
ANALIZA EVALVACIJSKEGA LISTA ZA OBISKOVALCE PRIREDITVE 

TRŽNICA POKLICEV 2017/2018 

 

Analiza po številu učencev iz posameznih šol. 

2017/18: 

Šola Št. učencev po razredih Št. 

vseh 

Odstotek 

     7.                     8.                   9. 

OŠ Dobje  7 3 10 3,9 

OŠ Dramlje 2 10 17 29 11,4 

OŠ Franja Malgaja  6 33 27 66 26 

OŠ Hruševec 11 25 26 62 24,4 

OŠ Planina 2 1 6          9 3,5 

OŠ Ponikva 2 4 31        37 14,6 

OŠ Slivnica 4 15 18 37 14,6 

OŠ Šmarje pri 
Jelšah 

  4 4 1,6 

OŠ Laško      

skupaj 27 95 132 254 100 
 

2. Ali vam je bila prireditev všeč? 

2017/2018 

Zelo  203  80 % 

Nekoliko  49  19,2 % 

Ni mi bila všeč  2  0,8 % 

Skupaj  254  100 % 

     

 



3.  Ali si dobil/a dovolj informacij? 

2017/2018 

DA  238  93,7 % 

NE  16  6,3 % 

Skupaj  254  100 % 

 

4. Tvoje sporočilo organizatorju prireditve: 

2017/2018 

Hvala za vaš trud, za prijaznost, 
Bilo je lepo, veliko sem izvedela, lažje se bom odločila. 
Hvala za dobro organizacijo, hvala, da so prišli, bilo je zelo zanimivo, lahko bi 
bilo večkrat na leto, večkrat naj se tako lepo potrudijo.  
Govor je bil malo dolgočasen. Malo več šol, bilo mi je všeč.  
Najlepša hvala za lepe informacije, da so bile tržnice in predstavitve. 
Bilo je zelo super, saj sem veliko izvedela. 

Bilo mi je všeč, saj sem dobil vse informacije, ki sem jih želel. 
Odlična priložnost za dobiti potrebne informacije. 
V predstavitvi šol sem zelo užival. 
Upam, da bo tržnica tudi v naslednjih letih. 
Predlagal bi več šol, ki bi se predstavljale. 
Bilo je poučno. 
Manj začetnega govora. 
Slabše ozvočenje. 
Predstavitev mi je bila zelo všeč. 
Nadaljujte s svojim delom (ker je to super) in informiranjem učencev. 
Način sporočanja o poklicih prihodnosti mi je bil zelo všeč. 
Da ste se zelo potrudili. 

Upam, da bo tako dobra tržnica vsako leto in se zahvaljujem, saj sem izvedela 
veliko novega. 
Opravili ste dobro delo. 
Uradni program bi bil lahko krajši in bolj zanimiv. 
Da bi bila še naslednje leto tržnica in bi bilo veliko šol. 
Res mi je bilo všeč, samo da bi bilo še več šol iz Ljubljane. 
Super ste predstavili poklice. 
Želim si, da bi bil naslednje leto tudi Konservatorij za glasbo iz Maribora. 
Več učencev bi moralo sodelovati, povedati svoje mnenje. 
Brez uvoda. 



Odlično je bilo. 
Zelo dobro je bilo, da je bil tam Primož Zupan.  
Na začetku bi bila dobra živa glasba.  
Učitelji in določeni dijaki so bili prijazni in zgovorni ter pripravljeni, drugi pa so 
bili manj pripravljeni in zgovorni. 
Lahko bi bilo še več šol.. 
Zelo lep in poučen predgovor. Rad bi le, da bi se predstavilo več šol. Zelo 
dobro je opravil Primož Zupan, ki nam je predstavil  svojo  aplikacijo in nam s 
tem dal velik vzgon za prihodnost. 

Želeli bi se zahvaliti. 
Vse je bilo dobro predstavljeno. Hvala. 
Predstavitev je bila fenomenalna, upam, da bo vsako leto tako! 
Zelo ste se potrudili.  
Zelo mi je bilo všeč, navdušila me je šola, ki je pripravila slaščice, ker bi rad 
postal slaščičar. 
Ni bilo šole za katero se zanimam (SŠFKZ). 
 

 


