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Povzetek 

 

Z zavedanjem, da so vsa delovna mesta minljiva in da se v povprečju vsak iskalec zaposlitve 

osemkrat znajde na trgu dela, smo v nalogi Prva pisna komunikacija s potencialnim 

delodajalcem raziskovali načine pisanj, ki se jih poslužujejo posamezniki na trgu delovne sile.  

 

V nalogi smo se podali skozi preteklost, v čas, ko so se pojavila prva pisanja prijav na delovna 

mesta, vse do sodobnih, tehnološko obarvanih oblik in metod. Opisali smo razlike med 

tradicionalnimi oz. pasivnimi načini iskanja zaposlitev ter prikazali načine kako se lotiti 

aktivnega iskanja zaposlitve. Podrobneje smo predstavili razloge, zaradi katerih posamezniki 

postanejo iskalci zaposlitve.  

 

Razčlenili smo prvine dobrega spremnega pisma in življenjepisa, našteli nekaj najpogostejših 

poimenovanj in različic, ki se trenutno pojavljajo ter jih podrobneje opisali. Nanizali smo tudi 

nekaj primerov inovativnih pisanj. 

 

Oprli smo se na nasvet, ki smo ga zasledili v enem izmed zaposlitvenih priročnikov, in sicer da 

je zmeraj dosti delovnih mest. V kolikor ne moremo dobiti zaposlitve, moramo spremeniti 

metodo iskanja oz. način, ki smo ga uporabljali do sedaj. Glede na to smo v praktičnem delu 

naloge raziskovali metode, ki jih uporabljajo iskalci zaposlitve. Postavili smo 7 smiselnih 

hipotez ter predstavili še nekaj dodatnih zanimivih ugotovitev.  

 

Pridobljene ugotovitve smo ustrezno interpretirali in jih grafično prikazali. Ob koncu pa smo 

navedli praktično uporabo pridobljenih rezultatov ter priporočila pri nadaljnjem razvoju dobrih 

praks. 

 

 

Ključne besede: 

iskalec zaposlitve, zaposlitev, delodajalec, trg delovne sile, spremno pismo, življenjepis. 

 

  



 

 

Abstract 

 

Being aware of the fact that workplaces are transient and in average each jobseeker finds 

himself eight times on the labour market the diploma thesis titled Written communication with 

a potential employer deals with types of writings individuals use when applying for a job.  

 

The diploma thesis presents the first job applications from the past till today when modern 

technologically developed forms and methods are used. We have introduced differences 

between traditional or passive types of job search as well presented methods how to be actively 

involved in job search. Furthermore, the thesis also shows the reasons that make individuals 

jobseekers.  

 

We have analyzed elements of a good side letter and CV and listed some most currently used 

descriptons and versions in details. Some examples of innovative writings are indicated. 

 

Attention is given to one advice found in employment manuals – there are always enough 

workplaces. If we really cannot find proper employment, we have to change the methods of 

search we have used so far. The empirical part of the thesis deals with the methods used by 

jobseekers. We have set seven logical hypotheses and introduced some of interesting findings.  

 

The results gained have been properly interpreted and shown in graphs. The thesis finishes with 

practical suggestions and recommendations for future development of good practice. 
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 UVOD 

 

 

Posamezniki se skoraj zagotovo vsaj enkrat v svojem življenju znajdemo na trgu dela. Ker se 

je trg dela skozi leta z gospodarskimi razmerami hitro spreminjal, moramo spremembam slediti 

tudi iskalci zaposlitve. Najbolj pogosto spremlja iskalce pisni izdelek, ki je poslan 

potencialnemu delodajalcu. Ker je na trgu delovne sile povpraševanje po delu veliko, se 

moramo posamezniki potruditi, da izstopimo iz množice in naredimo dober vtis na delodajalca.  

 

Pisni izdelek, ki ga pošljemo delodajalcu, ločimo na spremni dopis in življenjepis. Spremni 

dopis lahko poimenujemo prošnja, prijava, motivacijsko pismo, ponudba, vloga; medtem ko 

življenjepis s kratico poimenujemo CV, Europass ipd. V okviru teoretičnega dela smo raziskali 

omenjene pojme in jih podrobneje predstavili.  

 

Cilj pisanja je priti do razgovora. Ker je najverjetneje naša prijava ena izmed mnogih, ki jih je 

prejel potencialni delodajalec, je precej pomembno, da se potrudimo. Za to naj nam ne bo škoda 

časa, ki ga bomo porabili. (Ivanuša–Bezjak, 1995) V teoretičnem delu naloge smo zato raziskali 

različne sloge pisanja skozi preteklost in predstavili vsebino posameznih pisanj. Podrobneje so 

predstavljeni tudi dejavniki, ki vplivajo na to, da se posameznik (ponovno) znajde na trgu dela.  

 

Ker pa »človek mora imeti tisto, kar dela, rad« (Leila, 4), smo v enem izmed podpoglavij pisali 

tudi o načinu iskanju primernega dela zase. Slednje se navezuje na razliko med tradicionalnim 

oz. pasivnim načinom iskanja zaposlitve in aktivnim oz. takšnim, ki nam prinaša zadovoljstvo, 

saj natanko vemo, kaj si želimo. 

 

Glavni izziv v nalogi je torej poiskati način, da pridobimo pozornost delodajalca za delovno 

mesto, ki ga želimo opravljati.  
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1.1 Utemeljitev problema raziskovanja 

 

Kot je predstavljeno v nadaljevanju, ni trg delovne sile tisti, ki je prenasičen, da ne dobimo 

(ustrezne) zaposlitve. Iskalci zaposlitve smo tisti, ki na trgu dela nismo dovolj prepričljivi. Da 

stopimo na trg dela in se znamo zaviti v dober samopromocijski paket, moramo predhodno 

pridobiti nekatera znanja in veščine, ki nam bodo pomagala stopiti iz množice in prepričati 

delodajalca. 

 

Skozi magistrsko delo smo raziskovali načine in vsebine različnih pisanj, ki jih uporabljamo 

iskalci zaposlitve ter poiskali nekatere inovativne pristope, ki so nam znani v tem trenutku. 

Prizadevali si bomo poiskali takega, ki izstopa.  

 

1.2 Namen raziskovanja 

 

Pisanje prijav za zaposlitev danes vsekakor predstavlja nujno opravilo vsakemu iskalcu. Od 

iskalca zaposlitve pa je odvisno, koliko znanja bo vložil v samo pisanje in na kakšen način se 

ga bo lotil. V zvezi s tem bomo poiskali dejavnike, ki vplivajo na posameznika, da napiše 

prijavo za zaposlitev in način, ki ga pri tem uporabi.  

 

Cilji raziskave so: 

- ugotoviti, na kakšen način komunicirajo iskalci zaposlitve s potencialnim delodajalcem;  

- ugotoviti, ali obstajajo razlike v pisanju med zaposlenimi in brezposelnimi; 

- ugotoviti, ali obstajajo razlike v pisanju prijav med spoloma iskalcev zaposlitve; 

- ugotoviti, ali obstajajo razlike v pisanju prijav pri dohodkovno različnih stopnjah 

iskalcev; 

- ugotoviti, ali obstajajo razlike v pisanju prijav med mlajšimi in starejšimi iskalci 

zaposlitve; 

- ugotoviti, ali obstajajo razlike v pisanju prijav med visoko- in nizkoizobraženimi iskalci 

zaposlitve. 
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1.3 Metode dela 

 

V teoretičnem delu smo izvedli potek dela za ugotovitev dejavnikov pisanja prijav za 

zaposlitev, v praktičnem delu pa smo pripravili anketni vprašalnik. V raziskovalni del naloge 

smo vključili kvantitativno metodo, kjer smo si pomagali z neposredno zbranimi podatki, in 

sicer z anketnim vprašalnikom, ki je bil javno dostopen s povezavo do spletne aplikacije 1ka.si.  

 

Povezava z dopisom do anketnega vprašalnika je bila posredovana spletnim zaposlitvenim 

portalom, vsem območnim enotam Zavoda RS za zaposlovanje in zaposlitvenim skupinam na 

Facebooku, s pripisom/prošnjo, da anketo posredujejo iskalcem zaposlitve, ki jih imajo v svojih 

bazah. 

 

1.4 Hipoteze in raziskovalna vprašanja 

 

V nalogi si bomo prizadevali odgovoriti na naslednje raziskovalno vprašanje in hipoteze.  

 

Postavili smo glavno raziskovalno vprašanje, in sicer »Na kakšen način vzpostavimo 

komunikacijo, da pridobimo pozornost delodajalca?«. 

 

Hipoteza 1: Iskalci zaposlitve, ki so bili brezposelni največ 1 mesec, so imeli osebni stik z 

delodajalcem v večji meri kot ostali, ki so bili brezposelni dalj časa. 

 

Hipoteza 2: Iskalcem zaposlitve z nižjo izobrazbo večkrat kot ostalim pri iskanju zaposlitve 

večinoma pomagajo drugi. 

 

Hipoteza 3: Visokoizobraženi iskalci zaposlitve pošiljajo motivacijska pisma, medtem ko 

iskalci zaposlitve z nižjo izobrazbo pošiljajo prošnje za  zaposlitev. 

 

Hipoteza 4: Mlajši iskalci zaposlitve pri pisanju vloge uporabljajo vzorce in smernice, ki jih 

poiščejo na spletu, v večji meri kot starejši iskalci zaposlitve. 

 

Hipoteza 5: Ženske iskalke zaposlitve so bolj nagnjene k lektoriranju prijav kot moški. 
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Hipoteza 6: Iskalci zaposlitve z najnižjo izobrazbo so manj naklonjeni k iskanju informacij o 

podjetju/delovnem mestu, na katerega se prijavljajo in pridobljene »poizvedbe« vključijo v 

samo prijavo za zaposlitev v manjši meri, kot to storijo najvišje izobraženi iskalci. 

 

Pri tem smo hipotezo 6 razdelili na: 

- Hipoteza 6a: Iskalci zaposlitve z najnižjo izobrazbo so manj naklonjeni k iskanju 

informacij o podjetju/delovnem mestu, na katerega se prijavljajo, kot najvišje izobraženi 

iskalci. 

