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POVZETEK 

 

 

Stopnja funkcionalne pismenosti je pomembna za posameznikovo uspešno ţivljenje in 

delovanje. Od stopnje funkcionalne pismenosti je odvisno, kako se bomo znašli v različnih 

situacijah, ki od nas zahtevajo uporabo napisanega besedila. Nekaterim ljudem največjo 

teţavo predstavlja razumevanje napisanega besedila, drugim računanje, tretjim obrazci ali 

preglednice … Če se svoje pomanjkljivosti zavedamo, smo na dobri poti. Če imamo voljo, da 

to pomanjkljivost odpravimo, pa smo ţe skoraj na pol poti. 

Raziskava, ki sem jo opravila v okviru te diplomske naloge, je pokazala, da se večina 

anketiranih sploh ne zaveda primanjkljaja na področju pismenosti. Iz tega seveda sledi, da ne 

čutijo potrebe, da bi ta primanjkljaj odpravili oz. se dodatno izobraţevali.  

 

 

 

 

 

KLJUČNE BESEDE: funkcionalna pismenost, diplomirana vzgojiteljica, diplomirana 

medicinska sestra. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The level of functional literacy is important for a successful and functional life of an 

individual. It depends on the level of functional literacy how a person can cope with different 

situations which require the proper use of a written text. Some people find it very difficult to 

understand certain written texts; the others have troubles with arithmetic operations or filling 

in the forms and charts. Therefore it is necessary to be aware of one’s deficiency and if you 

are willing to take remedial action you are halfway towards success.  

The research has proved that most of the interviewees are not aware of literacy deficiency and 

they have no need to do something about it or just improve their knowledge.    

 

 

 

 

KEY WORDS: functional literacy, qualified pre-school teacher, registered nurse.                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

Laura Strah: Funkcionalna pismenost diplomiranih vzgojiteljic in diplomiranih medicinskih 

sester 

 

7 

 

Kazalo 

0 UVOD ..................................................................................................................................... 9 

I TEORETIČNI DEL ............................................................................................................... 10 

1 PISMENOST .................................................................................................................... 10 

1.1 Opredelitev pojma ......................................................................................................... 10 

1.2 Zgodovinski oris pismenosti ......................................................................................... 12 

1.3 Vrste pismenosti ............................................................................................................ 14 

1.3.1 Besedilna pismenost .................................................................................................. 14 

1.3.2 Računska pismenost .................................................................................................. 15 

1.3.3 Dokumentacijska pismenost ...................................................................................... 15 

1.3.4 Medijska pismenost ................................................................................................... 15 

1.3.5 Knjiţnična pismenost ................................................................................................ 16 

1.3.6 Omreţna pismenost ................................................................................................... 16 

1.3.7 Računalniška pismenost ............................................................................................ 16 

1.3.8 Informacijska pismenost ............................................................................................ 17 

1.3.9 Digitalna pismenost ................................................................................................... 17 

1.3.10 Druţinska pismenost .................................................................................................. 18 

1.3.11 Porajajoča se pismenost ............................................................................................. 19 

1.3.12 Začetna pismenost ..................................................................................................... 19 

1.3.13 Prehodna pismenost ................................................................................................... 20 

1.3.14 Bralna pismenost ....................................................................................................... 21 

1.3.15 Pismenost odraslih ..................................................................................................... 21 

1.4 Nacionalna raziskava Pismenost in udeleţba odraslih v izobraţevanju........................ 23 

1.5 Dejavniki, ki vplivajo na stopnjo človekove pismenosti ............................................... 24 

1.5.1 Izobrazba ................................................................................................................... 24 

1.5.2 Starost nosilca ............................................................................................................ 25 

1.5.3 Izobrazba staršev nosilca pismenosti ......................................................................... 26 

1.5.4 Zaposlitev in vrsta dela .............................................................................................. 27 

1.6 Predlogi za izboljšanje pismenosti ................................................................................ 28 

1.6.1 Vzgajanje mladih bralcev .......................................................................................... 28 

1.6.2 Izobraţevanje učiteljev .............................................................................................. 29 

1.6.3 Višja in visoka izobrazba za vse ................................................................................ 30 

1.6.4 Vseţivljenjsko učenje ................................................................................................ 31 

II EMPIRIČNI DEL ................................................................................................................. 34 

1 OPREDELITEV PROBLEMA ......................................................................................... 34 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

Laura Strah: Funkcionalna pismenost diplomiranih vzgojiteljic in diplomiranih medicinskih 

sester 

 

8 

 

2 HIPOTEZE ....................................................................................................................... 34 

3 METODA ......................................................................................................................... 35 

3.1 Opis vzorca .................................................................................................................... 35 

3.2 Pripomoček .................................................................................................................... 37 

3.3 Postopek obdelave ......................................................................................................... 37 

4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA ............................................................................. 38 

4.7 Branje doma .................................................................................................................. 43 

4.7.1 Katere dnevne časopise berete? ................................................................................. 44 

4.7.2 Katere revije berete? .................................................................................................. 45 

4.7.3 Katere leposlovne knjige berete? ............................................................................... 46 

4.7.4 Katere strokovne knjige berete? ................................................................................ 47 

4.7.5 Katere spletne vire uporabljate? ................................................................................ 48 

4.7.6 Ne berem. ................................................................................................................... 49 

4.8 Tedenska količina branja ............................................................................................... 50 

4.9 Uporaba računalnika ..................................................................................................... 51 

4.10 Preberite navodila za uporabo zdravila in odgovorite na vprašanja. ............................. 52 

4.10.1 Kdo je proizvajalec zdravila? .................................................................................... 52 

4.10.2 Za kaj uporabljamo zdravilo? .................................................................................... 53 

4.10.3 Navedite rok uporabnosti zdravila. ............................................................................ 54 

4.10.2 Kakšni so stranski učinki delovanja zdravila? ........................................................... 55 

4.11.1 Številka dokumenta ................................................................................................... 56 

4.11.2 Datum izteka veljavnosti ........................................................................................... 57 

4.11.3 Katerih kategorij vozil voznik ne sme upravljati? ..................................................... 58 

4.12 Plačati morate račun za elektriko. Izpolnite obrazec. .................................................... 59 

4.13 Poslati morate soţalni telegram. Izpolnite spodnji obrazec. ......................................... 69 

4.14 Koliko stanejo smuči na razprodaji? ............................................................................. 73 

4.15 Odgovorite na vprašanja v zvezi z oglasom. ................................................................. 74 

4.15.1 Katero delovno mesto je razpisano v oglasu? ........................................................... 74 

4.15.2 Kdo razpisuje delovno mesto? ................................................................................... 74 

4.15.3 Razpisni pogoji .......................................................................................................... 75 

4.15.4 Do katerega datuma mora kandidat oddati prošnjo? ................................................. 76 

4.16 Napišite prošnjo za sprejem na razpisano delovno mesto. ............................................ 76 

III SKLEP ........................................................................................................................... 92 

IV VIRI IN LITERATURA ............................................................................................... 96 

V PRILOGE .......................................................................................................................... 99 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

Laura Strah: Funkcionalna pismenost diplomiranih vzgojiteljic in diplomiranih medicinskih 

sester 

 

9 

 

0 UVOD 
 

»Pismenost je most od bede k upanju.« 

― Kofi Annan 

 

 

Mednarodne raziskave (PISA, 2006 in 2009, IALS, 1998) so pokazale nezadostno stopnjo 

funkcionalne pismenosti slovenskih otrok in odraslih. Nacionalna raziskava, ki jo je l. 1998 v 

okviru IALS 1998 izvedel Andragoški center RS, je razkrila štiri glavne dejavnike za razvoj 

pismenosti: izobrazba, starost, izobrazba staršev in zaposlitev. 

V poklicnem in zasebnem ţivljenju sem pogosto naletela na različne javne objave (predvsem 

vabila, obvestila … na oglasnih deskah), ki so bile polne slovničnih, slogovnih, oblikovnih 

napak. Spraševala sem se, kaj je razlog za te napake: neznanje, neobčutljivost, nepozornost ...  

Tako se je tema diplomske naloge ponujala kar sama od sebe. Odločila sem se, da bom v 

diplomski nalogi podrobneje raziskala, ali je stopnja pismenosti odvisna od poklica, ki ga 

opravljamo. Primerjala sem rezultate, ki so jih na testih funkcionalne pismenosti dosegle 

diplomirane vzgojiteljice in diplomirane medicinske sestre, ki imajo za seboj pribliţno enako 

število let šolanja. 

V uvodu ste lahko prebrali razloge za izbiro teme diplomske naloge, v nadaljevanju bom 

pisala o pismenosti na splošno, opredelila bom pojem, predstavila stanje pismenosti ponekod 

v svetu in pri nas. 

 

 

 

 

http://www.goodreads.com/author/show/275494.Kofi_Annan
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I TEORETIČNI DEL 
 

 

1  PISMENOST 

 

V Nacionalni strategiji za razvoj pismenosti je pismenost opredeljena kot trajno razvijajoča se 

zmoţnost posameznikov, da uporabljajo druţbeno dogovorjene sisteme simbolov za 

sprejemanje, razumevanje, tvorjenje in uporabo besedil za ţivljenje v druţini, šoli, na 

delovnem mestu in v druţbi. Pridobljeno znanje in spretnosti ter razvite sposobnosti 

posamezniku omogočajo uspešno in ustvarjalno osebnostno rast ter odgovorno delovanje v 

poklicnem in druţbenem ţivljenju (Nacionalna strategija za razvoj pismenosti, 2006: 7). 

 

1.1  Opredelitev pojma 

 

 

Izraz pismenost izhaja iz latinske besede literatus, s katerim je Cicero mislil na izobraţeno 

osebo. V srednjem veku je bil literatus tisti, ki je znal brati latinsko, literate, njegova 

pridevniška oblika, pa datira v zadnjo polovico 16. stoletja. Pojem literacy – pismenost se je v 

angleškem slovarju pojavil šele konec 19. stoletja, (Janko Spreizer, 1998: 29). V obdobju 

reformacije je bil pismen, kdor je bil zmoţen brati in pisati v maternem jeziku (Pečjak, 2010: 

11). 

Različni viri navajajo različne definicije pismenosti, ki pa so si med seboj precej podobne.  

Pismenost je v središču pozornosti vseh druţb, ki se zavedajo pomena pismenosti za uspešno 

razreševanje vedno večjih izzivov sedanjosti in prihodnosti. S spodbujanjem pismenosti, ki bi 

vsem Zemljanom omogočila dejavno udeleţbo v druţbi, se ukvarjajo Zdruţeni narodi in 

Evropska unija. Ob razglasitvi desetletja pismenosti leta 2003 je Kofi Annan pismenost opisal 
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kot »ključ do odprave človekove nesreče, do uresničitve pozitivnih moţnosti za vse ljudi ter 

svobode in upanja na boljšo prihodnost« (Grosman, 2010: 17). 

Pismenost je zelo vpeta v ţivljenje odraslih ljudi. Pri delu in vsakodnevnem ţivljenju se 

nenehno srečujemo z različnimi informacijami, število virov, iz katerih pridobivamo 

informacije, pa se povečuje. Da lahko sprejemamo odločitve, npr. izpolnimo obrazec za 

uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, rezerviramo počitnice preko svetovnega spleta, si 

poiščemo sluţbo ipd., moramo izbirati med številnimi informacijami iz različnih virov. 

Participacija posameznika v druţbi je pogoj za preţivetje. Pismenost je v sodobni druţbi 

postala sredstvo in pogoj za opravljanje različnih vlog, ki jih imamo odrasli kot starši, delavci 

in drţavljani, in za nenehno učenje in sprejemanje novega znanja in informacij. Od stopnje 

pismenosti je odvisno, kako uspešni bomo pri opravljanju teh nalog. Na tej ravni je pismenost 

izredno pomembna za posameznika (Moţina, 2000: 20). 

Statistični urad RS je l. 1991 za potrebe popisa prebivalstva uporabil definicijo, ki za pismeno 

označuje osebo, ki pozna črke, se zna podpisati. Po tej definiciji je bilo ob popisu prebivalstva 

leta 1991 v naši drţavi le 0, 46 % nepismenih oseb, starejših od 15 let (Statistični urad RS).  

Statistični urad Republike Slovenije je kot mejo pismenosti določil končane tri razrede 

osnovne šole. Tako arbitrarno določena meja med pismenimi in nepismenimi je zavajajoča, 

kajti predpostavlja, da so tisti, ki so končali določeno število let šolanja, te spretnosti usvojili 

in ohranili oziroma, da tisti odrasli, ki so končali manj let šolanja kot zahteva ―mejnik‖ 

pismenosti, niso v ţivljenju pridobili nobenih novih pisnih spretnosti (Moţina, 1999: 15). 

Pismenost je spretnost, ki je relativna in odvisna od socialnega in kulturnega okolja (Moţina, 

1999: 14).  

Ker vse oblike pismenosti potekajo in se dogajajo v jeziku, se zdi najbolj produktivno 

razmišljati o pismenosti kot o posebni obliki človekovega besednega obnašanja in delovanja. 

Vse oblike pismenosti lahko opišemo kot različne jezikovne rabe in razne oblike sodelovanja 

posameznika z obstoječimi besedili in tvorjenja novih besedil (Grosman, 2010: 18). 

Pismenost je moţno opredeliti kot zmoţnost uporabe pisnih informacij za delovanje v druţbi, 

za doseganje individualnih ciljev in razvijanje znanja in potencialov (Struţnik, 1999: 100). 
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Pismenost je pojem, ki vključuje branje in pisanje ter se razširja na branje in uporabo, tj. 

pisavo tudi drugih, na pisno komuniciranje navezanih medijev, kot sta poslušanje in 

govorjenje. Veţe se še na uporabo katerega koli sistema znakov, s katerimi učenci pridobivajo 

ali izrazijo razumevanje in uporabljajo različne strategije predelave informacij (Polič, 1999: 

102). 

Pismenost v sodobni druţbi je kompleksna spretnost, ki se je ne da smiselno določiti z enim 

samim standardom. Sestavlja jo cela vrsta spretnosti potrebnih za razumevanje in rabo 

tiskanih in pisnih informacij na različnih področjih človekovega delovanja (Moţina, 2001: 3). 

 

1.2  Zgodovinski oris pismenosti 

 

Leta 1978 je UNESCO za funkcionalno pismeno označil tisto osebo, ki lahko sodeluje v vseh 

ţivljenjskih dejavnostih, v katerih se zahteva pismenost za vsakodnevno delovanje v druţbeni 

skupnosti, ter uporablja svoje bralne, pisne in številčne spretnosti za osebni razvoj in razvoj 

druţbene spretnosti (Nolimal, 2000: 6). 

Slovenski strokovnjaki so se oprli na zgornjo definicijo in zapisali, da je funkcionalno pismen 

posameznik, ki ima tisto temeljno znanje in spretnosti, ki so potrebne za uspešno delovanje v 

ţivljenju in zajemajo potrebe delovnega, druţbenega in osebnega razvoja (Bešter, 94/95: 7). 

Ta opredelitev zajema zmoţnost sporazumevanja, sprejemanja in oblikovanja sporočil v 

oţjem (druţinskem) in širšem druţbenem okolju (delovno mesto, lokalna skupnost itn.) 

(Nolimal, 2000: 6). 

Programski odbor 4. andragoškega kolokvija je l. 2000 predlagal enotno rabo izrazov na 

področju pismenosti odraslih. Razlog za to odločitev je bilo preprečevanje zmede v drugih 

znanstvenih krogih in laični javnosti, predvsem pa poenotenje z izrazoslovjem v tuji strokovni 

literaturi (predvsem anglosaksonski).  

Strokovnjaki s področja izobraţevanja odraslih z izrazoma slabo pismeni in funkcionalno 

nepismeni označujejo odrasle s tako šibkim znanjem branja, pisanja, računanja, 

komunikacijskih spretnosti in splošne razgledanosti, da jih to omejuje pri lastnem razvoju, 
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aktivni vlogi v ţivljenjskem okolju in na trgu dela. Pismenost odraslih je lahko ustrezna ali 

neustrezna, boljša ali slabša, itn. glede na potrebe sedanje tehnološko razvite druţbe. Ti izrazi 

dovolj natančno označujejo problem, hkrati pa dopuščajo moţnost, da se za potrebe različnih 

ciljnih skupin oblikujejo ustrezni nedvoumni izrazi – denimo druţinska pismenost, pismenost 

na delovnem mestu, računska pismenost. 

Označevanje odraslih kot nepismenih deluje demotivirajoče, saj jih na nek način izenačuje z 

alfabetsko nepismenimi odraslimi (Andragoški kolokvij, 2000: 12—13). 

Funkcionalna pismenost je celostna in interdisciplinarna spretnost, ki pomeni osnovno 

obvladovanje branja, pisanja in računanja ter omogoča pridobivanje novih znanj in spretnosti. 

Vključuje tudi spretnost iskanja, pridobivanja informacij in knjiţničnega gradiva ter 

samostojno in kritično rabo. Obvladovanje teh znanj omogoča pridobivanje novih znanj in 

aktivno vključevanje v druţbo (Polič, 1999: 102). 

Funkcionalna nepismenost je problem vseh drţav sveta. V ZDA so se teţav zavedali ţe v 

sredini 20. stoletja, pozornost pa so mu začeli posvečati v poznih 60. in zgodnjih 70. letih 

prejšnjega stoletja. 

V zahodnih, industrijsko najbolj razvitih drţavah problemu najprej niso namenjali posebne 

pozornosti, saj so menili, da je značilen za obrobne druţbene skupine (priseljence iz drţav v 

razvoju) oz. za nerazviti svet. 

Novejše raziskave so pokazale, da skoraj polovico (47 %) odraslih Američanov (starejših od 

16 let) funkcionalna nepismenost ovira pri vsakdanjem delu in da se funkcionalna 

nepismenost celo povečuje. 

V drţavah Evropske unije je problem funkcionalne nepismenosti povezan zlasti z mlajšimi 

odraslimi, ki niso končali šolanja in si temeljnega znanja niso pridobili ali pa je bilo 

neuporabno, ter z nekvalificiranimi industrijskimi delavci ali nezaposlenimi, katerih znanje ne 

ustreza več novim delovnim potrebam. 

Osebe z izjemno nizko ravnjo funkcionalne pismenosti imajo tako slabo razvite spretnosti 

branja, pisanja in računanja, da ne znajo/poznajo: 

 izpolniti preprostega obrazca (poloţnica, poštna nakaznica itn.); 
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 tvoriti krajših in daljših besedil (opravičila, obvestila, prošnje za zaposlitev itn.); 

 uporabljati voznega reda, zemljevida, avtokarte, grafikona; 

 prepoznati teme krajšega besedila ali pa razumeti različnih pisnih navodil; 

 uporabljati navodil in opozoril za jemanje zdravil; 

 izračunati preprostih matematičnih nalog, povezanih z druţinskim proračunom (na 

primer izračunati popust, preračunati količino snovi po receptu za pripravo jedi, voditi 

stanje na bančnih karticah itn.); 

 besedišča, ki spada k splošni razgledanosti; 

 komunikacije, povezane z ţivljenjskimi situacijami, ki niso tipične za njihovo okolje 

itn. (Nolimal, 2000, nav. po Krajnc, 1992: 8). 

