1. predmet tvoj najljubši!          ocena 

 1.   predmet ____________________________      _______ 

 2.   predmet ____________________________      _______ 

                        3.    predmet ____________________________      _______ 

6. Ali nameravaš nadaljevati s šolanjem po končani osnovni šoli? 

Navodilo: označi ustrezni odgovor z x! 

                                 Da. 

                                 Ne. 

                                 Se še nisem odločil/a. 

7.     Če nameravaš nadaljevati s šolanjem, na katero šolo se nameravaš vpisati 

(gimnazijo, srednjo, poklicno šolo ali izobraţevalni center)? 

Navodilo: zapiši na črto ali označi z x! 

                           _________________________________ 

                                  

                          Ne vem še povsem jasno. 

                          Odločil/a se bom po informativnem dnevu.                              
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8.        Za kateri poklic oziroma izobraževalni program na tej šoli se boš odločil/a? 

Navodilo: zapiši na črto ali označi z x! 

 

                            ________________________________ 

 

                          Ne vem še povsem jasno. 

                          Odločil/a se bom po informativnem dnevu.              

 

9.     Kdaj je v tebi dozorela odločitev o izbiri srednje  šole oz. izobraževalnega 

programa (poklica)? 

Navodilo: označi z x! 

 

                          Na razredni stopnji (pred 5. razredom). 

                                 Na predmetni stopnji, v ___ razredu  (na črto zapiši v katerem razredu).  

                                 Odločil/a se bom po informativnem dnevu. 

                  

            10.       Med kolikim številom šol oz. izobraževalnimi programi se odločaš? 

  

Navodilo: v okence zapiši število!   

 

 

11.    Kako pomembne so po tvojem mnenju  prednosti pridobitve srednješolske 

oziroma poklicne izobrazbe? 

 

Navodilo: na lestvici od 1 do 5 obkroži ustrezno vrednost pri vsaki trditvi, pri čemer pomeni: 

                 1 = nepomembno                                         5 = zelo pomembno 

 

1. Večje moţnosti zaposlitve.          1 2 3 4 5 

2. Širjenje izobrazbe in usposobljenosti. 1 2 3 4 5 

3. Lagodnejši način ţivljenja po zaključku šole. 1 2 3 4 5 

4. Moţnost potovanja v tujino (mobilnost). 1 2 3 4 5 

5. Večja samostojnost. 1 2 3 4 5 

6. Selitev v drug kraj. 1 2 3 4 5 

7. Spoznavanje drugačnega načina ţivljenja. 1 2 3 4 5 

8. Spoznavanje novih ljudi. 1 2 3 4 5 

9. Ugodnosti statusa dijaka. 1 2 3 4 5 

10. Drugo (zapiši!) _____________________________    1 2 3 4 5 
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Proces izbire in odločanja 

 

12.      Koliko navedene trditve pri izbiri in odločanju za vpis v srednjo šolo   veljajo  

zate? 

Navodilo: označi z x na lestvici med nič in v celoti pri vsaki 

trditvi! 

 

nič 

1 

 

malo 

2 

 

delno 

3 

 

precej 

4 

v 

celoti 

5 

1. Na več načinov bom ovrednotil/a šolo, preden se bom 

dokončno odločil/a. 
     

2. Podrobno primerjam šole,  preden se bom dokončno 

odločil/a. 
     

3. Primerjava šol je potrebna, da izveš kaj ponujajo. 

 
     

4. Predstavitev srednje šole, na osnovni šoli, je vplivala na 

mojo odločitev. 
     

5. Pomembno je obiskati srednjo šolo, preden se odločiš za 

vpis. 
     

6. Pri primerjavi srednjih šol sem se zelo zanašal/a na 

promocijsko brošuro, ki mi je bila posredovana. 
     

7. Mnenje mojih prijateljev o srednji šoli, na katero se 

nameravam vpisati, vpliva na mojo odločitev. 
     

8. Šolski svetovalni delavci vplivajo na mojo odločitev. 

 

     

9. Moja druţina vpliva na mojo odločitev. 

 

     

10. S prijatelji se zelo veliko pogovarjam o moji izbiri pred 

odločitvijo. 
     

11. Sploh me ne zanima, na katero šolo se bom vpisal/a, le 

da jo končam in pridem do poklica. 
     

12. Napačna odločitev me ne skrbi. 

 
     

13. Izbira srednje šole je zame pomembna odločitev. 

 
     

14. Zelo preudarno se odločam, kam se bom vpisal/a.  

 
     

15. Vem, kje lahko najdem informacije o srednjih šolah. 

 
     

16. Vem, katera informacija je pomembna za mojo 

odločitev. 
     

17. Samo eden ali dva kriterija sta pomembna za mojo 

odločitev. 
     

18. Odločanje o šoli je lahko zelo tvegano. 

 
     

19. Nikoli se ne bi odločil/a za šolo, o kateri vem zelo malo. 
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Proces zbiranja informacij 

13.       Navedi stopnjo pomembnosti informacij o srednji šoli za tvojo izbiro? 

Navodilo: obkroži ustrezno vrednost na lestvici od 1 do 5 pri vsaki trditvi, pri čemer 

pomeni: 

            1 = nepomembne informacije                                  5 = zelo pomembne informacije                                               

1. Splošne pisne informacije. 1 2 3 4 5 

2. Ugled srednje šole. 1 2 3 4 5 

3. Opremljenost učilnic in didaktična oprema. 1 2 3 4 5 

4. Informacije o športnih dejavnostih na šoli. 1 2 3 4 5 

5. Vpisni pogoji in postopki. 1 2 3 4 5 

6. Informacije o štipendijah. 1 2 3 4 5 

7. Informacije o projektih šole. 1 2 3 4 5 

8. Ponudba izbirnih predmetov na šoli. 1 2 3 4 5 

9. Informacija  o moţnostih nadaljnjega šolanja. 1 2 3 4 5 

10. Šolske publikacije. 1 2 3 4 5 

11. Moţnosti bivanja med šolanjem. 1 2 3 4 5 

12. Video ali CD predstavitev institucije. 1 2 3 4 5 

13. Drugo (napiši!)________________________________ 1 2 3 4 5 

 

Viri informacij 

14.     Kolikšen vpliv imajo  navedene informacije – mediji na tvojo odločitev o izbiri 

srednje šole? 

Navodilo: obkroži ustrezno vrednost na lestvici med nič 

in v celoti, pri vsaki trditvi! 

 

nič 

 

malo 

 

delno 

 

precej 

v 

celoti 

1. Časopisi in revije. 1 2 3 4 5 

2. Oglasi. 1 2 3 4 5 

3. Napis na oziroma v bliţini šole. 1 2 3 4 5 

4. Svetovni splet – internet. 1 2 3 4 5 

5. Priporočila tistih, ki ţe obiskujejo srednjo šolo ali pa so 

jo ţe zaključili. 
1 2 3 4 5 

6. Informacije svetovalk in/ali učiteljev v osnovni šoli. 1 2 3 4 5 

7. Informacije svetovalk in/ali učiteljev v srednji šoli. 1 2 3 4 5 

8. Poklicni svetovalci. 1 2 3 4 5 

9. Informacije na oglasni deski šole. 1 2 3 4 5 

10. Oddaje na RTV. 1 2 3 4 5 

11. Razpis za vpis v srednje šole. 1 2 3 4 5 
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12. Telefonski klic na šolo. 1 2 3 4 5 

13. Obisk prireditev na šoli (npr. koncerti, delavnice). 1 2 3 4 5 

14.  Tiskani mediji (plakati, prospekti) šol. 1 2 3 4 5 

15.  Oglasi na avtobusu ali vlaku. 1 2 3 4 5 

16.  Obisk šole. 1 2 3 4 5 

17. Osebne predstavitve predstavnikov srednje šole.  1 2 3 4 5 

18. Drugo – (napiši!)____________________________ 1 2 3 4 5 

15.       V kolikšni meri so ti pri pridobivanju informacij v pomoč naslednji viri? 

Navodilo: označi z x ustrezno vrednost  na lestvici med 1 in 5 pri vsaki trditvi, pri čemer pomeni: 

                 1 = sploh mi ni v pomoč                               5 = zelo mi je v pomoč  

              1 2 3 4 5 

1. Osebno mnenje prijateljev in druţine.      

2. Osebna mnenja učiteljev, svetovalcev,  kontakti z 

zaposlenimi na srednjih šolah. 

     

3. Neosebni viri v obliki promocijskih materialov.      

4. Neosebni viri kot so razni pripomočki – uporaba 

računalniškega programa KAM IN KAKO?, mapa z 

vprašalniki, opisi poklicev: POKLICNI  KAŢIPOT ind. 

     

 

Vpliv drugih 

16.        Kolikšen vpliv imajo na tvojo odločitev o izbiri srednje šole naslednji 

dejavniki?  

Navodilo: obkroži ustrezno vrednost na lestvici od 1 do 5 pri vsaki trditvi, pri čemer pomeni:                          

                  1 =  nič                                                           5 = v celoti 

Navodilo: obkroži ustrezno vrednost na lestvici med nič 

in v celoti, pri vsaki trditvi. 

 

nič 

 

malo 

 

 

delno 

 

 

precej 

v 

celoti 

1. Starši. 1 2 3 4 5 

2. Bratje, sestre. 1 2 3 4 5 

3. Drugi druţinski člani npr. stari starši, tete, strici. 1 2 3 4 5 

4. Prijatelji in sosedje. 1 2 3 4 5 

5. Mnenje, oziroma vpis sošolcev. 1 2 3 4 5 

6. Dijaki, ki ţe obiskujejo to šolo. 1 2 3 4 5 

7. Dijaki z drugih srednjih šol. 1 2 3 4 5 

8. Učitelji in zaposleni na šoli na katero se nameravaš         

vpisati. 
1 2 3 4 5 

9. Učitelji in zaposleni na drugi srednji šoli. 1 2 3 4 5 

10. Poklicni svetovalci, učitelji in zaposleni na  osnovni  šoli. 1 2 3 4 5 

11. Drugo – navedi!_____________________________ 1 2 3 4 5 
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Dejavniki vpliva na odločitev 

 

17.     Kolikšen vpliv imajo navedeni dejavniki na tvojo odločitev pri izbiri srednje   

šole? 

Navodilo: označi z x stopnjo vpliva posameznega dejavnika na lestvici od 1 do 5,  pri čemer 

pomeni: 

                    1 = nič                                                          5 = zelo velik vpliv                                                                                                          

Navodilo: označi z x na lestvici med nič in zelo velik 

vpliv. 

 

nič 

1 

 

malo 

2 

 

delen 

3 

   

velik  

4 

zelo 

velik 

5 

1.  Zanimivost področja šolanja (poklica).      

2.  Stroški šolanja (prevoz, bivanje, literatura).      

3.  Moţnost pridobitve štipendije.      

4.  Ugled srednje šole.      

5.  Ugled poklica v druţbi.      

6.  Velikost srednje šole.      

7.  Lokacija srednje šole.      

8.  Šola, ki jo zmorem.      

9.  Šolo bom lahko zaključil/a brez ponavljanj –  

prehodnost. 

     

10.  Odnos med učitelji in učenci.      

11.  Opremljenost učilnic in drugih prostorov.      

12.  Dostop do računalnikov oz. informac. tehnologije.      

13.  Dostop do knjiţnice, čitalnice.      

14.  Obšolske dejavnosti (nteresne dejavnosti).      

15.  Moţnost spoznavanja drugih in druţenje.      

16.  Moţnost zaposlitve po šolanju.      

17.  Vpisni pogoji.      

18.  Bliţina šole.      

19.  Dostop do šole, moţnost parkiranja.      

20.  Prijazno okolje na šoli.      

21.  Moţnost nadaljevanja šolanja.      

22.  Občutek osebne varnosti.      
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23.  Pomembnost izobraţevalnega programa za kariero.      

24.  Raznovrstne moţnosti zaposlitve – konkurenčnost 

poklica na trgu dela. 

     

25.  Dober zasluţek, pri opravljanju poklica.      

26.  Varnost zaposlitve.      

27.  Poznavanje šole, ker se je tu ţe šolal kdo iz druţine.      

28.  Ni omejitve vpisa.      

29.  Prijaznost osebja na šoli.      

30.  Moţnost prepisa od drugod in priznavanje ţe 

opravljenih predmetov. 

     

31.  Obisk predstavnika srednje šole na osnovni šoli.      

 

Način izbire in odločanja 

           18.      Kako boš izbral/a srednjo šolo? 

Navodilo: prosim, obkroži trditve, ki najbolj odražajo tvoj način izbire na lestvici od 1 do 5, pri 

čemer pomeni: 

                1 = sploh se ne strinjam                               5 = zelo se strinjam 

1. Izbral/a bom prvo šolo, ki bo izpolnila minimum  zahtev, 

pričakovanj, ki sem si jih zastavil/a. 
1 2 3 4 5 

2. Izbral/a bom šolo, ki se je najbolje odrezala potem, ko 

sem primerjal/a vse dejavnike, ki so zame pomembni. 
1 

 

2 3 4 5 

3. Izbral/a bom šolo, ki so mi jo priporočili drugi, ki jo zelo 

dobro poznajo. 
1 2 3 4 5 

4. Izbral/a bom šolo, ki je primerna mojim sposobnostim in 

glede na mojo vizijo prihodnosti. 
1 2 3 4 5 

5. Izbral/a bom šolo za katero sem prepričan/a, da jo bom 

brez problemov tudi končal/a. 
1 2 3 4 5 

6. Izbral/a bom šolo, ki je najbliţje mojega doma. 1 2 3 4 5 

7. Drugo – napiši! _____________________________ 1 2 3 4 5 

 

Prosim dopiši, kar se ti pri izbiri srednje šole zdi pomembno, pa v vprašalniku ni zajeto: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Najlepša hvala za sodelovanje! 
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STATISTIČNI PODATKI IN ANALIZE 

T-Test za vprašanje 11 

Preglednica 1   Group Statistic. Prednosti pridobitve srednješolske izobrazbe. 