- Hipoteza 6b: Iskalci  zaposlitve z najnižjo izobrazbo pridobljene »poizvedbe« vključijo 

v samo prijavo za zaposlitev v manjši meri, kot to storijo najvišje izobraženi iskalci. 

 

Hipoteza 7: Najmanj sprememb na vlogi za zaposlitev uporabijo najnižje izobraženi iskalci 

zaposlitve in najstarejši, največ pa tisti z najvišjo izobrazbo in najmlajši iskalci zaposlitve. 

 

Pri tem smo hipotezo 7 razdelili na: 

- Hipoteza 7a: Najnižje izobraženi iskalci zaposlitve pošiljajo vloge za zaposlitev v 

večjem deležu z najmanj spremembami glede na najvišje izobražene. 

- Hipoteza 7b: Najstarejši iskalci zaposlitve pošiljajo vloge za zaposlitev v večjem deležu 

z najmanj spremembami glede na najmlajše iskalce zaposlitve. 

 

1.5 Struktura dela 

 

Po uvodnem delu smo opredelili osnovne pojme, kot so iskalec zaposlitve, delodajalec, 

spremno pismo in trg dela. Podrobneje smo predstavili dejavnike, ki običajno vplivajo na to, da 

se posamezniki odločimo za pisanje vlog za zaposlitev. V nadaljevanju smo predstavili začetke 

pisanj vse do danes, nanizali različne vrste vlog in jih podrobneje opisali, nekatere smo tudi 

slikovno prikazali.  

 

V drugem delu naloge smo predstavili način zbiranja podatkov in grafično prikazali opis 

sodelujočih v raziskavi. Nato smo se s pomočjo grafov lotili reševanja 7 postavljenih hipotez.   

 

V zaključnem delu naloge smo interpretirali in povzeli glavne ugotovitve v magistrski nalogi 

ter podali nekaj priporočil. 
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 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

 

V današnji družbi, kjer delovna sila prevladuje nad prostimi delovnimi mesti, se je potreba po 

inovativnosti pisanj razširila. Za pisanje vlog za zaposlitev je včasih potrebno dosti več kot le 

šolsko znanje. Kot prva je bila poznana prošnja za zaposlitev, nato so ji dodali življenjepis. 

Kasneje se je pojavil izraz prijava za delo/zaposlitev, ponudba za delo, vloga za zaposlitev, 

spremno pismo. »S pravnega in tudi ekonomskega gledišča pa je najbolj pravilen izraz ponudba. 

Delodajalcu namreč ponujamo svoje znanje, sposobnosti in pripravljenost za delo, on pa nam 

plačilo.« (Košmrlj in Popovič 2007) Izrazov je precej, zato bomo v nadaljevanju uporabljali 

spremno pismo. Bistvo spremnega pisma je pridobiti pozornost delodajalca, saj je to prvi vtis, 

ki ga dobi delodajalec o kandidatu. V njem lahko prikažemo svojo osebnost, medtem ko se 

sklicujemo na življenjepis, ki je formalne narave. (Spremno oz. motivacijsko pismo – vaš prvi 

stik z delodajalcem)  

 

2.1 Opredelitev osnovnih pojmov 

 

V nadaljevanju bodo predstavljeni pojmi, ki se uporabljajo v nalogi. Osredotočili smo se na 

definiranje štirih, in sicer na iskalca zaposlitve, spremno pismo, delodajalca in trg dela.  

 

2.1.1 Iskalec zaposlitve 

 

Iskalci zaposlitve so lahko brezposelni, zaposleni, otroci nad 15 let, študentje, upokojenci. 

Ločimo pasivno iskanje zaposlitev, kjer iskalec spremlja trg delovne sile in čaka objavo prostih 

mest, in aktivno iskanje zaposlitve ali drugače skriti trg, kjer iskalec delodajalcu sam ponudi 

svojo delovno silo. (Postani aktiven iskalec zaposlitve) 

 

»Posamezniki smo pravzaprav vedno na borzi, na trgu. Naša cena je odvisna od znanja in 

izkušenj, od vrste, obsega in kakovosti znanja.« (Drobnič 2009, 312) Več kot znamo, višjo ceno 

imamo na trgu. Predvsem pa se moramo: 

1. zavedati, kaj znamo; 

2. biti pripravljeni na vseživljenjsko učenje; 
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3. povezovati in nadgrajevati znanja v celoto, da postane del naše osebnosti, ko nastopimo 

na trgu dela; 

4. znati samopromocijski paket znanja prodati na trgu dela. (Drobnič 2009) 

 

Povprečen človek vsaj osemkrat v svojem življenju išče zaposlitev. (Bolles, 2005) V Sloveniji 

je trenutno 2.065.895 prebivalcev, od tega jih je 66,2 % v starosti 15–64 let (Število in sestava 

prebivalstva 2017), kar pomeni, da je trenutno 1.367.623 ljudi, ki bi lahko bili iskalci zaposlitve. 

Na dan 31. 7. 2017 je po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje iskalcev zaposlitve oz. 

registrirano brezposelnih oseb 84.676. (Iskanje delavca) 

 

2.1.2 Delodajalec 

 

Po 5. členu 2. odstavka Zakona o delovnih razmerjih: »(2) Delodajalec ali delodajalka (v 

nadaljnjem besedilu: delodajalec) po tem zakonu je pravna in fizična oseba ter drug subjekt, 

kot je državni organ, lokalna skupnost, podružnica tujega podjetja ter diplomatsko in 

konzularno predstavništvo, ki zaposluje delavca na podlagi pogodbe o zaposlitvi.« (Zakon o 

delovnih razmerjih) Ali drugače »Kdor najame drugega, da mu za plačilo opravlja delo.« 

(SSKJ) 

 

2.1.3 Spremno pismo 

 

Spremno pismo je kratek uvod na prijavljeno delovno mesto. Naj ne bi bilo daljše od ene strani 

in naj bi vsebovalo dva do štiri odstavke. »Spremno ali motivacijsko pismo je dopis, ki ga ob 

prijavi na delovno mesto ali ob pošiljanju ponudb za delovno mesto 

posredujemo delodajalcu skupaj z življenjepisom. Je kratko besedilo, s katerim nagovarjamo 

delodajalca in utemeljujemo, zakaj smo najbolj primeren kandidat za določeno delovno mesto.« 

(Spremno pismo 2017) Precej zagotovo lahko rečemo, da je nagovor tisti, ki prepriča 

delodajalca in ga motivira, da prebere še življenjepis. Spremno pismo naj zato vsebuje 

informacije, ki so bistvene za določeno delovno mesto/organizacijo, hkrati pa naj bo zanimivo 

in kratko. (Koren in Štibilj 2012)  

 

Spremni dopis je zelo pogosta oblika pisnega sporočanja. Ko se lotimo pisanja dopisa, je zelo 

pomembno, da upoštevamo določena pravila. (Potočar Papež 2015) Tako kot pri ostalih uradnih 
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dopisih moramo tudi tu upoštevati obliko, slovnico, pravopis itd. Oblika dopisa je slikovno 

prikazana na sliki 2.1. 

 

Tu naj poudarimo, da se oblika skozi čas spreminja oz. deformalizira. Temu botrujeta hiter 

razvoj tehnologije in množična uporaba svetovnega spleta. Oblike spremnih dopisov so torej 

različne, naslednja slika pa prikazuje obliko, kot jo predlagata Koren in Štibilj.  

 

Slika 2.1: Primer oblike spremnega dopisa 

 

Vir: Koren in Štibilj 2012, 12 

 

2.1.4 Trg dela 

 

Trg dela predstavlja iskalce zaposlitve oz. delovno silo in delodajalce oz. prosta delovna mesta. 

Trenutno stanje ponudbe delovne sile je bistveno večje glede na prosta delovna mesta, saj 

iskalci zaposlitve niso le brezposelni, pač pa tudi ostali, ki so zaposleni, študentje, dijaki, tujci. 

(Kaj je trg dela?) 
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Novi izumi in tehnologija omogočajo, da se trg dela stalno spreminja. Stara delovna mesta 

izginjajo, ustvarjajo se nova. V ZDA se vsako leto 30 milijonov delovnih mest sprazni in jih 

nadomesti 15 milijonov drugih prostih delovnih mest. V primeru gospodarske rasti pa nastane 

še novih 2,4 milijona delovnih mest. Kljub temu da se pojavi veliko število novonastalih 

delovnih mest, pa ni nujno, da je iskano delo v kraju bivanja. (Bolles, 2005) 

 

2.2 Dejavniki, ki vplivajo na pisanje prijav za zaposlitev 

 

Časi, ko je bil posameznik zaposlen na istem delovnem mestu do upokojitve, so najverjetneje 

minili. Po podatkih publikacije, izdane s strani Statističnega urada Slovenije, naj bi bila 

Slovenija poleg Malte država z najnižjo stopnjo aktivnosti v starostni skupini 50–64 let, medtem 

ko je bila med vsemi EU-članicami na prvem mestu glede na stopnjo aktivnosti v starosti 25–

49 let. (Lah et al. 2013) Spremembe, ki se dogajajo v globalnem gospodarstvu, so posledica 

prilagajanja in so povzročile nove razmere tudi na globalnem trgu delovne sile. Slednje vodi v 

zmanjšano varnost delovnih mest. S tem ko nastajajo novi poklici in nekatera delovna mesta 

izginjajo, se spreminjajo tudi števila delovnih mest. (Ignjatović 2002) Skladno z naglim 

razvojem se spreminja tudi pojmovanje, ki je opisano v tabeli 2.1. 

 

Tabela 2.1: Razvoj pojmovanj o delovni karieri 

Tradicionalna pojmovanja Novejša pojmovanja 

Zagotovljena popolna varnost. 
Polna zaposlenost je v bližnji prihodnosti manj 

verjetna. 

Večina ljudi ima stabilno, enosmerno 

poklicno pot skozi življenje. 

Poklicne poti postajajo čedalje bolj raznolike, 

neenakomerne in pretrgane. 

Razvoj kariere pomeni premik 

navzgor. 

Pri razvoju kariere gre tudi za drugačne premike: 

stabilna, horizontalna, linearna in ciklična kariera. 

