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1 UVOD 
 

 

Poročilo o raziskavi pridobljeni kompetenc na Ekonomski šoli Celje, Višji strokovni šoli, 

zajema predvsem vprašanja o pridobljenih kompetencah študentov v času od študijskega leta 

2008/2009 pa do 2018/2019. 
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2 SPLOŠNI PODATKI O RAZISKAVI 
 

Namen raziskave: 

- Ugotoviti, katere kompetence so študentje na šoli pridobili za opravljanje dela v službi 

in katere ne. 

Cilji raziskave: 

- Podrobneje ugotoviti prednosti in slabosti šole, raziskati podrobneje pridobljene 

kompetence ter podati predloge izboljšav. 

Vzorec:  

- Vprašalniki so bili poslani vsem študentom, od tega jih je odgovorilo v času od 22.5. 

2019 do 29.5.2019 samo 20. 

 

Opomba: Odgovori anketirancev niso lektorirani z namenom pridobitve »realnih« odgovorov. 

 

Tabela 1: Spol anketirancev 

Spol 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Moški 6 30,0 30,0 30,0 

Ženski 14 70,0 70,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabela 2:  Starost anektirancev 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Starost 20 22 45 28,50 6,517 

Valid N (listwise) 20     

 

Tabela 3: Leto prvega vpisa na šolo 

 

Kdaj ste se prvič vpisali na VSŠ? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2008 1 5,0 5,0 5,0 

2012 2 10,0 10,0 15,0 

2013 2 10,0 10,0 25,0 

2014 4 20,0 20,0 45,0 

2015 7 35,0 35,0 80,0 

2016 4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Leto 2008 pomeni študijsko leto 2008/2009, 2016 pomeni 2016/2017 itd. 
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Tabela 4: Leto zaključka študija 

Kdaj ste zaključili študij? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2017 10 50,0 50,0 50,0 

2018 10 50,0 50,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Leto 2017 pomeni študijsko leto 2017/2018, itd. 

 

Tabela 5: Način študija 

Način študija? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Redni študij 10 50,0 50,0 50,0 

Izredni študij 10 50,0 50,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabela 6: Program študija oziroma diplomiranja 

 

V katerem programu ste diplomirali? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ekonomist 10 50,0 50,0 50,0 

Organizator socialne mreže 9 45,0 45,0 95,0 

Varovanje 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabela 7: Nadaljevanje študija 

 

 

Ali ste po zaključenem študiju na VSŠ nadaljevali formalno izobraževanje? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Da 4 20,0 20,0 20,0 

Ne 16 80,0 80,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Tabela 8: Nadaljevanje študija na fakulteti 

 

 

Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z da, navedite kje ste nadaljevali študij. 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  16 80,0 80,0 80,0 

MFDPŠ Celje 1 5,0 5,0 85,0 

Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta 1 5,0 5,0 90,0 

"Ljudska univerza Žalec,  Poklicni tečaj: 

Predšolska vzgoja-pomočnica vzgojiteljice" 
1 5,0 5,0 95,0 

EPF Maribor 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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3 PRIDOBLJENE KOMPETENCE  
 

 

Tabela 9: Kaj je bila za vas najpomembnejša pridobitev šolanja na VSŠ? 

 

- Teoretično znanje iz statističnih, poslovnih ved in komercialnih pristopov.  

- Nova znanja. 

- Praksa 

- Praktično znanje.  

- Zavedanje pomembnosti sodelovanja in pomoči, ki jo nudim drugim. 

- Znanje od profesorjev.  

- Pridobitev znanja in praktičnih izkušenj. 

- Znanje. 

- Praksa. 

- Dosežek diplomske. 

- Pridobitev izobrazbe in ustreznega znanja. 

- Veliko novega znanja in stopnja izobrazbe. 

- Spoznanje, katere organizacije delujejo na področju socialne mreže, njihove ureditve, 

vloge ter delovni sistemi. 

- Praksa. 

- Delo, katerega sem opravljala na socialnem področju, sem okrepila še s teoretičnim 

strokovnim znanjem, ki sem ga pridobila na VSŠ. 