 Group Statistics 

 Št. 

POVPR. OCENA 

(slo + mat + tj) N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

V11_1 Niţji uspeh 60 4,45 ,811 ,105 

Višji uspeh 102 4,46 ,699 ,069 

V11_2 Niţji uspeh 60 3,90 1,020 ,132 

Višji uspeh 102 4,39 ,733 ,073 

V11_3 Niţji uspeh 60 4,15 1,005 ,130 

Višji uspeh 102 4,07 ,926 ,092 

V11_4 Niţji uspeh 60 3,30 1,306 ,169 

Višji uspeh 102 3,55 1,183 ,117 

V11_5 Niţji uspeh 60 3,77 1,140 ,147 

Višji uspeh 102 4,08 ,982 ,097 

V11_6 Niţji uspeh 60 2,07 1,148 ,148 

Višji uspeh 102 2,62 1,298 ,128 

V11_7 Niţji uspeh 60 3,00 1,378 ,178 

Višji uspeh 102 3,57 1,190 ,118 

V11_8 Niţji uspeh 60 3,87 1,033 ,133 

Višji uspeh 102 4,07 1,037 ,103 

V11_9 Niţji uspeh 60 3,47 1,346 ,174 

Višji uspeh 102 3,56 1,239 ,123 

Preglednica 2   Independent Samples  Test za vprašanje 11. Prednosti pridobitve  

srednješolske izobrazbe. 

Independent Samples Test 

  

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

V11_1 Equal variances 

assumed 
,195 ,660 -,089 160 ,929 -,011 ,121 

  Equal variances 

not assumed 
    -,086 109,548 ,932 -,011 ,126 

V11_2 Equal variances 

assumed 
4,439 ,037 -3,557 160 ,000 -,492 ,138 

  Equal variances 

not assumed 
    -3,273 95,182 ,001 -,492 ,150 

V11_3 Equal variances 

assumed 
,004 ,950 ,523 160 ,602 ,081 ,156 

  Equal variances 

not assumed 
    ,512 115,682 ,610 ,081 ,159 
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V11_4 Equal variances 

assumed 
,665 ,416 -1,245 160 ,215 -,249 ,200 

  Equal variances 

not assumed 
    

-1,213 

 
114,146 ,228 -,249 ,205 

V11_5 Equal variances 

assumed 
1,898 ,170 -1,837 160 ,068 -,312 ,170 

  Equal variances 

not assumed 
    -1,767 109,509 ,080 -,312 ,176 

V11_6 Equal variances 

assumed 
3,541 ,062 -2,721 160 ,007 -,551 ,202 

  Equal variances 

not assumed 
    -2,809 136,123 ,006 -,551 ,196 

V11_7 Equal variances 

assumed 
,444 ,506 -2,768 160 ,006 -,569 ,205 

  Equal variances 

not assumed 
    -2,665 109,789 ,009 -,569 ,213 

V11_8 Equal variances 

assumed 
,322 ,571 -1,199 160 ,232 -,202 ,168 

  Equal variances 

not assumed 
    -1,200 124,167 ,232 -,202 ,168 

V11_9 Equal variances 

assumed 
1,211 ,273 -,443 160 ,659 -,092 ,208 

  Equal variances 

not assumed 
    -,433 115,696 ,666 -,092 ,213 

PROCES IZBIRE IN ODLOČANJA 

T Test za vprašanje 12 

Preglednica 3   Group Statistic za vprašanje 12. Proces izbire in odločanja. 

 Group Statistics 

 Št. 

POVPR. OCENA 

(slo + mat + tj) N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

V12_1 Niţji uspeh 60 3,27 1,118 ,144 

Višji uspeh 102 3,40 1,196 ,118 

V12_2 Niţji uspeh 60 3,45 1,141 ,147 

Višji uspeh 102 3,22 1,354 ,134 

V12_3 Niţji uspeh 60 3,82 ,892 ,115 

Višji uspeh 102 3,98 ,995 ,099 

V12_4 Niţji uspeh 60 3,30 1,369 ,177 

Višji uspeh 102 2,58 1,214 ,120 

V12_5 Niţji uspeh 60 4,10 1,053 ,136 

Višji uspeh 102 4,20 1,108 ,110 

V12_6 Niţji uspeh 60 2,53 1,255 ,162 

Višji uspeh 102 2,39 1,073 ,106 

V12_7 Niţji uspeh 60 2,30 1,139 ,147 

Višji uspeh 102 2,25 1,173 ,116 

V12_8 Niţji uspeh 60 2,33 1,084 ,140 

Višji uspeh 102 1,94 ,953 ,094 
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V12_9 Niţji uspeh 60 2,70 1,094 ,141 

Višji uspeh 102 2,78 1,068 ,106 

V12_10 Niţji uspeh 60 3,07 1,247 ,161 

Višji uspeh 102 3,10 1,148 ,114 

12_11 Niţji uspeh 60 1,77 1,184 ,153 

  Višji uspeh 102 1,39 ,810 ,080 

V12_12 Niţji uspeh 60 2,53 1,589 ,205 

Višji uspeh 102 2,52 1,355 ,134 

V12_13 Niţji uspeh 60 4,33 ,837 ,108 

Višji uspeh 102 4,33 ,860 ,085 

V12_14 Niţji uspeh 60 3,62 1,075 ,139 

Višji uspeh 102 3,68 1,162 ,115 

V12_15 Niţji uspeh 60 4,07 ,972 ,125 

Višji uspeh 102 4,28 ,849 ,084 

V12_16 Niţji uspeh 60 3,77 1,140 ,147 

Višji uspeh 102 3,92 1,021 ,101 

V12_17 Niţji uspeh 60 2,72 1,091 ,141 

Višji uspeh 102 2,50 ,931 ,092 

V12_18 Niţji uspeh 60 3,35 1,102 ,142 

Višji uspeh 102 3,05 1,269 ,126 

V12_19 Niţji uspeh 60 3,27 1,494 ,193 

Višji uspeh 102 3,32 1,380 ,137 

Preglednica 4   Independent Samples Test za vprašanje 12. Proces izbire in 

odločanja. 

Independent Samples Test 

  

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference  

V12_1 Equal variances 

assumed 
,657 ,419 -,712 160 ,478 -,135 ,190 

  Equal variances 

not assumed 
    -,725 130,624 ,470 -,135 ,187 

V12_2 Equal variances 

assumed 
3,690 ,057 1,125 160 ,262 ,234 ,208 

  Equal variances 

not assumed 
    1,176 140,794 ,242 ,234 ,199 

V12_3 Equal variances 

assumed 
,120 ,730 -1,050 160 ,295 -,164 ,156 

  Equal variances 

not assumed 
    -1,080 134,735 ,282 -,164 ,152 

V12_4 Equal variances 

assumed 
1,594 ,209 3,483 160 ,001 ,722 ,207 

  Equal variances 

not assumed 
    3,376 112,181 ,001 ,722 ,214 

V12_5 Equal variances 

assumed 
,062 ,803 -,543 160 ,588 -,096 ,177 
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  Equal variances 

not assumed 
    -,550 128,981 ,583 -,096 ,175 

V12_6 Equal variances 

assumed 
1,731 ,190 ,759 160 ,449 ,141 ,186 

  Equal variances 

not assumed 
    ,729 108,895 ,468 ,141 ,194 

V12_7 Equal variances 

assumed 
,145 ,703 ,291 160 ,772 ,055 ,189 

  Equal variances 

not assumed 
    ,293 126,687 ,770 ,055 ,187 

V12_8 Equal variances 

assumed 
1,916 ,168 2,403 160 ,017 ,392 ,163 

  Equal variances 

not assumed 
    2,324 111,350 ,022 ,392 ,169 

V12_9 Equal variances 

assumed 
,482 ,488 -,481 160 ,631 -,084 ,175 

  Equal variances 

not assumed 
    -,478 121,437 ,634 -,084 ,176 

V12_10 Equal variances 

assumed 
1,454 ,230 -,163 160 ,871 -,031 ,193 

  Equal variances 

not assumed 
    -,159 115,669 ,874 -,031 ,197 

V12_11 Equal variances 

assumed 
12,310 ,001 2,385 160 ,018 ,375 ,157 

  Equal variances 

not assumed 
    2,169 91,903 ,033 ,375 ,173 

V12_12 Equal variances 

assumed 
5,589 ,019 ,058 160 ,954 ,014 ,235 

  Equal variances 

not assumed 
    ,056 108,672 ,955 ,014 ,245 

V12_13 Equal variances 

assumed 
,048 ,828 ,000 160 1,000 ,000 ,139 

  Equal variances 

not assumed 
    ,000 126,506 1,000 ,000 ,138 

V12_14 Equal variances 

assumed 
,453 ,502 -,325 160 ,746 -,060 ,184 

  Equal variances 

not assumed 
    -,332 131,625 ,741 -,060 ,180 

V12_15 Equal variances 

assumed 
,369 ,545 -1,493 160 ,137 -,218 ,146 

  Equal variances 

not assumed 
    -1,441 110,781 ,152 -,218 ,151 

V12_16 Equal variances 

assumed 
4,160 ,043 -,892 160 ,374 -,155 ,174 

  Equal variances 

not assumed 
    -,867 113,106 ,388 -,155 ,179 

V12_17 Equal variances 

assumed 
1,426 ,234 1,341 160 ,182 ,217 ,162 

  Equal variances 

not assumed 
    1,288 108,724 ,201 ,217 ,168 
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V12_18 Equal variances 

assumed 
,864 ,354 1,528 160 ,128 ,301 ,197 

  Equal variances 

not assumed 
    1,585 137,953 ,115 ,301 ,190 

V12_19 Equal variances 

assumed 
1,266 ,262 -,246 160 ,806 -,057 ,232 

  Equal variances 

not assumed 
    -,241 115,993 ,810 -,057 ,236 

PROCES ZBIRANJA INFORMACIJ 

T-Test za vprašanje 13 

Preglednica 5   Group statistic za vprašanje 13. Pomembnost informacij. 

                                                    Group Statistics 

 Št. 

POVPR. OCENA 

(slo + mat + tj) N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

V13_1 Niţji uspeh 60 3,48 1,049 ,135 

Višji uspeh 102 3,58 ,989 ,098 

V13_2 Niţji uspeh 60 3,62 1,121 ,145 

Višji uspeh 102 3,82 ,999 ,099 

V13_3 Niţji uspeh 60 3,32 1,157 ,149 

Višji uspeh 102 3,55 1,030 ,102 

V13_4 Niţji uspeh 60 3,03 1,288 ,166 

Višji uspeh 102 3,27 1,195 ,118 

V13_5 Niţji uspeh 60 3,68 1,269 ,164 

Višji uspeh 102 4,00 1,160 ,115 

V13_6 Niţji uspeh 60 3,82 1,066 ,138 

Višji uspeh 102 4,15 1,019 ,101 

V13_7 Niţji uspeh 60 3,42 ,979 ,126 

Višji uspeh 102 3,60 ,998 ,099 

V13_8 Niţji uspeh 60 3,80 ,988 ,128 

Višji uspeh 102 4,04 ,984 ,097 

V13_9 Niţji uspeh 60 3,93 1,274 ,164 

Višji uspeh 102 4,50 ,793 ,079 

V13_10 Niţji uspeh 60 2,75 1,188 ,153 

Višji uspeh 102 2,86 1,025 ,101 

V13_11 Niţji uspeh 60 2,68 1,255 ,162 

Višji uspeh 102 2,78 1,310 ,130 

V13_12 Niţji uspeh 60 2,87 1,157 ,149 

Višji uspeh 102 2,73 1,036 ,103 

 

Preglednica 6   Independent Samples Test za vprašanje 13. Pomembnost 

informacij. 
                           Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 
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  F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

V13_1 Equal variances 

assumed 
1,348 ,247 -,578 160 ,564 -,095 ,165 

  Equal variances 

not assumed 
    -,569 117,982 ,571 -,095 ,167 

V13_2 Equal variances 

assumed 
1,895 ,171 -1,216 160 ,226 -,207 ,170 

  Equal variances 

not assumed 
    -1,180 112,627 ,241 -,207 ,175 

V13_3 Equal variances 

assumed 
,523 ,471 -1,324 160 ,187 -,232 ,176 

  Equal variances 

not assumed 
    -1,284 112,587 ,202 -,232 ,181 

V13_4 Equal variances 

assumed 
,043 ,836 -1,205 160 ,230 -,241 ,200 

  Equal variances 

not assumed 
    -1,181 116,438 ,240 -,241 ,204 

V13_5 Equal variances 

assumed 
2,240 ,136 -1,620 160 ,107 -,317 ,195 

  Equal variances 

not assumed 
    -1,583 115,068 ,116 -,317 ,200 

V13_6 Equal variances 

assumed 
,220 ,640 -1,960 160 ,052 -,330 ,169 

  Equal variances 

not assumed 
    -1,937 119,340 ,055 -,330 ,171 

V13_7 Equal variances 

assumed 
,105 ,746 -1,125 160 ,262 -,181 ,161 

  Equal variances 

not assumed 
    -1,130 125,663 ,260 -,181 ,160 

V13_8 Equal variances 

assumed 
,194 ,660 -1,492 160 ,138 -,239 ,160 

  Equal variances 

not assumed 
    -1,490 123,415 ,139 -,239 ,161 

V13_9 Equal variances 

assumed 
16,708 ,000 -3,491 160 ,001 -,567 ,162 

  Equal variances 

not assumed 
    -3,110 86,340 ,003 -,567 ,182 

V13_10 Equal variances 

assumed 
2,637 ,106 -,637 160 ,525 -,113 ,177 

  Equal variances 

not assumed 
    -,613 109,693 ,541 -,113 ,184 

V13_11 Equal variances 

assumed 
,415 ,520 -,481 160 ,631 -,101 ,210 

  Equal variances 

not assumed 
    -,486 128,069 ,627 -,101 ,208 

V13_12 Equal variances 

assumed 
1,211 ,273 ,802 160 ,424 ,141 ,176 

  Equal variances 

not assumed 
    ,779 113,072 ,437 ,141 ,181 
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VIRI INFORMACIJ 

Preglednica 7   Opisna statistika za vprašanje 14. Vpliv informacij – medijev. 