Razvoj je usmerjen predvsem na nove 

in mlade delavce. 

Učenje in spreminjanje potekata v vseh obdobjih 

in na vseh stopnjah kariere. 

Razvoj kariere zadeva predvsem 

poklicno življenje. 

Razvoj kariere zadeva tudi družino in življenjske 

vloge zunaj zaposlitve.  

Vir: Brezposelnost, izobraževanje in kariera (1993, 20). 
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Razlog za spremembo zaposlitve ni le trg dela, ampak tudi lastne želje. V nadaljevanju so 

predstavljeni glavni vzroki, da posameznik poseže po pisanju spremnih pisem za zaposlitev. 

 

2.2.1 Brezposelnost 

 

Brezposelni posameznik je lahko nekdo, ki je zaključil s šolanjem ali nekdo, ki je izgubil službo. 

Iskalci, ki se obrnejo na Zavod RS za zaposlovanje, s svetovalcem izdelajo individualni 

zaposlitveni načrt, ki jim pomaga pri usmerjanju. Brezposelni se lahko vključijo v delavnice, 

kjer se seznanijo s pisanjem spremnih pisem in življenjepisa. 

 

2.2.2 Nezadovoljstvo s trenutnim delovnim mestom 

 

Nezadovoljstvo s trenutnim delovnim mestom se lahko kaže s tem, da nadrejeni ne prepoznajo 

naših potencialov, da ne delamo tistega, kar bi resnično radi in nam delo ne daje notranjega 

zadovoljstva. Nezadovoljstvo nam lahko predstavlja tudi mobing na delovnem mestu in slabi 

medosebni odnosi z zaposlenimi. Ravno tako delamo v neprijetnem vzdušju, če se naše 

vrednote ne skladajo z vrednotami podjetja in v kolikor sta odhod v službo ter delo ena velika 

muka, se to kasneje lahko odrazi tudi na našem zdravju. Nezadovoljstvo čutimo tudi, če 

menimo, da za svoje delo nismo dovolj plačani. (Ko pride čas, da zamenjate službo …) 

 

2.2.3 Želja po boljši zaposlitvi 

 

Želja po boljši zaposlitvi se lahko izrazi zaradi vseh razlogov v točki 2.2.2, predvsem pa je tu v 

ospredju želja po zahtevnejšem oz. bolj zanimivem delu, ki vključuje osebnostno rast. (Zakaj 

menjamo službo 2016)  

 

2.2.4 Drugo, kar vpliva na pisanje prijav za zaposlitev 

 

Ostali razlogi za zamenjavo službe so po navadi želja po spremembi okolja, države, delovnega 

okolja, organizacijske kulture in vrednote podjetja. V kolikor posameznika delo navdušuje, 

sprejme tudi nižjo plačilo na primer za delo v start-up podjetjih. (Zakaj menjamo službo 2016) 
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2.3 Načini iskanja zaposlitve 

 

Z raziskovanji so ugotovili, da so nekatere strategije iskanja zaposlitve bolj učinkovite od 

drugih. Če nekdo reče, da ne more najti zaposlitve, nam ne pove kaj dosti, dokler ne pridobimo 

podatka o načinu iskanja le-te. Način iskanja zaposlitve je tisti, ki loči uspešnega od 

neuspešnega iskalca, ne pa prenasičeni delovni trg. Bolles v svojem priročniku loči učinkovite 

in manj učinkovite načine iskanja zaposlitve. 

Načini, ki niso tako učinkoviti pri iskanju zaposlitve, so naslednji: 

- uporaba interneta (razen v primeru iskanja na področju tehnologije, računalništva ipd.); 

- naključno pošiljanje ponudb delodajalcem; 

- javljanje na oglase v časopisih in strokovnih revijah; 

- iskanje preko agencij za zaposlovanje. 

Načini, ki so uspešnejši pri iskanju zaposlitve, pa so: 

- poizvedovanje pri znancih (petkrat večja verjetnost zaposlitve, kot če bi se pisno 

prijavili); 

- oseben stik pri delodajalcu, kljub temu da nima razpisanega prostega delovnega mesta 

(sedemkrat večja verjetnost zaposlitve, kot če bi se pisno prijavili); 

- iskanje teme ali področje dela, ki ga najdemo na rumenih straneh. Pokličemo v ustrezno 

podjetje, povemo svoja znanja in povprašamo po delovnem mestu (desetkrat večja 

verjetnost zaposlitve, kot če bi se pisno prijavili); 

- iskanje zaposlitve, ki nam spremeni življenje (dvanajstkrat večja verjetnost zaposlitve, 

kot če bi se pisno prijavili). Izdelamo seznam svojih spretnosti, področij, ki nas 

zanimajo, imena poklicev, ki nas zanimajo, o delovnih mestih se informiramo pri ljudeh, 

ki to delo opravljajo, poizvedujemo o organizacijah ter poiščemo in navežemo stik z 

osebo, ki zaposluje v določeni organizaciji. Tu je lahko naše vedênje naša največja 

slabost ali največja prednost. (Bolles, 2005) 

 

2.3.1 Iskanje primernega dela zase 

 

V družbi velja miselnost, da ni dovolj delovnih mest. Da lahko preživimo, sprejmemo delo, ki 

ga dobimo, ne glede na to, ali ga opravljamo z veseljem. Pa vendar opravljanje dela, ki nas ne 

veseli, na dolgi rok ne prinaša notranjega zadovoljstva.  
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Bolles v svojem priročniku postavlja vprašanje: »Kako hočem preživeti svoj čas?«. Veliko ljudi 

na tako preprosto vprašanje nima instinktivnega odgovora. Predlaga, da najprej zapišemo svoje 

želje: 

1. Kako bi najraje preživeli svoj čas: da bi uporabljali svoje roke, svoje možgane 

(Ideje) ali svoje srce (Čustva)? ... 

2. S čim bi najraje delali? S Stvarmi ali Ljudmi ali Idejami? ... 

3. Kateri glagoli so vam najbolj pri srcu? Na primer, s čimer koli bi že radi delali, ali 

bi to raje Raziskali, Delili, samo Storili, Nadaljevali s tem, Izumili, ali pa Začeli? 

... 

4. Kaj bi najraje dosegli v času, ko ste na zemlji: svetu dali več Lepote, svetu dali več 

Resnice, svetu dali več Ljubezni, svetu dali več Etike in Značaja? ... 

5. Kakšni ljudje si želite, da bi vas obkrožali? ... (Bolles, 2005: 22–23) 

 

Po Bollesu obstajata dva načina iskanja zaposlitve, katerih elemente je mogoče kombinirati. 

Tradicionalno iskanje, kjer napišemo življenjepis o vseh izkušnjah, znanju ipd. Pošljemo ga 

preko elektronskega programa, ki ima zaposlitvene oglase in išče ujemajoče se ključne besede 

z našo prijavo. O ustreznem oglasu nas program avtomatsko obvesti preko elektronske pošte. 

To je izredno hitro iskanje, najpreprostejše, z najmanj vloženega truda in razmišljanja.  

 

Drugo iskanje, ki zahteva povsem drugačen pristop, poimenujemo iskanje sanjske zaposlitve 

ali sprememba poklicne poti. Slabost tovrstnega načina je, da je proces iskanja lahko precej 

dolgotrajen in zahteva veliko stopnjo razmišljanja ter vloženega truda. Razlogi za to so pogosto 

naslednji: ker smo prvič izbrali napačno poklicno pot, ker moramo opravljati delo več 

zaposlenih in smo pod stresom, ker ne zaslužimo dovolj, ker bi radi delali nekaj, kar bi nam 

pomenilo velik izziv, ker smo do sedaj delali le za denar, tokrat pa želimo tudi smisel itd. Iskanje 

svoje sanjske zaposlitve zahteva več truda. Najprej je treba določiti, kaj točno iščemo 

(sprememba v poklicu, plači, sprememba okolja – ljudi, s katerimi delamo, skladnost z lastnimi 

vrednotami) in spremeniti svojo poklicno pot. Pot do spremembe vključuje tri korake: kaj, kje 

in kako.  

- KAJ: v okviru svojih najljubših sposobnosti in talentov se odločimo, kaj lahko 

ponudimo drugim. 

- KJE: v okviru svojih najljubših področij zanimanja se odločimo, kje želimo uporabiti 

svoje veščine in znanja. 
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- KAKO: v okviru naših zanimanj za organizacije se moramo potruditi, da izkoristimo 

vsa poznanstva in pridobimo kontakte, da pridemo do razgovora. (Bolles 2005) 

 

 

 PRVA KOMUNIKACIJA S POTENCIALNIM DELODAJALCEM 

 

 

Spremno pismo in/ali življenjepis je najpogostejši prvi stik s potencialnim delodajalcem. Na 

pisanje ima zelo velik vpliv razvoj tehnologije. V nadaljevanju bodo predstavljeni začetki pisanj 

vlog za zaposlitev, korektnost in vrste pisanja ter inovativni pristopi, ki so se pričeli pojavljati. 

 

3.1 Pisanja skozi preteklost 

 

Na sliki 3.1 je slikovni prikaz razvoja prijav za zaposlitev. V Ameriki je bila leta 1632 

ustanovljena prva poštna služba. Tedaj so lahko iskalci zaposlitve poslali svoje ponudbe za delo 

po pošti. Leta 1830 je bila dokončana prva železniška proga. To je omogočilo ljudem, da so se 

zaposlili tudi zunaj svojega domačega kraja. Leta 1876 je bil izumljen telefon, kar je pohitrilo 

komunikacijo med delodajalci in iskalci zaposlitve. Tudi izum faksa leta 1983 je pospešil 

komunikacijo med njimi. V nadaljevanju je bilo leta 1999 ustvarjeno prvo spletno mesto za 

iskanje dela. Naslednje leto je v Ameriki 50 % državljanov uporabljalo internet. Iskalci 

zaposlitve so pričeli pošiljati vloge preko elektronske pošte. Leta 2010 je 80 % vseh prebivalcev 

uporabljalo internet, iskanje zaposlitve se je množično preselilo na splet. Leto kasneje so 

delodajalci pričeli uporabljati socialne medije za komunikacijo v zvezi z zaposlovanjem. Danes 

pa se za izboljšanje učinkovitosti zaposlovanja uporabljajo video posnetki in intervjuji se lahko 

opravljajo preko spletnih kamer. (The Evolution of the Job Application 2012) 
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Slika 3.1: Razvoj vloge za zaposlitev 
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Vir: Prevedeno po The Evolution of the Job Application 2012. 