- Pomembno mi je bilo praktično izobraževanje oz. pridobljeno znanje, katero bi mi 

služilo v izbranem poklicu. 

- Znanje za življenje.  

- Pridobitev VSŠ izobrazbe, dodatna znanja. 

- Veliko novega znanja, prijateljske vezi in podobno. 

 

 

Tabela 10: Kaj je po vašem mnenju glavna prednost (pozitivna lastnost) študija na VSŠ? 

 

 

- "Fleksibilnost in izbira modelov študija.  

- Dejstvo da ima študent mesečno le en predmet, kateremu se lahko posveti v se večji 

meri, kot sicer in lahko od njega izvleče več, kot pa v drugih primerih. 

- Praksa. 

- Veliko število ur praktičnega izobraževanja, bolj odprt kurikulum, ki dovoljuje 

razmišljanje izven okvirjev.  

- Pridobivanje novega znanja. 

- Da so skupine študentov manjše, kot na drugih fakultetah in se profesor lažje posveti 

skupinam. 

- Kvaliteta podajanja znanja, dostopnost profesorjev/profesoric, praktično 

izobraževanje, odličen študijski program. 

- Izkušnje. 

- Praksa. 

- Cenovno dostopen študij. 

- Praktično izobraževanje in da študent ni samo številka. 

- Da je bilo veliko teoretičnega dela podprtega tudi s praktičnem, da smo si lažje 

predstavljali in dojemali snov.  
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- Pozitivna lastnost izrednega študija na VSŠ so zame profesorji, njihovi učni programi 

ter njihove izkušnje, ki so jih delili z nami. 

- Veliko prakse ter predavatelji, ki so zaposleni na področjih, ki so jih nam predavali 

- Uporaba znanja v praksi 

- Profesionalni odnosi zaposlenih do študentov 

- Prijazni profesorji, vredu urnik, veliko ur praktičnega izobraževanja.  

- Večji vpogled v sistem sociale v Sloveniji 

- Znanje na praktičen način. 

 

 

Tabela 11: Kaj je po vašem mnenju glavna slabost študija na VSŠ? 

 

- Premalo časa, sicer za dobre študijske predmete.  

- Prenizka obiskanost predavanj. 

- Neusposobljenost določenega kadra. 

- Raven izobrazbe 6/1 in ne 6/2. 

- Premalo interaktivnega sodelovanja pri različnih organizacijah, katere nudijo takšno 

pomoč. 

- Mogoče to, da nima možnosti napredka. Se pravi samo 2 letni program. 

- Slaba prepoznavnost v Sloveniji. 

- Več praktičnega izobraževanja 

- Nekoristni splošni predmeti. 

- Ni je. 

- Da ni možno napredovati in šolanje nadaljevati na višji stopnji. 

- Da po koncu šolanja nimamo naziva diplomirani organizator socialne mreže, ampak 

samo organizator socialne mreže. 

- Da ni večjega vpliva VSŠ na sistematizacijo delovnega mesta za diplomante smeri 

Organizator socialne mreže. 

- Da diplomiramo in ni napisano nikjer diplomiran organizator socialnih mreže. 

- Ni sistematizacije delovnega mesta 

- Največja slabost je nepoznavanje programa OSM  s strani delodajalcev, kjer bi lahko 

bili zaposljivi, posledično to pomeni slaba zaposljivost. 
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Tabela 12: Pridobljene ocene-povprečne vrednosti  in standardni odklon 

 

  N Mean 
Std. 