Descriptives 

ODG   N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 

Mean Minimum Maximum 

          Lower Bound Upper Bound     

1 162 2,20 ,990 ,078 2,04 2,35 1 5 

2 162 2,20 1,022 ,080 2,05 2,36 1 5 

3 162 2,48 1,191 ,094 2,30 2,67 0 5 

4 162 3,61 1,237 ,097 3,42 3,80 0 5 

5 162 4,00 ,959 ,075 3,85 4,15 0 5 

6 162 3,02 1,092 ,086 2,86 3,19 1 5 

7 162 3,24 1,113 ,087 3,07 3,41 1 5 

8 162 2,95 1,173 ,092 2,77 3,13 1 5 

9 162 2,59 1,055 ,083 2,42 2,75 0 5 

10 162 2,10 1,172 ,092 1,92 2,29 0 5 

11 162 3,67 1,215 ,095 3,48 3,86 0 5 

12 162 2,52 1,257 ,099 2,33 2,72 1 5 

13 162 3,07 1,203 ,095 2,89 3,26 1 5 

14 162 2,73 1,074 ,084 2,57 2,90 0 5 

15 162 2,03 1,012 ,080 1,87 2,19 1 5 

16 162 4,24 ,897 ,070 4,10 4,38 1 5 

17 162 3,56 1,337 ,105 3,35 3,76 0 5 

Total 2754 2,95 1,302 ,025 2,91 3,00 0 5 

 

T-Test za vprašanje 14 

Preglednica 8    Group Statistic za vprašanje 14. Vpliv informacij – medijev. 

 Group Statistics 

 Št. 

POVPR. OCENA 

(slo + mat + tj) N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

V14_1 Niţji uspeh 60 2,37 1,104 ,143 

Višji uspeh 102 2,10 ,907 ,090 

V14_2 Niţji uspeh 60 2,40 1,153 ,149 

Višji uspeh 102 2,09 ,924 ,091 

V14_3 Niţji uspeh 60 2,90 1,231 ,159 

Višji uspeh 102 2,24 1,101 ,109 

V14_4 Niţji uspeh 60 3,87 1,142 ,147 

Višji uspeh 102 3,46 1,272 ,126 

V14_5 Niţji uspeh 60 3,83 1,060 ,137 

Višji uspeh 102 4,10 ,885 ,088 

V14_6 Niţji uspeh 60 3,17 1,044 ,135 

Višji uspeh 102 2,94 1,115 ,110 

V14_7 Niţji uspeh 60 3,35 1,055 ,136 
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Višji uspeh 102 3,18 1,147 ,114 

V14_8 Niţji uspeh 60 3,17 1,181 ,153 

Višji uspeh 102 2,82 1,155 ,114 

V14_9 Niţji uspeh 60 2,72 1,180 ,152 

Višji uspeh 102 2,51 ,972 ,096 

V14_10 Niţji uspeh 60 2,17 1,291 ,167 

Višji uspeh 102 2,07 1,101 ,109 

V14_11 Niţji uspeh 60 3,75 1,202 ,155 

Višji uspeh 102 3,63 1,226 ,121 

V14_12 Niţji uspeh 60 2,60 1,167 ,151 

Višji uspeh 102 2,48 1,311 ,130 

V14_13 Niţji uspeh 60 3,12 1,195 ,154 

Višji uspeh 102 3,05 1,214 ,120 

V14_14 Niţji uspeh 60 2,82 1,127 ,146 

Višji uspeh 102 2,69 1,043 ,103 

V14_15 Niţji uspeh 60 2,17 1,210 ,156 

Višji uspeh 102 1,95 ,872 ,086 

V14_16 Niţji uspeh 60 4,10 1,020 ,132 

Višji uspeh 102 4,32 ,810 ,080 

V14_17 Niţji uspeh 60 3,43 1,170 ,151 

Višji uspeh 102 3,63 1,428 ,141 

 

Preglednica 9    Independent Samples Test za vprašanje 14. Vpliv informacij – 

medijev.  

                                                                            Independent Samples Test 

  

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

V14_1 Equal variances 

assumed 
5,176 ,024 1,678 160 ,095 ,269 ,160 

  Equal variances 

not assumed 
    1,595 105,393 ,114 ,269 ,168 

V14_2 Equal variances 

assumed 
7,282 ,008 1,889 160 ,061 ,312 ,165 

  Equal variances 

not assumed 
    1,785 103,386 ,077 ,312 ,175 

V14_3 Equal variances 

assumed 
,002 ,965 3,551 160 ,001 ,665 ,187 

  Equal variances 

not assumed 
    3,450 112,949 ,001 ,665 ,193 

V14_4 Equal variances 

assumed 
5,204 ,024 2,036 160 ,043 ,406 ,199 

  Equal variances 

not assumed 
    2,094 134,632 ,038 ,406 ,194 

V14_5 Equal variances 

assumed 
2,677 ,104 -1,707 160 ,090 -,265 ,155 
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  Equal variances 

not assumed 
    -1,629 106,740 ,106 -,265 ,163 

V14_6 Equal variances 

assumed 
,481 ,489 1,272 160 ,205 ,225 ,177 

  Equal variances 

not assumed 
    1,294 130,445 ,198 ,225 ,174 

V14_7 Equal variances 

assumed 
,845 ,359 ,958 160 ,340 ,174 ,181 

  Equal variances 

not assumed 
    ,979 132,221 ,330 ,174 ,177 

V14_8 Equal variances 

assumed 
,067 ,795 1,810 160 ,072 ,343 ,190 

  Equal variances 

not assumed 
    1,800 121,590 ,074 ,343 ,191 

V14_9 Equal variances 

assumed 
3,851 ,051 1,207 160 ,229 ,207 ,171 

  Equal variances 

not assumed 
    1,148 105,677 ,254 ,207 ,180 

V14_10 Equal variances 

assumed 
2,936 ,089 ,513 160 ,609 ,098 ,191 

  Equal variances 

not assumed 
    ,492 108,696 ,624 ,098 ,199 

V14_11 Equal variances 

assumed 
,540 ,464 ,619 160 ,537 ,123 ,198 

  Equal variances 

not assumed 
    ,622 125,795 ,535 ,123 ,197 

V14_12 Equal variances 

assumed 
2,281 ,133 ,584 160 ,560 ,120 ,205 

  Equal variances 

not assumed 
    ,601 135,427 ,549 ,120 ,199 

V14_13 Equal variances 

assumed 
,037 ,849 ,345 160 ,731 ,068 ,196 

  Equal variances 

not assumed 
    ,346 125,395 ,730 ,068 ,195 

V14_14 Equal variances 

assumed 
1,069 ,303 ,745 160 ,457 ,130 ,175 

  Equal variances 

not assumed 
    ,731 116,206 ,467 ,130 ,178 

V14_15 Equal variances 

assumed 
7,520 ,007 1,313 160 ,191 ,216 ,164 

  Equal variances 

not assumed 
    1,209 95,357 ,230 ,216 ,178 

V14_16 Equal variances 

assumed 
,631 ,428 -1,538 160 ,126 -,224 ,145 

  Equal variances 

not assumed 
    -1,449 102,665 ,150 -,224 ,154 

V14_17 Equal variances 

assumed 
3,513 ,063 -,892 160 ,374 -,194 ,218 

  Equal variances 

not assumed 
    -,938 143,380 ,350 -,194 ,207 
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Preglednica 10   One-Sample Statistics za vprašanje 14. Vpliv informacij – 

medijev. 

  N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

V14_16 162 4,24 ,897 ,070 

Preglednica 11   One-Sample Test za vprašanje 14. Vpliv informacij – medijev. 

  

Test Value = 4 

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

V14_16 3,415 161 ,001 ,241 ,10 ,38 

Preglednica 12   Test of Homogeneity of Variances za vprašanje 14. Vpliv 

informacij – medijev. 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

4,590 16 2737 ,000 

Preglednica 13   ANOVA za vprašanje 14. Vpliv informacij – medijev. 

ODG  

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1208,676 16 75,542 59,831 ,000 

Within Groups 3455,741 2737 1,263     

Total 4664,417 2753       

 

 Preglednica 14   Robust Tests of Equality of Mean za vprašanje 14. Vpliv 

informacij – medijev. 

  Statistic(a) df1 df2 Sig. 

Welch 70,944 16 1026,189 ,000 

a  Asymptotically F distributed. 

Preglednica 15   Multiple Comparisons za vprašanje 14. Vpliv informacij – 

medijev. 

Dependent Variable: ODG  

Tamhane                                                                    Multiple Comparisons 

(I) VPR_ID (J) VPR_ID 

Mean 

Difference (I-

J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

1 2 -,006 ,112 1,000 -,41 ,40 

3 -,284 ,122 ,938 -,72 ,15 
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4 -1,414(*) ,124 ,000 -1,86 -,97 

5 -1,802(*) ,108 ,000 -2,19 -1,41 

6 -,827(*) ,116 ,000 -1,24 -,41 

7 -1,043(*) ,117 ,000 -1,46 -,62 

8 -,753(*) ,121 ,000 -1,19 -,32 

9 -,389 ,114 ,091 -,80 ,02 

10 ,093 ,121 1,000 -,34 ,53 

11 -1,475(*) ,123 ,000 -1,92 -1,03 

12 -,327 ,126 ,734 -,78 ,12 

13 -,877(*) ,122 ,000 -1,32 -,44 

14 -,537(*) ,115 ,001 -,95 -,12 

15 ,167 ,111 1,000 -,23 ,57 

16 -2,043(*) ,105 ,000 -2,42 -1,67 

17 -1,358(*) ,131 ,000 -1,83 -,89 

2 1 ,006 ,112 1,000 -,40 ,41 

  3 -,278 ,123 ,968 -,72 ,17 

4 -1,407(*) ,126 ,000 -1,86 -,95 

5 -1,796(*) ,110 ,000 -2,19 -1,40 

6 -,821(*) ,118 ,000 -1,24 -,40 

7 -1,037(*) ,119 ,000 -1,46 -,61 

8 -,747(*) ,122 ,000 -1,19 -,31 

9 -,383 ,115 ,130 -,80 ,03 

10 ,099 ,122 1,000 -,34 ,54 

11 -1,469(*) ,125 ,000 -1,92 -1,02 

12 -,321 ,127 ,811 -,78 ,14 

13 -,870(*) ,124 ,000 -1,32 -,42 

14 -,531(*) ,116 ,001 -,95 -,11 

15 ,173 ,113 1,000 -,23 ,58 

16 -2,037(*) ,107 ,000 -2,42 -1,65 

17 -1,352(*) ,132 ,000 -1,83 -,88 

3 1 ,284 ,122 ,938 -,15 ,72 

2 ,278 ,123 ,968 -,17 ,72 

4 -1,130(*) ,135 ,000 -1,61 -,64 

5 -1,519(*) ,120 ,000 -1,95 -1,09 

6 -,543(*) ,127 ,003 -1,00 -,09 

7 -,759(*) ,128 ,000 -1,22 -,30 

8 -,469 ,131 ,054 -,94 ,00 

9 -,105 ,125 1,000 -,55 ,34 

10 ,377 ,131 ,452 -,10 ,85 

11 -1,191(*) ,134 ,000 -1,67 -,71 

12 -,043 ,136 1,000 -,53 ,45 

13 -,593(*) ,133 ,002 -1,07 -,11 

14 -,253 ,126 ,998 -,71 ,20 

15 ,451(*) ,123 ,038 ,01 ,89 

16 -1,759(*) ,117 ,000 -2,18 -1,34 

17 -1,074(*) ,141 ,000 -1,58 -,57 

4 1 1,414(*) ,124 ,000 ,97 1,86 

2 1,407(*) ,126 ,000 ,95 1,86 

3 1,130(*) ,135 ,000 ,64 1,61 
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5 -,389 ,123 ,209 -,83 ,05 

6 ,586(*) ,130 ,001 ,12 1,05 

7 ,370 ,131 ,489 -,10 ,84 

8 ,660(*) ,134 ,000 ,18 1,14 

9 1,025(*) ,128 ,000 ,57 1,48 

10 1,506(*) ,134 ,000 1,02 1,99 

11 -,062 ,136 1,000 -,55 ,43 

12 1,086(*) ,139 ,000 ,59 1,58 

13 ,537(*) ,136 ,012 ,05 1,02 

14 ,877(*) ,129 ,000 ,41 1,34 

15 1,580(*) ,126 ,000 1,13 2,03 

16 -,630(*) ,120 ,000 -1,06 -,20 

17 ,056 ,143 1,000 -,46 ,57 

5 1 1,802(*) ,108 ,000 1,41 2,19 

2 1,796(*) ,110 ,000 1,40 2,19 

3 1,519(*) ,120 ,000 1,09 1,95 

4 ,389 ,123 ,209 -,05 ,83 

6 ,975(*) ,114 ,000 ,56 1,39 

7 ,759(*) ,115 ,000 ,34 1,17 

8 1,049(*) ,119 ,000 ,62 1,48 

9 1,414(*) ,112 ,000 1,01 1,82 

10 1,895(*) ,119 ,000 1,47 2,32 

11 ,327 ,122 ,642 -,11 ,76 

12 1,475(*) ,124 ,000 1,03 1,92 

13 ,926(*) ,121 ,000 ,49 1,36 

14 1,265(*) ,113 ,000 ,86 1,67 

15 1,969(*) ,110 ,000 1,58 2,36 

16 -,241 ,103 ,938 -,61 ,13 

17 ,444 ,129 ,087 -,02 ,91 

6 1 ,827(*) ,116 ,000 ,41 1,24 

2 ,821(*) ,118 ,000 ,40 1,24 

3 ,543(*) ,127 ,003 ,09 1,00 

4 -,586(*) ,130 ,001 -1,05 -,12 

5 -,975(*) ,114 ,000 -1,39 -,56 

7 -,216 ,123 1,000 -,66 ,22 

8 ,074 ,126 1,000 -,38 ,53 

9 ,438(*) ,119 ,037 ,01 ,87 

10 ,920(*) ,126 ,000 ,47 1,37 

11 -,648(*) ,128 ,000 -1,11 -,19 

12 ,500(*) ,131 ,021 ,03 ,97 

13 -,049 ,128 1,000 -,51 ,41 

14 ,290 ,120 ,895 -,14 ,72 

15 ,994(*) ,117 ,000 ,57 1,41 

16 -1,216(*) ,111 ,000 -1,62 -,82 

17 -,531(*) ,136 ,015 -1,02 -,04 

7 1 1,043(*) ,117 ,000 ,62 1,46 

2 1,037(*) ,119 ,000 ,61 1,46 

3 ,759(*) ,128 ,000 ,30 1,22 

4 -,370 ,131 ,489 -,84 ,10 
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5 -,759(*) ,115 ,000 -1,17 -,34 