 

1.3  Vrste pismenosti 

 

 

Napredek znanosti, tehnike in tehnologije povzroča hitro in temeljito ekonomsko, socialno in 

druţbeno preobrazbo drţav. S tem so povezane potrebe po usvajanju novih znanj in 

spretnosti, pojavile so se nove vrste pismenosti. 

 

1.3.1  Besedilna pismenost 

 

Besedilna pismenost pomeni sposobnost razumevanja in uporabe informacije v različnih 

vrstah besedil. Pri nalogah gre za razumevanje in uporabo pisnih informacij, ki so 

organizirane v stavke in odstavke. Pomembno je ločevanje med podano in zahtevano 

informacijo. 
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1.3.2  Računska pismenost 

 

Računska pismenost zajema sposobnost razumevanja in uporabe osnovnih računskih operacij. 

Naloge zajemajo vse štiri osnovne računske operacije (seštevanje, odštevanje, mnoţenje in 

deljenje), ki se pojavljajo posamezno ali v kombinaciji. 

 

1.3.3  Dokumentacijska pismenost 

 

Dokumentacijska pismenost vključuje sposobnost razumevanja in uporabe informacij v 

različnih grafičnih prikazih podatkov in obrazcih. Naloge so podane v obliki obrazcev, 

vključujejo različne zemljevide, grafe, diagrame, razpredelnice, urnike. 

 

1.3.4  Medijska pismenost  

 

Medijska pismenost je pismenost, ki smo jo razširili z vključitvijo mnoţičnih medijev (revije, 

časopisi, televizija, radio, splet). Pomeni sposobnost kritičnega vrednotenja informacij, ki smo 

jih pridobili iz teh medijev. Medijsko pismena oseba razume svet zvokov, slik in besed, 

sposobna je prepoznati, ovrednotiti, analizirati in tudi oblikovati tiskane in elektronske medije 

(Lavtar, 2003: 15). 
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1.3.5  Knjiţnična pismenost 

 

Knjiţnična pismenost je predhodnica informacijske pismenosti. Oblikuje se z učenjem 

uporabe knjiţnice, njene ponudbe in virov. Izobraţevalne dejavnosti knjiţnic teţijo k 

informacijski pismenosti, da bi uporabniku omogočile usvajanje veščin dostopanja in 

koriščenja virov, ne glede na to, kje se ti nahajajo (Špiranec, 2003).  

 

1.3.6  Omreţna pismenost 

 

Omreţna pismenost je sposobnost prepoznati, dostopati do informacij z mreţe in jih znati 

uporabljati. Glavne komponente omreţne pismenosti so znanje o vrsti in uporabi mreţnih 

virov, razumevanje vloge mreţnih informacij za reševanje problemov iz vsakdanjosti,  

razumevanje sistema, po katerem se mreţne informacije proizvajajo in so dostopne. Enako 

pomembne kot znanje so tudi sposobnosti za iskanje določenih informacij z mreţe in 

upravljanje z njimi (Lavtar, 2003: 16). 

 

1.3.7  Računalniška pismenost 

 

Računalniško pismen človek zna samostojno uporabljati informacijsko komunikacijsko 

tehnologijo. Gre za sposobnosti uporabe različnih programskih paketov in strojne opreme. 

Posameznik ve, kaj računalnik lahko naredi in česa ne – s stališča programske ali strojne 

opreme. Računalniško pismena oseba ni nujno tudi informacijsko pismena, po drugi strani pa 

je računalniška pismenost eden od pogojev za informacijsko pismenost (Lavtar, 2003: 18). 
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1.3.8  Informacijska pismenost 

 

Leta 1989 je Ameriško knjiţničarsko društvo (American Library Association) oblikovalo eno 

najpogosteje citiranih definicij informacijske pismenosti. Po tej definiciji je informacijsko 

pismena oseba, ki se je naučila učiti …, ker ve, kako je znanje organizirano, kako najti 

informacije in kako jih uporabiti … (Špiranec, 2003).  

Informacijska pismenost je integracija knjiţnične, računalniške, medijske in tehnološke 

pismenosti, kritičnega mišljenja, etike in komunikacijskih spretnosti.  

Informacijsko pismena oseba kritično ovrednoti informacijo, prepozna pravo, oblikuje 

vprašanje na osnovi informacijske potrebe, razvija in se posluţuje različnih iskalnih strategij, 

dostopa do informacij preko računalnika in drugih tehnologij, vključuje nove informacije v 

obstoječe znanje, organizira informacije za uspešno uporabo v praksi (Frelih, 2006: 55—56).  

 

1.3.9  Digitalna pismenost 

 

Pojem se nanaša na sposobnost branja in razumevanja multimedijskih tekstov, vključuje pa 

tudi razumevanje slik teksta in zvokov. Večina avtorjev o digitalni pismenosti govori v 

odnosu do informacij, ki so dostopne na medmreţju. Koncept se nanaša tudi na digitalizirano 

gradivo. Digitalno pismena oseba je sposobna presojati o internetnih virih, brskati po 

medmreţju, upravljati z multimedijskim gradivom, komunicirati preko spleta. Za razliko od 

digitalne informacijska pismenost obsega tudi tiskane informacije. Informacijska pismenost je 

torej širši pojem, saj mnogi podatki še niso dostopni v elektronski obliki, obseg digitalnih 

vsebin pa je skromen glede na količino tiskanih (Špiranec, 2003).  

Pojem pismenost je pojem, ki ga je teţko enoznačno opredeliti; praktično nemogoče pa ga je 

opredeliti z eno samo definicijo. Pojem se namreč uporablja v različnih pomenih (Pečjak, 

2010: 11). 
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V povezavi s pismenostjo se pojavljajo še pojmi druţinska pismenost, porajajoča se 

pismenost, začetna pismenost, prehodna pismenost in pismenost odraslih, ki jih bom 

predstavila v naslednjih odstavkih. 

 

1.3.10  Druţinska pismenost 

 

Druţinska pismenost je najpogosteje definirana kot koncept, ki vključuje naravno nastajajoče 

izobraţevalne dejavnosti v okviru doma in druţine (Grginič, 2006: 12). 

Raziskovalci L. M. Morrow, J. R. Paratore, D. H. Tracey in S. B. Neman so druţinsko 

pismenost opredelili z več vidikov, in sicer: vključuje načine, na katere starši, otroci in člani 

razširjene druţine uporabljajo pismenost doma in v skupnosti, lahko se »pojavi spontano med 

navadami dnevnega ţivljenja ter pomaga staršem in otrokom pri tem, da se ˝stvari opravijo˝. 

Starši jo lahko uvajajo namenoma ali pa se pojavi, ko gredo z otroki po vsakdanjih opravkih« 

(Grginič, 2005: 12, nav. po  L. M. Morrow, 2006). 

V druţinah potekajo številne aktivnosti, kot so branje, risanje ali pisanje, s katerimi starši 

izraţajo in prenašajo svoje ideje, oblikujejo in sprejemajo komunikacijska sporočila, redno 

zapisujejo (npr. opombe), označujejo, pišejo sezname, sledijo pisnim navodilom ali se s 

pogovorom, branjem in pisanjem seznanjajo z idejami v knjigah, ki jih berejo in o katerih 

skupaj razmišljajo. Te aktivnosti odraţajo etično, rasno ali kulturno identiteto skupnosti, v 

kateri ţivijo druţine (Grginič, 2006, 12). 

W. Teale meni, da je najpomembnejša značilnost druţinske pismenosti ustvarjanje neodvisnih 

priloţnosti  za otrokovo raziskovanje pisnega jezika in njegovo opazovanje drugih, ko 

uporabljajo pisni jezik; mlajši otroci in odrasli skupno sodelujejo v dnevnih dogodkih 

(Grginič, 2006: 12). 
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1.3.11  Porajajoča se pismenost 

 

 

Za stopnjo porajajoče se pismenosti je značilno, da se otrok pretvarja, da bere in piše. V tem 

obdobju otroci spoznavajo pismenost na zelo globalen način. Otroka bolj kot začetek 

zanimata sredina in zaključek zgodbe. Pri branju otroci spoznavajo knjige, tisk in ilustracije. 

Spoznavajo splošna pravila v zvezi s knjigo – da se besedilo nadaljuje v celotni knjigi, da ni 

na vsaki strani nova zgodba ter da ilustracije olajšujejo  razumevanje in sledenje zgodbi. 

Otroci si zapomnijo enostavna besedila, niso pa sposobni prepoznati posamezne besede iz 

zgodbe. V tem obdobju otrok še ne pozna odnosa glas – črka, slučajno postavlja na papir 

posamezne znake. Običajno je tak zapis razumljiv le otroku, ki ga je zapisal. Na stopnji 

porajajoče se pismenosti je otrok sposoben preslikavati določene besede, vendar se pri 

preslikavi pogosto pojavljajo napake, saj otrok še ne razume specifičnosti posameznih črk, 

smeri pisanja, ima teţave pri umeščanju posameznih črk v določen prostor na listu (Pečjak, 

2010: 47). 

 

1.3.12  Začetna pismenost 

 

Na stopnji začetne pismenosti otroci razumejo abecedni princip, sposobni so povezovati 

posamezne črke z glasovi. Pri branju/pisanju so bolj kot na pomen prebranega/napisanega 

usmerjeni na proces pretvarjanja črk v glasove in obratno. Začetni bralec/pisec tudi pri tihem 

branju vokalizira, bere in piše besedo za besedo, večino miselne energije porabi za proces 

dešifriranja besed, piše počasi, vendar je napisano besedilo razumljivo tudi drugim osebam 

(Pečjak, 2010: 46—48). 
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1.3.13  Prehodna pismenost 

 

 

Za učence na prehodni stopnji pismenosti je značilno, da berejo/pišejo bolj tekoče od 

začetnikov. Sposobni so tekočega tihega branja in bolje razumejo prebrano besedilo (Pečjak, 

2010: 48). 

Zmoţni so pripovedovati o vsebini prebranega, opisati osebni odnos do besedila in ga kritično 

ovrednotiti. Za bralce na tej stopnji je značilno, da lahko hkrati dekodirajo in globlje razumejo 

besedilo (Pečjak, 2010: 48). 

Pri pisanju niso več usmerjeni le na tehniko zapisa. Pri zapisu upoštevajo določena pravila 

npr. velika začetnica, ustrezna ločila itd. prehodni bralci/pisci se zavedajo, da drugi berejo, 

kar so zapisali, in je pomembno, da razumejo prebrano (Pečjak, 2010: 48). 

Med posameznimi ravnmi pismenosti ni jasno začrtanih meja, niti z vidika razvoja skupine 

otrok niti z vidika razvoja posameznega otroka (Pečjak, 2010: 49). 
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1.3.14  Bralna pismenost  

 

Evropska informacijska sluţba o izobraţevanju (Eurydice) je leta 2002 izdala dokument z 

naslovom Key Competencies, v katerem kot prvi dve ključni zmoţnosti navaja 

sporazumevanje v materinščini in sporazumevanje v tujih jezikih. V dokumentu je bralna 

zmoţnost opredeljena kot zmoţnost razumeti, uporabljati in razmišljati o pisnih besedilih, da 

bi dosegli lastne cilje, razvili svoje znanje ter potenciale in učinkovito sodelovali v druţbi 

(Grosman, 2006: 9). 

Spoznanja o pomenu bralne pismenosti za uspešno delovanje in osmišljeno preţivetje v 21. 

stoletju v številnih drţavah sovpadajo z opozorili o nezadostni stopnji pismenosti 

prebivalstva. Bralno pismenost potrebujejo prav vsi prebivalci prihodnosti, saj brez 

funkcionalne pismenosti posameznik ne more prispevati k druţbenemu in gospodarskemu 

razvoju. Funkcionalno nepismen posameznik lahko predstavlja oviro za uspešno 

gospodarstvo, še zlasti, kadar v funkcionalni pismenosti zaostaja velik del prebivalstva 

(Grosman, 2006: 7). 

 

1.3.15  Pismenost odraslih 

 

Ameriški izobraţevalec William Gray je za UNESCO ţe l. 1956 oblikoval eno najbolj znanih 

opredelitev pismenosti: »Oseba je funkcionalno pismena, kadar toliko obvladuje znanje in 

spretnosti branja in pisanja, da lahko deluje v vseh dejavnostih v okviru svoje kulture, ki 

obsegajo pismenost«.  

Za razumevanje konceptov pismenosti in izobraţevalnih modelov za razvoj pismenosti pri 

odrasli je pomembno, da poznamo utemeljenost posameznih modelov. St. Clair je izluščil tri 

najvplivnejše modele: funkcionalni model, model kognitivnih procesov in model socialnih 

praks, ki deloma pojasnjujejo vpogled v pojme pismenosti, vpete v izobraţevalne procese 

(Moţina, 2011: 17—18). 
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Funkcionalni model pismenosti pomeni, da smo sposobni brati in pisati tako dobro, da lahko 

delujemo v druţbi (Moţina, 2011: 18). 

Kognitivni znanstveniki pojmujejo spretnosti pismenosti kot sistem spretnosti, ki ni odvisen 

od socialnega konteksta, ampak od kognitivnega aparata posameznika (Pečjak, 2010: 16). 

Sociokulturni teoretiki poudarjajo pomen specifičnih situacij pri urjenju spretnosti pismenosti. 

Te specifične prakse pismenosti ali dogodki pismenosti izhajajo iz različnih sociokulturnih 

izkušenj, ki jih določajo različne kulture, poklici, medspolne razlike itd. (Pečjak, 2010: 17). 

Slovenski raziskovalci področja izobraţevanja odraslih so se po l. 1990 začeli posvečati 

pismenosti in funkcionalni pismenosti odraslih. Postali so pozorni na podatke iz raziskav v 

nekaterih razvitih drţavah (ZDA, Kanada, VB), ki so opozarjale, da se odrasli, ki so zaključili 

obvezno šolanje, srečujejo s problemom pismenosti (Moţina, 2011: 16).  

V mednarodni raziskavi pismenosti odraslih, ki jo je l. 1998 v Sloveniji izvedel Andragoški 

center Slovenije, je pismenost odraslih opredeljena kot sposobnost razumeti in uporabljati 

tiskane informacije iz vsakdanjega ţivljenja v druţini, pri delu in skupnosti za doseganje 

osebnih ciljev ter razvoj lastnega znanja in potencialov (Andragoški center Slovenije, 2009, 

nav. po Literacy in the Information Age, 2000). 

V Sloveniji je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije iz leta 1991 nepismenih le 

0, 46 % oseb, starih 15 let ali več. Ta podatek se nanaša na analfabetsko nepismene.  

V današnjem času, ko nas na vsakem koraku preplavlja mnoţica informacij v različnih 

oblikah, še zdaleč ne zadošča zgolj alfabetska pismenost. Za uspešno delovanje smo morali 

razviti celo vrsto orodij, spretnosti, veščin, strategij, pismenosti za opravljanje nalog v druţini, 

v šoli, na delovnem mestu, druţbi nasploh. Od stopnje pismenosti je odvisno, kako uspešno 

bomo opravljali naloge kot starši, delavci, drţavljani. 
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1.4  Nacionalna raziskava Pismenost in udeležba odraslih v 

izobraževanju 

 

 

Slovenija je leta 1998 skupaj z drugimi 19 drţavami, povečini članicami OECD, sodelovala v 

mednarodni raziskavi o pismenosti odraslih (International Adult Literacy Survey – IALS). To 

je bila do tedaj prva raziskava, ki je preučevala pismenost odraslih v sodelujočih drţavah. Pri 

razvijanju so sodelovale številne mednarodne organizacije, medvladne agencije in nacionalne 

vlade. V končnem poročilu so leta 2001 objavili, da je raziskava zajela kar 10, 3 % 

svetovnega prebivalstva (IALS, 2001: 1). Raziskavo v Sloveniji sta podprli Ministrstvo za 

znanost in tehnologijo in Ministrstvo za šolstvo in šport, izvedel pa jo je Andragoški center 

Slovenije. 

Nacionalni preizkus je pomenil prvo objektivno testiranje pismenosti odraslih v Sloveniji na 

reprezentativnem vzorcu odraslih, starih od 16 do 65 let. Šele ta raziskava je omogočila 

vpogled v obseg in značilnosti problema, v potenciale in primanjkljaje različnih skupin 

prebivalstva, ki ga lahko primerjamo z drugimi drţavami. 

Metodologijo za objektivno testiranje so razvili v ZDA in jo kasneje preizkusili v štirih 

nacionalnih preizkusih v ZDA in Kanadi. Oblikovali so tri lestvice, ki predstavljajo tri vidike 

pismenosti: besedilno, dokumentacijsko in računsko. Vsaka od lestvic je bila razdeljena na pet 

ravni z vrednostmi od 0 do 500, pri čemer pomeni 0 točk na 1. najniţjo, 500 točk na 5. pa 

najvišja pisno spretnost. Pisni doseţki se prikazujejo za vsako lestvico posebej. 

Doseţena 1. raven pomeni zelo šibke pisne spretnosti. Na 2. ravni je pisna zmoţnost nizka in 

anketirancem oteţuje ravnanje v novih situacijah. 3. raven označuje spretnosti, ki so potrebne 

za dokončanje srednje šole. 4. in 5. raven kaţeta na najvišje sposobnosti ravnanja s pisnimi 

viri (Moţina, 2001: 3). 

Raziskava je pokazala, da kar 65—70 % odraslih v Sloveniji dosega le prvi dve ravni 

pismenosti. Ta populacija se izredno teţko in pogosto neuspešno spopada z rastočimi 

zahtevami informacijske dobe.  
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Vedeti moramo, da šele obvladovanje pisnih spretnosti na doseţeni 3. ali višji ravni ustreza 

potrebam tehnološke druţbe.  

V preteklosti so za normalno delovanje v oţjem ali širšem okolju zadostovale pisne spretnosti 

na niţjih ravneh. Velik del zaposlenih je opravljal dela, ki niso zahtevala široke splošne 

razgledanosti, poznavanja novih tehnologij … Danes so razmere popolnoma drugačne: 

tehnološke spremembe, gospodarska rast, mnoţica in hiter prenos informacij, spremembe v 

zaposlovanju in organizaciji dela (proizvodnja se seli v deţele s poceni delovno silo, visoko 

kvalificirana delovna sila spričo moderne tehnologije ni nujno prisotna na kraju proizvodnje), 

globalizacija … od posameznikov pričakujejo in zahtevajo višje ravni pismenosti. 

 

Zgoraj omenjena raziskava je razkrila nekatere dejavnike, ki bistveno vplivajo na stopnjo 

pismenosti. Predstavila jih bom v naslednjem poglavju. 