 

Časovni trak, ki je prikazan na sliki 3.1, torej prikazuje, kako se je z razvojem tehnologije 

spreminjala potreba po delu oz. načinih iskanja zaposlitve ter posredno tudi po komunikaciji z 

delodajalcem. Če so v začetku 17. stoletja pričeli iskalci zaposlitve pošiljati pisma preko 

navadne pošte in se v začetku 19. stoletja lahko odločili opravljati delo izven domačega kraja,  
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danes tekoče komuniciramo s potencialnim delodajalcem v drugem časovnem pasu  preko 

spletne kamere ali elektronskih sporočil.  

 

Z razvojem interneta se je svet povezal, izkušnje o uspešnih zaposlitvenih metodah se širijo, le 

poiskati jih je potrebno. Internet je torej dober vir za iskanje informacij o učinkovitih načinih, 

o tem, ali je tudi dober vir za iskanje prostih delovnih mest, pa si mnenja nasprotujejo. 

Omenjeno sliko bi morda lahko dopolnili še s primerom inovativne prijave za zaposlitev.  

 

Pisanje spremnih pisem, kot se nam zdi samoumevno danes, pa je bilo še pred dvema 

desetletjema povsem drugačno.  

 

Leila v svojem priročniku piše, da prošnje ne smemo napisati na karirast papir, pač pa na 

bankpost velikosti A4. Po bontonu naj bi se prošnja natipkala na pisalni stroj, ampak tudi 

prošnja, napisana na roko, naj ne bi bila sporna. Tako naj bi delodajalec sklepal o naših 

lastnostih, čeprav v nadaljevanju piše: »… kaj bodo mislili, če dobijo prošnjo, napisano z 

nečitljivo pisavo ali brez primerne oblike.« (Leila 1990, 14) V nadaljevanju omenja prošnjo, 

napisano na računalnik, kar naj bi naredilo prijeten vtis na bodočega delodajalca. Ravno tako 

naj ne bi bilo lepo, če bi prošnjo napisali na neskončni papir in če tiskalnik ne bi imel 

jugoslovanskih znakov. Od same vsebine prošnje naj bi bila bolj važna oblika. V prošnji »… 

navedemo svoj naslov, datum odpošiljanja, naslovnika s polnim naslovom, opredelimo vlogo 

kot prošnjo za zaposlitev in navedemo podatke o sebi: ime in priimek, datum in kraj rojstva, 

zadnjo šolo ali več zadnjih šol, če imamo različne usmeritve, strokovne izpite, poznavanje 

računalništva, jezikov in druga posebna znanja; za zaključek v enem stavku opredelimo, zakaj 

želimo nekam drugam. (To res ni nujno, je pa koristno, ker naredi dober vtis...)« (Leila 1990, 

14)  

 

V priročniku Kako najti zaposlitev naletimo na nekaj napotkov: »Prošnjo napiše delavec, ko 

opazi oglas za delovno mesto, katerega zahtevam okvirno ustreza in ga zanima. Veliko ljudi 

tega ne upošteva in se javlja kar vsevprek. S tem naredijo slab vtis, saj se kadrovnik sprašuje, 

kako se more nekdo prijaviti na mesto tajnice, pa je vse življenje vozil viličarja«. Ali pa »Opis 

izobrazbe v predolgi obliki lahko kadrovnika privede na misel, da gre za osebo, ki se preveč 

ukvarja s šolanjem in premalo z delom.« (Marinko 1991, 68) V nadaljevanju odsvetuje pisanje 

v smislu, da je »… delovno mesto kot nalašč zame, saj bi lahko pri tem popolnoma izkoristil 

svoje sposobnost in izobrazbo. … Mislim, da bi v delu, kakršnega opisujete, lahko našel 
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resnično zadovoljstvo.«, saj naj bi kadrovnik razmišljal na način: »koga brigajo njegovi interesi 

in zadovoljstvo pri delu?« (Marinko 1991, 69) 

 

Primer uradne prošnje ima naslednje sestavine:  

- Naslov sporočevalca; 

- Kraj in datum pisanja (poravnano na desni); 

- Naslov naslovnika; 

- Ime besedilne vrste in tema besedila; 

- Nagovor; 

- Navezava na razpis; 

- Izobrazba; 

- Delovne izkušnje; 

- Znanja in sposobnosti; 

- Pričakovanja; 

- Pozdrav;  

- Podpis (na desni); 

- Priloge. (Uradna prošnja 2014) 

 

3.2 Kako začeti? 

 

Najprej si je potrebno vzeti čas. Razmisliti moramo, kakšni so naši interesi, cilji, želje, vrednote, 

lastnosti, delovne sposobnosti in kakšno delovno okolje nam ustreza. Tako se lažje odločimo o 

razvoju kariere in pisanju vloge za zaposlitev. Vprašajmo se, kakšne so naše dosedanje izkušnje 

glede delovnega področja, šolanja in preživljanja prostega časa; kakšna so naša znanja, 

kompetence, kje so naše šibke in močne točke. V pomoč si lahko izdelamo seznam, kjer si 

zapišemo nekaj prednosti skupaj s podrobnim opisom. (Koren in Štibilj 2012) 

 

Ko se lotimo pisanja vloge, moramo dobro prebrati razpis na delovno mesto. Iz razpisa moramo 

razbrati ključne besede, ki jih nato uporabimo v spremnem dopisu ali življenjepisu. Nadvse 

pomembno za delodajalca je, da v dopisu opredelimo svoj delež, ki bo pripomogel pri 

uresničevanju potreb organizacije glede na konkretno delovno mesto. Prav tako je pomembno, 

da je vloga jasna, razumljiva in slovnično pravilna. Veliko pozornost pri delodajalcu pritegnejo 

tudi zgodbe o naših konkretnih dosežkih. (Koren in Štibilj 2012) 
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Ko dobi kadrovnik naš spremni dopis, nas ne pozna. »Lahko ste najboljši na svojem področju, 

a če tega ne znate ustrezno predstaviti, službe ne boste dobili. Prepričajte jih, da jim boste 

pomagali pri doseganju njihovih ciljev, in povabili vas bodo na razgovor.« (Guzelj 2014, 119)  

 

Pisni stik z delodajalcem lahko izvedemo na več načinov (Koren in Štibilj 2012, 10): 

- »z vlogo/prijavo; 

- s ponudbo; 

- z življenjepisom; 

- z Europass življenjepisom; 

- z vizitko (CV vizitko); 

- z videoživljenjepisom (video CV); 

- s kariernim portfoliem (portfeljem); 

- na družabnih omrežjih (Linkedln, Facebook, Twitter ipd.).«  

 

Kadar je prosto delovno mesto javno objavljeno, pri prijavi nanj uporabimo izraz vloga ali 

prijava. Izraz prošnja ni ravno primeren, saj se bere, kot da delodajalca prosimo za službo. 

Prijava naj vsebuje le spremni dopis, razen če delodajalec v razpisu izrecno navede še 

življenjepis. Prijava naj bo kratka in opremljena s primeri. (Koren in Štibilj 2012, 10) 

 

3.3 Vsebina spremnega pisma 

 

V priročniku Kako do službe avtorica poimenuje spremno pismo kot osebno prodajno pismo 

Jaz, d. o. o. Spremno pismo naj bi bilo naše najboljše orodje, zato da delodajalcu napišemo 

tisto, kar ga najbolj zanima. Torej, da se osredotočimo nanj in da se v okviru lastnih znanj in 

izkušenj izjasnimo glede prihodnosti. Glede na število vlog, ki jih dobi delodajalec, ga mora 

vloga pritegniti v 3 sekundah, če ga ne, ostane življenjepis nedotaknjen, vloga pa se znajde na 

kupu za zavrnitev. »Spremni dopis delodajalcu takoj pove naslednje: 

- da ste izjemno motivirani za delo pri njih – vse se vrti okoli njih, ne okoli vas, 

- pokaže naj mu, da se znate izražati in da poznate osnovna pravila slovnice, 

- poda naj izsek vaših znanj, izkušenj, veščin in osebnostnih karakteristik in mu jasno 

pove, kako lahko prav vi najbolje zapolnite njihovo potrebo.« (Guzelj 2014, 118–119) 
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3.3.1 Spremni dopis: vloga/prijava na delovno mesto 

 

Dobri spremni dopisi morajo imeti pozdrav z imenom in priimkom kontaktne osebe. Torej ne 

pošiljamo enakih dopisov na različna delovna mesta. Spremni dopis je odgovor na potrebo, ki 

jo je izrazil delodajalec, ko je razpisal delovno mesto. Dopišemo tudi, zakaj smo mi tisti, ki ga 

išče. Spremni dopis naj bo osredotočen na prijavo razpisanega delovnega mesta in na 

delodajalca ter naj bo kratek. (Guzelj 2014) 

 

Priporoča se, da se zmeraj prijavljamo z unikatnim spremnim pismom, ki ga nato prilagodimo 

razpisanemu delovnemu mestu. Spremno pismo naj ne bi bilo daljše od ene strani. V njem ne 

povzemamo življenjepisa. Življenjepis pošljemo skupaj s spremnim pismom, ki ga dopolnjuje. 

(Spremno oz. motivacijsko pismo – vaš prvi stik z delodajalcem) 

 

Spremni dopis je marketinško orodje. Napisan mora biti tako, da izstopa pred ostalimi in da 

vzbudi delodajalčevo zanimanje. Z njim delodajalca prepričamo, da smo pravi za delovno 

mesto in imamo rešitve za njegove poslovne cilje. S prepričljivim spremnim dopisom si tako 

lahko zagotovimo povabilo na razgovor. Predstaviti mu moramo naše kompetence in izkušnje 

ter jih povezati z delodajalčevimi potrebami. (Prijava na delovno mesto) Pomagamo si lahko s 

smiselnimi vprašanji: 

- »Kakšne so vaše prednosti? Kako bi te prednosti koristile delodajalcu? 