6 ,216 ,123 1,000 -,22 ,66 

8 ,290 ,127 ,958 -,17 ,75 

9 ,654(*) ,121 ,000 ,22 1,09 

10 1,136(*) ,127 ,000 ,68 1,59 

11 -,432 ,129 ,121 -,90 ,03 

12 ,716(*) ,132 ,000 ,24 1,19 

13 ,167 ,129 1,000 -,30 ,63 

14 ,506(*) ,122 ,005 ,07 ,94 

15 1,210(*) ,118 ,000 ,79 1,63 

16 -1,000(*) ,112 ,000 -1,40 -,60 

17 -,315 ,137 ,951 -,81 ,18 

8 1 ,753(*) ,121 ,000 ,32 1,19 

2 ,747(*) ,122 ,000 ,31 1,19 

3 ,469 ,131 ,054 ,00 ,94 

4 -,660(*) ,134 ,000 -1,14 -,18 

5 -1,049(*) ,119 ,000 -1,48 -,62 

6 -,074 ,126 1,000 -,53 ,38 

7 -,290 ,127 ,958 -,75 ,17 

9 ,364 ,124 ,383 -,08 ,81 

10 ,846(*) ,130 ,000 ,38 1,31 

11 -,722(*) ,133 ,000 -1,20 -,25 

12 ,426 ,135 ,214 -,06 ,91 

13 -,123 ,132 1,000 -,60 ,35 

14 ,216 ,125 1,000 -,23 ,67 

15 ,920(*) ,122 ,000 ,48 1,36 

16 -1,290(*) ,116 ,000 -1,71 -,87 

17 -,605(*) ,140 ,003 -1,11 -,10 

9 1 ,389 ,114 ,091 -,02 ,80 

2 ,383 ,115 ,130 -,03 ,80 

3 ,105 ,125 1,000 -,34 ,55 

4 -1,025(*) ,128 ,000 -1,48 -,57 

5 -1,414(*) ,112 ,000 -1,82 -1,01 

6 -,438(*) ,119 ,037 -,87 -,01 

7 -,654(*) ,121 ,000 -1,09 -,22 

8 -,364 ,124 ,383 -,81 ,08 

10 ,481(*) ,124 ,017 ,04 ,93 

11 -1,086(*) ,126 ,000 -1,54 -,63 

12 ,062 ,129 1,000 -,40 ,53 

13 -,488(*) ,126 ,017 -,94 -,04 

14 -,148 ,118 1,000 -,57 ,28 

15 ,556(*) ,115 ,000 ,14 ,97 

16 -1,654(*) ,109 ,000 -2,05 -1,26 

17 -,969(*) ,134 ,000 -1,45 -,49 

10 1 -,093 ,121 1,000 -,53 ,34 

2 -,099 ,122 1,000 -,54 ,34 

3 -,377 ,131 ,452 -,85 ,10 

4 -1,506(*) ,134 ,000 -1,99 -1,02 

5 -1,895(*) ,119 ,000 -2,32 -1,47 
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6 -,920(*) ,126 ,000 -1,37 -,47 

7 -1,136(*) ,127 ,000 -1,59 -,68 

8 -,846(*) ,130 ,000 -1,31 -,38 

9 -,481(*) ,124 ,017 -,93 -,04 

11 -1,568(*) ,133 ,000 -2,04 -1,09 

12 -,420 ,135 ,243 -,91 ,07 

13 -,969(*) ,132 ,000 -1,44 -,49 

14 -,630(*) ,125 ,000 -1,08 -,18 

15 ,074 ,122 1,000 -,36 ,51 

16 -2,136(*) ,116 ,000 -2,55 -1,72 

17 -1,451(*) ,140 ,000 -1,95 -,95 

11 1 1,475(*) ,123 ,000 1,03 1,92 

2 1,469(*) ,125 ,000 1,02 1,92 

3 1,191(*) ,134 ,000 ,71 1,67 

4 ,062 ,136 1,000 -,43 ,55 

5 -,327 ,122 ,642 -,76 ,11 

6 ,648(*) ,128 ,000 ,19 1,11 

7 ,432 ,129 ,121 -,03 ,90 

8 ,722(*) ,133 ,000 ,25 1,20 

9 1,086(*) ,126 ,000 ,63 1,54 

10 1,568(*) ,133 ,000 1,09 2,04 

12 1,148(*) ,137 ,000 ,65 1,64 

13 ,599(*) ,134 ,002 ,12 1,08 

14 ,938(*) ,127 ,000 ,48 1,40 

15 1,642(*) ,124 ,000 1,20 2,09 

16 -,568(*) ,119 ,000 -,99 -,14 

17 ,117 ,142 1,000 -,39 ,63 

12 1 ,327 ,126 ,734 -,12 ,78 

2 ,321 ,127 ,811 -,14 ,78 

3 ,043 ,136 1,000 -,45 ,53 

4 -1,086(*) ,139 ,000 -1,58 -,59 

5 -1,475(*) ,124 ,000 -1,92 -1,03 

6 -,500(*) ,131 ,021 -,97 -,03 

7 -,716(*) ,132 ,000 -1,19 -,24 

8 -,426 ,135 ,214 -,91 ,06 

9 -,062 ,129 1,000 -,53 ,40 

10 ,420 ,135 ,243 -,07 ,91 

11 -1,148(*) ,137 ,000 -1,64 -,65 

13 -,549(*) ,137 ,010 -1,04 -,06 

14 -,210 ,130 1,000 -,68 ,26 

15 ,494(*) ,127 ,016 ,04 ,95 

16 -1,716(*) ,121 ,000 -2,15 -1,28 

17 -1,031(*) ,144 ,000 -1,55 -,51 

13 1 ,877(*) ,122 ,000 ,44 1,32 

2 ,870(*) ,124 ,000 ,42 1,32 

3 ,593(*) ,133 ,002 ,11 1,07 

4 -,537(*) ,136 ,012 -1,02 -,05 

5 -,926(*) ,121 ,000 -1,36 -,49 

6 ,049 ,128 1,000 -,41 ,51 
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7 -,167 ,129 1,000 -,63 ,30 

8 ,123 ,132 1,000 -,35 ,60 

9 ,488(*) ,126 ,017 ,04 ,94 

10 ,969(*) ,132 ,000 ,49 1,44 

11 -,599(*) ,134 ,002 -1,08 -,12 

12 ,549(*) ,137 ,010 ,06 1,04 

14 ,340 ,127 ,653 -,12 ,79 

15 1,043(*) ,124 ,000 ,60 1,49 

16 -1,167(*) ,118 ,000 -1,59 -,74 

17 -,481 ,141 ,096 -,99 ,03 

14 1 ,537(*) ,115 ,001 ,12 ,95 

2 ,531(*) ,116 ,001 ,11 ,95 

3 ,253 ,126 ,998 -,20 ,71 

4 -,877(*) ,129 ,000 -1,34 -,41 

5 -1,265(*) ,113 ,000 -1,67 -,86 

6 -,290 ,120 ,895 -,72 ,14 

7 -,506(*) ,122 ,005 -,94 -,07 

8 -,216 ,125 1,000 -,67 ,23 

9 ,148 ,118 1,000 -,28 ,57 

10 ,630(*) ,125 ,000 ,18 1,08 

11 -,938(*) ,127 ,000 -1,40 -,48 

12 ,210 ,130 1,000 -,26 ,68 

13 -,340 ,127 ,653 -,79 ,12 

15 ,704(*) ,116 ,000 ,29 1,12 

16 -1,506(*) ,110 ,000 -1,90 -1,11 

17 -,821(*) ,135 ,000 -1,31 -,34 

15 1 -,167 ,111 1,000 -,57 ,23 

2 -,173 ,113 1,000 -,58 ,23 

3 -,451(*) ,123 ,038 -,89 -,01 

4 -1,580(*) ,126 ,000 -2,03 -1,13 

5 -1,969(*) ,110 ,000 -2,36 -1,58 

6 -,994(*) ,117 ,000 -1,41 -,57 

7 -1,210(*) ,118 ,000 -1,63 -,79 

8 -,920(*) ,122 ,000 -1,36 -,48 

9 -,556(*) ,115 ,000 -,97 -,14 

10 -,074 ,122 1,000 -,51 ,36 

11 -1,642(*) ,124 ,000 -2,09 -1,20 

12 -,494(*) ,127 ,016 -,95 -,04 

13 -1,043(*) ,124 ,000 -1,49 -,60 

14 -,704(*) ,116 ,000 -1,12 -,29 

16 -2,210(*) ,106 ,000 -2,59 -1,83 

17 -1,525(*) ,132 ,000 -2,00 -1,05 

16 1 2,043(*) ,105 ,000 1,67 2,42 

2 2,037(*) ,107 ,000 1,65 2,42 

3 1,759(*) ,117 ,000 1,34 2,18 

4 ,630(*) ,120 ,000 ,20 1,06 

5 ,241 ,103 ,938 -,13 ,61 

6 1,216(*) ,111 ,000 ,82 1,62 

7 1,000(*) ,112 ,000 ,60 1,40 
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8 1,290(*) ,116 ,000 ,87 1,71 

9 1,654(*) ,109 ,000 1,26 2,05 

10 2,136(*) ,116 ,000 1,72 2,55 

11 ,568(*) ,119 ,000 ,14 ,99 

12 1,716(*) ,121 ,000 1,28 2,15 

13 1,167(*) ,118 ,000 ,74 1,59 

14 1,506(*) ,110 ,000 1,11 1,90 

15 2,210(*) ,106 ,000 1,83 2,59 

17 ,685(*) ,127 ,000 ,23 1,14 

17 1 1,358(*) ,131 ,000 ,89 1,83 

2 1,352(*) ,132 ,000 ,88 1,83 

3 1,074(*) ,141 ,000 ,57 1,58 

4 -,056 ,143 1,000 -,57 ,46 

5 -,444 ,129 ,087 -,91 ,02 

6 ,531(*) ,136 ,015 ,04 1,02 

7 ,315 ,137 ,951 -,18 ,81 

8 ,605(*) ,140 ,003 ,10 1,11 

9 ,969(*) ,134 ,000 ,49 1,45 

10 1,451(*) ,140 ,000 ,95 1,95 

11 -,117 ,142 1,000 -,63 ,39 

12 1,031(*) ,144 ,000 ,51 1,55 

13 ,481 ,141 ,096 -,03 ,99 

14 ,821(*) ,135 ,000 ,34 1,31 

15 1,525(*) ,132 ,000 1,05 2,00 

16 -,685(*) ,127 ,000 -1,14 -,23 

*  The mean difference is significant at the .05 level. 

T-Test za vprašanje 15 

Preglednica 16   Group Statistics za vprašanje 15. Viri informacij. 

Group Statistics 

 Št. 

POVPR. OCENA 

(slo + mat + tj) N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

V15_1 Niţji uspeh 60 3,37 1,089 ,141 

Višji uspeh 102 3,94 ,932 ,092 

V15_2 Niţji uspeh 60 3,18 1,186 ,153 

Višji uspeh 102 3,25 1,038 ,103 

V15_3 Niţji uspeh 60 2,85 1,191 ,154 

Višji uspeh 102 2,56 1,049 ,104 

V15_4 Niţji uspeh 60 3,43 1,226 ,158 

Višji uspeh 102 3,25 1,232 ,122 

Preglednica 17   Independent Samples Test za vprašanje 15. Viri informacij. 

Independent Samples Test 

  

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 



Priloga 2 

 

  F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

V15_1 Equal variances 

assumed 
2,095 ,150 -3,558 160 ,000 -,575 ,161 

  Equal variances 

not assumed 
    -3,417 108,956 ,001 -,575 ,168 

V15_2 Equal variances 

assumed 
,523 ,471 -,347 160 ,729 -,062 ,178 

  Equal variances 

not assumed 
    -,335 111,009 ,738 -,062 ,184 

V15_3 Equal variances 

assumed 
,733 ,393 1,622 160 ,107 ,291 ,180 

  Equal variances 

not assumed 
    1,569 111,587 ,119 ,291 ,186 

V15_4 Equal variances 

assumed 
,234 ,629 ,892 160 ,374 ,178 ,200 

  Equal variances 

not assumed 
    ,893 124,286 ,374 ,178 ,200 

VPLIV DRUGIH 

Oneway za vprašanje 16 

Preglednica 17  Opisna statistika za vprašanje 16. Vpliv referenčnih skupin.  

Descriptives 

Odg   

  

N 

  

Mean 

  

Std. 

Deviation 

  

Std. Error 

  

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum 

  

Maximum 

  Lower Bound 

Upper 

Bound 

1 162 3,11 1,051 ,083 2,95 3,27 1 5 

2 162 2,49 1,277 ,100 2,30 2,69 1 5 

3 162 2,48 1,138 ,089 2,30 2,66 0 5 

4 162 2,48 1,138 ,089 2,30 2,65 1 5 

5 162 2,43 1,079 ,085 2,26 2,59 1 5 

6 162 3,37 1,189 ,093 3,19 3,55 1 5 

7 162 2,33 1,184 ,093 2,14 2,51 0 5 

8 162 2,89 1,221 ,096 2,70 3,08 1 5 

9 162 2,10 1,121 ,088 1,92 2,27 0 5 

10 162 2,61 1,143 ,090 2,43 2,79 0 5 

Total 1620 2,63 1,209 ,030 2,57 2,69 0 5 

Preglednica 18     Test of Homogeneity of  Variances za vprašanje 16. Vpliv 

referenčnih skupin. 