 

1.5  Dejavniki, ki vplivajo na stopnjo človekove pismenosti 

 

1.5.1  Izobrazba 

 

Eden od dejavnikov je izobrazba. Pisne spretnosti večinoma pridobimo v šoli, doseţena 

izobrazba pa je najboljši napovedovalec pismenosti. Pisni doseţki na posameznih področjih 

pismenosti so zelo odvisni od stopnje doseţene izobrazbe. Višja izobrazba pomeni višji deleţ 

odraslih na višjih ravneh pismenosti (Moţina, 2000: 26). 

Razumljivo je, da izobrazba vpliva na pismenost, saj se večina ljudi nauči brati in pisati v 

šolskem okolju, tak je tudi eden od namenov šolanja. Povezanost pa gre tudi v obratni smeri – 

slabo pismeni ljudje običajno ne nadaljujejo šolanja na višjih ravneh (Moţina, 2000: 26). 

Odrasli v Sloveniji, ki so dokončali poklicno šolo ali manj, so na lestvicah dosegali le prvi 

dve ravni pismenosti. Šele odrasli s končano srednjo šolo so se po pisnih doseţkih pogosteje 
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uvrstili na 3. pa tudi na 4. in 5. raven pismenosti. Večina odraslih z višješolsko ali fakultetno 

izobrazbo je dosegla 3. ali višjo raven. 

Preseneča dejstvo, da se kar 29 % najvišje izobraţenih slovenskih udeleţencev raziskave 

uvršča na najniţji ravni računske pismenosti. 

Predvidevamo lahko, da si pisnih spretnosti ne pridobimo zgolj v šoli, odrasli lahko te 

spretnosti izgubijo, če jih ne uporabljajo, ne obnavljajo. Prav tako pa jih lahko kljub nizki 

izobrazbi na novo pridobijo z uporabo in usposabljanjem. Izobrazbeni prag, ki še zagotavlja 

zadovoljive pisne doseţke odraslih v Sloveniji, je končana 4-letna srednja šola (Moţina, 

2000: 26). 

Izobraţevanje je le najbolj običajna pot za pridobivanje pisnih spretnosti, te pa je mogoče 

razviti tudi na druge načine. 

 

 

1.5.2  Starost nosilca 

 

 

Izobrazba ne pojasni vseh razlik v pisnih doseţkih odraslih v Sloveniji. Na vseh področjih 

pismenosti je med starejšimi skoraj trikrat več odraslih na najniţjih ravneh pismenosti kot 

med mladimi. Starost je naslednji dejavnik, ki vpliva na stopnjo pismenosti. 

Razlike v pisnih doseţkih strokovnjaki pripisujejo razlikam v dolţini šolanja in procesom 

pozabljanja šolskih znanj – pri mlajših odraslih so šolske pisne prakse še sveţe, v povprečju 

se šolajo dlje, kot so se imele moţnost šolati starejše generacije odraslih.  

Izobrazba in starost sta poglavitna napovedovalca ravni pismenosti tudi v drugih drţavah. 

Primerjave so pokazale naslednje:  

 v Sloveniji ima zelo majhen deleţ (manj kot 40 %) odraslih končano najmanj štiriletno 

srednjo šolo, v nekaterih drţavah ta deleţ presega 80 % (v Nemčiji, Norveški). Te 

drţave dosegajo veliko boljše pisne rezultate; 
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 v vseh drţavah mlajše generacije odraslih dosegajo boljše pisne rezultate kot starejše. 

V Sloveniji so razlike v doseţkih pisnih spretnosti največje; 

 pisni doseţki mladih med 16. in 19. letom, ki se redno izobraţujejo, dosegajo v 

povprečju 3., mladih, ki se ne izobraţujejo, pa 2. raven pisnih spretnosti. V Sloveniji 

se povprečni pisni doseţki te skupine uvrščajo eno raven niţje; 

 številni odrasli, ki imajo manj kot srednjo šolo, se po pisnih doseţkih uvrščajo na 

zgornje tri ravni dokumentacijske pismenosti (v Nemčiji in na Švedskem celo več kot 

50 %). V Sloveniji se nanje uvršča le 11 % odraslih s primerljivo izobrazbo (Moţina, 

2000: 28—31). 

 

1.5.3  Izobrazba staršev nosilca pismenosti 

 

 

Izsledki nacionalne raziskave Pismenost in udeleţba odraslih v izobraţevanju v Sloveniji so 

pokazali, da je doseţena raven pismenosti posameznika v veliki meri povezana z ravnjo 

pismenosti njegovih staršev, saj se zgodnje opismenjevanje neformalno začne ţe v druţini in 

nadaljuje z vstopom v šolo. Raven pismenosti, ki jo doseţejo otroci, se večinoma ujema z 

ravnjo pismenosti njihovih staršev. Posamezniki iz druţin z niţjimi stopnjami izobrazbe 

dosegajo niţje ravni pismenosti. 3. in 4. raven pogosteje dosegajo posamezniki, katerih starši 

so imeli višjo stopnjo izobrazbe.  

Odrasli, ki sami dosegajo višje ravni pismenosti, so dejavnejši pri prenašanju bralnih navad in 

bralne kulture na svoje otroke (IALS, 1998: 30—32; Moţina, 2000: 31). 
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1.5.4  Zaposlitev in vrsta dela  

 

Na stopnjo pismenosti vpliva tudi zaposlitev in vrsta dela, ki ga posameznik opravlja, saj ti 

podpirajo ali onemogočajo ohranjanje in pridobivanje spretnosti. Pismenost je spretnost, ki jo 

zahtevajo številna delovna mesta. Obvladovanje pisnih spretnosti daje boljše zaposlitvene 

moţnosti in konkurenčnost na trgu dela. Po drugi strani pa je organizacija dela v določenih 

poklicih taka, da od zaposlenih zahteva dejavnosti povezane z branjem, pisanjem, 

računanjem. Torej sta ta dva vidika med seboj tesno povezana: zaradi obvladovanja pisnih 

spretnosti se pogosteje lotevamo zahtevnih nalog, te pa od nas zahtevajo stalno obnavljanje in 

nadgrajevanje pisnih spretnosti (IALS, 1998: 36). 

V poklicih, kjer zaposleni bolj redko opravljajo dejavnosti povezane s pismenostjo, običajno 

zadostujejo ţe niţje stopnje izobrazbe, zaposleni pa dosegajo le 1. raven na testu pismenosti. 

Ti zaposleni morajo pri svojem delu redko izpolnjevati naloge, ki zahtevajo pisno dejavnost. 

Tako ne razvijajo niti ne ohranjajo svojih spretnosti. Ista kategorija ljudi najmanj izkorišča 

moţnosti dodatnega izobraţevanja. 

Primerjava med drţavami je pokazala, da obstaja močna povezanost med delodajalčevo 

podporo za dodatno usposabljanje in ravnjo pismenosti, ki jo zahteva delovno mesto. Čim 

višje pisne kompetence zahteva delo, večja je verjetnost, da bo delodajalec vlagal v nadaljnje 

usposabljanje zaposlenega. 

Pred dobrim desetletjem je pisna usposobljenost Slovencev na 1. in 2. ravni še zadostovala. 

Prejšnji sistem je desetletja zagotavljal dokaj varne zaposlitve, potem pa je Slovenija v zelo 

kratkem času prešla na trţno gospodarstvo.  V evropskih drţavah, po katerih se zgleduje 

Slovenija, se razvijajo fleksibilni delovni trgi, podjetja pa zaposlujejo in odpuščajo delavce po 

potrebi (Lamovšek, 2006: 2). Te spremembe so najbolj prizadele profile z nizkimi pisnimi 

doseţki, saj se teţko prilagajajo naglim spremembam, njihove spretnosti pa ne zadoščajo 

trenutnim potrebam na trgu dela. Vsak dan je na voljo vse več raznolikih besedil, zato bodo za 

smiselno delovanje v 21. stoletju potrebne vse oblike pismenosti na kar najvišji ravni 

(Grosman, 2010: 25). Vprašanju, kako zvišati pismenost prebivalstva, povsod po svetu 

namenjajo veliko pozornosti (Grosman, 2006: 7).  

V naslednjem poglavju bom pisala o predlogih za izboljšanje pismenosti. 
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1.6  Predlogi za izboljšanje pismenosti 

 

Ker se vse oblike pismenosti udejanjajo z jezikom in v jeziku, je višjo raven in razne oblike 

pismenosti mogoče doseči samo z bolj nadzorovanimi in skrbnejšimi jezikovnimi rabami in z 

jezikovno ozaveščenostjo, ki je za to potrebna (Grosman, 2010: 22). 

Funkcionalno bralno pismenost določa stopnja razvitosti neke druţbe. Če je bilo nekoč za 

uspešno delovanje posameznika v druţbi dovolj, če se je znal podpisati, danes to še zdaleč ne 

zadošča več (Pečjak, 1999: 9). 

 

1.6.1  Vzgajanje mladih bralcev 

 

Od jutra do noči smo obdani z vsakovrstnimi besedili, bralna sposobnost ni več razkošje, ki si 

ga lahko privoščijo samo izobraţeni. Nasprotno, ves čas se moramo zavedati, da je nujno 

potrebna za človekovo smiselno preţivetje v svetu neomejene besedilne ponudbe, saj je hkrati 

tudi učinkovito orodje moči (Grosman, 1998: 9). 

Če ţelimo razvijati pismenost, je treba razviti tudi različne metode in oblike poučevanja 

pismenosti (Cencič, 1999: 4). Bralno pismenost je moţno doseči s celostnim bralnim poukom. 

Značilnost tega pouka je, da pri njem sodelujejo vse jezikovne dejavnosti – govorjenje, 

pisanje, poslušanje in branje (Pečjak, 1999: 9). Pri oblikovanju celostnega bralnega pouka 

avtorji poudarjajo naslednja načela: 

 pouk branja moramo obravnavati v povezavi z aktivnostmi iz resničnega ţivljenja 

(vključevati vsebine, ki so otroku blizu); 

 pouk branja moramo obravnavati celostno v povezavi z drugimi komunikacijskimi 

dejavnostmi – poslušanjem, govorjenjem in pisanjem; 

 bralni pouk mora spodbujati učence k branju vseh vrst besedil – umetnostnih in 

neumetnostnih (Pečjak, 1999: 57). 
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Učenje branja je zahtevno in obseţno, zato otrok, če naj postane bralec za vse ţivljenje, 

potrebuje pomoč odrasle osebe. V najzgodnejšem obdobju otrokovega ţivljenja je ključna 

vloga staršev. Ti morajo svojemu otroku brati, ga poslušati, ko otrok bere, se pogovarjati o 

branju, omogočati čas za branje, kupovati ali si izposojati knjige in ne nazadnje jim biti zgled 

odraslega bralca in zanimanja za knjige (Kropp, 2000: 1—2). 

Če ţelimo svojega otroka vzgojiti v bralca, Kropp predlaga naslednje: 

 vsakodnevno branje (ker je branje socialna izkušnja, naj ga spremljajo tudi 

ljubkovanje, pogovarjanje, šale, postavljanje vprašanj in odgovarjanje nanje); 

 kupovanje raznolikih knjig in revij za otroka in zase (otroci potrebujejo veliko 

raznovrstnih knjig, da bi med njimi našli tiste, ki jih bodo znova in znova prebirali. 

Tovrstno ponavljajoče prebiranje je temelj za pridobivanje bralnih sposobnosti); 

 razumno omejevanje gledanja televizije (mnoge študije kaţejo, da čas, namenjen 

branju, upada, čim bolj narašča gledanje televizije) (Kropp, 2000: 6—15). 

M. Grosman o gledanju televizije meni, da vizualno podprta pripoved z intenzivno uporabo 

vizualnih kodov, šumov in glasbe gledalca sploh ne spodbuja k jezikovnemu delovanju, 

temveč samo k pasivnemu sprejemanju. Posledično ne prispeva k razvoju jezikovnih 

zmoţnosti, s tem pa neposredno povzroča jezikovne primanjkljaje in teţave pri srečevanju z 

zahtevnejšimi besedili (Grosman, 2006: 19). 

 

1.6.2  Izobraţevanje učiteljev  

 

Višjo pismenost omogočajo sistematično prizadevanje in dobro usposobljeni učitelji 

(Grosman, 2006: 143).  

V Veliki Britaniji so se v prizadevanja za dvig bralne pismenosti poleg učiteljev jezikov 

vključili tudi učitelji drugih predmetov in ravnatelji, lokalne skupnosti in angleška vlada, ki je 

l. 1998 sprejela dokument National Literacy Strategy in ga začela takoj izvajati. Vprašanje je, 
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ali se bo slovenska vlada tako sistematično zavzela za boljši pouk pismenosti kot britanska 

(Grosman, 2006: 11). 

Ko so strokovnjaki začeli opaţati upadanje pismenosti in se začeli ukvarjati z vprašanjem, 

kako ustaviti ta negativni tok in doseči večjo pismenost, je postalo jasno, da bo ta cilj mogoče 

doseči le s strokovno bolj usposobljenimi učitelji (Grosman, 2006: 108). 

Staro pedagoško pravilo, da učitelj ne more poučevati, česar sam ne zna, ob hitrem razvoju 

znanj o branju in pismenosti postaja usodnejša resnica kot kdaj koli prej (Grosman, 2006: 

109).  

 

1.6.3  Višja in visoka izobrazba za vse 

 

Zahtevnost dela in ţivljenja se v informacijski druţbi naglo stopnjujeta. Srednješolska 

izobrazba ne zadošča več. Pomen dobiva postsekundarno izobraţevanje, višje in visoko 

šolstvo (Krajnc, 2001: 7). 

Pri tem se seveda odpira vprašanje, kako zagotoviti finančna sredstva, da bi zainteresiranim 

omogočili nadaljevanje študija na višji ali visoki šoli. Po tradicionalni poti – s profesorjem in 

predavalnico je nemogoče. Šele študij na daljavo kot nov multimedijsko podprt način študija 

omogoča mnoţično pridobivanje višje in visoke izobrazbe. Z razvijanjem študija na daljavo bi 

v Sloveniji postopno omogočili demokratizacijo visokega šolstva, mnoţičnejši študij, hitrejše 

zadovoljevanje potreb po znanju in zniţanje stroškov za visoko šolstvo (Krajnc, 2001: 9—

10). 

Zaradi novih potreb po znanju si ljudje delno pomagajo po neformalni poti, vendar to ne 

zadošča. Skupnost potrebuje sodoben šolski in visokošolski sistem, neselektiven, brez 

točkovanja in omejevanja vpisnih mest. Slovenski šolski sistem deluje elitistično in po načelu, 

da bo druţbo reševala peščica intelektualcev, kot jo je v industrijski druţbi. Ta predpostavka 

je zgrešena, saj sta vitalnost in uspeh informacijske druţbe odvisna od intelektualne stopnje 

ter stopnje osebne razvitosti večine prebivalstva (Krajnc, 2001: 8). 
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V zadnjih dveh desetletjih se je močno povečalo zanimanje za visoko šolstvo. Mladi in 

njihovi starši slutijo, da bo njihovo preţivetje v sedanjih razmerah ogroţeno, če si ne bodo 

pridobili višje ali visoke izobrazbe. Pritisk na visokošolske inštitucije je vse večji, število mest 

pa je omejeno in namenjeno le najboljšim (Krajnc, 2001: 10). 

Druga sprememba, kateri je podvrţeno visoko šolstvo, je nova struktura slušateljev. Poleg 

rednih študentov, ki prihajajo iz gimnazij in srednjih šol, se na univerze vračajo tudi odrasli. 

Slednje v študij prisilijo razmere ali pa ţelja po napredovanju. S spremenjeno strukturo 

slušateljev se je pojavila tudi potreba po mnoţičnem in sistematično načrtovanem ter 

vodenem študiju za odrasle. 

Preko odraslih študentov je visoko šolstvo povezano s prakso, saj ti na študij prihajajo polni 

izkušenj in se zavedajo, kakšno znanje potrebujejo (Krajnc, 2001: 11). 

Tretja novost v visokem šolstvu je ponudba dopolnilnega izobraţevanja in izpopolnjevanja 

nekdanjih diplomantov. Ti izobraţevalni programi preprečujejo zastaranje znanja ali širijo 

osnovno izobrazbo diplomantov. Pomagajo jim, da sledijo razvoju znanosti in prakse, 

pripomorejo k fleksibilnejšemu zaposlovanju, prehajanju med različnimi vrstami dela in 

samozaposlovanju (Krajnc, 2001: 12). 

Če naj torej visoko šolstvo v Sloveniji omogoča dvig povprečne stopnje izobrazbe in s tem 

pismenosti, se mora demokratizirati. Vseţivljenjsko izobraţevanje ni rezervirano za elito 

temveč zadeva vse ljudi (Krajnc, 2001: 14). 

 

1.6.4  Vseţivljenjsko učenje 

 

Izobraţevanje v odraslosti je modrost prilagajanja okolju, spreminjanja okolja in 

osebnostnega razvoja.  

Unesco je ţe leta 1976 izobraţevanje odraslih opredelil kot celoto organiziranih 

izobraževalnih procesov katere koli vsebine, stopnje, uporabljenih metod, formalno ali 

drugačno, ki bodisi nadaljujejo ali nadomeščajo začetno izobraževanje v šolah. V teh 
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procesih osebe, ki jih v posameznih družbah štejejo za odrasle, razvijajo svoje sposobnosti, 

bogatijo znanje, zboljšujejo ali spreminjajo poklicno usposobljenost, stališča, vedenje, da bi 

se polnovredno osebnostno razvijale in sodelovale pri oblikovanju socialnega, kulturnega in 

gospodarskega razvoja (Ličen, 2006: 16). 

Prva sila, ki usmerja izobraţevanje odraslih, je izobraţevanje za razvijanje zmoţnosti 

prilagajanja in sprejemanja – izobraţevanje za posamezno dejavnost, za delovanje v skupini 

ali organizaciji. Druga sila je izobraţevanje za spreminjanje, kar pomeni ţeljo z 

izobraţevanjem spreminjati delovanje, organizacijo … tretja sila je osebnostni razvoj. To je 

izobraţevanje, ki presega cilje skupine, organizacije in se giblje h kakovosti bivanja, iskanju 

smisla in ustvarjanju kulture (Ličen, 2006: 11). 

Besedno zvezo izobraţevanje odraslih lahko interpretiramo na dva načina: 

 intencionalno učenje, ki ga organizirajo drugi ali pa odrasli sami zase kot samostojno 

izobraţevanje; 

 neintencionalno učenje je učenje v odraslosti, ki se dogaja v vsakdanjem ţivljenju, ki 

ni načrtovano (Ličen, 2006: 18). 

V Sloveniji so se po 2. svetovni vojni oblikovale tri mreţe institucij. To so bili izobraţevalni 

centri v podjetjih, ljudske univerze in oddelki izobraţevanja odraslih pri rednih šolah. V 

devetdesetih letih prejšnjega stoletja so nastale nove organizacije, med njimi igrata 

najpomembnejšo vlogo mreţa zasebnih izobraţevalnih organizacij in visokošolske ustanove 

in univerze (Ličen, 2006: 215). 