Deviation 

Katere kompetence ste pridobili med študijem na VSŠ?  [Znanje tujih 
jezikov] 19 3,58 ,961 

Katere kompetence ste pridobili med študijem na VSŠ?  [Inovativnost] 
19 3,63 ,895 

Katere kompetence ste pridobili med študijem na VSŠ?  [Odločanje] 
19 3,68 ,749 

Katere kompetence ste pridobili med študijem na VSŠ?  [Spretnosti 
vodenja drugih] 19 3,68 ,885 

Katere kompetence ste pridobili med študijem na VSŠ?  [Sposobnost 
analize in sinteze] 19 3,74 ,872 

Katere kompetence ste pridobili med študijem na VSŠ?  [Podjetno 
razmišljanje] 19 3,79 ,713 

Katere kompetence ste pridobili med študijem na VSŠ?  [Sposobnost 
raziskovanja] 19 3,79 ,855 

Katere kompetence ste pridobili med študijem na VSŠ?  [Sposobnost 
pridobivanja in obdelave informacij iz različnih virov] 19 3,84 ,765 

Katere kompetence ste pridobili med študijem na VSŠ?  [Sposobnost 
uporabe znanja v praksi] 19 3,84 ,958 

Katere kompetence ste pridobili med študijem na VSŠ?  [Prilagodljivost] 
19 3,84 ,688 

Katere kompetence ste pridobili med študijem na VSŠ?  [Sodelovanje v 
skupini, timu] 19 3,89 ,809 

Katere kompetence ste pridobili med študijem na VSŠ?  [Znanje uporabe 
sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije] 19 3,89 ,809 

Katere kompetence ste pridobili med študijem na VSŠ?  [Teoretično 
strokovno znanje] 19 3,89 ,737 

Katere kompetence ste pridobili med študijem na VSŠ?  [Spretnost za 
organizacijo lastnega dela] 19 3,95 ,705 

Katere kompetence ste pridobili med študijem na VSŠ?  [Pisna in ustna 
komunikacija v slovenskem jeziku] 19 3,95 ,780 

Katere kompetence ste pridobili med študijem na VSŠ?  [Sposobnost 
vrednotenja lastnega dela] 19 4,00 ,745 

Katere kompetence ste pridobili med študijem na VSŠ?  [Sposobnost 
učenja] 19 4,00 ,816 

Katere kompetence ste pridobili med študijem na VSŠ?  [Socialne 
spretnosti (spretnost vzpostavljanja in dobrih medsebojnih odnosov v 
delovnem okolju, uspešnega komuniciranja, reševanja konfliktov)] 

19 4,21 ,855 

Valid N (listwise) 
19     
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Tabela 13: Katerih znanj, ki so potrebna na trgu dela, niste pridobili v času študija? 

 

- Poslovnega jezika, ker zato rabiš prakso. Manjka pa tudi tehničnega vpogleda v trg 

dela zakar pa menim je kriv slab študijski sistem v Sloveniji. Praksa narekuje tempo.  

- Izkušenj. Vsak delodajalec najprej povpraša po izkušnjah. 

- Recimo študij temelji na gospodarstvu, kaj pa javni zavodi? Kolikor vem je njihovo 

poslovanje, drugačno od zasebnega sektorja. 

- Morda iznajdljivosti.  

- Stika z marginalnimi skupinami. 

- Na delovanje v timu je zelo veliko poudarka na VSŠ. 

- Prodajnih spretnosti, samopromocija pred delodajalci. 

- premalo je bilo znanja o vzgoji 

- Tujih jezikov. 

- Prakse. 

- Trenutno ne vem. 

- Praktičnega usposabljanja. 

- Trenutno nimam ničesar v mislih 

- Predvsem bi si želela več praktičnega dela 

 

 

 

Tabela 14: Ali bi svojim prijateljem/sodelavcem/otrokom svetovali študij na VSŠ? 

 

 

Ali bi svojim prijateljem/sodelavcem/otrokom svetovali študij na VSŠ? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Da 17 85,0 89,5 89,5 

Ne 2 10,0 10,5 100,0 

Total 19 95,0 100,0  

Missing System 1 5,0   

Total 20 100,0   
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Tabela 15: Utemeljite zakaj da oziroma zakaj ne? 

 

- Hitra pridobitev izobrazbe. Nekatere študijske stvari teoretično zadenejo za kaj se gre. 

Drugače je v praksi.  

- Študij je zelo prilagodljiv obveznostim študentom. 

- Da, zaradi prakse.  