Odg  

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

2,313 9 1610 ,014 
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Preglednica 19   ANOVA za vprašanje 16. Vpliv referenčnih skupin.  

ANOVA 

 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 214,985 9 23,887 17,877 ,000 

Within Groups 2151,309 1610 1,336     

Total 2366,294 1619       

 

Preglednica 20  Robust Tests of Equality of Means za vprašanje 16. Vpliv 

referenčnih skupin.  

Odg                     Robust Tests of Equality of Means 

  Statistic(a) df1 df2 Sig. 

Welch 18,115 9 655,832 ,000 

a  Asymptotically F distributed. 

 

Post Hoc Tests za vprašanje 16 

Preglednica 21  Multiple Comparisons za vprašanje 16. Vpliv referenčnih skupin. 

Dependent Variable: Odg  

Tamhane  

(I) vprasanje_ID 

  

(J) vprasanje_ID 

  

Mean 

Difference 

(I-J) 

  

Std. 

Error 

  

Sig. 

  

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

1 2 ,617(*) ,130 ,000 ,19 1,04 

  3 ,630(*) ,122 ,000 ,23 1,03 

  4 ,636(*) ,122 ,000 ,24 1,04 

  5 ,685(*) ,118 ,000 ,30 1,07 

  6 -,259 ,125 ,829 -,67 ,15 

  7 ,784(*) ,124 ,000 ,38 1,19 

  8 ,222 ,127 ,977 -,19 ,64 

  9 1,012(*) ,121 ,000 ,62 1,41 

  10 ,500(*) ,122 ,002 ,10 ,90 

2 1 -,617(*) ,130 ,000 -1,04 -,19 

  3 ,012 ,134 1,000 -,43 ,45 

  4 ,019 ,134 1,000 -,42 ,46 

  5 ,068 ,131 1,000 -,36 ,50 

  6 -,877(*) ,137 ,000 -1,33 -,43 

  7 ,167 ,137 1,000 -,28 ,62 

  8 -,395 ,139 ,191 -,85 ,06 

  9 ,395 ,134 ,139 -,04 ,83 

  10 -,117 ,135 1,000 -,56 ,32 

3 1 -,630(*) ,122 ,000 -1,03 -,23 

  2 -,012 ,134 1,000 -,45 ,43 

  4 ,006 ,126 1,000 -,41 ,42 

  5 ,056 ,123 1,000 -,35 ,46 

  6 -,889(*) ,129 ,000 -1,31 -,46 
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  7 ,154 ,129 1,000 -,27 ,58 

  8 -,407 ,131 ,089 -,84 ,02 

  9 ,383 ,126 ,106 -,03 ,79 

  10 -,130 ,127 1,000 -,55 ,29 

4 1 -,636(*) ,122 ,000 -1,04 -,24 

  2 -,019 ,134 1,000 -,46 ,42 

  3 -,006 ,126 1,000 -,42 ,41 

  5 ,049 ,123 1,000 -,36 ,45 

  6 -,895(*) ,129 ,000 -1,32 -,47 

  7 ,148 ,129 1,000 -,28 ,57 

  8 -,414 ,131 ,076 -,84 ,02 

  9 ,377 ,126 ,123 -,04 ,79 

  10 -,136 ,127 1,000 -,55 ,28 

5 1 -,685(*) ,118 ,000 -1,07 -,30 

  2 -,068 ,131 1,000 -,50 ,36 

  3 -,056 ,123 1,000 -,46 ,35 

  4 -,049 ,123 1,000 -,45 ,36 

  6 -,944(*) ,126 ,000 -1,36 -,53 

  7 ,099 ,126 1,000 -,31 ,51 

  8 -,463(*) ,128 ,016 -,88 -,04 

  9 ,327 ,122 ,298 -,07 ,73 

  10 -,185 ,124 ,999 -,59 ,22 

6 1 ,259 ,125 ,829 -,15 ,67 

  2 ,877(*) ,137 ,000 ,43 1,33 

  3 ,889(*) ,129 ,000 ,46 1,31 

  4 ,895(*) ,129 ,000 ,47 1,32 

  5 ,944(*) ,126 ,000 ,53 1,36 

  7 1,043(*) ,132 ,000 ,61 1,48 

  8 ,481(*) ,134 ,017 ,04 ,92 

  9 1,272(*) ,128 ,000 ,85 1,69 

  10 ,759(*) ,130 ,000 ,33 1,18 

7 1 -,784(*) ,124 ,000 -1,19 -,38 

  2 -,167 ,137 1,000 -,62 ,28 

  3 -,154 ,129 1,000 -,58 ,27 

  4 -,148 ,129 1,000 -,57 ,28 

  5 -,099 ,126 1,000 -,51 ,31 

  6 -1,043(*) ,132 ,000 -1,48 -,61 

  8 -,562(*) ,134 ,002 -1,00 -,12 

  9 ,228 ,128 ,971 -,19 ,65 

  10 -,284 ,129 ,732 -,71 ,14 

8 1 -,222 ,127 ,977 -,64 ,19 

  2 ,395 ,139 ,191 -,06 ,85 

  3 ,407 ,131 ,089 -,02 ,84 

  4 ,414 ,131 ,076 -,02 ,84 

  5 ,463(*) ,128 ,016 ,04 ,88 

  6 -,481(*) ,134 ,017 -,92 -,04 

  7 ,562(*) ,134 ,002 ,12 1,00 

  9 ,790(*) ,130 ,000 ,36 1,22 

  10 ,278 ,131 ,802 -,15 ,71 
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9 1 -1,012(*) ,121 ,000 -1,41 -,62 

  2 -,395 ,134 ,139 -,83 ,04 

  3 -,383 ,126 ,106 -,79 ,03 

  4 -,377 ,126 ,123 -,79 ,04 

  5 -,327 ,122 ,298 -,73 ,07 

  6 -1,272(*) ,128 ,000 -1,69 -,85 

  7 -,228 ,128 ,971 -,65 ,19 

  8 -,790(*) ,130 ,000 -1,22 -,36 

  10 -,512(*) ,126 ,003 -,93 -,10 

10 1 -,500(*) ,122 ,002 -,90 -,10 

  2 ,117 ,135 1,000 -,32 ,56 

  3 ,130 ,127 1,000 -,29 ,55 

  4 ,136 ,127 1,000 -,28 ,55 

  5 ,185 ,124 ,999 -,22 ,59 

  6 -,759(*) ,130 ,000 -1,18 -,33 

  7 ,284 ,129 ,732 -,14 ,71 

  8 -,278 ,131 ,802 -,71 ,15 

  9 ,512(*) ,126 ,003 ,10 ,93 

*  The mean difference is significant at the .05 level. 

T-Test za vprašanje 16 

Preglednica 22   Group Statistics za vprašanje 16. Vpliv referenčnih skupin. 

 Group Statistics 

  

POVPR. OCENA 

(slo + mat + tj) N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

V16_1 Niţji uspeh 60 3,00 1,120 ,145 

Višji uspeh 102 3,18 1,009 ,100 

V16_2 Niţji uspeh 60 2,33 1,284 ,166 

Višji uspeh 102 2,59 1,269 ,126 

V16_3 Niţji uspeh 60 2,30 1,212 ,156 

Višji uspeh 102 2,59 1,084 ,107 

V16_4 Niţji uspeh 60 2,45 1,213 ,157 

Višji uspeh 102 2,49 1,097 ,109 

V16_5 Niţji uspeh 60 2,45 1,141 ,147 

Višji uspeh 102 2,41 1,047 ,104 

V16_6 Niţji uspeh 60 3,10 1,160 ,150 

Višji uspeh 102 3,53 1,183 ,117 

V16_7 Niţji uspeh 60 2,30 1,183 ,153 

Višji uspeh 102 2,34 1,190 ,118 

V16_8 Niţji uspeh 60 2,77 1,155 ,149 

Višji uspeh 102 2,96 1,258 ,125 

V16_9 Niţji uspeh 60 1,93 1,191 ,154 

Višji uspeh 102 2,20 1,072 ,106 

V16_10 Niţji uspeh 60 2,67 1,160 ,150 

Višji uspeh 102 2,58 1,138 ,113 
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Preglednica 23   Independent Samples Test za vprašanje 16. Vpliv referenčnih 

skupin. 

                                                                                  Independent Samples Test 

  

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

V16_1 Equal variances 

assumed 
1,131 ,289 -1,032 160 ,304 -,176 ,171 

  Equal variances 

not assumed 
    -1,004 113,656 ,317 -,176 ,176 

V16_2 Equal variances 

assumed 
,004 ,947 -1,229 160 ,221 -,255 ,207 

  Equal variances 

not assumed 
    -1,225 122,615 ,223 -,255 ,208 

V16_3 Equal variances 

assumed 
1,004 ,318 -1,564 160 ,120 -,288 ,184 

  Equal variances 

not assumed 
    -1,519 113,022 ,131 -,288 ,190 

V16_4 Equal variances 

assumed 
1,496 ,223 -,217 160 ,829 -,040 ,186 

  Equal variances 

not assumed 
    -,211 113,969 ,833 -,040 ,191 

V16_5 Equal variances 

assumed 
,431 ,512 ,217 160 ,828 ,038 ,176 

  Equal variances 

not assumed 
    ,212 115,356 ,832 ,038 ,180 

V16_6 Equal variances 

assumed 
,915 ,340 -2,247 160 ,026 -,429 ,191 

  Equal variances 

not assumed 
    -2,258 125,791 ,026 -,429 ,190 

V16_7 Equal variances 

assumed 
,228 ,634 -,223 160 ,824 -,043 ,193 

  Equal variances 

not assumed 
    -,224 124,363 ,823 -,043 ,193 

V16_8 Equal variances 

assumed 
,476 ,491 -,977 160 ,330 -,194 ,199 

  Equal variances 

not assumed 
    -,999 132,394 ,320 -,194 ,194 

V16_9 Equal variances 

assumed 
,068 ,794 -1,445 160 ,150 -,263 ,182 

  Equal variances 

not assumed 
    -1,406 113,547 ,162 -,263 ,187 

V16_10 Equal variances 

assumed 
,053 ,819 ,473 160 ,637 ,088 ,186 

  Equal variances 

not assumed 
    ,471 121,956 ,639 ,088 ,187 

DEJAVNIKI VPLIVA NA ODLOČITEV 

Preglednica 24   Opisna statistika za vprašanje 17. Dejavniki vpliva na odločitev. 
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 Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

V17_1 162 1 5 3,93 1,010 

V17_2 162 1 5 2,88 1,085 

V17_3 162 1 5 3,60 1,123 

V17_4 162 1 5 3,48 1,099 

V17_5 162 1 5 3,53 1,159 

V17_6 162 1 5 2,75 1,034 

V17_7 162 0 5 3,36 1,118 

V17_8 162 1 5 3,86 1,187 

V17_9 162 0 5 4,09 1,085 

V17_10 162 1 5 3,94 1,017 

V17_11 162 1 5 3,40 1,048 

V17_12 162 1 5 3,51 1,029 

V17_13 162 1 5 3,20 1,085 

V17_14 162 1 5 3,27 1,146 

V17_15 162 1 5 3,73 1,135 

V17_16 162 1 5 4,15 1,023 

V17_17 162 1 5 3,77 1,134 

V17_18 162 1 5 3,43 1,260 

V17_19 162 0 5 3,10 1,380 

V17_20 162 1 5 3,73 1,119 

V17_21 162 1 5 4,35 ,987 

V17_22 162 1 5 3,86 1,021 

V17_23 162 0 5 3,92 1,063 

V17_24 162 0 5 3,62 1,087 

V17_25 162 1 5 4,08 ,952 

V17_26 162 1 5 3,80 1,040 

V17_27 162 0 5 3,21 1,273 

V17_28 162 0 5 3,28 1,411 

V17_29 162 1 5 3,84 1,033 

V17_30 162 1 5 3,49 1,138 

V17_31 162 0 5 3,07 1,259 

Valid N (listwise) 162         

T-Test za vprašanje 17 

Preglednica 25  Group Statistics za vprašanje 17. Dejavniki vpliva na odločitev. 