Nekateri nosilci izobraţevanja odraslih so: 

 ljudske univerze, katerih značilnost je, da so izobraţevanje sposobne hitro prilagajati 

individualnim, lokalnim in regionalnim izobraţevalnim potrebam; 

 visokošolske ustanove, ki ponujajo različne programe za dodiplomsko in podiplomsko 

izobraţevanje odraslih; 

 zasebne izobraţevalne organizacije; 

 izobraţevalni center za zaščito in reševanje Republike Slovenije, ki usposablja za 

sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami; 
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 centri za socialno delo, pri katerih so organizirane skupine npr. rejnikov, posvojiteljev, 

skupine za samopomoč; izobraţevanje ne poteka le v skupinah, vsako individualno 

svetovanje vsebuje tudi elemente izobraţevanja; 

 policija, ki organizira različne kampanje ozaveščanja za večjo varnost v prometu, o 

nevarnosti drog; 

 politične stranke, ki izobraţujejo svoje člane, funkcionarje in podmladek; 

 sindikalne organizacije; 

 univerza za tretje ţivljenjsko obdobje; 

 knjiţnice, muzeji, galerije, arhivi; 

 različne agencije, npr. Agencija za učinkovito rabo energije; 

 Rdeči kriţ, Karitas; 

 društva in zdruţenja, npr. gasilska društva, društva podeţelskih ţena (Ličen, 2006: 

152—153). 

 

Posebno vlogo v izobraţevanju odraslih imajo mediji in splet. Oboji se povezujejo s 

samostojnim učenjem in izobraţevanjem ter s priloţnostnim učenjem. Mediji postajajo 

najpomembnejši prenašalci kulture, učitelji sodobnega časa. Vključeni so v formalno in 

neformalno izobraţevanje. Njihova ključna vloga se kaţe v okolju priloţnostnega učenja v 

sodelovanju s spodbujanjem in negovanjem kulturnega kapitala (Ličen, 2006: 155). 

 

 

S tem poglavjem sklenem teoretični del. Sledi empirični del. 
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II EMPIRIČNI DEL 
 

 

1  OPREDELITEV PROBLEMA 

 

V diplomski nalogi ţelim ugotoviti, ali poklic, ki ga opravljamo, vpliva na stopnjo 

pismenosti. 

   

2  HIPOTEZE 

 

V diplomski nalogi sem postavila pet hipotez: 

1) Predvidevam, da imajo vzgojiteljice manj teţav z branjem in pisanjem besedil v 

primerjavi z medicinskimi sestrami. 

2) Predvidevam, da bodo diplomirane medicinske sestre pri reševanju nalog, ki 

preverjajo dokumentacijsko pismenost, uspešnejše od diplomiranih vzgojiteljic 

predšolskih otrok. 

3) Predvidevam, da bosta pri nalogah, ki preverjajo računsko pismenost, skupini 

anketirank dosegli podobne rezultate. 

4) Predvidevam, da bodo v obeh skupinah boljše rezultate dosegle anketiranke, ki zase in 

za sluţbene namene branju namenijo več časa. 

5) Predvidevam, da na rezultate pismenosti vpliva to, ali so se anketiranke izobraţevale v 

programu rednega ali izrednega študija. 

V drugem poglavju sem navedla hipoteze, v naslednjem pa bom opisala metodo, ki sem jo 

uporabila pri raziskavi. 
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3  METODA 

 

3.1  Opis vzorca 

 

Med diplomirane vzgojiteljice in diplomirane medicinske sestre sem razdelila 430 anketnih 

vprašalnikov. Vrnjenih je bilo 110 vprašalnikov, kar pomeni, da je bila odzivnost anketirank 

25,6-odstotna.  

 

 Število % 

Diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok 60 54,5 

Diplomirana medicinska sestra 50 45,5 

Skupaj 110 100,0 

Tabela 1: Poklic anketirank
1
 

Anketo je izpolnilo 60 diplomiranih vzgojiteljic predšolskih otrok, ki opravljajo svoj poklic v 

različnih vrtcih po Sloveniji (Ivančna Gorica, Kočevje, Kranjska Gora, Ljubljana, Moravče, 

Novo mesto, Ribnica, Velike Lašče) in 50 diplomiranih medicinskih sester, ki so zaposlene v 

različnih zdravstvenih ustanovah (Bolnišnica Postojna, UKC Ljubljana, ZD Kočevje, ZD 

Ribnica, ZD Ljubljana). 

V anketi je sodelovalo 110 oseb, od tega je bilo 60 (54,5 %) diplomiranih vzgojiteljic in 50 

(45,5 %) diplomiranih medicinskih sester. 

 

 

 

 

                                                 
1
 V vzorcu je večina ţensk, zato v nadaljevanju predlagam uporabo ţenske oblike samostalnika anketiranec. 
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 Spol 

Skupaj Ţenski Moški 

Diplomirana vzgojiteljica 

predšolskih otrok 

58 2 60 

Diplomirana medicinska sestra 43 7 50 

Tabela 2: Spol anketirank 

 

V anketi je sodelovalo 58 diplomiranih vzgojiteljic, 2 diplomirana vzgojitelja, 43 

diplomiranih medicinskih sester in 9 diplomiranih zdravstvenikov. 9 (8,2 %) anketirancev je 

bilo moškega, 101 (91,1 %) pa ţenskega spola. 

 

 Starost anketirank 

Skupaj 

Od 21 let do 30 

let 

Od 31 let do 45 

let Več kot 46 let 

Diplomirana vzgojiteljica 

predšolskih otrok 

Število 17 33 10 60 

%  28,3 55,0 16,7 100,0 

Diplomirana medicinska 

sestra 

Število 19 24 7 50 

%  38,0 48,0 14,0 100,0 

Skupaj Število 36 57 17 110 

%  32,7 51,8 15,5 100,0 

Tabela 3: Starost anketirank 

17 ( 28,3 %) DVPO
2
 in 19 (38,0 %) DMS

3
 je starih od 21 do 30 let, 33 (55,0 %) DVPO in 24 

(48,0 %) DMS je starih od 31 do 45 let, 10 (16,7 %) DVPO in 7 (14,0 %) je starejših od 46 

let.  

                                                 
2
 V nadaljevanju za frazo diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok predlagam uporabo kratice DVPO.

 
 

 
3
 V nadaljevanju za frazo diplomirana medicinska sestra predlagam uporabo kratice DMS. 
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3.2  Pripomoček  

 

Anketiranke so izpolnjevale anketni vprašalnik, ki je vseboval 18 vprašanj s podvprašanji. 

Prvi del vprašalnika je bil namenjen ugotavljanju značilnosti anketirank, v drugem delu pa 

sem z vprašanji preverjala računsko, dokumentacijsko in besedilno pismenost. Izvod 

anketnega vprašalnika je priloţen diplomski nalogi (Priloga 1). 

Anketne vprašalnike sem dostavila ravnateljicam v izobraţevalnih in glavnim sestram v  

zdravstvenih ustanovah. Te so anketne vprašalnike razdelile zaposlenim. Anketni vprašalniki 

so bili dostavljeni v odprtih kuvertah, anketiranke so izpolnjene vprašalnike vrnile v zaprtih 

kuvertah. S tem je bila zagotovljena anonimnost anketirank. 

 

3.3  Postopek obdelave 

 

Dobljene podatke sem obdelala in prikazala s pomočjo programov Microsoft Office Excell 

2007 in SPSS 17. 0 (Statistical Package for the Social Sciences). Za izračun frekvenc sem 

uporabljala podprogram Frequencies, za izračunavanje opisne statistike pa podprogram 

Crosstabs. S pomočjo t-preizkusa za neodvisne vzorce (Independent-Samples T Test) sem 

preverjala, ali se aritmetični sredini dveh neodvisnih vzorcev statistično pomembno 

razlikujeta in na podlagi rezultata ovrgla ali potrdila hipoteze. Statistično značilnost sem 

ugotavljala na ravni 5-odstotnega tveganja. 
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4  REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

4.1  Način študija 

 Način študija 

Skupaj Ni odgovora Redni Izredni 

Diplomirana 

vzgojiteljica predšolskih 

otrok 

Število 1 28 31 60 

%  1,7 46,7 51,7 100,0 

Diplomirana medicinska 

sestra 

Število 0 32 18 50 

%  0,0 64,0 36,0 100,0 

Skupaj Število 1 60 49 110 

%  0,9 54,5 44,5 100,0 

Tabela 4: Oblika študija anketirancev 

28 (46,7 %) DVPO in 32 (64,0 %) DMS se je izobraţevalo v obliki rednega študija. 31 (51,7 

%) DVPO in 18 (36,0 %) DMS se je izobraţevalo izredno. Ena od vzgojiteljic na to vprašanje 

ni odgovorila. 60 (54,5 %) anketirank se je izobraţevalo v obliki rednega, 49 (44,5 %) pa v 

obliki izrednega študija. Ena anketiranka ni odgovorila na vprašanje. 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

Laura Strah: Funkcionalna pismenost diplomiranih vzgojiteljic in diplomiranih medicinskih 

sester 

 

39 

 

4.2  Koliko let opravljate svoj poklic? 

 

   Delovna doba 

Skupaj 

   

Od 0 do 10 let Od 10 do 25 let 

Več kot 25 

let 

Diplomirana vzgojiteljica 

predšolskih otrok 

Število 20 27 13 60 

%  33,3 45,0 21,7 100,0 

Diplomirana medicinska 

sestra 

Število 22 21 7 50 

%  44,0 42,0 14,0 100,0 

Skupaj Število 42 48 20 110 

%  38,2 43,6 18,2 100,0 

Tabela 5: Delovna doba anketirank 

 

20 (33,3 %) DVPO in 22 (44,0 %) DMS opravlja svoj poklic manj kot deset let. 27 (45,0 %) 

DVPO in 21 (42,0 %) DMS opravlja svoj poklic med 10 in 25 let. 13 (21,7 %) DVPO in 7 

(14,0 %) DMS opravlja svoj poklic več kot 25 let. 42 (38,2 %) anketirank ima delovno dobo 

krajšo od deset let, 48 (43,6 %) anketirank je zaposlenih med 10 in 25 let, 20 (18,2 %) 

anketirank opravlja svoj poklic več kot 25 let. 
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4.3  Izobrazba staršev 

Tabela 6: Izobrazba staršev 

1 (1,7 %) DVPO in 1 (2,0 %) DMS ni odgovorilo na vprašanje. Starši 3 (5,0 %) DVPO in 2 

(4,0 %) DMS niso uspeli končati osnovnega šolanja. Starši 9 (15,0 %) DVPO in 4 (8,0 %) 

DMS so uspešno zaključili osnovno šolo. Starši 32 (53,3 %) DVPO in 17 (34,0 %) DMS so 

zaključili poklicno izobraţevanje. Starši 12 (20,0 %) DVPO in 10 (20,0 %) DMS imajo 

končano srednjo šolo. Starši 3 (5,0 %) DVPO in 16 (32,0 %) DMS so dosegli najmanj višjo 

izobrazbo. Starši 5 (4,5 %) anketirank imajo nedokončano osnovno šolo. Starši 13 (11,8 %) 

anketirank so zaključili osnovnošolsko izobraţevanje. Starši 49 (44,5 %) anketirank  imajo 

poklicno izobrazbo. Starši 22 (20,0 %) anketirank so zaključili srednje šolanje. Starši 19 (17,3 

%) anketirank imajo dokončano najmanj višjo šolo. 2 (1,8 %) anketiranki nista odgovorila na 

vprašanje. 

 

 

 

   Izobrazba staršev 

Skupaj 

   

Ni 

odgovora 

Nedokončana 

osnovna šola 

Osnovna 

šola 

Poklicna 

šola 

Srednja 

šola 

Višja 

šola ali 

več 

Diplomirana 

vzgojiteljica 

predšolskih 

otrok 

Število 1 3 9 32 12 3 60 

%  1,7 5,0 15,0 53,3 20,0 5,0 100,0 

Diplomirana 

medicinska 

sestra 

Število 1 2 4 17 10 16 50 

%  2,0 4,0 8,0 34,0 20,0 32,0 100,0 

Skupaj Število 2 5 13 49 22 19 110 

%  1,8 4,5 11,8 44,5 20,0 17,3 100,0 
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4.4  Ali imate težave s pisanjem preprostih/kratkih besedil? 

 

   Pisanje preprostih besedil 

Skupaj    Ni odgovora Ne Da 

Diplomirana 

vzgojiteljica 

predšolskih otrok 

Število 0 59 1 60 

%  0,0 98,3 1,7 100,0 

Diplomirana 

medicinska sestra 

Število 1 47 2 50 

%  2,0 94,0 4,0 100,0 

Skupaj Število 1 106 3 110 

%  0,9 96,4 2,7 100,0 

Tabela 7: Pisanje preprostih besedil 

 

59 (98,3 %) DVPO in 47 (94,0 %) DMS meni, da nimajo teţav s pisanjem preprostih/ kratkih 

besedil. 1 (1,6 %) DVPO in 2 (4,0 %) DMS se zdi, da imajo teţave s pisanjem preprostih 

besedil. 1 (2,0 %) DMS ni odgovorila na vprašanje. 3 (2,7 %) anketirank menijo, da imajo 

teţave s pisanjem kratkih besedil, 106 (96,6 %) anketirankam pa se zdi, da teh teţav nimajo. 
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4.5  Ali imate težave z izpolnjevanjem obrazcev? 

 

   Izpolnjevanje obrazcev 

Skupaj    Ni odgovora Ne Da 

Diplomirana vzgojiteljica 

predšolskih otrok 

Število 0 54 6 60 

%  0,0 90,0 10,0 100,0 

Diplomirana medicinska sestra Število 1 47 2 50 

%  2,0 94,0 4,0 100,0 

Skupaj Število 1 101 8 110 

%  0,9 91,8 7,3 100,0 

Tabela 8: Izpolnjevanje obrazcev 

 

54 (90,0 %) DVPO in 47 (94,0 %) DMS se zdi, da nimajo teţav pri izpolnjevanju obrazcev. 6 

(10,0 %) DVPO in 2 (4,0 %) DMS se zaveda svoje ga primanjkljaja na tem področju. 1 (2, 0 

%) DMS ni odgovorila na vprašanje. 101 (91,8 %) anketiranka meni, da nima teţav z 

izpolnjevanjem obrazcev, 8 (7,3 %) pa se jih zaveda svojih teţav. 
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4.6  Ali imate težave s pisanjem prošenj? 

   Teţave s pisanjem prošenj 

Skupaj    Ni odgovora Ne Da 

Diplomirana vzgojiteljica 

predšolskih otrok 

Število 0 46 14 60 

%  0,0 76,7 23,3 100,0 

Diplomirana medicinska 

sestra 

Število 1 48 1 50 

%  2,0 96,0 2,0 100,0 

Skupaj Število 1 94 15 110 

%  0,9 85,5 13,6 100,0 

Tabela 9: Teţave s pisanjem prošenj 

 

46 (76,7 %) DVPO in 48 (96,0 %) DMS se zdi, da nima teţav s pisanjem prošenj. 14 (23,3 %) 

DVPO in 1 (2,0 %) DMS ima teţave s pisanjem prošenj. 1 (2,0 %) DMS ni odgovorila na 

vprašanje. 94 (85,5 %) anketirank meni, da nima teţav s pisanjem prošenj, 15 (13,6 %) pa se 

zdi, da te teţave imajo. 

 

 

4.7  Branje doma 

 

Anketiranci so pri vsaki točki tega vprašanja navajali zahtevane naslove dnevnih časopisov, 

revij, leposlovnih in strokovnih knjig ter spletnih virov. S pomočjo knjiţničarke sem naslove 

razvrstila na a) trivialne vsebine b) vsebine z literarno, strokovno, oblikovno vrednostjo. 
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4.7.1  Katere dnevne časopise berete? 

 

   Dnevni časopisi 

Skupaj 

   Ni 

odgovora 

Trivialna 

vsebina Kakovost 

Narobe, ne 

razume vprašanja 

Diplomirana vzgojiteljica 

predšolskih otrok 

Število 14 14 31 1 60 

%  23,3 23,3 51,7 1,7 100,0 

Diplomirana medicinska 

sestra 

Število 12 11 27 0 50 

%  24,0 22,0 54,0 0,0 100,0 

Skupaj Število 26 25 58 1 110 

%  23,6 22,7 52,7 0,9 100,0 

Tabela 10: Branje dnevnih časopisov 

 

14 (23,3 %) DVPO in 11 (22,0 %) DMS bere dnevne časopise s trivialno vsebino (Slovenske 

novice). 31 (51,7 %) DVPO in 27 (54,0 %) DMS bere dnevne časopise s kakovostno vsebino 

(Dnevnik, Delo). 1 (1,7 %) DVPO je odgovorila napačno (navedla je naslove revij). 14 (23,3 

%) DVPO in 12 (24,0 %) DMS ni odgovorilo na vprašanje. 25 (22,7 %) anketirank bere 

dnevne časopise s trivialno vsebino, 58 (52,7 %) jih bere dnevne časopise s kakovostno 

vsebino. 26 (23,6 %) anketirank ni odgovorilo na vprašanje, 1 (0,9 %) je napačno odgovorila 

na vprašanje. 
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4.7.2  Katere revije berete? 

   Revije 

Skupaj 

   

Ni odgovora Trivialna vsebina 

Kakovostna 

vsebina 

Diplomirana vzgojiteljica 

predšolskih otrok 

Število 11 22 27 60 

%  18,3 36,7 45,0 100,0 

Diplomirana medicinska 

sestra 

Število 23 13 14 50 

%  46,0 26,0 28,0 100,0 

Skupaj Število 34 35 41 110 

%  30,9 31,8 37,3 100,0 

Tabela 11: Branje revij 

22 (36,7 %) DVPO in 13 (26,0 %) DMS bere revije s trivialno vsebino (Cosmopolitan, Story, 

Lea). 27 (45,0%) DVPO in 14 (28,0 %) DMS bere revije s kakovostno vsebino (Unikat, 

Vzgojiteljica, Vzgoja). 11 (18,3 %) DVPO in 23 (46,0 %) DMS ni odgovorilo na vprašanje. 1 

(1,7 %) DVPO je napačno odgovorila na vprašanje. 35 (31,2 %) anketirank bere revije s 

trivialno vsebino. 41 (37,3%) anketirank bere revije s kakovostno vsebino. 34 (30,1 %) jih ni 

odgovorilo na vprašanje.  
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4.7.3  Katere leposlovne knjige berete? 