- Kakšni so vaši dosežki? Kako bi kaj podobnega lahko ponovili pri delodajalcu? 

- Kaj je tisto, zaradi česar ste drugačni od drugih iskalcev zaposlitve in obenem 

potencialno zanimivi za delodajalca? 

- Kaj vam je pri tem delovnem mestu najbolj všeč, kaj vas najbolj privlači?« (Prijava na 

delovno mesto) 

 

Dobro spremno pismo naj bi vključevalo naslednje: 

- Naslovite ga na točno določeno osebo (seveda, če je kontaktna oseba navedena v 

zaposlitvenem oglasu). 

- Navedite, na katero delovno mesto se prijavljate in kje oziroma od koga ste dobili 

informacijo o prostem delovnem mestu. 

- Pokažite navdušenje nad razpisanim delovnim mestom. Pojasnite, zakaj želite 

delati v tem podjetju in zakaj vas zanima ravno to delovno mesto. 
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- V pismu poudarite nekatere najpomembnejše sposobnosti ali lastnosti, ki bi lahko 

pripomogle k še večjemu uspehu v podjetju, ter navedite, zakaj verjamete, da ste 

ravno vi najprimernejši kandidat za razpisano delovno mesto. 

- Poudarite svoje dosežke in navedite, kako ste se lotili določenih problemov. 

Trditve o svojih kvalifikacijah podprite z dokazi ali navedenimi referencami. 

- Povejte delodajalcu, kaj mu lahko ponudite. 

- Delodajalca prepričajte, da lahko prispevate k uspehu podjetja s svojimi 

sposobnostmi, lastnostmi, izkušnjami. Prenesite svoje interese in kvalitete na 

svoje znanje o podjetju. 

- Navedite priloge, ki jih dodajate (življenjepis, priporočilo, izpis ocen na fakulteti 

ipd.). 

- Povejte delodajalcu, da se priporočate za zaposlitveni intervju, kjer se boste lahko 

še podrobneje predstavili. Navedite, kdaj in kako lahko pride v stik z vami in da 

ga boste kmalu poklicali glede dodatnih informacij ali dogovora o morebitnem 

intervjuju. (Spremno oz. motivacijsko pismo – vaš prvi stik z delodajalcem) 

 

Vsako delovno mesto ima drugačne zahteve in vsak delodajalec ima drugačna pričakovanja. 

Zato je potrebno vsebino dopisa temu tudi prilagoditi. Svoje kompetence in lastnosti 

predstavimo s primeri, vendar pri tem ne pretiravajmo in ne navajajmo neresnice. Odstavki naj 

ne bodo predolgi. Glede na količino prejetih prijav, ki jih prejme delodajalec, le-ta izbere tiste, 

ki so lepo berljive in brez napak, navajajo ustrezne kvalifikacije in vključujejo ključne besede, 

potrebne za opravljanje delovnega mesta, na katerega se prijavljamo. Navajamo torej le tiste 

podatke, ki jih določeno delovno mesto zahteva. Ker se posamezna delovna mesta po 

pričakovanem znanju, izkušnjah in kompetencah lahko precej razlikujejo, je potrebno vsako 

spremno pismo napisati na novo. (Prijava na delovno mesto) 

 

3.3.1.1 Prošnja za zaposlitev, vloga/prijava za zaposlitev, motivacijsko pismo 

 

Pri vseh omenjenih dopisih se uporabi uradna oblika spremnega dopisa. Razlika med njimi je 

v sami vsebini. Medtem ko v prošnji naštevamo suhoparne informacije, se v prijavi 

osredotočimo na delovne naloge, ki so bile razpisane v razpisu ter jih povežemo s svojim 

znanjem. V okviru motivacijskega pisma pa se osredotočimo na konkretno zadevo v podjetju 

ali problem, zato moramo dobro pregledati spletno stran podjetja in/ali se o njem pozanimati 
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pri prijateljih, znancih, zaposlenih v dotičnem podjetju. Na podlagi konkretne zadeve 

delodajalcu ponudimo ustrezno znanje in izkušnje, ki jih imamo in bi koristile podjetju. 

 

3.3.2 Spremni dopis: ponudba za delo 

 

Razlika med prijavo za zaposlitev in ponudbo je v tem, da ponudbo pošljemo, če ni razpisanega 

delovnega mesta. Razlika med njima je tako očitna predvsem v vsebini, saj v ponudbi izražamo 

zanimanje za delo v organizaciji in ne interes za delovno mesto. (Kako napisati prijavo ali 

ponudbo za zaposlitev?) Ponudbo lahko napišemo, če smo izvedeli, da bo neka organizacija 

potrebovala nov kader in jim na ta način olajšamo delo. (Koren in Štibilj 2012)  

 

Namen pošiljanja ponudbe je v tem, da poiščemo delovno mesto na našem področju, ki ni 

objavljeno, dodatno priložnost za zaposlitveni razgovor ter samopromocijo pri potencialnih 

delodajalcih. Ko poiščemo kontakte ustreznih podjetij in raziščemo njihove probleme, se lotimo 

pisanja ponudbe. Vsebino ponudbe prilagodimo konkretnim problemom podjetja v povezavi z 

našim znanjem ter izkušnjami, ki bi jih pomagale rešiti. Pripišimo ideje, ki bi koristile podjetju. 

(Ekipa MojeDelo.com) 

 

Prijavo moramo napisati tako, da jasno opredelimo, kaj nas zanima ter kateri problem bi 

pomagali rešiti. Z opisom svojih znanj in izkušenj predstavimo, na kakšen način bi na izbranem 

delovnem mestu podjetju omogočili boljše pogoje. Omenimo tudi svoje dosedanje uspehe. V 

ponudbi predlagajmo sestanek s predhodnim telefonskim pogovorom. (Ekipa MojeDelo.com) 

 

Velikokrat kandidati pošiljajo enake ponudbe različnim organizacijam. Taka ponudba navadno 

ne doseže svojega namena, saj ni specifična glede na podjetje in v njej ni izpostavljeno nekaj o 

konkretni organizaciji. V ponudbi moramo navesti nekaj, kar nas je pritegnilo, ko smo 

poizvedovali o delu organizacije. Kadrovska služba bo uvidela resnično zainteresiranost za 

delo, saj ne bodo prejeli splošne ponudbe, pač pa ponudbo s podrobnostmi konkretne 

organizacije. (Ekipa MojeDelo.com)  

 

Ponudbo za zaposlitev lahko napišemo tudi v obliki življenjepisa. Pri tem upoštevamo, da v 

zgornjem delu dokumenta povzamemo svojo kariero in kompetence, nato se osredotočimo na 

svoja specifična znanja, pripišemo reference in dodamo vizualne sestavine, kot so npr. grafi in 

lestvice. S tem lahko na malo prostora predstavimo vse svoje rezultate. (Koren in Štibilj 2012) 



Novak Škorc, Mateja. 2017. Prva pisna komunikacija s potencialnim delodajalcem. 

Magistrska naloga. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

21 

 

 

3.4 Vsebina življenjepisa 

 

Življenjepis ali CV (Curriculum vitae), kot ga imenujemo s tujko, je do dve strani dolg 

dokument. Predstavlja potek našega življenja. Vanj navedemo izobrazbo, izkušnje, kompetence 

in dosežke. Priporoča se, da je življenjepis napisan slovnično pravilno, da je urejen in pregleden, 

kratek, izviren, zanimiv, natančno predstavljen z našimi dosežki, navedeni podatki v 

življenjepisu morajo biti resnični in tisti, ki so napisani v spremnem dopisu, naj se ne ponavljajo 

v življenjepisu. Vsebina naj vsebuje le tiste podatke, ki ustrezajo zahtevam določenega 

delovnega mesta. (Življenjepis (CV)) 

 

ZRSZ svetuje naslednje kategorije podatkov v življenjepisu: 

- Osebni podatki: ime in priimek, naslov, telefon, elektronski naslov. Nekateri se 

odločajo tudi za navedbo rojstnih podatkov in zakonskega stanu. 

- Zaposlitveni cilj: lahko ga navedete, ni pa nujno. Ne sme biti preširok niti preozek, 

da si ne omejite priložnosti, še posebej kadar pošiljate življenjepis kot ponudbo. 

Namesto v življenjepis lahko zaposlitveni cilj napišete v spremno pismo. 

- Izobraževanje: potek vašega šolanja: izobraževalne institucije; datum: od–do; 

naziv dosežene izobrazbe; lahko tudi naziv diplomske naloge. 

- Delovne izkušnje: opišite poklicno pot. Navedite obdobje, organizacijo, delovno 

mesto, delovne naloge in odgovornosti, dosežke. Običajno se najprej navajajo 

podatki zadnje oziroma trenutne zaposlitve, sledijo pretekle. 

- Druge izkušnje: v življenjepis vključite tudi druge izkušnje, ki so pomembne za 

konkretno delovno mesto, npr. študentsko delo in druge neplačane izkušnje. 

- Dodatna usposabljanja in znanja: sem sodijo seminarji, tečaji, tuji jeziki, 

računalniška znanja … Če je tega preveč, razmislite, ali jih je smiselno združiti v 

določene skupine oziroma, če lahko tiste, ki niso bistvene za konkretno delovno 

mesto, tudi izpustite. 

- Veščine, kompetence, dosežki: v tem delu povzemite vse bistvene stvari, ki so 

povezane z zahtevami delovnega mesta in se navezujejo na pričakovanja 

delodajalca … 

- Aktivnosti, interesi, hobiji: z vključitvijo teh informacij dobi delodajalec širši 

pogled na vas. Te aktivnosti lahko vključujejo tudi znanja in veščine, ki so 
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pomembne za konkretno delovno mesto. Delodajalci si želijo kandidata, ki skrbi 

tudi za svoje zdravje in dobro počutje ter ima uravnotežen življenjski stil. 