 Group Statistics 

  

POVPR. OCENA 

(slo + mat + tj) N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

V17_1 Niţji uspeh 60 3,58 1,139 ,147 

Višji uspeh 102 4,14 ,868 ,086 

V17_2 Niţji uspeh 60 2,87 1,200 ,155 

Višji uspeh 102 2,88 1,018 ,101 

V17_3 Niţji uspeh 60 3,37 1,178 ,152 
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Višji uspeh 102 3,74 1,071 ,106 

V17_4 Niţji uspeh 60 3,30 1,094 ,141 

Višji uspeh 102 3,58 1,094 ,108 

V17_5 Niţji uspeh 60 3,50 1,172 ,151 

Višji uspeh 102 3,55 1,157 ,115 

V17_6 Niţji uspeh 60 2,77 1,110 ,143 

Višji uspeh 102 2,75 ,992 ,098 

V17_7 Niţji uspeh 60 3,18 1,172 ,151 

Višji uspeh 102 3,46 1,078 ,107 

V17_8 Niţji uspeh 60 3,68 1,214 ,157 

Višji uspeh 102 3,97 1,164 ,115 

V17_9 Niţji uspeh 60 3,92 1,078 ,139 

Višji uspeh 102 4,20 1,081 ,107 

V17_10 Niţji uspeh 60 3,62 1,151 ,149 

Višji uspeh 102 4,14 ,879 ,087 

V17_11 Niţji uspeh 60 3,28 1,151 ,149 

Višji uspeh 102 3,47 ,982 ,097 

V17_12 Niţji uspeh 60 3,58 1,094 ,141 

Višji uspeh 102 3,46 ,992 ,098 

V17_13 Niţji uspeh 60 3,07 1,056 ,136 

Višji uspeh 102 3,27 1,100 ,109 

V17_14 Niţji uspeh 60 3,20 1,132 ,146 

Višji uspeh 102 3,30 1,159 ,115 

V17_15 Niţji uspeh 60 3,53 1,142 ,147 

Višji uspeh 102 3,85 1,120 ,111 

V17_16 Niţji uspeh 60 4,22 ,865 ,112 

Višji uspeh 102 4,11 1,107 ,110 

V17_17 Niţji uspeh 60 3,60 1,210 ,156 

Višji uspeh 102 3,86 1,081 ,107 

V17_18 Niţji uspeh 60 3,23 1,294 ,167 

Višji uspeh 102 3,55 1,232 ,122 

V17_19 Niţji uspeh 60 3,13 1,396 ,180 

Višji uspeh 102 3,08 1,377 ,136 

V17_20 Niţji uspeh 60 3,58 1,139 ,147 

Višji uspeh 102 3,82 1,103 ,109 

V17_21 Niţji uspeh 60 4,00 1,120 ,145 

Višji uspeh 102 4,56 ,839 ,083 

V17_22 Niţji uspeh 60 3,63 1,057 ,136 

Višji uspeh 102 3,99 ,980 ,097 

V17_23 Niţji uspeh 60 3,52 1,127 ,146 

Višji uspeh 102 4,16 ,952 ,094 

V17_24 Niţji uspeh 60 3,57 ,963 ,124 

Višji uspeh 102 3,65 1,157 ,115 

V17_25 Niţji uspeh 60 4,10 1,003 ,130 

Višji uspeh 102 4,07 ,926 ,092 

V17_26 Niţji uspeh 60 3,78 1,027 ,133 
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Višji uspeh 102 3,80 1,053 ,104 

V17_27 Niţji uspeh 60 3,03 1,288 ,166 

Višji uspeh 102 3,31 1,258 ,125 

V17_28 Niţji uspeh 60 3,42 1,344 ,174 

Višji uspeh 102 3,20 1,449 ,143 

V17_29 Niţji uspeh 60 3,62 1,180 ,152 

Višji uspeh 102 3,97 ,917 ,091 

V17_30 Niţji uspeh 60 3,52 1,127 ,146 

Višji uspeh 102 3,48 1,150 ,114 

V17_31 Niţji uspeh 60 3,25 1,174 ,151 

Višji uspeh 102 2,97 1,301 ,129 

 

Preglednica 26   Independent Samples Test za vprašanje 17. Dejavniki vpliva na 

odločitev. 
                                                                     Independent Samples Test 

  

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

V17_1 Equal variances 

assumed 
10,426 ,002 -3,485 160 ,001 -,554 ,159 

  Equal variances 

not assumed 
    -3,252 99,390 ,002 -,554 ,170 

V17_2 Equal variances 

assumed 
2,764 ,098 -,089 160 ,930 -,016 ,177 

  Equal variances 

not assumed 
    -,085 108,180 ,933 -,016 ,185 

V17_3 Equal variances 

assumed 
1,363 ,245 -2,038 160 ,043 -,369 ,181 

  Equal variances 

not assumed 
    -1,988 114,475 ,049 -,369 ,185 

V17_4 Equal variances 

assumed 
,347 ,557 -1,564 160 ,120 -,278 ,178 

  Equal variances 

not assumed 
    -1,564 123,809 ,120 -,278 ,178 

V17_5 Equal variances 

assumed 
,013 ,908 -,259 160 ,796 -,049 ,189 

  Equal variances 

not assumed 
    -,258 122,560 ,797 -,049 ,190 

V17_6 Equal variances 

assumed 
2,318 ,130 ,128 160 ,898 ,022 ,169 

  Equal variances 

not assumed 
    ,124 112,870 ,901 ,022 ,174 

V17_7 Equal variances 

assumed 
,015 ,902 -1,532 160 ,128 -,277 ,181 

  Equal variances 

not assumed 
    -1,499 115,633 ,137 -,277 ,185 

V17_8 Equal variances 

assumed 
,895 ,346 -1,493 160 ,138 -,287 ,192 
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  Equal variances 

not assumed 
    -1,476 119,637 ,142 -,287 ,195 

V17_9 Equal variances 

assumed 
,127 ,722 -1,590 160 ,114 -,279 ,176 

  Equal variances 

not assumed 
    -1,591 124,089 ,114 -,279 ,176 

V17_10 Equal variances 

assumed 
8,236 ,005 -3,238 160 ,001 -,521 ,161 

  Equal variances 

not assumed 
    -3,023 99,590 ,003 -,521 ,172 

V17_11 Equal variances 

assumed 
1,267 ,262 -1,099 160 ,274 -,187 ,170 

  Equal variances 

not assumed 
    -1,054 108,696 ,294 -,187 ,178 

V17_12 Equal variances 

assumed 
,700 ,404 ,731 160 ,466 ,123 ,168 

  Equal variances 

not assumed 
    ,713 114,257 ,478 ,123 ,172 

V17_13 Equal variances 

assumed 
,879 ,350 -1,178 160 ,240 -,208 ,176 

  Equal variances 

not assumed 
    -1,191 128,001 ,236 -,208 ,174 

V17_14 Equal variances 

assumed 
1,349 ,247 -,556 160 ,579 -,104 ,187 

  Equal variances 

not assumed 
    -,559 126,140 ,577 -,104 ,186 

V17_15 Equal variances 

assumed 
,333 ,564 -1,741 160 ,084 -,320 ,184 

  Equal variances 

not assumed 
    -1,732 121,909 ,086 -,320 ,185 

V17_16 Equal variances 

assumed 
2,864 ,093 ,653 160 ,515 ,109 ,167 

  Equal variances 

not assumed 
    ,695 147,460 ,488 ,109 ,157 

V17_17 Equal variances 

assumed 
1,515 ,220 -1,429 160 ,155 -,263 ,184 

  Equal variances 

not assumed 
    -1,387 112,883 ,168 -,263 ,189 

V17_18 Equal variances 

assumed 
,034 ,854 -1,546 160 ,124 -,316 ,204 

  Equal variances 

not assumed 
    -1,527 118,954 ,130 -,316 ,207 

V17_19 Equal variances 

assumed 
,136 ,712 ,244 160 ,808 ,055 ,225 

  Equal variances 

not assumed 
    ,243 122,419 ,808 ,055 ,226 

V17_20 Equal variances 

assumed 
,555 ,457 -1,322 160 ,188 -,240 ,182 

  Equal variances 

not assumed 
    -1,311 120,559 ,192 -,240 ,183 



Priloga 2 

 

V17_21 Equal variances 

assumed 
7,115 ,008 -3,606 160 ,000 -,559 ,155 

  Equal variances 

not assumed 
    -3,351 98,165 ,001 -,559 ,167 

V17_22 Equal variances 

assumed 
1,868 ,174 -2,174 160 ,031 -,357 ,164 

  Equal variances 

not assumed 
    -2,131 116,355 ,035 -,357 ,167 

V17_23 Equal variances 

assumed 
3,565 ,061 -3,858 160 ,000 -,640 ,166 

  Equal variances 

not assumed 
    -3,692 107,778 ,000 -,640 ,173 

V17_24 Equal variances 

assumed 
1,781 ,184 -,453 160 ,651 -,080 ,177 

  Equal variances 

not assumed 
    -,475 141,964 ,635 -,080 ,169 

V17_25 Equal variances 

assumed 
,269 ,604 ,202 160 ,840 ,031 ,155 

  Equal variances 

not assumed 
    ,198 115,882 ,844 ,031 ,159 

V17_26 Equal variances 

assumed 
,012 ,913 -,121 160 ,904 -,021 ,170 

  Equal variances 

not assumed 
    -,122 126,392 ,903 -,021 ,169 

V17_27 Equal variances 

assumed 
,364 ,547 -1,357 160 ,177 -,280 ,207 

  Equal variances 

not assumed 
    -1,349 121,463 ,180 -,280 ,208 

V17_28 Equal variances 

assumed 
1,148 ,286 ,961 160 ,338 ,221 ,230 

  Equal variances 

not assumed 
    ,980 131,383 ,329 ,221 ,225 

V17_29 Equal variances 

assumed 
6,349 ,013 -2,129 160 ,035 -,354 ,166 

  Equal variances 

not assumed 
    -1,995 100,901 ,049 -,354 ,177 

V17_30 Equal variances 

assumed 
,003 ,957 ,195 160 ,845 ,036 ,186 

  Equal variances 

not assumed 
    ,196 125,759 ,845 ,036 ,185 

V17_31 Equal variances 

assumed 
,455 ,501 1,368 160 ,173 ,279 ,204 

  Equal variances 

not assumed 
    1,405 134,169 ,162 ,279 ,199 

NAČIN IZBIRE IN ODLOČANJA 

T-Test za vprašanje 18 

Preglednica 27   Group Statistics za vprašanje 18. Način odločanja. 
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Group Statistics 

 Št. 

POVPR. OCENA 

(slo + mat + tj) N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

V18_1 Niţji uspeh 60 2,43 1,155 ,149 

Višji uspeh 102 1,76 1,045 ,103 

V18_2 Niţji uspeh 60 3,35 1,055 ,136 

Višji uspeh 102 3,57 1,294 ,128 

V18_3 Niţji uspeh 60 2,63 1,149 ,148 

Višji uspeh 102 2,65 ,992 ,098 

V18_4 Niţji uspeh 60 4,13 ,947 ,122 

Višji uspeh 102 4,25 ,895 ,089 

V18_5 Niţji uspeh 60 3,78 1,075 ,139 

Višji uspeh 102 4,05 ,948 ,094 

V18_6 Niţji uspeh 60 2,65 1,219 ,157 

Višji uspeh 102 2,55 1,183 ,117 

Preglednica 28    Independent Samples Test za vprašanje 18. Način odločanja.                                                                                    

Independent Samples Test 

  

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

V18_1 Equal variances 

assumed 
1,385 ,241 3,780 160 ,000 ,669 ,177 

  Equal variances 

not assumed 
    3,683 114,062 ,000 ,669 ,182 

V18_2 Equal variances 

assumed 
5,987 ,015 -1,110 160 ,269 -,219 ,197 

  Equal variances 

not assumed 
    -1,169 143,816 ,244 -,219 ,187 

V18_3 Equal variances 

assumed 
1,430 ,234 -,080 160 ,936 -,014 ,171 

  Equal variances 

not assumed 
    -,077 109,688 ,939 -,014 ,178 

V18_4 Equal variances 

assumed 
,041 ,839 -,751 160 ,454 -,112 ,149 

  Equal variances 

not assumed 
    -,740 118,183 ,461 -,112 ,151 

V18_5 Equal variances 

assumed 
2,702 ,102 -1,638 160 ,103 -,266 ,162 

  Equal variances 

not assumed 
    -1,586 111,667 ,116 -,266 ,168 

V18_6 Equal variances 

assumed 
,016 ,901 ,519 160 ,605 ,101 ,195 

  Equal variances 

not assumed 
    ,515 120,799 ,608 ,101 ,196 
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FAKTORSKA ANALIZA za vprašanje 17. Dejavniki vpliva na odločitev. 

1. Model 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. ,843 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 2133,849 

df 465 

Sig. ,000 

 

Communalitie 

  Initial Extraction 

V17_1 ,387 ,436 

V17_2 ,467 ,450 

V17_3 ,453 ,545 

V17_4 ,427 ,452 

V17_5 ,525 ,530 

V17_6 ,559 ,597 

V17_7 ,559 ,501 

V17_8 ,450 ,515 

V17_9 ,468 ,482 

V17_10 ,606 ,617 

V17_11 ,593 ,609 

V17_12 ,558 ,543 

V17_13 ,486 ,502 

V17_14 ,526 ,758 

V17_15 ,533 ,454 

V17_16 ,529 ,524 

V17_17 ,503 ,549 

V17_18 ,610 ,860 

V17_19 ,549 ,603 

V17_20 ,571 ,665 

V17_21 ,455 ,463 

V17_22 ,585 ,662 

V17_23 ,538 ,596 

V17_24 ,584 ,634 

V17_25 ,544 ,532 

V17_26 ,592 ,618 

V17_27 ,352 ,319 

V17_28 ,360 ,396 

V17_29 ,582 ,597 

V17_30 ,519 ,548 

V17_31 ,476 ,450 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
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Total Variance Explained  

Factor 

  

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 8,900 28,711 28,711 8,465 27,307 27,307 

2 2,261 7,293 36,004 1,788 5,768 33,074 

3 1,854 5,979 41,983 1,449 4,674 37,748 

4 1,745 5,628 47,611 1,299 4,191 41,939 

5 1,510 4,870 52,481 1,056 3,405 45,345 

6 1,354 4,369 56,849 ,921 2,970 48,315 

7 1,159 3,739 60,588 ,737 2,378 50,693 

8 1,126 3,632 64,220 ,697 2,247 52,940 

9 1,029 3,318 67,538 ,595 1,918 54,858 

10 ,880 2,839 70,378       

11 ,843 2,719 73,097       

12 ,724 2,337 75,434       

13 ,669 2,158 77,592       

14 ,628 2,025 79,617       

15 ,588 1,897 81,514       

16 ,545 1,759 83,274       

17 ,542 1,747 85,021       

18 ,510 1,645 86,666       

19 ,490 1,581 88,247       

20 ,444 1,433 89,679       

21 ,418 1,350 91,029       

22 ,377 1,215 92,244       

23 ,363 1,171 93,416       

24 ,326 1,051 94,467       

25 ,320 1,031 95,498       

26 ,288 ,930 96,428       

27 ,272 ,878 97,306       

28 ,251 ,810 98,116       

29 ,225 ,726 98,841       

30 ,201 ,648 99,489       

31 ,158 ,511 100,000       

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
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Factor Matrix(a) 

  

  