  Leposlovne knjige  

  

Ni odgovora 

Trivialna 

vsebina 

Kakovostna 

vsebina Skupaj 

Diplomirana vzgojiteljica 

predšolskih otrok 

Število 23 12 25 60 

%  38,3 20,0 41,7 100,0 

Diplomirana medicinska 

sestra 

Število 24 10 16 50 

%  48,0 20,0 32,0 100,0 

Skupaj Število 47 22 41 110 

%  42,7 20,0 37,3 100,0 

Tabela 12: Branje leposlovnih knjig 

12 (20,0 %) DVPO in 10 (20,0 %) DMS bere leposlovne knjige s trivialno vsebino (lahkotne 

knjige, počitniško branje, Victoria Holt, Daniele Steel). 25 (41,7 %) DVPO in 16 (32,0 %) 

DMS bere kakovostne leposlovne knjige (nagrajeni romani, Dan Brown). 23 (38,3 %) DVPO 

in 24 (48,0 %) DMS ni odgovorilo na vprašanje. 22 (20,0 %) anketirank bere leposlovne 

knjige z lahkotno vsebino. 41 (37,3 %) jih bere zahtevnejše leposlovne knjige, 47 (42,7 %) jih 

ne bere oz. jih ni odgovorilo na vprašanje. 
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4.7.4  Katere strokovne knjige berete? 

   Strokovne knjige 

Skupaj 

   

Ni odgovora 

Priročniki za 

samopomoč Strokovne knjige 

Diplomirana vzgojiteljica 

predšolskih otrok 

Število 5 1 54 60 

%  8,3 1,7 90,0 100,0 

Diplomirana medicinska 

sestra 

Število 19 0 31 50 

%  38,0 0,0 62,0 100,0 

Skupaj Število 24 1 85 110 

%  21,8 0,9 77,3 100,0 

Tabela 13: Branje strokovnih knjig 

 

54 (90,0 %) DVPO in 31 (62,0 %) DMS bere strokovne knjige s področja svojega poklica 

(metodologija korak za korakom, razvojna psihologija, anestezija). 1 (1,7 %) DVPO bere 

priročnike za samopomoč (Kurja juhica). 5 (8,3 %) DVPO in 19 (38,0 %) DMS ne bere 

strokovnih knjig oz. ni odgovorilo na vprašanje. 85 (77,3 %) anketirank bere strokovne knjige 

s področja, na katerem se poklicno udejstvujejo, 1 (0,9 %) bere priročnike za samopomoč, 24 

(21,8 %) jih ne bere strokovnih knjig oz. jih ni odgovorilo na vprašanje. 
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4.7.5  Katere spletne vire uporabljate? 

 

 Spletni viri 

Skupaj 

Ni 

odgovora 

Trivialna 

vsebina 

Kakovostna 

vsebina 

Napačno, ne 

razume 

vprašanja 

Diplomirana vzgojiteljica 

predšolskih otrok 

Število 8 3 25 24 60 

%  13,3 5,0 41,7 40,0 100,0 

Diplomirana medicinska 

sestra 

Število 16 3 14 17 50 

%  32,0 6,0 28,0 34,0 100,0 

Skupaj Število 24 6 39 41 110 

%  21,8 5,5 35,5 37,3 100,0 

Tabela 14: Uporaba spletnih virov 

25 (41,7 %) DVPO in 14 (28,0 %) DMS uporablja spletne vire s kakovostno vsebino 

(24ur.com, wikipedia, rtvslo.si, cobiss). 3 (5,0 %) DVPO in 3 (6,0 %) DMS uporablja spletne 

vire s preteţno trivialno vsebino (bibaleze.si). 24 (40, 0 %) DVPO in 17 (34,0 %) DMS je 

odgovorilo napačno oz. ni razumelo vprašanja (internet, facebook, gmail, forumi). 8 (13,3 %) 

DVPO in 16 (32,0 %) DMS ne uporablja spletnih virov oz. ni odgovorilo na vprašanje. 39 

(35,5 %) anketirank uporablja spletne vire s kakovostno vsebino. 6 (5,5 %) jih uporablja 

spletne vire s trivialno vsebino. 41 (37,3 %) anketirank je narobe odgovorilo na vprašanje 24 

(21,8 %) pa jih ne uporablja spletnih virov oz. ni odgovorilo na vprašanje. 
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4.7.6  Ne berem. 

 

   Ne berem 

Skupaj    Ne Da 

Diplomirana vzgojiteljica 

predšolskih otrok 

Število 59 1 60 

%  98,3 1,7 100,0 

Diplomirana medicinska 

sestra 

Število 49 1 50 

%  98,0 2,0 100,0 

Skupaj Število 108 2 110 

%  98,2 1,8 100,0 

Tabela 15: Branje 

 

1 (1,7 %) DVPO in 1 (2,0 %) DMS je izbralo odgovor ne berem. Preostalih 59 (98,3 %) 

DVPO in 49 (98,0 %) DMS tega izgovora ni izbralo. 2 (1,8 %) anketiranki ne bereta, 108 

(98,1 %) jih ni izbralo tega odgovora. 
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4.8  Tedenska količina branja 

 

 Tedenska količina branja 

Skupaj Manj kot tri ure Od tri do pet ur Več kot pet ur 

Diplomirana vzgojiteljica 

predšolskih otrok 

Število 13 28 19 60 

%  21,7 46,7 31,7 100,0 

Diplomirana medicinska 

sestra 

Število 18 30 2 50 

%  36,0 60,0 4,0 100,0 

Skupaj Število 31 58 21 110 

%  28,2 52,7 19,1 100,0 

Tabela 16: Tedenska količina branja 

 

13 (21 7 %) DVPO in 18 (36,0 %) DMS bere manj kot tri ure na teden. 28 (46,7 %) DVPO in 

30 (60,0 % ) DMS bere od tri do pet ur tedensko. 19 (31,7 %) DVPO in 2 (4,0 %) DMS 

branju tedensko namenijo več kot pet ur. 31 (28,2 %) anketirank bere manj kot tri ure na 

teden, 58 (52,7 %) jih bere od tri do pet ur, 21 (19,1 %) pa več kot pet ur tedensko. 
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4.9  Uporaba računalnika 
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 Da Ne Ne Da Ne Da Ne Da Ne Da Ne Da 

 Diplomirana 

vzgojiteljica 

predšolskih 

otrok 

Število  58 2  51 9 34 26 2 58 7 53 13 47 

%  96,7 3,3 85,0 15,0 56,7 43,3 3,3 96,7 11,7 88,3 21,7 78,3 

 Diplomirana 

medicinska 

sestra 

Število 48 2 36 14 28 22 2 48 5 45 17 33 

%  96,0 4,0 72,0 28,0 56,0 44,0 4,0 96,0 10,0 90,0 34,0 66,0 

Skupaj Število 106 4 87 23 62 48 4 106 12 98 30 80 

%  96,4 3,6 79,1 20,9 56,4 43,6 3,6 96,4 10,9 89,1 27,3 72,7 

Tabela 17: Uporaba računalnika 

 

9 ( 15,0 %) DVPO in 14 (28,0 %) DMS uporablja računalnik za zabavo (igranje igric). 26 

(43,3 %) DVPO in 22 (44,0 %) DMS uporablja računalnik za navezovanje stikov preko 

socialnih omreţij. 58 (96,7 %) DVPO in 48 (96,0 %) DMS uporablja računalnik za iskanje 

informacij po različnih bazah podatkov. 53 (88,3 %) DVPO in 45 (90,0 %) DMS uporablja 

računalnik za pošiljanje pošte. 47 (78,3 %) DVPO in 33 (66,0 %) DMS uporablja računalnik 

za pisanje člankov, dopisov, priprav … 2 (3,3 %) DVPO in 2 (6,0 %) DMS ne uporabljajo 

računalnika. 23 (20,1 %) anketirank uporablja računalnik za zabavo, 48 (43,6 %) ga uporablja 

za navezovanje stikov, 106 (96,4 %) jih uporablja računalnik za iskanje informacij, 98 (89,1 

%) za pošiljanje pošte, 80 (72,7 %) za pisanje člankov, 4 (3,6 %) pa računalnika sploh ne 

uporablja. 
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4.10  Preberite navodila za uporabo zdravila in odgovorite na vprašanja. 

 

4.10.1  Kdo je proizvajalec zdravila? 

 Navedba proizvajalca Lamisila 

Skupaj Ni odgovora Narobe Pravilno 

Diplomirana vzgojiteljica 

predšolskih otrok 

Število 1 14  45 60 

%  1,7 23,3 75,0 100,0 

Diplomirana medicinska 

sestra 

Število 0 25 25 50 

%  0,0 50,0 50,0 100,0 

Skupaj Število 1 39 70 110 

%  0,9 35,5 63,6 100,0 

Tabela 18: Proizvajalec zdravila 

Na vprašanje o proizvajalcu zdravila Lamisil je 45 (75,0 %) DVPO odgovorilo pravilno, 14 

(23,3 %) napačno, 1 (1,7 %) pa ni odgovorila na vprašanje. Pri istem vprašanju je 25 (50,0 %) 

DMS odgovorilo pravilno, 25 (50,0 %) pa narobe. 70 (63,6 %) anketirank je na to vprašanje 

odgovorilo pravilno, 39 (35,5 %) narobe, 1 (0,9 %) ni odgovorila na vprašanje. 
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4.10.2  Za kaj uporabljamo zdravilo? 

 Navedba namena uporabe zdravila 

Skupaj Ni odgovora Narobe  Pravilno 

Diplomirana 

vzgojiteljica 

predšolskih otrok 

Število 1 0 59 60 

%  1,7 0,0 98,3 100,0 

Diplomirana 

medicinska sestra 

Število 0 5 45 50 

%  0,0 10,0 90,0 100,0 

Skupaj Število 1 5 104 110 

%  0,9 4,5 94,5 100,0 

Tabela 19: Uporabnost zdravila 

 

Na vprašanje o uporabnosti zdravila je 59 (98,3 %) DVPO odgovorilo pravilno, 1 (1,7 %) ni 

odgovorila na vprašanje. Na isto vprašanje je 45 (90,0 %) DMS odgovorilo pravilno, 5 (10,0 

%) pa napačno. 104 (94,5 %) anketiranke so na vprašanje odgovorile pravilno, 5 (4,5 %) jih je 

odgovorilo napačno, 1 (0,9 %) pa ni odgovorila na vprašanje. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

Laura Strah: Funkcionalna pismenost diplomiranih vzgojiteljic in diplomiranih medicinskih 

sester 

 

54 

 

4.10.3  Navedite rok uporabnosti zdravila. 

 

 Navedba roka uporabe 

Skupaj Ni odgovora Narobe Pravilno 

Diplomirana 

vzgojiteljica 

predšolskih otrok 

Število 4 7 49 60 

%  6,7 11,7 81,7 100,0 

Diplomirana 

medicinska sestra 

Število 2 9 39 50 

%  4,0 18,0 78,0 100,0 

Skupaj Število 6 16 88 110 

%  5,5 14,5 80,0 100,0 

Tabela 20: Rok uporabnosti zdravila 

  

49 (81,7 %) DVPO je iz navodila za uporabo zdravila izpisalo pravilen rok uporabnosti 

zdravila, 7 (11,7 %) jih je na to vprašanje odgovorilo napačno, 4 (6,7 %) pa niso odgovorile 

na vprašanje. Pri istem vprašanju je  39 (78,0 %) DMS odgovorilo pravilno, 9 (18,0 %) 

napačno, 2 (4,0 %) pa nista odgovorili na vprašanje. 88 (80,0 %) anketirank je na vprašanje 

odgovorilo pravilno, 16 (14,5 %) napačno, 6 (5,5 %) pa jih na vprašanje ni odgovorilo. 
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4.10.2  Kakšni so stranski učinki delovanja zdravila? 

 

 Navedba stranskih učinkov 

Skupaj Ni odgovora Narobe Pravilno 

Diplomirana 

vzgojiteljica 

predšolskih otrok 

Število 1 0 59 60 

%  1,7 0,0 98,3 100,0 

Diplomirana 

medicinska sestra 

Število 0 2 48 50 

%  0,0 4,0 96,0 100,0 

Skupaj Število 1 2 107 110 

%  0,9 1,8 97,3 100,0 

Tabela 21: Stranski učinki delovanja zdravila 

 

Na vprašanje o stranskih učinkih delovanja zdravila je 59 (98,3 %) DVPO odgovorilo 

pravilno, 1 (1,7 %) pa na vprašanje ni odgovorila. Pri istem vprašanju je 48 (96,0 %) DMS 

odgovorilo pravilno, 2 ( 4,0 %) pa napačno. Na to vprašanje je 107 (97,3 %) anketirank 

odgovorilo pravilno, 2 (1,8 %) napačno, 1 (0,9 %) pa ni odgovorila na vprašanje. 
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4.11  Iz vozniškega dovoljenja izpišite zahtevane podatke. 

4.11.1  Številka dokumenta 

 Navedba številke vozniškega dovoljenja 

Skupaj Ni odgovora Narobe Pravilno 

Diplomirana vzgojiteljica 

predšolskih otrok 

Število 2 37 21 60 

%  3,3 361,7 35,0 100,0 

Diplomirana medicinska 

sestra 

Število 2 27 21 50 

%  4,0 54,0 42,0 100,0 

Skupaj Število 4 64 42 110 

%  3,6 58,2 38,2 100,0 

Tabela 22: Številka vozniškega dovoljenja 

 

21 (35,0 %) DVPO je iz obrazca izpisalo pravilno številko, 37 (61 7 %) napačno, 2 (3,3 %) pa 

nista odgovorili na vprašanje. Pri isti nalogi je 21 (42,0 %) DMS izpisalo pravilno številko,  

27 (54,0 %) napačno, 2 (4,0 %) pa nista odgovorili na vprašanje. 42 (38,2 %) anketirank je 

uspešno rešilo nalogo, 64 (58,2 %) je bilo neuspešnih, 4 (3,6 %) niso odgovorile na vprašanje. 
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4.11.2  Datum izteka veljavnosti 

 

 Navedba datuma izteka veljavnosti 

Skupaj Ni odgovora Narobe Pravilno 

Diplomirana 

vzgojiteljica 

predšolskih otrok 

Število 1 0 59 60 

%  1,7 0,0 98,3 100,0 

Diplomirana 

medicinska sestra 

Število 0 7 43 50 

%  0,0 14,0 86,0 100,0 

Skupaj Število  1 7 10 110 

%  0,9 6,4 92,7 100,0 

Tabela 23: Datum izteka veljavnosti 

 

59 (98, 3 %) DVPO je navedlo pravilen datum izteka veljavnosti vozniškega dovoljenja, 1 

(1,7 %) ni odgovorila na vprašanje. 43 (86,0 %) DMS je na vprašanje odgovorilo pravilno, 7 

(14,0 %) pa narobe. 102 (92,7 %) anketirank je pravilno odgovorilo na vprašanje, 7 (6,4 %) 

narobe, 1 (0,9 %) pa ni odgovorila na vprašanje. 
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4.11.3  Katerih kategorij vozil voznik ne sme upravljati? 

 

 Navedba kategorij, ki jih voznik ne sme 

upravljati Skupaj 

Ni odgovora Narobe Pravilno  

Diplomirana 

vzgojiteljica 

predšolskih otrok 

Število  1 7 52 60 

%  1,7 11,7 86,7 100,0 

Diplomirana 

medicinska sestra 

Število  0 12 38 50 

%  0,0 24,0 76,0 100,0 

Skupaj Število  1 19 90 110 

%  0,9 17,3 81,8 100,0 

Tabela 24: Kategorije vozil, ki jih voznik ne sme upravljati 

 

52 (86,7 %) DVPO je navedlo pravilne kategorije, 7 (11,7 %) napačne, 1 (1,7 %) DVPO pa ni 

odgovorila na vprašanje. 38 (76,0 %) DMS je navedlo pravilne kategorije, 12 (24,0 %) pa 

napačne. 90 (81,8 %) anketirank je pravilno odgovorilo na vprašanje, 19 (17,3 ) narobe, 1 (0,9 

%) pa ni odgovorila na vprašanje. 
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4.12  Plačati morate račun za elektriko. Izpolnite obrazec. 

 

 Navedba imena plačnika na potrdilu 

Skupaj Ni odgovora Narobe Pravilno 

Diplomirana vzgojiteljica 

predšolskih otrok 

Število 8 1 51 60 

%  13,3 1,7 85,0 100,0 

Diplomirana medicinska 

sestra 

Število  6 0 44 50 

%  12,0 0,0 88,0 100,0 

Skupaj Število 14 1 95 110 

%  12,7 0,9 86,4 100,0 

Tabela 25: Navedba imena plačnika na potrdilu 

 

51 (85,0 %) DVPO in 44 (88,0 %) DMS je pravilno izpolnilo polje, v katero je potrebno 

vnesti ime plačnika poloţnice. 1 (1,7 %) DVPO je polje izpolnila napačno. 8 (13,3 %) DVPO 

in 6 (12,0 %) DMS polja ni izpolnilo. 95 (86,4 %) anketirank je pravilno izpolnilo polje z 

imenom plačnika, 1 (0,9 %) napačno, 14 (12,7 %) pa jih ni izpolnilo polja. 
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 Navedba namena in roka plačila na 

potrdilu 

Skupaj Ni odgovora Narobe Pravilno 

Diplomirana vzgojiteljica 

predšolskih otrok 

Število  9 3 48 60 

%  15,0 5,0 80,0 100,0 

Diplomirana medicinska 

sestra 

Število  12 2 36 50 

%  24,0 4,0 72,0 100,0 

Skupaj Število  21 5 84 110 

%  19,0 4,5 76,4 100,0 

Tabela 26: Namen in rok plačila na potrdilu 

48 (80,0 %) DVPO in 36 (72,0 %) DMS je pravilno izpolnilo polje, v katerega je potrebno 

vnesti namen in rok plačila. 3 (5,0 %) DVPO in 2 (4,0 %) DMS so polje izpolnile napačno, 9 

(15,0 %) DVPO in 12 (24,0 %) DMS ni izpolnilo polja. 84 (76,4 %) anketirank je pravilno 

izpolnilo polje, 5 (4,5 %) napačno, 21 (19,0 %) pa jih polja ni izpolnilo. 

 

 Navedba zneska na potrdilu 

Skupaj Ni odgovora pravilno 

Diplomirana vzgojiteljica 

predšolskih otrok 

Število  7 53 60 

%  11,7 88,3 100,0 

Diplomirana medicinska 

sestra 

Število  10 40 50 

%  20,0 80,0 100,0 

Skupaj Število  17 93 110 

%  15,5 84,5 100,0 

Tabela 27: Znesek za plačilo na potrdilu 

53 (88,3 %) DVPO in 40 (80,0 %) DMS je pravilno izpolnilo polje, v katerega je bilo 

potrebno vnesti znesek za plačilo. 7 (11,7 %) DVPO in 10 (20,0 %) DMS ni izpolnilo polja. 
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93 (84,5 %) anketirank je pravilno izpolnilo polje, 17 (15,5 %) pa jih ni polja ni izpolnilo. 

Nepravilno izpolnjenih polj ni bilo. 