- Študij je zanimiv, podprt s praktičnimi primeri in uporaben.  

- Dobri predavatelji, ki te znajo srčno potegniti v srž teme. 

- Zato, ker je VSŠ človeku prijazna šola in se veliko bolj povežejo v študenti.  

- Ker gre za dober študijski program, ki ga izvajajo dobri profesorji in profesorice z 

ogromno znanja in izkušnjami. 

- super šola 

- Ker pridobiš veliko praktičnega znanja 

- ker je zanimivo 

- Ker z višjo šolo pridobijo ustrezno znanje za delo v pisarni. 

- Ker je zelo težko dobiti službo v tem poklicu.  

- V kolikor vsak posameznik vidi samega sebe v nekem poklicu/delu v katerem uživa in 

bo užival skozi delovno kariero, mu svetujem, da si izbere enega izmed programov na 

VSŠ, ker bo imel dobre reference pri iskanju zaposlitve. 

- Težko je najti zaposlitev v tem poklicu.. 

- Menim, da ima študij na VSŠ 4 širok nabor predmetnikov s strokovnimi vsebinami, ki 

pripomorejo k sposobnosti uporabe znanja tudi v praksi... 

- Priporočal bi ga zaradi strokovnosti in prijaznosti profesorjev, teoretičnega in 

praktičnega znanja katero bi nam služilo v življenju in prav tako v svojem izbranem 

poklicu 

- Zaradi praktičnega izobraževanja.  

- zaradi pridobitve dodatne izobrazbe in možnost zaposlitve, pod pogojem, da se bojo 

razmere izboljšale in bomo s svojim nazivom bolj zaposljivi 

- Prijetno osebje, nisi le številka. 
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4 PODATKI O ZAPOSLITVAH 
 

Tabela 16: Ali ste med študijem opravljali delo? 

 

 

Ali ste med študijem opravljali delo? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Bil/a sem zaposlen/a v 

drugem podjetju kot sedaj 
4 20,0 21,1 21,1 

Opravljal/a sem delo preko 

študentskega servisa 
10 50,0 52,6 73,7 

Opravljal/a sem 

pogodbeno/priložnostno delo 
1 5,0 5,3 78,9 

Nisem opravljal/a dela oz. 

bila zaposlen/a 
4 20,0 21,1 100,0 

Total 19 95,0 100,0  

Missing System 1 5,0   

Total 20 100,0   

 

Tabela 17: Kako hitro ste se zaposlili po zaključku študija? 

 

Kako hitro ste se zaposlili po zaključku študija? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Takoj po diplomi 4 20,0 21,1 21,1 

Od šest do dvanajst 

mesecev po diplomi 
1 5,0 5,3 26,3 

Nad dvanajst mesecev po 

diplomi 
1 5,0 5,3 31,6 

Bil sem zaposlen/a že med 

študijem 
4 20,0 21,1 52,6 

Še vedno nisem zaposlen/a 9 45,0 47,4 100,0 

Total 19 95,0 100,0  

Missing System 1 5,0   

Total 20 100,0   
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Tabela 18: Ali ste redno zaposleni (s pogodbo o zaposlitvi)? 

 

 

Ali ste redno zaposleni (s pogodbo o zaposlitvi)? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Da 7 35,0 36,8 36,8 

Ne 12 60,0 63,2 100,0 

Total 19 95,0 100,0  

Missing System 1 5,0   

Total 20 100,0   

 

 

Tabela 19: Ali ste po zaključku izobraževanja spremenili zaposlitev? 

 

 

Ali ste po zaključku izobraževanja spremenili zaposlitev? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Napredoval/a sem na 

zahtevnejše delovno mesto 
2 10,0 22,2 22,2 

Zaposlil/a sem se v drugem 

podjetju 
3 15,0 33,3 55,6 

Odločil/a sem se za 

samozaposlitev 
2 10,0 22,2 77,8 

Ostal/a sem na istem 

delovnem mestu, nič se ni 

spremenilo 

2 10,0 22,2 100,0 

Total 9 45,0 100,0  

Missing System 11 55,0   

Total 20 100,0   
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Tabela 20: V kakšni meri je vaša zaposlitev skladna s pridobljeno višješolsko strokovno 

izobrazbo? 