Factor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

V17_29 ,689 -,083 ,088 ,092 ,122 -,016 -,098 ,163 -,220 

V17_10 ,624 -,110 -,045 ,390 ,195 ,047 -,104 -,017 ,097 

V17_23 ,610 -,266 ,087 -,073 -,193 ,207 ,013 -,115 ,215 

V17_22 ,609 -,260 ,050 ,039 -,145 ,085 -,209 ,126 -,362 

V17_30 ,608 -,110 ,157 -,136 ,205 -,016 -,136 ,107 ,227 

V17_26 ,604 -,176 -,060 -,365 -,109 -,106 -,108 ,134 -,180 

V17_24 ,601 -,209 -,064 -,347 -,219 -,018 -,109 -,183 ,103 

V17_20 ,597 ,094 ,189 ,293 -,184 -,114 -,358 -,048 ,029 

V17_12 ,589 ,146 -,281 -,176 ,182 -,075 -,157 ,043 ,025 

V17_15 ,565 -,115 -,142 ,114 -,164 -,190 ,144 ,055 ,039 

V17_6 ,560 ,398 ,000 -,077 ,129 ,281 ,124 ,061 ,071 

V17_25 ,554 -,081 -,096 -,415 -,077 -,053 ,087 -,095 -,112 

V17_5 ,546 ,219 -,222 -,219 ,074 ,106 ,112 -,230 -,064 

V17_16 ,541 -,421 -,055 -,170 ,028 -,053 ,106 ,064 ,057 

V17_31 ,536 ,135 ,030 -,090 ,316 -,097 ,043 ,083 ,133 

V17_11 ,526 ,315 -,296 ,003 ,328 ,018 -,173 -,034 -,077 

V17_7 ,523 ,192 ,267 ,071 ,090 -,071 ,177 -,265 -,010 

V17_17 ,496 -,285 ,257 ,143 -,063 ,158 ,252 ,198 ,064 

V17_19 ,489 ,346 ,389 ,004 -,066 -,079 -,236 ,060 ,153 

V17_2 ,488 ,381 ,016 -,009 -,155 -,098 -,023 ,109 ,142 

V17_21 ,478 -,253 ,027 ,216 -,172 ,266 -,069 -,080 -,105 

V17_4 ,474 ,280 -,117 ,107 ,048 ,238 ,101 -,097 -,215 

V17_13 ,467 ,130 -,375 ,216 -,147 -,216 -,047 ,093 ,036 

V17_9 ,451 -,291 -,063 ,299 ,284 ,073 ,089 -,030 -,075 

V17_14 ,443 ,140 -,414 ,275 -,243 -,294 ,324 ,210 ,008 

V17_3 ,438 ,175 ,005 ,074 -,318 ,418 ,068 ,097 ,164 

V17_8 ,408 -,308 ,180 ,231 ,332 -,129 ,118 -,161 ,040 

V17_1 ,365 -,192 -,359 -,018 -,053 ,017 ,003 -,337 ,139 

V17_27 ,254 ,357 ,149 -,062 -,013 ,229 ,137 ,041 -,167 

V17_18 ,511 ,208 ,524 -,013 -,168 -,373 ,182 -,235 -,157 

V17_28 ,285 -,118 ,187 -,330 ,191 -,024 ,166 ,303 ,028 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

a  9 factors extracted. 24 iterations required. 

2. MODEL FAKTORSKE ANALIZE za vprašanje 17. Dejavniki vpliva na odločitev. 

Factor Analysis 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. ,847 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 2013,845 

df 406 

Sig. ,000 
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Communalities  

  Initial Extraction 

V17_1 ,375 ,269 

V17_2 ,449 ,428 

V17_3 ,427 ,189 

V17_4 ,411 ,298 

V17_5 ,520 ,429 

V17_6 ,523 ,414 

V17_7 ,554 ,364 

V17_8 ,444 ,335 

V17_9 ,463 ,467 

V17_10 ,605 ,607 

V17_11 ,579 ,525 

V17_12 ,554 ,490 

V17_13 ,485 ,337 

V17_14 ,526 ,271 

V17_15 ,529 ,338 

V17_16 ,517 ,479 

V17_17 ,460 ,387 

V17_18 ,593 ,458 

V17_19 ,546 ,570 

V17_20 ,548 ,448 

V17_21 ,448 ,319 

V17_22 ,583 ,419 

V17_23 ,535 ,471 

V17_24 ,584 ,578 

V17_25 ,543 ,518 

V17_26 ,576 ,504 

V17_29 ,578 ,495 

V17_30 ,503 ,380 

V17_31 ,473 ,307 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

 

Total Variance Explained  

Factor 

  

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Rotation Sums 

of Squared 

Loadings(a) 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total 

1 8,759 30,202 30,202 8,192 28,248 28,248 5,527 

2 2,119 7,306 37,508 1,549 5,341 33,589 5,092 

3 1,807 6,231 43,739 1,248 4,305 37,894 4,146 

4 1,626 5,606 49,345 1,105 3,809 41,703 4,466 

5 1,460 5,033 54,378         

6 1,278 4,407 58,785         

7 1,121 3,866 62,651         

8 1,014 3,496 66,147         

9 ,988 3,405 69,553         

10 ,811 2,795 72,348         

11 ,746 2,572 74,920         
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12 ,677 2,334 77,254         

13 ,593 2,046 79,300         

14 ,567 1,954 81,254         

15 ,543 1,874 83,128         

16 ,526 1,814 84,943         

17 ,517 1,781 86,724         

18 ,484 1,668 88,392         

19 ,461 1,589 89,981         

20 ,421 1,451 91,433         

21 ,369 1,273 92,706         

22 ,349 1,203 93,909         

23 ,331 1,141 95,050         

24 ,299 1,031 96,081         

25 ,279 ,963 97,043         

26 ,251 ,867 97,910         

27 ,238 ,821 98,732         

28 ,207 ,714 99,446         

29 ,161 ,554 100,000         

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

a  When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance. 
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Factor Matrix(a)  

  

Factor 

1 2 3 4 

V17_29 ,684 -,083 ,122 ,077 

V17_10 ,634 -,117 ,176 ,400 

V17_23 ,606 -,274 ,012 -,170 

V17_24 ,603 -,183 -,256 -,340 

V17_30 ,599 -,064 ,081 -,105 

V17_22 ,598 -,242 ,032 -,047 
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V17_26 ,596 -,135 -,244 -,268 

V17_20 ,594 ,073 ,299 -,011 

V17_12 ,592 ,218 -,297 ,068 

V17_15 ,565 -,103 -,068 ,066 

V17_25 ,557 -,046 -,314 -,327 

V17_16 ,545 -,383 -,160 -,098 

V17_5 ,544 ,230 -,280 -,043 

V17_6 ,542 ,347 ,001 ,015 

V17_31 ,528 ,164 ,022 ,034 

V17_11 ,524 ,353 -,205 ,288 

V17_7 ,516 ,161 ,260 -,059 

V17_2 ,489 ,419 ,070 -,089 

V17_17 ,486 -,291 ,257 -,012 

V17_19 ,486 ,342 ,394 -,249 

V17_18 ,484 ,139 ,355 -,280 

V17_21 ,482 -,274 ,097 ,055 

V17_13 ,468 ,155 -,174 ,253 

V17_4 ,466 ,228 -,035 ,164 

V17_9 ,459 -,314 ,077 ,389 

V17_14 ,426 ,120 -,147 ,230 

V17_3 ,420 ,101 ,042 -,033 

V17_8 ,405 -,288 ,234 ,182 

V17_1 ,370 -,146 -,313 ,111 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

a  4 factors extracted. 7 iterations required. 

 

Pattern Matrix(a) 

  

Factor 

1 2 3 4 

V17_24 ,756 -,009 ,060 -,034 

V17_25 ,701 ,105 ,061 -,164 

V17_26 ,666 ,065 ,056 -,017 

V17_16 ,572 -,045 -,100 ,288 

V17_23 ,494 -,082 ,143 ,278 

V17_22 ,365 ,012 ,112 ,342 

V17_1 ,324 ,269 -,260 ,125 

V17_30 ,299 ,068 ,267 ,211 

V17_15 ,261 ,220 ,036 ,258 

V17_11 -,054 ,733 ,032 ,005 

V17_12 ,268 ,560 ,022 -,070 

V17_13 ,023 ,538 -,041 ,115 

V17_14 ,023 ,471 -,039 ,125 

V17_5 ,321 ,466 ,081 -,156 

V17_4 -,028 ,458 ,148 ,081 

V17_6 ,043 ,446 ,331 -,052 

V17_31 ,093 ,320 ,243 ,091 

V17_19 -,016 ,048 ,749 -,028 

V17_18 ,127 -,092 ,634 ,068 
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V17_7 ,013 ,133 ,471 ,155 

V17_20 ,021 ,118 ,458 ,291 

V17_2 ,028 ,370 ,456 -,148 

V17_3 ,120 ,181 ,228 ,068 

V17_9 -,033 ,190 -,145 ,650 

V17_10 -,125 ,347 ,079 ,631 

V17_8 -,001 -,033 ,076 ,565 

V17_17 ,173 -,149 ,214 ,481 

V17_21 ,211 -,015 ,061 ,427 

V17_29 ,170 ,193 ,227 ,388 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  

 Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 

a  Rotation converged in 19 iterations. 

 

Structure Matrix  

  

Factor 

1 2 3 4 

V17_24 ,758 ,321 ,291 ,290 

V17_26 ,705 ,361 ,288 ,291 

V17_25 ,698 ,373 ,281 ,172 

V17_16 ,639 ,249 ,142 ,484 

V17_23 ,619 ,258 ,345 ,493 

V17_22 ,547 ,306 ,321 ,525 

V17_30 ,501 ,348 ,440 ,423 

V17_15 ,472 ,419 ,261 ,440 

V17_1 ,405 ,355 -,033 ,272 

V17_11 ,268 ,722 ,265 ,210 

V17_12 ,483 ,660 ,280 ,213 

V17_5 ,480 ,583 ,303 ,136 

V17_13 ,285 ,569 ,179 ,275 

V17_6 ,317 ,561 ,483 ,184 

V17_4 ,247 ,520 ,315 ,244 

V17_14 ,261 ,505 ,160 ,265 

V17_31 ,344 ,469 ,405 ,287 

V17_19 ,234 ,287 ,753 ,172 

V17_18 ,320 ,197 ,661 ,255 

V17_20 ,338 ,369 ,579 ,453 

V17_7 ,285 ,345 ,560 ,321 

V17_2 ,271 ,492 ,552 ,091 

V17_3 ,297 ,329 ,345 ,229 

V17_10 ,306 ,509 ,318 ,703 

V17_9 ,268 ,320 ,075 ,656 

V17_8 ,242 ,162 ,210 ,574 

V17_29 ,485 ,458 ,446 ,574 

V17_17 ,376 ,140 ,342 ,562 

V17_21 ,400 ,223 ,234 ,525 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  

 Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 
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Factor Correlation Matrix 

Factor 1 2 3 4 

1 1,000 ,423 ,322 ,411 

2 ,423 1,000 ,339 ,299 

3 ,322 ,339 1,000 ,256 

4 ,411 ,299 ,256 1,000 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.   

 Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 

3. MODEL FAKTORSKE ANALIZE za vprašanje 17. Dejavniki vpliva na odločitev. 

Factor Analysis 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. ,867 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 1549,036 

df 253 

Sig. ,000 

 

Communalities 

  Initial Extraction 

V17_2 ,375 ,389 

V17_5 ,481 ,413 

V17_6 ,431 ,391 

V17_7 ,525 ,386 

V17_8 ,372 ,337 

V17_9 ,443 ,496 

V17_10 ,562 ,601 

V17_11 ,532 ,593 

V17_12 ,511 ,544 

V17_16 ,494 ,488 

V17_17 ,421 ,378 

V17_18 ,553 ,542 

V17_19 ,509 ,538 

V17_20 ,511 ,458 

V17_21 ,432 ,334 

V17_22 ,538 ,432 

V17_23 ,492 ,449 

V17_24 ,561 ,550 

V17_25 ,495 ,523 

V17_26 ,562 ,527 

V17_29 ,568 ,517 

V17_30 ,468 ,396 

V17_31 ,442 ,358 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
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Total Variance Explained 

  

Factor 

  

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Rotation Sums of 

Squared Loadings(a) 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total 

1 7,571 32,916 32,916 7,040 30,609 30,609 3,994 

2 1,993 8,667 41,583 1,440 6,263 36,872 3,301 

3 1,671 7,266 48,849 1,168 5,077 41,949 4,946 

4 1,468 6,384 55,233 ,991 4,310 46,258 4,288 

5 1,121 4,874 60,107         

6 ,983 4,273 64,380         

7 ,918 3,990 68,370         

8 ,783 3,406 71,777         

9 ,745 3,241 75,017         

10 ,655 2,847 77,865         

11 ,592 2,572 80,437         

12 ,559 2,429 82,866         

13 ,520 2,259 85,125         

14 ,492 2,141 87,267         

15 ,454 1,975 89,241         

16 ,419 1,822 91,063         

17 ,392 1,703 92,766         

18 ,328 1,426 94,191         

19 ,320 1,390 95,582         

20 ,291 1,267 96,849         

21 ,254 1,105 97,955         

22 ,242 1,053 99,008         

23 ,228 ,992 100,000         

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

a  When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance. 