- Reference: ni nujna kategorija. Če se odločite za vključitev referenc pri osebah, ki 

jih omenjate, vedno preverite, če lahko njihove kontaktne številke ali priporočila 

vključite v življenjepis. (Življenjepis) 

 

Življenjepis je naša pisna predstavitev. Učinkovit življenjepis pa delodajalcu predstavi to, kar 

išče. Poleg osnovnih podatkov o izobrazbi, znanju in delovnih izkušnjah mora vsebovati 

zaposlitveni cilj s kariernim profilom. Le-ta vsebuje glavne značilnosti, skladne z zaposlitvenim 

ciljem. Navedemo torej, kakšno delo nam je všeč in zakaj smo primerni za opravljanje 

tovrstnega dela. Izobrazbo in delovne izkušnje navajamo od najvišje oz. zadnje navzdol. 

Navedemo vse dosežke v času šolanja, pridobljene certifikate, licence, neformalna 

izobraževanja, ki so relevantna delovnemu mestu, na katerega se prijavljamo. V primeru, da 

nimamo dovolj delovnih izkušenj, kot se zahteva za razpisano delovno mesto, predstavimo 

izkušnje, ki smo jih pridobili s prostovoljnim delom, delom v društvih, izobraževalnih 

ustanovah ipd. K življenjepisu lahko priključimo reference (npr. pisna ocena profesorja, 

predsednika društva, delodajalca ipd.) in motivacijske elemente, s katerim predstavimo naše 

idealno delovno mesto ter naloge in odgovornosti, za katere smo najprimernejši kandidat, 

predstavimo lahko tudi svoje ostale interesne dejavnosti. (Oblike življenjepisa s primeri ter 

navodili za učinkovit CV) 

 

Oblike življenjepisov so s pomočjo diagrama predstavljene na sliki 3.2. Na splošno pa 

poznamo:  

- pripovedno obliko zapisa (prosta pisna oblika); 

- kronološko obliko zapisa (shematično prikazani dogodki in delovne izkušnje so v obliki 

tabele, zapis po alinejah); 

- funkcijsko obliko zapisa (v ospredju so naše sposobnosti in strokovna znanja; delovne 

izkušnje na posameznih delovnih mestih niso poudarjene); 

- ciljno usmerjeno obliko zapisa (poudarek na konkretnih izkušnjah in znanjih, ki 

sovpadajo z razpisanim delovnim mestom); 

- akademsko obliko zapisa (vključene vse raziskovalne naloge, poučevanja, publikacije, 

licence ipd.); 

- Europass. 
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Slika 3.2: Oblike življenjepisov 

 

Vir: Katera oblika CV-ja je prava zame?1 

 

3.4.1 Sodoben življenjepis 

 

Danes je čas, ko se je potrebno prilagoditi novim pravilom. Spremembe na področju pisanja 

življenjepisov so predvsem v zajetju ključnih informacij za konkretno delovno mesto. Svetuje 

se, da v življenjepisu napišemo naše osebne podatke na kratko, torej brez družinskih podatkov, 

zakonskega statusa in začasnega naslova, ki jemljejo prostor in čas. Osredotočimo se na naše 

sposobnosti in delovna področja. Opišemo, kakšne veščine smo pridobili, kakšne so naše 

prednosti in vse naše spretnosti pregledno nanizamo po kategorijah (jeziki, trženje, prodaja itd.), 

kar nudi bralcu dober pregled. Seznam razvrstimo po pomembnostih, ki se tičejo določenega 

dela. Navedemo podrobnosti o ustreznih poklicnih izkušnjah ter se osredotočimo na to, kaj je 

pomembno za delovno mesto, saj nam to daje možnost, da nas opazijo. Ravno tako predstavimo 

svoje osebne interese in dejavnosti, ki niso povezane z delom. Vse več podjetij zaposluje 

kandidate po osebnostnih lastnostih kot zgolj po delovnih izkušnjah. Življenjepisu dodajmo 

                                                 
1 Originalna slika ima spodaj zamegljene primere CV-jev. Zaradi velikosti slike je omenjeni del v magistrski nalogi 

izrezan.  
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osebnost in okus, saj niso več le črno-beli. Smemo se poigrati z dizajnom, dodajmo naslovno 

stran, svoje projekte predstavimo v sliki ipd. (Haselmayr 2013) 

 

Med množico življenjepisov, ki jih prejme kadrovnik, se moramo potruditi, da bo naš 

življenjepis pritegnil njegovo pozornost. Medtem ko so bili v preteklosti življenjepisi formalni, 

se danes pojavljajo bolj kreativni. Vsebujejo barve, slike, grafe in infografike. Z barvo 

poudarimo pomembne stvari. Izrazi kot na primer »spodaj podpisani se prijavljam na razpisano 

prosto delovno mesto …« se ne uporabljajo več. Namesto tega napišemo udaren naslov v 

marketinškem smislu (kakšna je naša prednost ali korist za organizacijo). Uvod v življenjepis s 

statusom in izobrazbo zamenjajmo za predstavitev naših prednosti in značajskih lastnosti. 

(Kakšen naj bo sodoben življenjepis (CV)?) 

 

3.4.2 CV-vizitka 

 

CV-vizitka je primerna za hitro predstavitev. Uporabljamo jo pri t. i. mreženju, torej preko 

znancev, pri družabnih srečanjih in podobnih priložnostih. Vsebuje bistvene sestavine, ki 

pritegnejo delodajalca. Na prvi strani je praviloma fotografija s kontaktnimi podatki, na drugi 

strani pa so podatki o izobrazbi, veščinah in naslovu spletne strani, kjer lahko delodajalec 

dostopa do našega življenjepisa ipd. (Koren in Štibilj 2012)  

 

Slika 3.3: CV-vizitka 

 

Vir: Koren in Štibilj 2012, 21 

 

CV-vizitka je namenjena hitri komunikaciji. Z njo potencialnemu delodajalcu povemo bistvene 

informacije (veščine, znanja in uspehe) v nekaj sekundah z namenom, da si kadrovnik želi o 

nas izvedeti še več. (Ujemite pozornost delodajalca: CV vizitka)  

 

https://www.forbes.com/sites/allbusiness/people/melaniehaselmayr/
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3.4.3 Video CV 

 

Video CV je krajši posnetek, v katerem se predstavimo delodajalcu preko slike in zvoka. V 

posnetku povemo vse tisto, kar bi drugače napisali na papir.  

 

»Raziskave kažejo, da bo do leta 2019 80 % ljudi uporabljalo video CV za prijavo na prosta 

delovna mesta.« (Inovativni kandidati uporabljajo video CV 2015) Z video življenjepisom 

delodajalcu pokažemo svojo osebnost in mu omogočimo boljši vpogled v naše sposobnosti, saj 

video nima standardnega formata. Vsekakor pa se je dobro držati nekaterih nasvetov: 

- dolžina videa naj bo dolga minuto do dve; 

- naša edinstvenost in pozitivna naravnanost naj bosta predstavljeni jasno; 

- naš govor naj bo tekoč; 

- prostor, v katerem snemamo, naj bo urejen in čist, ravno tako tudi naša oblačila; 

- med snemanjem držimo lepo držo in gledamo v kamero; 

- jasno poudarimo svojo vrednost in razložimo, zakaj smo mi najprimernejši kandidat; 

- odgovorimo na nekaj vprašanj, ki se pogosto uporabljajo na razgovorih; 

- zahvalimo se za čas, ki ga je gledalec namenil naši predstavitvi. (Inovativni kandidati 

uporabljajo video CV 2015) 

 

3.4.4 Karierni portfelj 

 

Karierni portfelj je mapa, kamor shranimo listine o svojih delovnih izkušnjah, znanju, 

referencah, dokazila o svoji usposobljenosti, veščinah ter kompetencah. V mapi so zbrana tudi 

vsa naša neformalna izobraževanja, poklicne kvalifikacije, obiski tečajev in seminarjev. 

(Karierni portfolio) Vsebino kariernega portfelja lahko prenesemo na svetovni splet in tako 

postane ePortfelj. (Koren in Štibilj 2012) 

 

3.5 Inovativnost prijav za delo 

 

Na spletu najdemo precej nasvetov kako napisati dobro spremno pismo in življenjepis, ki nam 

bo prinesel službo. Osnova za to je vsekakor odgovor na profil, ki ga išče delodajalec. Nekateri 

nasveti, ki se pojavljajo, so precej standardni, vendar se jih poslužuje le malo iskalcev. Sem 

spadajo na primer predhodni telefonski razgovor z delodajalcem, osebni prihod v podjetje, 
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vloga napisana na roke ipd. Predlagajo tudi prijave, ki so skladne z delovnim mestom kot na 

primer: v farmacevtsko podjetje pošljemo življenjepis v obliki periodnega sistema, računovodje 

v obliki bilance, mizarji vgravirajo življenjepis na les itd. V nadaljevanju opisujejo tudi 

predstavitev v Power Point programu ali video, vezan na tematiko delovnega mesta. (CV, ki 

vam bo prinesel službo) Nekaj inovativnih pisnih primerov prikazuje slika spodaj. 

 

Slika 3.4: Primeri pisnih inovativnih prijav za delo 

 

Vir: prirejeno po Young 

 

Včasih je lahko iskalec še tako kreativen, a če ne napiše ustreznega spremnega pisma, je 

njegova vloga zavrnjena. Spodaj navajam dva primera. 