 

 

V kakšni meri je vaša zaposlitev skladna s pridobljeno višješolsko strokovno izobrazbo? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Popolnoma ustreza 

pridobljeni izobrazbi 
3 15,0 33,3 33,3 

Ustreza pridobljeni izobrazbi 1 5,0 11,1 44,4 

Deloma ustreza pridobljeni 

izobrazbi 
2 10,0 22,2 66,7 

Ne ustreza pridobljeni 

izobrazbi 
2 10,0 22,2 88,9 

Sploh ne ustreza pridobljeni 

izobrazbi 
1 5,0 11,1 100,0 

Total 9 45,0 100,0  

Missing System 11 55,0   

Total 20 100,0   

 

 

Tabela 21: Nam želite še kaj sporočiti? 

 

- "Ste prispeli čez anketo? Še veliko jih je :) (Ankete so nočna mora za vsakega kljub 

dobremu namenu.) Intervju oziroma pogovor je dosti bolj izviren in učinkovit pristop 

za ljudi, ki bolje opredeli problem) V vinotoču Šalamon rešujemo trenutno anketni 

vprašalnik bolj pogovorno.  

- Lep dan " 

- Zahvalil bi se vam za vso znanje, ki sem ga pridobil od vas. 

- Hvala za prijetno druženje in kar tako dalje... Vse dobro. 

- Večji vložek in poudarek namenite samopromociji, širjenju informacij o študiju in o 

šoli. Gre za kvaliteten študij, za katerega bi se marsikdo odločil, če bi o njem imel več 

informacij oz. bi informacije prišle do njega. 

- Hvala vam za 2 leti nepozabnih informacij in novih znanj. 
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5 ZAKLJUČNE UGOTOVITVE IN PREDLOGI IZBOLJŠAV 
 

Tabela 22: Trajanje študija 

 

 

Report 

trajanjestudija   

Način študija? Mean N Std. Deviation 

Redni študij 3,3000 10 1,49443 

Izredni študij 2,6000 10 ,69921 

Total 2,9500 20 1,19097 

 

 

Predlogi: 

- Večji poudarek na znanju tujih jezikov. 

- Razmišljati o še večji promociji šole. 

- Poskušati program OSM-uveljaviti v podjetjih-poklicni standard. 

 

 

 

 

 

 

Celje, 10. 9. 2019 
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6 PRILOGA -VPRAŠALNIK 
 

VPRAŠALNIK ZA DIPLOMANTE BOLONJSKEGA ŠTUDIJA 

 

Spoštovani! 

Pred vami je vprašalnik, s katerim želimo izvedeti vaše mnenje o pridobljenih kompetencah v 

času študija na Ekonomski šoli Celje, Višji strokovni šoli (v nadaljevanju VSŠ). 

Razdeljen je v tri sklope: splošni podatki, pridobljene kompetence in podatki o vaši poklicni 

karieri. 

Vljudno vas prosimo, da odgovorite na vprašanja in tako pomagate sooblikovati kakovost 

študija na  šoli. S pridobljeni podatki bomo ravnali skrbno in zaupno. 

Hvala za sodelovanje! 

 

1. del: SPLOŠNI PODATKI 

 

1. Spol 

a) Moški 

b) Ženski 

 

2. Starost: ___________ let 

 

3. Kdaj ste se prvič vpisali na VSŠ? Izberite ustrezno študijsko leto. 

_____________________ 

 

4. Kdaj ste zaključili študij: _______________  

 

 

5. Način študija? 

a) Redni študij 

b) Izredni študij 

 

6. V katerem programu ste diplomirali?  ________ekn osm  var_______________________ 

 

7. Ali ste po zaključenem študiju na VSŠ nadaljevali formalno izobraževanje? 

a) Da  

b) Ne 

 

 

8. Če ste odgovorili z da, navedite kje ste nadaljevali študij 

____________________________ 

 