 

 Navedba IBAN in BIC na potrdilu 

Skupaj Ni odgovora Narobe Pravilno 

Diplomirana vzgojiteljica 

predšolskih otrok 

Število  18 28 14 60 

%  30,0 46,7 23,3% 100,0% 

Diplomirana medicinska 

sestra 

Število 19 15 16 50 

%  36 30,0 32,0% 100,0% 

Skupaj Število  37 43 30 110 

%  33,6 39,1 27,3% 100,0% 

Tabela 28: IBAN in BIC banke prejemnika na potrdilu 

14 (23,3 %) DVPO in 16 (32,0 %) DMS je pravilno izpolnilo polje, v katerega je potrebno 

vnesti IBAN prejemnika in BIC kodo banke prejemnika. 28 (46,7 %) DVPO in 15 (30,0 %) 

DMS je polje izpolnilo napačno, 18 (30,0 %) DVPO in 19 (36,0 %) DMS ni izpolnilo polja. 

30 (27,3 %) anketirank je pravilno izpolnilo polje, 43 (39,1 %) napačno, 37 (33,6 %) jih je 

polje pustilo prazno. 
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 Navedba reference prejemnika na potrdilu 

Skupaj  Ni odgovora Narobe Pravilno 

Diplomirana vzgojiteljica 

predšolskih otrok 

Število  29 6 25 60 

%  48,3 10,0 41,7% 100,0% 

Diplomirana medicinska 

sestra 

Število  25 2 23 50 

%  50,0 4,0 46,0% 100,0% 

Skupaj  Število  54 8 48 110 

%  49,1 7,3 43,6% 100,0% 

Tabela 29: Referenca prejemnika na potrdilu 

25 (41,7 %) DVPO in 23 (46,0 %) DMS je pravilno navedlo referenco prejemnika. 6 (10,0 %) 

DVPO in 2 (4,0 %) DMS je polje izpolnilo napačno, 29 (48,3 %) DVPO in 25 (50,0 %) DMS 

ni izpolnilo polja. 48 (43,6 %) anketirank je pravilno izpolnilo polje, 8 (7,3 %) napačno, 54 

(49,1 %) pa jih je polje pustilo prazno. 
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 Navedba imena prejemnika na potrdilu 

Skupaj  Ni odgovora Narobe Pravilno 

Diplomirana vzgojiteljica 

predšolskih otrok 

Število  17 0 43 60 

%  28,3 0,0 71,7 100,0 

Diplomirana medicinska 

sestra 

Število  13 0 37 50 

%  26,0 0,0 74,0 100,0 

Skupaj  Število  30 0 80 110 

%  27,3 0,0 72,7 100,0 

Tabela 30: Ime prejemnika na potrdilu 

43 (71,7 %) DVPO in 37 (74,0 %) DMS je pravilno vneslo ime prejemnika v ustrezno polje 

na potrdilu univerzalnega plačilnega naloga. 17 (28,3 %) DVPO in 13 (26,0 %) jih ni 

izpolnilo polja. 80 (72,7 %) anketirank je pravilno izpolnilo polje, 30 (27,3 %) jih je polje 

pustilo prazno. 

 

 Navedba IBAN plačnika 

Skupaj Ni odgovora Narobe Pravilno 

Diplomirana vzgojiteljica 

predšolskih otrok 

Število  56 3 1 60 

%  93,3 5,0 1,7 100,0 

Diplomirana medicinska 

sestra 

Število  49 1 0 50 

%  98,0 2,0 0,0 100,0 

Skupaj Število  105 4 1 110 

%  95,5 3,6 0,9 100,0 

Tabela 31: Navedba IBAN plačnika 

Polje, v katerega je bilo potrebno vpisati IBAN plačnika je pravilno izpolnila le 1 (1,7 %) 

DVPO. 3 (5,0 %) DVPO in 1 (2,0 %) DMS so ga izpolnile napačno, 56 (93,3 %) DVPO in 49 

(98,0 %) DMS pa niso izpolnile tega polja. 1 (0,9 %) anketiranka je pravilno izpolnila polje, 4 

(3,6 %) narobe, 105 (95,5 %) pa jih je polje pustilo prazno. 
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 Navedba reference plačnika 

Skupaj Ni odgovora Narobe Pravilno 

Diplomirana vzgojiteljica 

predšolskih otrok 

Število 58 1 1 60 

%  96,7 1,7 1,7 100,0 

Diplomirana medicinska 

sestra 

Število  49 1 0 50 

%  98,0 2,0 0,0 100,0 

Skupaj Število  107 2 1 110 

%  97,3 1,8 0,9 100,0 

Tabela 32: Referenca plačnika 

1 (1,7 %) DVPO je pravilno vnesla referenco plačnika, 1 (1,7 %) DVPO in 1 (2,0 %) DMS sta 

polje izpolnili napačno, 58 (96,7 %) DVPO in 49 (98,0 %) DMS ni vneslo reference plačnika. 

Le 1 (0,9 %) anketiranka je pravilno izpolnila polje, 2 (1,8 %) sta ga izpolnili narobe, 107 

(97,3 %) pa jih je polje pustilo prazno. 

 

 Navedba imena in naslova plačnika 

Skupaj Ni odgovora Narobe Pravilno 

Diplomirana vzgojiteljica 

predšolskih otrok 

Število 5 1 54 60 

%  8,3 1,7 90,0 100,0 

Diplomirana medicinska 

sestra 

Število  2 0 48 50 

%  4,0 0,0 96,0 100,0 

Skupaj Število  7 1 102 110 

%  6,4 0,9 92,7 100,0 

Tabela 33: Navedba imena in naslova plačnika na plačilnem nalogu 

54 (90,0 %) DVPO in 48 (96,0 %) DMS je pravilno vneslo ime in naslov plačnika v ustrezno 

polje. 1 (1,7 %) DVPO je polje izpolnila narobe. 5 (8,3 %) DVPO in 2 (4,0 %) DMS niso 

vnesle imena in naslova plačnika. 102 (92,7 %) anketirank je pravilno izpolnilo polje, 1 (0,9 

%) ga je izpolnila narobe, 7 (6,4 %) anketirank pa je polje pustilo prazno. 
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 Navedba kode namena 

Skupaj Ni odgovora Pravilno 

Diplomirana vzgojiteljica 

predšolskih otrok 

Število 6 54 60 

%  10,0 90,0 100,0 

Diplomirana medicinska 

sestra 

Število 5 45 50 

%  10,0 90,0 100,0 

Skupaj Število 11 99 110 

%  10,0 90,0 100,0 

Tabela 34: Navedba kode namena na plačilnem nalogu 

54 (90,0 %) DVPO in 45 (90,0 %) DMS je pravilno izpolnilo polje, v katerega je bilo 

potrebno vpisati kodo namena plačila. 6 (10,0 %) DVPO in 5 (10,0 %) DMS ni izpolnilo tega 

polja. 99 (90,0 %) anketirank je pravilno izpolnilo polje, 11 (10,0 %) pa jih je polje pustilo 

prazno. 

 

 Navedba namena plačila 

Skupaj Ni odgovora Pravilno 

Diplomirana vzgojiteljica 

predšolskih otrok 

Število 9 51 60 

%  15,0 85,0 100,0 

Diplomirana medicinska sestra Število 6 44 50 

%  12,0 88,0 100,0 

Skupaj Število 15 95 110 

%  13,6 86,4 100,0 

Tabela 35: Navedba namena plačila 

 

51 (85,0 %) DVPO in 44 (88,0 %) DMS je pravilno vneslo namen plačila v ustrezno okence. 

9 (15,0 %) DVPO in 6 (12,0 %) DMS ni izpolnilo polja. 95 (86,4 %) anketirank je pravilno 

izpolnilo polje, 15 (13,6 %) jih je polje pustilo prazno. 
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 Navedba zneska za plačilo 

Skupaj Ni odgovora Pravilno 

Diplomirana vzgojiteljica 

predšolskih otrok 

Število 6 54 60 

%  10,0% 90,0% 100,0% 

Diplomirana medicinska 

sestra 

Število 2 48 50 

%  4,0% 96,0% 100,0% 

Skupaj Število 8 102 110 

%  7,3% 92,7% 100,0% 

Tabela 36: Navedba zneska za plačilo 

54 (90,0 %) DVPO in 48 (96,0 %) DMS je vneslo znesek za plačilo v ustrezno okence. 6 

(10,0 %) DVPO in 2 (4,0 %) DMS ni izpolnilo polja. 102 (92,7 %) anketiranki sta pravilno 

izpolnili polje z zneskom za plačilo, 8 (7,3 %) jih je polje pustilo prazno. 

 

 Navedba BIC banke prejemnika 

Skupaj Ni odgovora Pravilno 

Diplomirana vzgojiteljica 

predšolskih otrok 

Število 6 54 60 

%  10,0 90,0 100,0 

Diplomirana medicinska 

sestra 

Število 3 47 50 

%  6,0 94,0 100,0 

Skupaj Število 9 101 110 

%  8,2 91,8 100,0 

Tabela 37: Navedba BIC banke prejemnika 

54 (90,0 %) DVPO in 47 (94,0 %) DMS je pravilno izpolnilo polje, v katerega je bilo 

potrebno vnesti BIC banke prejemnika. 6 (10,0 %) DVPO in 3 (6,0 %) DMS so okence pustile 

prazno. 101 (91,8 %) anketiranka je pravilno izpolnila okence z BIC banke prejemnika, 9 (8,2 

%) jih je okence pustilo prazno. 
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 Navedba IBAN prejemnika 

Skupaj Ni odgovora Narobe Pravilno 

Diplomirana vzgojiteljica 

predšolskih otrok 

Število 11 40 9 60 

%  18,3 66,7 15,0 100,0 

Diplomirana medicinska 

sestra 

Število 7 25 18 50 

%  14,0 50,0 36,0 100,0 

Skupaj Število 18 65 27 110 

%  16,4 59,1 24,5 100,0 

Tabela 38: Navedba IBAN prejemnika 

9 (15,0 %) DVPO in 18 (36,0 %) DMS je pravilno izpolnilo okence, v katerega je bilo 

potrebno vpisati IBAN prejemnika, 40 (66,7 %) DVPO in 25 (50,0 %) DMS je okence 

izpolnilo narobe. 11 (18,3 %) DVPO in 7 (14,0 %) DMS ni izpolnilo okenca. 27 (24,5 %) 

anketirank je pravilno izpolnilo okence, 65 (59,1 %) narobe, 18 (16,4 %) pa jih je okence 

pustilo prazno. 

 

 Navedba reference prejemnika 

Skupaj Ni odgovora Narobe Pravilno 

Diplomirana vzgojiteljica 

predšolskih otrok 

Število 11 9 40 60 

%  18,3 15,0 66,7 100,0 

Diplomirana medicinska 

sestra 

Število 4 3 43 50 

%  8,0 6,0 86,0 100,0 

Skupaj Število 15 12 83 110 

%  13,6 10,9 75,5 100,0 

Tabela 39: Navedba reference prejemnika 

40 (66,7 %) DVPO in 43 (86,0 %) DMS je pravilno izpolnilo okence z referenco prejemnika. 

9 (15,0 %) DVPO in 3 (6,0 %) DMS je referenco v to okence zapisalo narobe. 11 (18,3 %) 

DVPO in 4 (8,0 %) DMS ni izpolnilo okenca. 83 (75,5 %) anketirank je pravilno vneslo 
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referenco prejemnika v ustrezno polje, 12 (10,9 %) jih je referenco zapisalo narobe, 15 (13,6 

%) pa jih je okence pustilo prazno. 

 

 Navedba imena in naslova prejemnika na 

UPN nalogu 

Skupaj Ni odgovora Pravilno 

Diplomirana vzgojiteljica 

predšolskih otrok 

Število 5 55 60 

%  8,3 91,7 100,0 

Diplomirana medicinska 

sestra 

Število 5 45 50 

%  10,0 90,0 100,0 

Skupaj Število 10 100 110 

%  9,1 90,9 100,0 

Tabela 40: Navedba imena in naslova prejemnika na UPN nalogu  

55 (91,7 %) DVPO in 45 (90,0 %) DMS je v okence pravilno vneslo ime in naslov 

prejemnika. 5 (8,3 %) DVPO in 5 (10,0 %) DMS ni izpolnilo okenca. 100 (90,9 %) anketirank 

je pravilno izpolnilo okence z imenom in naslovom prejemnika, 10 (9,1 %) jih je okence 

pustilo prazno. 
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4.13  Poslati morate sožalni telegram. Izpolnite spodnji obrazec. 

 

 Navedba naslova naslovnika 

Skupaj Ni odgovora Narobe  Pravilno 

Diplomirana vzgojiteljica 

predšolskih otrok 

Število  3 1 56 60 

%  5,0 1,7 93,3 100,0 

Diplomirana medicinska sestra Število  2 0 48 50 

%  4,0 0,0 96,0 100,0 

Skupaj  Število  6 1 104 110 

%  4,5 0,9 94,5 100,0 

Tabela 41: Navedba naslova naslovnika na telegramu 

56 (93,3 %) DVPO in 48 (96,0 %) DMS je pravilno izpolnilo okence z naslovom naslovnika. 

1 (1,7 %) DVPO je okence izpolnila narobe. 3 (5,0 %) DVPO in 2 (4,0 %) DMS niso 

izpolnile okenca. 104 (94,5 %) anketiranke so pravilno izpolnile okence, 1 (0,9 %) narobe, 5 

(4,5 %) jih je okence pustilo prazno. 
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 Navedba telefonske številke 

naslovnika  

Skupaj  Ni odgovora Pravilno 

Diplomirana vzgojiteljica 

predšolskih otrok 

Število  10 50 60 

%  16,7 83,3 100,0 

Diplomirana medicinska 

sestra 

Število  6 44 50 

%  12,0 88,0 100,0 

Skupaj  Število  16 94 110 

%  14,5 85,5 100,0 

Tabela 42: Navedba telefonske številke naslovnika 

50 (83,3 %) DVPO in 44 (88,0 %) DMS je v ustrezno okence napisalo telefonsko številko 

naslovnika. 10 (16,7 %) DVPO in 6 (12,0 %) DMS je okence pustilo prazno. 94 (85,5 %) 

anketirank je pravilno izpolnilo polje s telefonsko številko naslovnika, 16 (14,5 %) jih je 

okence pustilo prazno. 

 

 Vsebina telegrama  

Skupaj  Ni odgovora Narobe  Pravilno 

Diplomirana vzgojiteljica 

predšolskih otrok 

Število  13 0 47 60 

%  21,7 0,0 78,3 100,0 

Diplomirana medicinska 

sestra 

Število  9 3 38 50 

%  18,0 6,0 76,0 100,0 

Skupaj  Število  22 3 85 110 

%  20,0 2,7 77,3 100,0 

Tabela 43: Vsebina telegrama 
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47 (78,3 %) DVPO in 38 (76,0 %) DMS je na pisalo ustrezno vsebino telegrama. Vsebina 

telegrama 3 (6,0 %) DMS ni ustrezala navodilu. 13 (21,7 %) DVPO in 9 (18,0 %) DMS ni 

napisalo vsebine telegrama. 85 (77,3 %) anketirank je pravilno izpolnilo okence z vsebino 

telegrama, 3 (2,7 %) so napisale neustrezno vsebino, 22 (20,0 %) jih je okence pustilo prazno. 

 

  Navedba naslova pošiljatelja 

Skupaj  Ni odgovora Narobe  Pravilno 

Diplomirana vzgojiteljica 

predšolskih otrok 

Število  17 0 43 60 

%  28,3% 0,0 71,7% 100,0% 

Diplomirana medicinska 

sestra 

Število  15 1 34 50 

%  30,0% 2,0 68,0% 100,0% 

Skupaj Število  32 1 77 110 

%  29,1% 0,9 70,0% 100,0% 

Tabela 44: Navedba naslova pošiljatelja na telegramu 

43 (71,7 %) DVPO in 34 (68,0 %) DMS je v ustrezno okence vneslo naslov pošiljatelja. 1 (2,0 

%) DMS je v to okence vnesla napačen podatek. 17 (28,3 %) DVPO in 15 (30,0 %) DMS je 

okence pustilo prazno. 77 (70,0 %) anketirank je ustrezno izpolnilo okence z naslovom 

pošiljatelja, 1 (0,9 %) je polje izpolnila narobe, 32 (29,1 %) jih je okence pustilo prazno. 
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 Navedba telefonske številke pošiljatelja 

Skupaj  Ni odgovora Narobe  Pravilno 

Diplomirana vzgojiteljica 

predšolskih otrok 

Število  30 1 29 60 

%  50,0 1,7 48,3 100,0 

Diplomirana medicinska 

sestra 

Število  19 1 30 50 

%  38,0 2,0 60,0 100,0 

Skupaj  Število  49 2 59 110 

%  44,5 1,8 53,6 100,0 

Tabela 45: Navedba telefonske številke pošiljatelja 

29 (48, 3 %) DVPO in 30 (60,0 %) DMS je pravilno izpolnilo okence s telefonsko številko 

pošiljatelja, 1 (1,7 %) DVPO in 1 (2,0 %) DMS sta okence izpolnili narobe, 30 (50,0 %) 

DVPO in 19 (38,0 %) DMS je okence pustilo prazno. 59 (53,6 %) anketirank je pravilno 

izpolnilo okence s telefonsko številko pošiljatelja, 2 (1,8 %) sta polje izpolnili narobe, 49 

(44,5 %) pa jih je okence pustilo prazno. 
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4.14  Koliko stanejo smuči na razprodaji? 

 Navedba cene smuči na razprodaji 

Skupaj  Ni odgovora Narobe  Pravilno 

Diplomirana vzgojiteljica 

predšolskih otrok 

Število  2 0 58 60 

% 3,3 0,0 96,7 100,0 

Diplomirana medicinska sestra Število  1 1 48 50 

%  2,0 2,0 96,0 100,0 

Skupaj  Število  3 1 106 110 

%  2,7 0,9 96,4 100,0 

Tabela 46: Navedba cene smuči na razprodaji 

 

58 (96,7 %) DVPO in 48 (96,0 %) DMS je pravilno izračunalo ceno smuči na razprodaji. 1 

(2,0 %) DMS je ceno izračunala narobe. 2 (3,3 %) DVPO in 1 (2,0 %) DMS naloge niso 

rešile. 106 (96,4 %) anketirank je pravilno izračunalo ceno smuči, 1 rezultat (0,9 %) je bil 

napačen, 3 (2,7 %) naloge niso rešile.  
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4.15  Odgovorite na vprašanja v zvezi z oglasom. 

4.15.1  Katero delovno mesto je razpisano v oglasu? 

 Navedba razpisanega delovnega mesta 

Skupaj  Ni odgovora Narobe  Pravilno 

Diplomirana vzgojiteljica 

predšolskih otrok 

Število  5 8 47 60 

%  8,3 13,3 78,3 100,0 

Diplomirana medicinska 

sestra 

Število  0 16 34 50 

%  0,0 32,0 68,0 100,0 

Skupaj  Število  5 24 81 110 

%  4,5 21,8 73,6 100,0 

Tabela 47: Navedba razpisanega delovnega mesta 

47 (78,3 %) DVPO in 34 (68,0 %) DMS je pravilno odgovorilo na vprašanje, 8 (13,3 %) 

DVPO in 16 (32,0 %) DMS je odgovorilo narobe, 5 (8,3 %) DVPO na vprašanje ni 

odgovorilo. 81 (73,6 %) anketirank je pravilno odgovorilo na vprašanje, 24 (21,8 %) jih je 

odgovorilo narobe, 5 (4,5 %) pa jih na vprašanje ni odgovorilo. 