1. Kreativni direktor v znanem oglaševalskem podjetju. »Odvisno za katero 

delovno mesto je prošnja napisana,« jedrnato odgovori, »če gre za kreativno 

delovno mesto, potem mora biti prošnja zelo ustvarjalna.« Če gre za katero 

drugo delovno mesto, na primer za produktnega vodjo, potem se v prošnji 

pričakuje povsem druge reči. »Tak človek mora takoj pokazati, da ima številke, 

urejenost, sistematičnost v malem prstu.« 

2. Kako je vse skupaj videti v časopisnem podjetju? »Občasno dobim prošnjo za 

službo,« pove urednica, »in o tem, ali pogledam tudi CV, odloča spremno 

pismo. Kako je napisano, torej, kakšen je jezik, na koga je naslovljeno, 
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predvsem pa, kako dobro ‘prosilec’ pozna revijo. Če ne začutim iskrivosti, 

potem CV ponavadi le preletim.« Niti izobrazba niti delovne izkušnje niso 

jamstvo za dobro napisano prošnjo. »Če me prošnja toliko prepriča, da človeka 

povabim na pogovor, potem ponavadi z njim začnemo sodelovati.« (Zmagovalni 

CV 2008) 

 

Inovativen način prijave na delovno mesto je tudi, če ne napišemo, da bi bili dobri za določeno 

delovno mesto, ampak jim to pokažemo. Poleg spremnega pisma dodamo beležko, kjer 

opišemo, kaj mislimo, da bodo glavni izzivi na delovnem mestu in kako se jih bomo lotili. Ali 

pa s pomočjo računalniškega programa ustvarimo predstavitev z idejami, katere bomo uporabili 

za rast podjetja. Ta prizadevanja bodo izkazala naše sposobnosti, hkrati pa pokazala, da smo 

resni kandidati. (Reston)  

 

Za zaposlitev ni več dovolj le formalna izobrazba, pač pa oseben pristop in kreativnost. Da na 

delodajalca naredimo vtis, moramo uporabiti osebni marketing. Potrebno je stopiti iz množice 

in na trgu iskati zaposlitev na nekonvencionalen način. (Kako iskati zaposlitev na bolj kreativen 

način, 2012) Leta 2011 je v Sloveniji precej odmevalo, ko je to storila Barbara Kotlušek. 

Nekaterim delodajalcem je poslala drobilec za led ter zraven dopisala: »Dovolite mi, da 

prebijem led!«, drugim je poslala skodelico in jih povabila na kavo. Klasičen življenjepis je 

zamenjala za lastno spletno stran, na kateri je objavila: »Zaposlim delodajalca«. (Finc, 2016) 

 

 

 RAZISKAVA 

 

 

V praktičnem delu magistrske naloge bomo ugotavljali razlike v prvi pisni komunikaciji 

iskalcev zaposlitve glede na nekatere sociodemografske podatke. Mednje sodijo: spol, starost, 

izobrazba, zaposlitveni status, zakonski status, število članov v gospodinjstvu, regija 

prebivališča. 
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4.1 Metodologija 

 

Na trgu delovne sile je povpraševanje po delovnih mestih večje od ponudbe, zato morajo iskalci 

zaposlitve narediti dober vtis na delodajalca. Preverjali smo, na kakšen način stopijo v stik z 

delodajalcem ter kakšni so njihovi pristopi pri iskanju in prvi pisni komunikaciji s potencialnim 

delodajalcem.  

 

4.1.1 Predstavitev zbiranja podatkov 

 

Družboslovno raziskovanje običajno zajema kvalitativne in kvantitativne pristope. Mi smo 

izbrali slednjega. Način zbiranja podatkov smo izvedli z anketnim vprašalnikom (glej Priloga 

1), ki smo ga objavili na spletu. Prednost spletne ankete je, da omogoča relativno hiter zbor 

podatkov, računalniško zbiranje in obdelava podatkov pa zmanjšata morebitne napake. Slabost 

se lahko pokaže v vzorčenju in nepokritosti nekaterih sociodemografskih podatkov ter 

nepopolno izpolnjenih anketah.  

 

»Pri spletnih anketah se soočamo s problemom reprezentativnosti. … Za spletno anketo, v 

katero smo povabili prijatelje in naključne obiskovalce nekaj spletnih strani, … ne moremo 

uporabiti posploševanja na celotno populacijo.« (Reprezentativnost) 

 

Dopis (glej Priloga 2) s povezavo do anketnega vprašalnika smo posredovali na 42 elektronskih 

naslovov (glej Priloga 3), od katerih smo prejeli 3 delno pozitivne odgovore. Prošnja se je 

namreč nanašala na posredovanje ankete posameznikom, ki jih imajo v svojih bazah, vendar so 

nam omogočili zgolj javno objavo na uradnem Facebook profilu (glej Priloga 4). Anketni 

vprašalnik smo posredovali tudi v 63 zasebnih Facebook skupin, kjer pa je bil odziv več kot 

pričakovan.  

 

Končni status enot v bazi je 5146, od tega je neustrezno anketiranih 4814, saj jih je 4624 zgolj 

kliknilo na nagovor, 182 anketirancev je kliknilo na anketo in 8 jih je oddalo prazen vprašalnik 

(glej Priloga 5). Skupaj imamo tako 332 končanih anket, od tega so 3 enote neuporabne, 30 

enot pa je delno uporabnih.  
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4.1.2 Opis anketirancev 

 

Anketiranje je potekalo od četrtka 13. julija do ponedeljka 31. julija 2017. Med tem časom je 

bilo izvedenih 5146 klikov na anketo. Izmed vseh klikov jih je bilo 92,4 % izvedenih v 

Sloveniji, ostali pa v tujini, in sicer na Irskem, Avstriji, Nemčiji, Švici, Bosni in Hercegovini, 

ZDA, Italiji, Hrvaški, Albaniji, Norveški, Srbiji, Združenem Kraljestvu, Belorusiji, 

Nizozemski, Grčiji, Novi Zelandiji, Estoniji, Črni Gori, Švedski, Makedoniji, Franciji, 

Indoneziji, Japonski, Rusiji, Španiji, Poljski, Finski, Kanadi, Češki, Šrilanki, Vietnamu, 

Romuniji in Ukrajini.  

 

4.1.3 Demografske značilnosti vzorca 

 

Osnovni opis anketirancev je grafično prikazan od grafa 4.1 do grafa 4.7. V anketi je 299 

uporabnih in še 30 delno uporabnih enot, skupaj 329 enot. Na vprašanje o spolu jih je 

odgovorilo 327, od tega je bilo 125 moških, kar predstavlja 38 %, in 202 ženski, kar predstavlja 

62 % vseh vprašanih. 328 anketirancev je odgovorilo na vprašanje o starosti. Skupno 86 % je 

mlajših od 40 let, 48 anketiranih oz. 14 % pa je starejših od 41 let. 

 

Graf 4.1: Spol (n = 327) 

 

Vir: Novak Škorc, anketa (2017) 
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Graf 4.2: V katero starostno skupino spadate? (n = 328) 

 

Vir: Novak Škorc, anketa (2017) 

 

Na vprašanje o regiji prebivališča je odgovorilo 328 vprašanih, 33 % jih je iz Osrednjeslovenske 

regije, s 16 % sledi Podravska regija in Savinjska z 11 %. Najmanj, le 2 % anketirancev je iz 

Koroške in Primorsko-notranjske regije. S 3 % sledita Goriška in Obalno-kraška regija. Ostali 

anketiranci so razpršeni med regije s 4 do 9 odstotki, kot prikazuje graf 4.3 spodaj. 

 

Graf 4.3: V kateri regiji prebivate? (n = 328) 

 

Vir: Novak Škorc, anketa (2017) 

 

Graf 4.4 prikazuje dokončano izobrazbo 327 anketirancev. Največ, kar 34 % jih je zaključilo 

visoko šolo, sledijo anketiranci s srednjo šolo z 29 %. Med 10 in 12 odstotkov anketirancev ima 



Novak Škorc, Mateja. 2017. Prva pisna komunikacija s potencialnim delodajalcem. 

Magistrska naloga. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

31 

 

poklicno, višjo šolo ali magisterij. 2 % anketiranih  ima osnovno šolo, še enkrat toliko pa jih je 

zaključilo doktorat.  

 

Graf 4.4: Vaša dokončana izobrazba (n = 327) 

 

Vir: Novak Škorc, anketa (2017) 

 

Povprečni anketiranec živi v 3-članskem gospodinjstvu, kot prikazuje graf 4.5. Na to vprašanje  

je odgovorilo 322 vprašanih. Največji delež anketirancev, kar 28 %, živi samo še z enim 

družinskim članom. S 24 % sledijo 3- in 4-članska gospodinjstva. Iz grafa 4.6 razberemo, da 

jih največ živi skupaj s partnerjem in otroki, in sicer 35 %, s 23 % sledi anketiranec s partnerjem. 

24 % vprašanih je za odgovor označilo drugo in pojasnilo, da živijo skupaj s starši, sorojenci, 

starimi starši, sošolci, svaki idr. 

 

Graf 4.5: Koliko vas živi v skupnem gospodinjstvu vključno z vami? (n = 322) 
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Vir: Novak Škorc, anketa (2017) 

 

Graf 4.6: Kdo živi z vami v skupnem gospodinjstvu? (n = 322) 

 

Vir: Novak Škorc, anketa (2017) 

 

Graf 4.7 prikazuje skupni neto mesečni dohodek celotnega gospodinjstva. Na to vprašanje je 

odgovorilo 325 anketirancev. Najbolj pogost odgovor je bil pri treh kategorijah, in sicer med 

18 in 21 odstotki, kar pomeni, da je najpogostejši neto dohodek v gospodinjstvu med 501 in 

2.000 €. 16 % anketirancev na to vprašanje ni želelo odgovoriti.  

 

Graf 4.7: Kolikšen je skupni neto mesečni dohodek celotnega gospodinjstva? (n = 325) 

 

Vir: Novak Škorc, anketa (2017) 

 

4.2 Iskanje zaposlitve in način komunikacije s potencialnim delodajalcem 

 

V nadaljevanju so prikazani rezultati v grafični obliki, morebitna odstopanja pa smo ustrezno 

interpretirali.  
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4.2.1 Hipoteza 1: Iskalci zaposlitve, ki so bili brezposelni največ 1 mesec, so imeli osebni 

stik z delodajalcem v večji meri kot ostali, ki so bili brezposelni dalj časa 

 

Glede na tabelo 4.1, kjer je evidentirano trajanje brezposelnosti registriranih brezposelnih oseb 

za mesec junij 2017, opazimo, da s trajanjem brezposelnosti število le-teh do enega leta počasi 

upada. Največji delež brezposelnih je torej do 2 mesecev. Predpostavljamo, da so imeli iskalci 

zaposlitve s kratkim časom brezposelnosti (do 1 meseca) osebni ali telefonski stik z 

delodajalcem. 