2. del: OCENA PRIDOBLJENIH KOMPETENC NA VSŠ 

 

9. Kaj je bila za vas najpomembnejša pridobitev šolanja na VSŠ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10. Kaj je po vašem mnenju glavna prednost (pozitivna lastnost) študija na VSŠ? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11. Kaj je po vašem mnenju glavna slabost študija na VSŠ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

12. Katere kompetence ste pridobili med študijem na VSŠ?  
  

Kompetence Sploh 

ne 

Malo Delno Precej Zelo 

veliko 

Teoretično strokovno znanje      

Sposobnost uporabe znanja v praksi      

Sodelovanje v skupini, timu      

Socialne spretnosti (spretnost vzpostavljanja in 

dobrih medsebojnih odnosov v delovnem okolju, 

uspešnega komuniciranja, reševanja konfliktov) 

     

Sposobnost vrednotenja lastnega dela      

Podjetno razmišljanje      

Prilagodljivost      

Spretnost za organizacijo lastnega dela      

Spretnosti vodenja drugih      

Znanje uporabe sodobne informacijsko 

komunikacijske tehnologije 

     

Sposobnost analize in sinteze      

Pisna in ustna komunikacija v slovenskem jeziku      

Znanje tujih jezikov      

Sposobnost raziskovanja      

Sposobnost pridobivanja in obdelave informacij iz 

različnih virov 

     

Sposobnost učenja      

Odločanje      

Inovativnost      
 

13. Katerih znanj, ki so potrebna na trgu dela, niste pridobili v času študija? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

14. Ali bi svojim prijateljem/sodelavcem/otrokom svetovali študij na VSŠ? 

a) Da  

b) Ne  

 

15. Utemeljite zakaj da oziroma zakaj ne? 

______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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3. del: PODATKI O VAŠIH DOSEDANJIH ZAPOSLITVAH 

 

 

16. Ali ste med študijem opravljali delo? 

a) Bil/a sem zaposlen/a v istem podjetju kot sedaj 

b) Bil/a sem zaposlen/a v drugem podjetju kot sedaj 

c) Opravljal/a sem delo preko študentskega servisa 

d) Opravljal/a sem pogodbeno/priložnostno delo 

e) Nisem opravljal/a dela oz. bila zaposlen/a 

 

17. Kako hitro ste se zaposlili po zaključku študija? 

a) Takoj po diplomi 

b) V šestih mesecih po diplomi 

c) Od šest do dvanajst mesecev po diplomi 

d) Nad dvanajst mesecev po diplomi 

e) Bil sem zaposlen/a že med študijem 

f) Še vedno nisem zaposlen/a 

 

18. Ali ste redno zaposleni (s pogodbo o zaposlitvi)? 

a) Da 

b) Ne 

 

Če je vaš odgovor ne, se vam za sodelovanje zahvaljujemo in vam želimo čimprejšnjo 

zaposlitev. 

 

19. Ali ste po zaključku izobraževanja spremenili zaposlitev? 

a) Napredoval/a sem na zahtevnejše delovno mesto 

b) Napredoval/a sem na vodstveno delovno mesto 

c) Zaposlil/a sem se v drugem podjetju 

d) Odločil/a sem se za samozaposlitev 

e) Spremenila se je le vsebina mojega dela (bolj zahtevno, samostojnejše, …) 

f) Ostal/a sem na istem delovnem mestu, nič se ni spremenilo 

 

20. V kakšni meri je vaša zaposlitev skladna s pridobljeno višješolsko strokovno izobrazbo? 

a) Popolnoma ustreza pridobljeni izobrazbi 

b) Ustreza pridobljeni izobrazbi 

c) Deloma ustreza pridobljeni izobrazbi 

d) Ne ustreza pridobljeni izobrazbi 

e) Sploh ne ustreza pridobljeni izobrazbi 

 

21. Nam želite še kaj sporočiti? 

 

 

 

ZAKLJUČEK 

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vam želimo veliko uspeha na vaši osebni in poslovni 

poti. 

 

 

 