 

4.15.2  Kdo razpisuje delovno mesto? 

 

 Navedba razpisovalca delovnega mesta 

Skupaj  Ni odgovora Narobe  Pravilno 

Diplomirana vzgojiteljica 

predšolskih otrok 

Število  3 3 54 60 

%  5,0 5,0 90,0 100,0 

Diplomirana medicinska 

sestra 

Število  1 1 48 50 

%  2,0 2,0 96,0 100,0 

Skupaj  Število  4 4 102 110 

%  3,6 3,6 92,7 100,0 

Tabela 48: Navedba razpisovalca delovnega mesta 
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54 (90,0 %) DVPO in 48 (96,0 %) DMS je pravilno odgovorilo na vprašanje, 3 (5,0 %) 

DVPO in 1 (2,0 %) DMS so na vprašanje odgovorile narobe, 3 (5 0 %) DVPO in 1 (2,0 %) 

DMS pa na vprašanje niso odgovorile. 102 (92,7 %) anketiranki sta pravilno odgovorili na 

vprašanje, 4 (3,6 %) so odgovorile narobe, 4 (3,6 %) pa niso odgovorile na vprašanje. 

 

4.15.3  Razpisni pogoji 

 

 Navedba pogojev za zasedbo delovnega mesta 

Skupaj  Ni odgovora Narobe  Pravilno 

Diplomirana vzgojiteljica 

predšolskih otrok 

Število  3 0 57 60 

%  5,0 0,0 95,0 100,0 

Diplomirana medicinska 

sestra 

Število  0 1 49 50 

%  0,0 2,0 98,0 100,0 

Skupaj Število  3 1 106 110 

%  2,7 0,9 96,4 100,0 

Tabela 49: Navedba pogojev za zasedbo delovnega mesta 

57 (95,0 %) DVPO in 49 (98,0 %) DMS je pravilno navedlo razpisne pogoje iz oglasa, 1 (2,0 

%) DMS je zapisala nepravilen odgovor na to vprašanje, 3 (5,0 %) DVPO niso odgovorile na 

vprašanje. 106 (96,4 %) anketirank je pravilno odgovorilo na vprašanje, 1 (0,9 %) je 

odgovorila narobe, 3 (2,7 %) pa na vprašanje niso odgovorile. 
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4.15.4  Do katerega datuma mora kandidat oddati prošnjo? 

 Navedba roka za oddajo prošnje 

Skupaj  Ni odgovora Pravilno 

Diplomirana vzgojiteljica 

predšolskih otrok 

Število  4 56 60 

%  6,7 93,3 100,0 

Diplomirana medicinska 

sestra 

Število  0 50 50 

%  0,0 100,0 100,0 

Skupaj  Število  4 106 110 

%  3,6 96,4 100,0 

Tabela 50: Rok za oddajo prošnje 

56 (93,3 %) DVPO in 50 (100,0 %) DMS je pravilno odgovorilo na vprašanje. 4 (6,7 %) 

DVPO niso odgovorile na vprašanje. 106 (96,4 %) anketirank je pravilno odgovorilo na 

vprašanje, 4 (3,6 %) na vprašanje niso odgovorile. 

 

4.16  Napišite prošnjo za sprejem na razpisano delovno mesto. 

 

V pisanje prošnje so morale anketiranke vloţiti nekaj več truda in časa, saj ni šlo le za 

izpolnjevanje praznih polj kot pri predhodnih nalogah. 
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 Število doseţenih točk  

Skupaj 0 2 3 4 5 6 7 8 

Diplomirana vzgojiteljica 

predšolskih otrok 

Število  18 4 4 3 4 8 12 7 60 

%  30,0 6,7 6,7 5,0 6,7 13,3 20,0 11,7 100,0 

Diplomirana medicinska 

sestra 

Število  27 2 4 6 1 6 3 1 50 

%  54,0 4,0 8,0 12,0 2,0 12,0 6,0 2,0 100,0 

Skupaj  Število  45 6 8 9 5 14 15 8 110 

%  40,9 5,5 7,3 8,2 4,5 12,7 13,6 7,3 100,0 

Tabela 51: Število doseţenih točk pri pisanju prošnje 

 

Iz zgornje razpredelnice je razvidno, da je 7 diplomiranih vzgojiteljic in le ena diplomirana 

medicinska sestra uspela v celoti pravilno napisati prošnjo (doseţeno maksimalno število točk 

– 8).  Pisni izdelki teh anketirank so vsebovali vse elemente, ki naj jih predpisuje uradna 

oblika prošnje (naslov pošiljatelja, naslov naslovnika, datum, zadeva, nagovor, vsebina, 

podpis, priloge), v pravem vrstnem redu in na pravem mestu. Vsem drugim prošnjam je 

manjkal eden ali več delov. 18 diplomiranih vzgojiteljic in 27 diplomiranih medicinskih sester 

prošnje ni napisalo. 
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 Navedba naslova pošiljatelja 

Skupaj  Ni odgovora Narobe  Pravilno 

Diplomirana vzgojiteljica 

predšolskih otrok 

Število  25 2 33 60 

%  41,7 3,3 55,0 100,0 

Diplomirana medicinska 

sestra 

Število  33 2 15 50 

%  66,0 4,0 30,0 100,0 

Skupaj  Število  58 4 48 110 

%  52,7 3,6 43,6 100,0 

Tabela 52: Navedba naslova pošiljatelja 

33 (55,0 %) DVPO in 15 (30,0 %) DMS je v prošnjo na pravilno mesto umestilo naslov 

pošiljatelja. 2 (3,3 %) DVPO in 2 (4,0 %) DMS so naslov pošiljatelja napisale na napačno 

mesto. 25 (41,7 %) DVPO in 33 (66,0 %) DMS ni napisalo naslova pošiljatelja. 48 (43,6 %) 

anketirank je pravilno napisalo naslov pošiljatelja, 4 (3,6 %) so naslov napisale na napačno 

mesto, 58 (52,7 %) jih naslova pošiljatelja ni napisalo. 

 

 Navedba datuma 

Skupaj  Ni odgovora Narobe  Pravilno 

Diplomirana vzgojiteljica 

predšolskih otrok 

Število  27 8 25 60 

%  45,0 13,3 41,7 100,0 

Diplomirana medicinska 

sestra 

Število  39 3 8 50 

%  78,0 6,0 16,0 100,0 

Skupaj Število  66 11 33 110 

%  60,0 10,0 30,0 100,0 

Tabela 53: Navedba datuma 

25 (41,7 %) DVPO in 8 (16,0 %) DMS je v prošnji napisalo datum na pravo mesto. 8 (13,3 

%) DVPO in 3 (6,0 %) DMS je datum napisalo na napačno mesto, 27 (45,0 %) DVPO in 39 
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(78,0 %) DMS v prošnji ni navedlo datuma. 33 (30,0 %) anketirank je v prošnji pravilno 

navedlo datum, 11 (10,0 %) jih je datum napisalo na napačno mesto, 66 (60,0 %) pa jih 

datuma ni napisalo. 

 

   

Navedba naslova naslovnika 

Skupaj  Ni odgovora Narobe  Pravilno 

Diplomirana vzgojiteljica 

predšolskih otrok 

Število  27 2 31 60 

%  45 3,3 51,7 100,0 

Diplomirana medicinska 

sestra 

Število  34 2 14 50 

%  68,0 4,0 28,0 100,0 

Skupaj  Število  61 4 45 110 

%  59,1 3,6 40,9 100,0 

Tabela 54: Navedba naslova naslovnika 

31 (51,7 %) DVPO in 14 (28,0 %) DMS je v prošnjo na pravo mesto umestilo naslov 

naslovnika. 2 (3,3 %) DVPO in 2 (4,0 %) DMS so naslov naslovnika napisale na napačno 

mesto, 27 (45,0 %) DVPO in 34 (68,0 %) DMS v prošnji ni navedlo naslova naslovnika. 45 

(40,9 %) anketirank je v prošnji napisalo naslov naslovnika na pravo mesto, 4 (3,6 %) so 

naslov napisale na napačno mesto, 61 (55,5 %) jih naslova naslovnika ni napisalo. 
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  Navedba zadeve 

Skupaj Ni odgovora Pravilno 

Diplomirana vzgojiteljica 

predšolskih otrok 

Število  24 36 60 

%  40,0 60,0 100,0 

Diplomirana medicinska 

sestra 

Število  34 16 50 

%  68,0 32,0 100,0 

Skupaj  Število  58 52 110 

%  52,7 47,3 100,0 

Tabela 55: Navedba zadeve  

36 (60,0 %) DVPO in 16 (32,0 %) DMS je na pravo mesto napisalo zadevo. 24 (40,0 %) 

DVPO in 34 (68,0 %) DMS zadeve ni napisalo. 52 (47,3 %) anketirank je pravilno napisalo 

zadevo, 58 (52,7 %) pa je ni umestilo v prošnjo. 
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 Navedba nagovora 

Skupaj  Ni odgovora Pravilno 

Diplomirana vzgojiteljica 

predšolskih otrok 

Število  41 19 60 

%  68,3 31,7 100,0 

Diplomirana medicinska 

sestra 

Število  44 6 50 

%  88,0 12,0 100,0 

Skupaj  Število  85 25 110 

%  77,3 22,7 100,0 

Tabela 56: Navedba nagovora 

19 (31,7 %) DVPO in 6 (12,0 %) DMS je v prošnjo na pravo umestilo nagovor. 41 (68,3 %) 

DVPO in 44 (88,0 %) DMS v prošnji ni nagovorilo naslovnika. 25 (22,7 %) anketirank je v 

prošnjo pravilno umestilo nagovor, 85 (77,3 %) pa jih tega ni storilo. 

 

 Navedba vsebine prošnje 

Skupaj  Ni odgovora Pravilno 

Diplomirana vzgojiteljica 

predšolskih otrok 

Število  18 42 60 

%  30,0 70,0 100,0 

Diplomirana medicinska 

sestra 

Število  28 22 50 

%  56,0 44,0 100,0 

Skupaj  Število  46 64 110 

%  41,8 58,2 100,0 

Tabela 57: Navedba vsebine prošnje 

42 (70,0 %) DVPO in 22 (44,0 %) DMS je napisalo vsebino prošnje. 18 (30,0 %) DVPO in 28 

(56,0 %) DMS ni napisalo vsebine prošnje. 64 (58,2 %) anketirank je napisalo vsebino 

prošnje, 46 (41,8 %) pa ne. 
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 Navedba podpisa 

Skupaj  Ni odgovora Pravilno 

Diplomirana vzgojiteljica 

predšolskih otrok 

Število  18 42 60 

%  30,0 70,0 100,0 

Diplomirana medicinska 

sestra 

Število  29 21 50 

%  58,0 42,0 100,0 

Skupaj  Število  47 63 110 

%  42,7 57,3 100,0 

Tabela 58: Navedba podpisa pošiljatelja 

42 (70,0 %) DVPO in 21 (42,0 %) DMS se je pod prošnjo podpisalo, 18 (30,0 %) DVPO in 

58,0 %) DMS ni podpisalo svoje prošnje. 63 (57,3 %) anketirank je podpisalo prošnje, 47 

(42,7 %) pa ne. 

 

 

 Navedba prilog 

Skupaj  Ni odgovora Pravilno 

Diplomirana vzgojiteljica 

predšolskih otrok 

Število  48 12 60 

%  80,0 20,0 100,0 

Diplomirana medicinska 

sestra 

Število  42 8 50 

%  84,0 16,0 100,0 

Skupaj  Število  90 20 110 

%  81,8 18,2 100,0 

Tabela 59: Navedba prilog 

12 (20,0 %) DVPO in 8 (16,0 %) DMS je prošnji dodalo priloge, 48 (80,0 %) DVPO in 42 

(84,0 %) DMS je oddalo prošnjo brez prilog. 20 (18,2 %) anketirank je prošnjo opremilo s 

prilogami, 90 (81,8 %) pa ne. 
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 Seštevek doseţenih točk pri nalogah, ki so preverjale 

besedilno pismenost 

Skupaj 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Diplomirana 

vzgojiteljica 

predšolskih otrok 

Število 8 10 1 4 3 4 5 6 12 7 60 

%  13,3 16,7 1,7 6,7 5,0 6,7 8,3 10,0 20,0 11,7 100,0 

Diplomirana 

medicinska sestra 

Število 11 16 0 2 5 5 1 6 3 1 50 

%  22,0 32,0 0,0 4,0 10,0 10,0 2,0 12,0 6,0 2,0 100,0 

Skupaj Število 19 26 1 6 8 9 6 12 15 8 110 

%  17,3 23,6 0,9 5,5 7,3 8,2 5,5 10,9 13,6 7,3 100,0 

Tabela 60: Seštevek točk, ki so jih anketiranke dosegle pri nalogah, ki so preverjale besedilno 

pismenost 

 

 

 

 Povprečno 

število 

točk 

Besedilna 

pismenost 

Diplomirana vzgojiteljica 

predšolskih otrok 

4,7833 

Diplomirana medicinska 

sestra 

2,9600 

Tabela 61: Povprečno število točk doseţenih pri nalogah, ki preverjajo besedilno pismenost  
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 Levenov 

preizkus 

Stopnja 

pomembnosti t-preizkus 

Stopnja 

pomembnosti 

Besedilna pismenost 2,335 0,129 3,071 0,003 

Tabela 62: t-preizkus za doseţek pri nalogah, ki preverjajo besedilno pismenost 

 

Pri nalogah, ki so preverjale besedilno pismenost, so diplomirane vzgojiteljice predšolskih 

otrok dosegle povprečno 4,78 diplomirane medicinske sestre pa 2,96 od 9 moţnih točk. 

t-preizkus za neodvisne vzorce je pokazal statistično pomembno razliko v stopnji besedilne 

pismenosti med diplomiranimi vzgojiteljicami predšolskih otrok in diplomiranimi 

medicinskimi sestrami. 
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Število 

doseţenih 

točk 

 

Diplomirana 

vzgojiteljica 

predšolskih 

otrok 

Diplomirana 

medicinska 

sestra Skupaj 

Doseţek pri nalogah, ki so 

preverjale 

dokumentacijsko 

pismenost 

0,00 Število  1 0 1 

%  1,7 0,0 0,9 

9,00 Število  1 0 1 

%  1,7 0,0 0,9 

12,00 Število  0 2 2 

%  0,0 4,0 1,8 

13,00 Število  1 0 1 

%  1,7 0,0 0,9 

15,00 Število  1 0 1 

%  1,7 0,0 0,9 

17,00 Število   2 3 5 

%  3,3 6,0 4,5 

18,00 Število  2 0 2 

%  3,3 0,0 1,8 

19,00 Število  2 3 5 

%  3,3 6,0 4,5 

20,00 Število  5 7 12 

%  8,3 14,0 10,9 

21,00 Število  5 5 10 

%  8,3 10,0 9,1 

22,00 Število  4 3 7 

%  6,7 6,0 6,4 
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23,00 Število  5 3 8 

%  8,3 6,0 7,3 

24,00 Število  11 6 17 

%  18,3 12,0 15,5 

25,00 Število  8 4 12 

%  13,3 8,0 10,9 

26,00 Število  3 7 10 

%  5,0 14,0 9,1 

27,00 Število  7 4 11 

%  11,7 8,0 10,0 

28,00 Število  1 3 4 

%  1,7 6,0 3,6 

31,00 Število  1 0 1 

%  1,7 0,0 0,9 

Skupaj  Število  60 50 110 

%  100,0 100,0 100,0 

Tabela 63: Doseţek anketirank pri nalogah, ki so preverjale dokumentacijsko pismenost 

 

 

 

 

 

 Povprečje doseţenih točk 

Diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok 22,3833 

Diplomirana medicinska sestra 22,6000 

Tabela 64: Povprečno število točk, ki so jih anketiranke dosegle pri nalogah, ki so preverjale 

dokumentacijsko pismenost 
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 Levenov 

preizkus 

Stopnja 

pomembnosti t-preizkus 

Stopnja 

pomembnosti 

Doseţek pri nalogah, ki 

preverjajo dokumentacijsko 

pismenost 

0,174 0,677 -0,259 0,796 

Tabela 65:  t-preizkus za doseţek pri nalogah, ki preverjajo dokumentacijsko pismenost 

Diplomirane vzgojiteljice predšolskih otrok so pri nalogah, ki so preverjale dokumentacijsko 

pismenost dosegle povprečno 22,38 točk od 31 moţnih. Pri istih nalogah so diplomirane 

medicinske sestre dosegle povprečno 22,6 točk. 

t-preizkus je pokazal, da razlika v doseţkih med diplomiranimi vzgojiteljicami predšolskih 

otrok in diplomiranimi medicinskimi sestrami pri nalogah, ki preverjajo dokumentacijsko 

pismenost, statistično ni pomembna. 