 

 Factor Matrix(a) 

  

Factor 

1 2 3 4 

V17_29 ,702 -,097 ,086 ,086 

V17_30 ,628 -,014 -,001 ,020 

V17_10 ,627 -,179 ,296 ,299 

V17_26 ,606 -,065 -,369 -,140 

V17_24 ,606 -,082 -,356 -,221 

V17_23 ,602 -,227 -,070 -,171 

V17_22 ,599 -,249 -,056 -,085 

V17_20 ,593 ,052 ,286 -,148 

V17_12 ,584 ,267 -,239 ,272 

V17_25 ,565 ,053 -,424 -,143 

V17_16 ,558 -,330 -,260 -,006 

V17_31 ,541 ,197 ,035 ,158 

V17_7 ,533 ,174 ,251 -,091 

V17_5 ,528 ,257 -,239 ,104 
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V17_6 ,526 ,316 ,011 ,117 

V17_11 ,512 ,353 -,045 ,453 

V17_19 ,508 ,351 ,299 -,259 

V17_18 ,505 ,173 ,273 -,428 

V17_17 ,489 -,321 ,156 -,105 

V17_21 ,478 -,317 ,056 -,040 

V17_2 ,462 ,394 ,088 -,110 

V17_9 ,458 -,370 ,164 ,349 

V17_8 ,424 -,281 ,255 ,115 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

a  4 factors extracted. 8 iterations required. 

 

Factor Matrix(a) 

  

Factor 

1 2 3 4 

V17_29 ,702 -,097 ,086 ,086 

V17_30 ,628 -,014 -,001 ,020 

V17_10 ,627 -,179 ,296 ,299 

V17_26 ,606 -,065 -,369 -,140 

V17_24 ,606 -,082 -,356 -,221 

V17_23 ,602 -,227 -,070 -,171 

V17_22 ,599 -,249 -,056 -,085 

V17_20 ,593 ,052 ,286 -,148 

V17_12 ,584 ,267 -,239 ,272 

V17_25 ,565 ,053 -,424 -,143 

V17_16 ,558 -,330 -,260 -,006 

V17_31 ,541 ,197 ,035 ,158 

V17_7 ,533 ,174 ,251 -,091 

V17_5 ,528 ,257 -,239 ,104 

V17_6 ,526 ,316 ,011 ,117 

V17_11 ,512 ,353 -,045 ,453 

V17_19 ,508 ,351 ,299 -,259 

V17_18 ,505 ,173 ,273 -,428 

V17_17 ,489 -,321 ,156 -,105 

V17_21 ,478 -,317 ,056 -,040 

V17_2 ,462 ,394 ,088 -,110 

V17_9 ,458 -,370 ,164 ,349 

V17_8 ,424 -,281 ,255 ,115 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

a  4 factors extracted. 8 iterations required. 



Priloga 3 

 

2322212019181716151413121110987654321

Factor Number

8

6

4

2

0

E
ig

en
va

lu
e

Scree Plot

 

Factor Matrix(a)  

  

Factor 

1 2 3 4 

V17_29 ,702 -,097 ,086 ,086 

V17_30 ,628 -,014 -,001 ,020 

V17_10 ,627 -,179 ,296 ,299 

V17_26 ,606 -,065 -,369 -,140 

V17_24 ,606 -,082 -,356 -,221 

V17_23 ,602 -,227 -,070 -,171 

V17_22 ,599 -,249 -,056 -,085 

V17_20 ,593 ,052 ,286 -,148 

V17_12 ,584 ,267 -,239 ,272 

V17_25 ,565 ,053 -,424 -,143 

V17_16 ,558 -,330 -,260 -,006 

V17_31 ,541 ,197 ,035 ,158 

V17_7 ,533 ,174 ,251 -,091 

V17_5 ,528 ,257 -,239 ,104 

V17_6 ,526 ,316 ,011 ,117 

V17_11 ,512 ,353 -,045 ,453 

V17_19 ,508 ,351 ,299 -,259 

V17_18 ,505 ,173 ,273 -,428 

V17_17 ,489 -,321 ,156 -,105 

V17_21 ,478 -,317 ,056 -,040 

V17_2 ,462 ,394 ,088 -,110 

V17_9 ,458 -,370 ,164 ,349 

V17_8 ,424 -,281 ,255 ,115 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

a  4 factors extracted. 8 iterations required. 
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Pattern Matrix(a)  

  

Factor 

1 2 3 4 

V17_9 ,706 ,154 -,003 ,164 

V17_10 ,677 ,249 ,087 -,116 

V17_8 ,554 -,013 ,021 -,095 

V17_17 ,428 -,180 -,212 -,183 

V17_29 ,409 ,190 -,214 -,188 

V17_21 ,401 -,106 -,272 -,067 

V17_11 ,152 ,745 ,051 -,005 

V17_12 ,028 ,606 -,272 ,021 

V17_5 -,077 ,445 -,327 -,073 

V17_6 ,030 ,438 -,065 -,264 

V17_31 ,156 ,397 -,068 -,197 

V17_24 -,056 ,014 -,725 -,073 

V17_26 -,030 ,096 -,695 -,016 

V17_25 -,161 ,166 -,694 -,027 

V17_16 ,276 ,005 -,595 ,153 

V17_23 ,236 -,096 -,476 -,160 

V17_22 ,306 -,043 -,430 -,097 

V17_30 ,239 ,185 -,268 -,191 

V17_18 -,027 -,163 -,097 -,745 

V17_19 -,044 ,082 ,059 -,737 

V17_20 ,251 ,015 -,036 -,527 

V17_7 ,155 ,128 ,021 -,505 

V17_2 -,128 ,264 -,041 -,494 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  

 Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 

a  Rotation converged in 18 iterations. 

 

Structure Matrix  

  

Factor 

1 2 3 4 

V17_10 ,723 ,381 -,316 -,388 

V17_9 ,681 ,221 -,274 -,121 

V17_29 ,591 ,394 -,518 -,475 

V17_8 ,575 ,111 -,241 -,263 

V17_17 ,543 ,026 -,406 -,346 

V17_21 ,515 ,073 -,430 -,272 

V17_11 ,263 ,758 -,247 -,295 

V17_12 ,239 ,689 -,465 -,313 

V17_5 ,158 ,559 -,464 -,338 

V17_6 ,219 ,556 -,322 -,454 

V17_31 ,318 ,514 -,337 -,415 

V17_24 ,268 ,258 -,737 -,358 

V17_26 ,277 ,314 -,720 -,325 

V17_25 ,162 ,365 -,691 -,317 

V17_16 ,471 ,186 -,647 -,183 
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V17_23 ,467 ,150 -,608 -,398 

V17_22 ,506 ,179 -,581 -,358 

V17_30 ,443 ,378 -,503 -,444 

V17_19 ,187 ,314 -,251 -,727 

V17_18 ,227 ,124 -,341 -,719 

V17_20 ,440 ,255 -,359 -,628 

V17_7 ,333 ,326 -,290 -,592 

V17_2 ,096 ,428 -,274 -,561 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  

 Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 

 

Factor Correlation Matrix  

Factor 1 2 3 4 

1 1,000 ,175 -,410 -,326 

2 ,175 1,000 -,313 -,351 

3 -,410 -,313 1,000 ,410 

4 -,326 -,351 ,410 1,000 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.   

 Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 

4. MODEL FAKTORSKE ANALIZE za vprašanje 17. Dejavniki vpliva na odločitev. 

Factor Analysis 

KMO and Bartlett's Test  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. ,867 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 1549,036 

df 253 

Sig. ,000 

 

Communalities  

  Initial Extraction 

V17_2 ,375 ,391 

V17_5 ,481 ,450 

V17_6 ,431 ,395 

V17_7 ,525 ,514 

V17_8 ,372 ,427 

V17_9 ,443 ,504 

V17_10 ,562 ,611 

V17_11 ,532 ,616 

V17_12 ,511 ,544 

V17_16 ,494 ,512 

V17_17 ,421 ,382 

V17_18 ,553 ,621 

V17_19 ,509 ,556 

V17_20 ,511 ,580 

V17_21 ,432 ,356 
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V17_22 ,538 ,541 

V17_23 ,492 ,443 

V17_24 ,561 ,540 

V17_25 ,495 ,549 

V17_26 ,562 ,539 

V17_29 ,568 ,533 

V17_30 ,468 ,397 

V17_31 ,442 ,394 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

 

Total Variance Explained  

Factor 

  

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Rotation Sums 

of Squared 

Loadings(a) 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total 

1 7,571 32,916 32,916 7,072 30,748 30,748 4,926 

2 1,993 8,667 41,583 1,467 6,378 37,126 3,783 

3 1,671 7,266 48,849 1,206 5,243 42,369 1,676 

4 1,468 6,384 55,233 1,021 4,439 46,807 3,666 

5 1,121 4,874 60,107 ,632 2,746 49,554 3,617 

6 ,983 4,273 64,380         

7 ,918 3,990 68,370         

8 ,783 3,406 71,777         

9 ,745 3,241 75,017         

10 ,655 2,847 77,865         

11 ,592 2,572 80,437         

12 ,559 2,429 82,866         

13 ,520 2,259 85,125         

14 ,492 2,141 87,267         

15 ,454 1,975 89,241         

16 ,419 1,822 91,063         

17 ,392 1,703 92,766         

18 ,328 1,426 94,191         

19 ,320 1,390 95,582         

20 ,291 1,267 96,849         

21 ,254 1,105 97,955         

22 ,242 1,053 99,008         

23 ,228 ,992 100,000         

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

a  When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance. 
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Factor Matrix(a)  

  

Factor 

1 2 3 4 5 

V17_29 ,702 -,099 ,075 ,089 -,128 

V17_30 ,627 -,015 -,007 ,025 ,050 

V17_10 ,626 -,178 ,272 ,320 -,106 

V17_22 ,607 -,269 -,056 -,102 -,294 

V17_26 ,605 -,071 -,360 -,169 -,096 

V17_24 ,603 -,084 -,333 -,241 -,012 

V17_20 ,602 ,060 ,314 -,138 -,310 

V17_23 ,600 -,224 -,059 -,169 -,009 

V17_12 ,583 ,257 -,262 ,254 -,074 

V17_25 ,566 ,049 -,421 -,175 ,136 

V17_16 ,558 -,335 -,255 -,027 ,150 

V17_31 ,543 ,198 ,015 ,172 ,174 

V17_7 ,542 ,197 ,278 -,078 ,313 

V17_5 ,529 ,258 -,257 ,093 ,171 

V17_6 ,525 ,314 -,009 ,127 ,065 

V17_11 ,512 ,349 -,084 ,456 -,131 

V17_18 ,510 ,193 ,313 -,429 ,205 

V17_19 ,509 ,358 ,302 -,228 -,161 

V17_17 ,488 -,315 ,162 -,094 ,099 

V17_21 ,479 -,319 ,060 -,040 -,142 

V17_2 ,462 ,394 ,079 -,094 -,090 

V17_9 ,458 -,370 ,145 ,354 ,107 

V17_8 ,429 -,291 ,268 ,142 ,257 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

a  5 factors extracted. 8 iterations required. 
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Pattern Matrix(a)  

  

Factor 

1 2 3 4 5 

V17_24 ,713 ,070 ,048 ,020 -,066 

V17_25 ,705 ,051 -,152 ,142 -,099 

V17_26 ,690 -,003 ,121 ,105 -,089 

V17_16 ,599 -,128 -,051 -,015 ,304 

V17_23 ,476 ,136 ,135 -,073 ,197 

V17_22 ,438 ,023 ,424 -,003 ,129 

V17_30 ,276 ,168 ,045 ,202 ,232 

V17_18 ,127 ,775 -,087 -,175 ,065 

V17_19 -,044 ,654 ,229 ,146 -,111 

V17_7 -,010 ,555 -,204 ,118 ,290 

V17_20 ,024 ,455 ,454 ,084 ,084 

V17_2 ,052 ,435 ,093 ,304 -,156 

V17_21 ,271 ,024 ,292 -,072 ,284 

V17_11 -,062 -,046 ,102 ,786 ,073 

V17_12 ,265 -,048 ,039 ,620 -,017 

V17_6 ,075 ,239 -,058 ,454 ,057 

V17_5 ,337 ,088 -,204 ,436 -6,22E-005 

V17_31 ,080 ,193 -,132 ,405 ,221 

V17_9 ,008 -,163 ,068 ,158 ,676 

V17_8 -,017 ,116 -,069 -,027 ,640 

V17_10 -,085 ,054 ,289 ,301 ,553 

V17_17 ,227 ,175 ,081 -,168 ,421 

V17_29 ,218 ,131 ,265 ,233 ,297 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  

 Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 

a  Rotation converged in 37 iterations. 

 

Structure Matrix  

  

Factor 

1 2 3 4 5 

V17_24 ,728 ,317 ,187 ,284 ,238 

V17_26 ,716 ,271 ,248 ,339 ,222 

V17_25 ,705 ,299 -,012 ,370 ,175 

V17_16 ,655 ,146 ,117 ,202 ,485 

V17_23 ,600 ,348 ,288 ,192 ,430 

V17_22 ,578 ,273 ,544 ,227 ,399 

V17_30 ,502 ,401 ,200 ,406 ,429 

V17_18 ,345 ,762 ,052 ,142 ,256 

V17_19 ,239 ,696 ,310 ,361 ,119 

V17_7 ,295 ,635 -,042 ,342 ,402 

V17_20 ,335 ,583 ,556 ,315 ,329 

V17_2 ,269 ,534 ,166 ,453 ,054 

V17_11 ,242 ,240 ,182 ,774 ,213 

V17_12 ,464 ,262 ,146 ,696 ,200 

V17_6 ,327 ,429 ,055 ,568 ,221 
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V17_5 ,478 ,326 -,077 ,562 ,188 

V17_31 ,346 ,397 ,007 ,528 ,349 

V17_9 ,276 ,076 ,217 ,242 ,683 

V17_10 ,306 ,313 ,440 ,428 ,659 

V17_8 ,245 ,253 ,090 ,124 ,642 

V17_17 ,406 ,315 ,232 ,061 ,538 

V17_29 ,511 ,404 ,422 ,440 ,519 

V17_21 ,420 ,210 ,407 ,116 ,447 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  

 Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 

 

Factor Correlation Matrix 

Factor 1 2 3 4 5 

1 1,000 ,350 ,199 ,347 ,381 

2 ,350 1,000 ,152 ,348 ,254 

3 ,199 ,152 1,000 ,106 ,231 

4 ,347 ,348 ,106 1,000 ,193 

5 ,381 ,254 ,231 ,193 1,000 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.   

 Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 

 

 

 

 

 

 