 

 

 Število doseţenih točk 

Skupaj 0 1 

Diplomirana vzgojiteljica 

predšolskih otrok 

Število  2 58 60 

%  3,3 96,7 100,0 

Diplomirana medicinska sestra Število  2 48 50 

%  4,0 96,0 100,0 

Skupaj Število  4 106 110 

%  3,6 96,4 100,0 

Tabela 66: Število doseţenih točk pri nalogah, ki preverjajo računsko pismenost 
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 Povprečje 

doseţenih 

točk 

Diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok 0,9667 

Diplomirana medicinska sestra 0,9600 

Tabela 67: Povprečno število doseţenih točk pri nalogah, ki preverjajo računsko pismenost 

 

 

 Levenov 

preizkus 

Stopnja 

pomembnosti t-preizkus 

Stopnja 

pomembnosti 

Doseţek pri nalogah, ki 

preverjajo dokumentacijsko 

pismenost 

1,36 0,713 0,184 0,854 

Tabela 68: t-preizkus za doseţek pri nalogah, ki preverjajo računsko pismenost 

 

Nalogo, s katero sem ţelela preveriti računsko pismenost anketirank, je pravilno rešilo 96,7 % 

diplomiranih vzgojiteljic predšolskih otrok, dosegle so povprečno 0,97 točke. Isto nalogo je 

pravilno rešilo 96,0 % diplomiranih medicinskih sester, ki so dosegle povprečno 0,96 točke.  

t-preizkus za neodvisne vzorce je pokazal, da razlika v doseţkih diplomiranih vzgojiteljic 

predšolskih otrok in diplomiranih medicinskih sester pri nalogah, ki preverjajo računsko 

pismenost, statistično ni pomembna. 
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 tedenska količina branja 

Skupaj manj kot tri ure več kot tri ure 

Število točk 

0,00 0 1 1 

9,00 1 0 1 

13,00 1 0 1 

14,00 1 1 2 

17,00 0 1 1 

18,00 2 0 2 

19,00 0 2 2 

20,00 2 1 3 

21,00 0 4 4 

22,00 1 1 2 

23,00 3 3 6 

24,00 1 3 4 

25,00 2 5 7 

26,00 2 7 9 

27,00 1 7 8 

28,00 5 3 8 

29,00 2 2 4 

30,00 2 5 7 

31,00 0 6 6 

32,00 1 6 7 

33,00 1 7 8 

34,00 1 5 6 

35,00 1 4 5 

36,00 0 3 3 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

Laura Strah: Funkcionalna pismenost diplomiranih vzgojiteljic in diplomiranih medicinskih 

sester 

 

90 

 

37,00 1 1 2 

41,00 0 1 1 

Skupaj 31 79 110 

Tabela 69: Tedenska količina branja 

 

Tedenska količina branja Povprečno število točk 

manj kot tri ure 25,3226 

več kot tri ure 28,2152 

Tabela 70: Povprečno število doseţenih točk anketirank, ki berejo manj oz. več kot 3 ure 

 

 Levenov 

preizkus 

Stopnja 

pomembnosti t-preizkus 

Stopnja 

pomembnosti 

Doseţek pri nalogah, ki 

preverjajo dokumentacijsko 

pismenost 

0,158 0,692 -2,193 0,030 

Tabela 71: t-preizkus vpliva količine branja na pismenost 

 

Anketiranke, ki branju namenjajo manj kot tri ure tedensko, so pri nalogah, ki so preverjale 

pismenost dosegle povprečno 25,32 točk. Anketiranke, ki berejo več kot tri ure tedensko, so 

na testu pismenosti dosegle povprečno 28,21 točk. Maksimalno število točk je bilo 41. 

S t-preizkusom sem dokazala, da količina branja vpliva na stopnjo pismenosti. Anketiranke, 

ki berejo več, so na testu pismenosti dosegle boljši rezultat. 
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Način študija Povprečno število točk 

Redni 27,6000 

Izredni 27,0833 

Tabela 71: Povprečno število točk anketirank, ki so se izobraţevale v obliki rednega oz. 

izrednega študija 

 

 

 Levenov 

preizkus 

Stopnja 

pomembnosti t-preizkus 

Stopnja 

pomembnosti 

Doseţek anketirank, ki so se 

izobraţevale redno oz. 

izredno 

4,606 0,034 0,416 0,678 

Tabela 72: t-preizkus pomembnosti razlik med doseţki anketirank, ki so se izobraţevale redno 

oz. izredno. 

Anketiranke, ki so se izobraţevale v programu rednega študija, so na testu pismenosti dosegle 

povprečno 27,6 točke. Anketiranke, ki so se izobraţevale izredno, so dosegle povprečno 27,08 

točke od moţnih 41 točk. 

Razlike v doseţkih anketirank, ki so se izobraţevale redno oz. izredno, statistično niso 

pomembne. 
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III SKLEP 
 

 

S prvim delom anketnega vprašalnika sem zbrala informacije o anketirankah in o njihovem 

vrednotenju lastnega znanja. Z drugim delom vprašalnika sem preverjala besedilno, računsko 

in dokumentacijsko pismenost anketirank. 

Večina anketirank meni, da nima teţav s pisanjem kratkih besedil in pisanjem prošenj. 

Rezultati ankete kaţejo ravno nasprotno – le sedem diplomiranih vzgojiteljic in ena 

diplomirana medicinska sestra je dosegla vse točke pri nalogah, ki preverjajo besedilno 

pismenost. Vzgojiteljice so dosegle povprečno 4,78 medicinske sestre pa le 2,96 točke od 

moţnih devetih. Večina anketirank tudi meni, da jim izpolnjevanje obrazcev ne predstavlja 

posebnih teţav. Anketa je razkrila, da je stanje med anketirankami drugačno – le ena 

vzgojiteljica je dosegla vseh 31 točk, ki jih je bilo mogoče doseči pri nalogah, ki so preverjale 

dokumentacijsko pismenost. Vzgojiteljice so pri teh nalogah dosegle povprečno 22,38 

medicinske sestre pa 22,6 točke. Nemogoče je sklepati o stopnji računske pismenosti 

anketirank, saj je anketa vsebovala le eno matematično nalogo. Z raziskavo sem ugotovila, da 

na stopnjo pismenosti vpliva količina branja. Anketiranke, ki berejo več so v anketi dosegle 

boljše rezultate. Iz rezultatov ankete je razvidno, da je stopnja pismenosti povezana s 

poklicem, ki ga anketiranke opravljajo. Diplomirane vzgojiteljice so dosegle več točk kot 

diplomirane medicinske sestre. Na stopnjo pismenosti močno vpliva količina branja. S 

pomočjo ankete sem ugotovila, da večina anketirank tedensko bere več kot tri ure. V veliki 

meri posegajo tudi po strokovni literaturi v tiskani obliki ali na spletu. Anketiranke, ki berejo 

več kot tri ure na teden, so dosegle bistveno boljše rezultate od tistih, ki berejo manj. 

S prvo hipotezo, da imajo »vzgojiteljice manj teţav z branjem in pisanjem besedil v 

primerjavi z medicinskimi sestrami«, sem predvidevala, da imajo vzgojiteljice zaradi narave 

svojega dela pogosteje dolţnost in moţnost brati in pisati različna besedila (brati strokovne 

tekste, pravljice, pisati vabila, zapisnike, poročila …), s tem pa se poveča tudi verjetnost za 

višjo stopnjo pismenosti. Hipotezo sem s pomočjo statistične obdelave rezultatov anketnega 

vprašalnika potrdila. 
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Hipotezo, da »so diplomirane medicinske sestre pri reševanju nalog, ki preverjajo 

dokumentacijsko pismenost, uspešnejše od diplomiranih vzgojiteljic«, lahko na podlagi 

rezultatov statistične obdelave anketnega vprašalnika ovrţem. t-preizkus je pokazal, da je 

razlika med diplomiranimi vzgojiteljicami in diplomiranimi medicinskimi sestrami v doseţkih 

na področju dokumentacijske pismenosti statistično nepomembna. 

Ljudje se za izobraţevanje pogosto odločamo takrat, ko začutimo, da za uspešno delovanje 

potrebujemo dodatno usposobljenost. Anketa je pokazala, da se anketiranke v veliki meri 

sploh ne zavedajo primanjkljaja na področju pismenosti. 

Menim, da bi bilo za anketiranke koristno, če bi s pomočjo takih ali še bolj poglobljenih 

vprašalnikov bolj realno ocenile svoje sposobnosti.  

Ker v tem trenutku ponudba na trgu dela močno presega povpraševanje, bi bil tak vprašalnik 

lahko v pomoč tudi bodočim delodajalcem – zagotovo jim je v interesu, da izmed kandidatov 

izberejo najboljše.  

Primanjkljaj na področju pismenosti zmanjšuje posameznikove moţnosti na trgu dela. Odrasli 

z najniţjimi pisnimi doseţki so pogosteje brezposelni in teţje zaposljivi kot odrasli z višjimi 

pisnimi doseţki. Menim, da bi bili ukrepi za zmanjšanje brezposelnosti učinkovitejši, če bi 

bili namenjeni slabo izobraţenim z nizko pismenostjo. Ker brezposelne osebe nimajo 

moţnosti za razvijanje in ohranjanje usposobljenosti, bi morali biti vključeni v dejavnosti za 

ohranjanje pisnih spretnosti. 

Nacionalna raziskava pismenosti je pokazala, da mladi s šibkim socialnim ozadjem izkazujejo 

nizke pisne doseţke. Tej skupini mladih bi bilo potrebno omogočiti dokončanje vsaj srednje 

šole in tako prekiniti krog prenosa pismenosti med generacijami. 

Odrasli, ki izkazujejo slabe pisne doseţke in najbolj potrebujejo izobraţevanje, se vanj 

najmanj vključujejo. Prav slaba pismenost je eden najpomembnejših dejavnikov, ki odrasle 

odvrača od izobraţevanja. 

Med starejšimi in mlajšimi generacijami obstajajo velike razlike v pismenosti. Če odrasli 

nimajo priloţnosti za razvijanje in ohranjanje pisnih spretnosti, se z leti te še zmanjšujejo, ne 

glede na izobrazbo. 
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Posebni ukrepi bi morali biti namenjeni zaposlenim z niţjimi pisnimi doseţki v panogah, kjer 

zaposlovanje upada. Za to skupino zaposlenih se predvideva, da se bodo znašli na trgu dela, 

nimajo pa ustreznih spretnosti za zaposlitev v dejavnostih, kjer je veliko povpraševanje po 

delovni sili. Ukrepi za dvigovanje pismenosti odraslih v Sloveniji bodo bolj učinkoviti, če 

bodo usmerjeni ciljno in upoštevali značilnosti in potrebe z vidika pismenosti ogroţenih 

skupin prebivalstva (brezposelni, starši šoloobveznih otrok, zaposlenih v sektorjih, kjer 

zaposlovanje upada …). 

Druţba 21. stoletja je druţba znanja. Znanje in pismenost pa sta neločljivo povezana. Glede 

na nizke doseţke, ki so jih slovenski udeleţenci dosegali na testih pismenosti v preteklosti, se 

lahko vprašamo tudi, kako je z znanjem. Najpomembnejše je seveda znanje, ki posamezniku 

koristi v različnih okoliščinah, ne le tisto, ki ga nosi v glavi in je samo sebi namen. 

Pismenost v sodobni druţbi je eden od osnovnih pogojev za uspešno opravljanje različnih 

funkcij. Obseg podatkov, spretnosti, ki jih moramo obvladati, če ţelimo dobro opravljati svoj 

poklic, se nenehno povečuje. Če torej ţelimo ostati konkurenčni, moramo svoje znanje nujno 

ves čas obnavljati, dopolnjevati in nadgrajevati. 

Bolje izobraţeni dosegajo boljše rezultate, saj so se izobraţevali daljše obdobje. Višja stopnja 

doseţene izobrazbe običajno pomeni, da je razlika tudi v kompleksnosti tega znanja – ni 

pomembno le koliko informacij je posameznik pridobil v času šolanja, temveč tudi kakšna je 

raven doseţenega znanja. Izobrazba torej vpliva na pismenost. Prav tako pa tudi pismenost 

vpliva na izobrazbo – osebe z višjo stopnjo pismenosti praviloma izkazujejo večji interes za 

izobraţevanje. Če ţelimo, da se raven pismenosti prebivalstva dvigne, je potrebno dvigniti 

raven povprečne izobrazbe v drţavi. 

Ker je pismenost povezana tudi s starostjo, lahko z vseţivljenjskim učenjem omilimo procese 

pozabljanja in zainteresiranim omogočimo posodabljanje znanja.  

V dvajsetih letih prejšnjega stoletja so sociologi ugotovili, da ljudje skoraj petino budnega 

časa preţivijo ob branju (Pečjak, 1993: 5). Do danes se je čas, ki ga posameznik preţivi pred 

knjigo (v tiskani obliki), precej skrajšal, a to ne pomeni nujno, da bere manj. Jasno je, da smo 

danes zasuti z informacijami v vseh moţnih oblikah, barvah, jezikih. Po tej logiki posameznik 

bere celo več kot nekdaj. Razlika je v tem, da je pred sto leti zadostovalo znati malo brati, 

malo pisati in malo računati. V 21. stoletju je to komaj dovolj za osnovno preţivetje. Za 
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uspešno funkcioniranje v druţbi je potrebno usvojiti precej več znanja, tehnologije in 

tehničnih pripomočkov, potrebno se je hitro odzivati na potrebe trga dela.  
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V PRILOGE 
 

PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

Sem Laura Strah, absolventka Pedagoške fakultete, smeri Predšolska vzgoja. Pripravljam 

diplomsko nalogo z naslovom Funkcionalna pismenost diplomiranih vzgojiteljic in 

diplomiranih medicinskih sester. 

Prosim vas, da odgovorite na spodnja vprašanja. Odgovore bom uporabila izključno za 

potrebe izdelave praktičnega dela diplomske naloge. V tej nalogi ţelim pokazati, da poklic, ki 

ga opravljamo, vpliva na stopnjo pismenosti. 

Zahvaljujem se vam za sodelovanje. 

1. Spol 

(ustrezno obkroţi)  

a) Ţenski.            b)  Moški. 

 

2. Starost 

(ustrezno obkroţi) 

a) Od 21 do 30 let. 

b) Od 31 do 45 let. 

c) Več kot 46 let. 

 

3. Izobrazba/poklic 

a) Diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok/vzgojiteljica predšolskih otrok. 

b) Diplomirana medicinska sestra/medicinska sestra. 

                          

4. Način študija 

a) Redni.                 b)   Izredni. 

 

5. Koliko let opravljate svoj poklic? 

_____________________ 
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6. Izobrazba staršev 

a) Nedokončana osnovna šola. 

b) Osnovna šola. 

c) Poklicna šola. 

č)  Srednja šola. 

d) Višja šola ali več. 

 

7. Ali imate težave s pisanjem preprostih/kratkih besedil? 

a) Ne.                      b)   Da. 

 

8. Ali imate težave z izpolnjevanjem obrazcev? 

a) Ne.                      b)   Da. 

 

9. Ali imate težave s pisanjem prošenj? 

a) Ne.                      b)   Da. 

 

10.  Branje doma 

a) Katere dnevne časopise berete?  

____________________________________________________________ 

b) Katere revije berete? 

____________________________________________________________ 

c) Katere leposlovne knjige berete? 

____________________________________________________________ 

      č)  Katere strokovne knjige berete? 

____________________________________________________________ 

d) Katere spletne vire uporabljate? 

____________________________________________________________ 

e) Ne berem. 

 

11.  Koliko časa tedensko namenite branju? 

a) Manj kot tri ure. 

b) Od tri do pet ur. 

c) Več kot pet ur. 
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12. Uporaba računalnika 

V kakšne namene uporabljate računalnik (obkroţite ustrezne odgovore)? 

a) Za zabavo (igrice). 

b) Navezovanje stikov (socialna omreţja). 

c) Iskanje informacij na spletu. 

č)  Za pošiljanje pošte. 

d) Za pisanje člankov, dopisov … 

e) Ga ne uporabljam. 

 

13.  Preberite navodila za uporabo zdravil in odgovorite na vprašanja.   
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a) Kdo je proizvajalec zdravila?   

_____________________________________________________________ 

b) Za kaj uporabljamo zdravilo?   

                        _______________________________________________________________ 

c) Navedite rok uporabnosti zdravila. 

                         _______________________________________________________________ 

                  č)  Kakšni so stranski učinki delovanja zdravila? 

_______________________________________________________________ 
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14.  Iz vozniškega dovoljenja izpišite zahtevane podatke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Številka dokumenta: ______________________________________________ 

b) Datum izteka veljavnosti: __________________________________________ 

c) Katerih kategorij vozil voznik ne sme upravljati? _______________________ 
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15.  Plačati morate račun za elektriko. Izpolnite obrazec. 

 

Plačnik: Marija Novak, Ljubljanska cesta 101, 2000 Maribor. 

Znesek za plačilo: 86, 23 EUR. 

Koda namena: ELEC. 

Namen plačila: račun za elektriko 12/2011. 

Prejemnik: Elektro Ljubljana d. d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana. 

Številka računa prejemnika: 0204 6025 8612 536. 

BIC banke prejemnika: LJBASI2X. 

Sklic prejemnika: SI00 31122011. 
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16.  Poslati morate sožalni telegram. Izpolnite spodnji obrazec. 

Naslovnik: Marija Novak, Slovenska cesta 101, 2000, Maribor. 

Telefonska številka naslovnika: 051 302 512. 

 

 

 

17.  Koliko stanejo smuči na razprodaji? 

Smuči Elan Amphibio Insomnia v redni prodaji stanejo 600 evrov. V času zimske 

razprodaje so v trgovini na voljo zniţane za 25 %. Kakšna je nova cena omenjenih smuči? 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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18.  Na spletni strani Delo.si je bil objavljen naslednji oglas: 

Tržnik oglasnega prostora v Klicnem centru (m/ž) 

 

  
DELO, d.d. 
Dunajska 5 

1509 Ljubljana 

 

Kraj opravljanja dejavnosti: Ljubljana. 

  

 

 

  

Datum objave: 3. 1. 2012.   

Datum poteka: 25. 1. 2012 (še 4 dni).   

Opis predvidenih del in nalog: 

Vaše naloge bodo: samostojno izvajanje trţenja v skladu s strategijo podjetja, iskanje in 

pridobivanje novih naročnikov in sklepanje pogodb z njimi, obnavljanje pogodb z ţe 

obstoječimi naročniki ter svetovanje in pomoč naročnikom. 

 Pogoji:  

Od vas pričakujemo: delovne izkušnje na področju trţenja, poznavanje interneta in moţnosti 

spletnega oglaševanja, odlične komunikacijske zmoţnosti, samoiniciativnost in proaktivnost, 

kreativno razmišljanje, odgovornost, veselje do dela z ljudmi.  

Trajanje zaposlitve in datum začetka zaposlitve:  

Nudimo vam: Delo v Klicnem centru, v mladem ter dinamičnem kolektivu. V svojo ekipo 

vabimo novega sodelavca (m/ţ) za trţenje oglasnega prostora v naših odličnih tiskanih in 

spletnih medijih, ki so po dosegu in kakovosti med najvišje rangiranimi v Sloveniji. Pri vseh 

procesih boste deleţni izobraţevanja in podpore. Izbrali bomo kandidata s katerim ţelimo 

skleniti dolgoročno sodelovanje. Delovni čas: Nudimo moţnost fleksibilnega delovnega časa. 

Zahtevana izobrazba: Najmanj V. stopnja izobrazbe. Pričakovane del. izkušnje: Zaţelene 

izkušnje na področju trţenja, še posebej tiskani in spletni mediji. Plačilo: Po dogovoru.  

Rok za prijavo: 

25. januar 2012.  

Ostalo: 

Svoj ţivljenjepis s spremnim pismom pošljite do 25. januarja 2012, na naslov 

marko.skof@delo.si.  

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

Laura Strah: Funkcionalna pismenost diplomiranih vzgojiteljic in diplomiranih medicinskih 

sester 

 

108 

 

Odgovorite na vprašanja: 

a) Katero delovno mesto je razpisano v oglasu? 

 

______________________________________________________________ 

b) Kdo razpisuje delovno mesto? 

 

_____________________________________________________________ 

c) Kakšne pogoje mora izpolnjevati kandidat, ki se prijavlja na razpisano delovno 

mesto? 

 

                         ______________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

                  č)  Do katerega datuma mora kandidat oddati prošnjo? 

 

_______________________________________________________________ 

d) Napišite prošnjo za sprejem na razpisano delovno mesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