 

Tabela 4.1: Število registrirano brezposelnih oseb 

 

Vir: Registrirana brezposelnost2  

 

V ta namen smo primerjali neodvisno spremenljivko »Kako dolgo je trajala vaša 

brezposelnost?« in dve odvisni spremenljivki »Pred prijavo obiščem podjetje« ter »Pokličem v 

podjetje«. Predvidevali smo, da bodo imeli iskalci zaposlitve z najkrajšo dobo brezposelnosti 

osebni stik z delodajalcem v precej večji meri od ostalih. Z grafom 4.8 primerjamo maksimalen 

čas brezposelnosti s predhodnim obiskom podjetja. Med 297 vprašanimi tisti, ki so bili 

brezposelni največ en mesec, ne odstopajo od ostalih, ki so bili brezposelni dalj časa. 

Posamezniki, ki so bili torej brezposelni največ 1 mesec, so oz. niso pred prijavo na delovno 

mesto obiskali podjetje v skoraj enakem deležu kot ostali, ki so bili brezposelni dalj časa. 

                                                 
2 Primarna tabela vsebuje še 12 statističnih regij. Zaradi velikosti je omenjeni del izrezan. 
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Graf 4.8: Dolžina brezposelnosti; pred prijavo obiščem podjetje (n = 297) 

 

Vir: Novak Škorc, anketa (2017) 

 

Podobno je s predhodnim telefonskim klicem v podjetje v primerjavi s trajanjem brezposelnosti. 

Na vprašanje, ki ga prikazuje graf 4.9, je odgovorilo 292 anketiranih. Med različnimi obdobji 

brezposelnosti ni razlik, ki bi nakazovale na to, da so brezposelni do enega meseca imeli več 

predhodnih telefonskih stikov kot ostali, ki so bili brezposelni dalj časa. 

 

Graf 4.9: Dolžina brezposelnosti; pokličem v podjetje (n = 292) 

 

Vir: Novak Škorc, anketa (2017) 

 

V nadaljevanju smo primerjali numerične podatke spremenljivk. Združili smo odgovora 

»nikoli« in »redko« v »manj pogosto« ter »pogosto« in »vedno« v »bolj pogosto«. Zaradi 

preglednosti smo sredinski odgovor »občasno« izpustili. 
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Graf 4.10: Brezposelnost; stik s potencialnim delodajalcem 

 

Vir: Novak Škorc, anketa (2017) 

 

Graf 4.10 kaže, da so imeli iskalci zaposlitve z najdaljšim časom brezposelnosti do 1 meseca 

najmanj stika s potencialnim delodajalcem. Ugotovili smo, da je ravno obratno, in sicer, da se 

z daljšanjem brezposelnosti predhodni stik z delodajalcem zvišuje. 

 

Hipoteze, da so imeli iskalci zaposlitve, ki so bili brezposelni največ 1 mesec, osebni stik z 

delodajalcem v večji meri kot ostali, ki so bili brezposelni dalj časa, torej ne moremo potrditi. 

 

4.2.2 Hipoteza 2: Iskalcem zaposlitve z nižjo izobrazbo večkrat kot ostalim pri iskanju 

zaposlitve večinoma pomagajo drugi 

 

Predpostavljamo, da so nižje izobraženi iskalci zaposlitve manj informirani in motivirani za 

odkrivanje lastnih potencialov in ciljev, zato jim večinoma pri iskanju zaposlitve pomagajo 

drugi. Primerjali smo spremenljivki »Vaša dokončana izobrazba« in »Kako iščete zaposlitev«. 

Na vprašanje, ki ga prikazuje graf 4.11, je odgovorilo 327 anketirancev. Pri vseh izobrazbah 

prikazuje podoben odstotek tistih, kjer iskalec išče zaposlitev prevladujoče sam. Med vsemi, ki 

imajo poklicno šolo vse do magistrske izobrazbe, je odstotek tistih iskalcev, ki jim pri iskanju 

večinoma pomagajo drugi, minimalen, pri iskalcih z osnovnošolsko izobrazbo pa je le-teh 13 

%.  
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Graf 4.11: Izobrazba; iskanje zaposlitve (n = 327) 

 

Vir: Novak Škorc, anketa (2017) 

 

Glede nižjih izobrazbenih nivojev smo združili anketirance, ki imajo zaključeno osnovno šolo 

(OŠ) in poklicno šolo (PŠ). Nadalje smo združili še vprašane s srednjo šolo (SŠ) in višjo šolo 

(VišŠ), visoko šolo smo pustili, saj ima največ anketiranih tovrstno izobrazbo, na koncu pa smo 

združili še sodelujoče z magistrsko in doktorsko izobrazbo. Tu smo izključili tiste, ki so posebej 

označili, da trenutno ne iščejo zaposlitve.  

 

Graf 4.12: Izobrazba; iskanje zaposlitve 

 

Vir: Novak Škorc, anketa (2017) 
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Numerični podatki, ki jih prikazuje graf 4.12, se v vseh izobrazbenih kategorijah gibljejo med 

1 do 3 anketiranci. Hipoteze, ki trdi, da iskalcem zaposlitve z nižjo izobrazbo večkrat kot 

ostalim pri iskanju zaposlitve večinoma pomagajo drugi, ne moremo potrditi. 

 

4.2.3 Hipoteza 3: Visokoizobraženi iskalci zaposlitve pošiljajo motivacijska pisma, medtem 

ko iskalci zaposlitve z nižjo izobrazbo pošiljajo prošnje za  zaposlitev 

 

Tu predpostavljamo podobno situacijo z informiranostjo, in sicer da visokoizobraženi iskalci 

zaposlitve poiščejo način, kako narediti vtis na kadrovnika/organizacijo, medtem ko nižje 

izobraženi iskalci zaposlitve nimajo ustreznega znanja ali ga ne znajo primerno uporabiti oz. 

uporabijo šolsko znanje za pisanje prijav na delovna mesta.  

 

Da bi ugotovili morebitne značilnosti, smo primerjali spremenljivki »Vaša dokončana 

izobrazba« in »Kaj navadno vsebuje vaša pisna vloga?«. Predvidevali smo, da bodo rezultati 

med najvišje in najnižje izobraženimi bistveno različni, pa so precej razpršeni, kot kaže graf 

4.13. 

 

Graf 4.13: Izobrazba; pisna vloga (n = 326) 

 

Vir: Novak Škorc, anketa (2017) 

 

Zaradi preglednosti smo pri naslednjem grafu zopet združili izobrazbene nivoje v 4 kategorije. 

Kategoriji »prošnja za zaposlitev« in »prošnja za zaposlitev z življenjepisom« smo združili v 

kategorijo »prošnja za zaposlitev«; »motivacijsko pismo« in »motivacijsko pismo z 
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življenjepisom« pa smo združili v kategorijo »motivacijsko pismo«. Iz anketnega vprašalnika 

smo odvzeli torej le tiste vprašane, ki svojo vlogo za zaposlitev poimenujejo prošnja ali 

motivacijsko pismo, skupaj 178 vprašanih.  

 

Graf 4.14: Izobrazba; prošnja za zaposlitev in motivacijsko pismo 

 

Vir: Novak Škorc, anketa (2017) 

 

Kot je razvidno iz grafa 4.14, anketiranci z višjo izobrazbo v večji meri potencialnemu 

delodajalcu pošljejo motivacijsko pismo kot prošnjo za zaposlitev. Medtem pa najnižje 

izobraženi, torej tisti anketiranci z osnovnošolsko in poklicno šolo, pošljejo motivacijska pisma 

v najnižjem deležu, saj je pri njih višji delež tistih, ki na prosto delovno mesto pošljejo prošnjo 

za zaposlitev. Hipotezo lahko potrdimo. 

 

4.2.4 Hipoteza 4: Mlajši iskalci zaposlitve pri pisanju vloge uporabljajo vzorce in smernice, 

ki jih poiščejo na spletu, v večji meri kot starejši iskalci zaposlitve 

 

Mlajša generacija, ki je rasla skupaj z napredkom tehnologije, na spletu poišče marsikatero 

informacijo, tudi zadeve v zvezi z zaposlovanjem. Predpostavljamo, da mlajši iskalci zaposlitve 

v večji meri kot starejši uporabljajo vzorce in smernice, ki jih najdejo na spletu. Predvidevamo, 

da so mlajši iskalci bolj dovzetni za spremembe in brskanje po spletu ter iskanje vsebine za 

pisanje vlog. Pri tem sklepamo, da bo delež mlajših, ki uporabljajo splet za iskanje vzorcev in 

smernic, višji od starejših iskalcev zaposlitve. V ta namen smo primerjali spremenljivko »V 

katero starostno skupino spadate?« ter en odgovor spremenljivke »S čim si pomagate pri pisanju 
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prijave in življenjepisa?«, in sicer »Preko vzorcev in smernic, ki jih najdem na internetu«. 

Uporabili smo Likertovo lestvico z odgovori: nikoli, redko, občasno, pogosto in vedno. 

Odgovorila sta 302 vprašana. V grafu 4.15 opazimo, da ni bistvene razlike med starejšo in 

mlajšo generacijo. Do 50. leta so celo skoraj povsem enake vrednosti med posameznimi 

odgovori. Mladi sicer v 15 % vedno in 38 % pogosto uporabljajo splet za iskanje vzorcev in 

smernic, vendar v skoraj enaki meri kot vprašani v ostalih starostnih kategorijah. 

 

Graf 4.15: Starost; vzorci in smernice na spletu (n = 302) 

 

Vir: Novak Škorc, anketa (2017) 

 

Tudi tu smo prikazali numerično vrednost in združili nekaj kategorij. Združili smo dve starostni 

skupini, in sicer »41–50« in »51 let ali več« v skupino »nad 41 let« ter odgovora »nikoli« in 

»redko« v »manj pogosto«; »pogosto« in »vedno« v »bolj pogosto«, sredinski odgovor 

»občasno« smo tukaj izpustili.  

 

Da hipoteze »Mlajši iskalci zaposlitve pri pisanju vloge uporabljajo vzorce in smernice, ki jih 

poiščejo na spletu, v večji meri kot starejši iskalci zaposlitve« ne moremo potrditi, slikovno 

prikazuje spodnji graf 4.16 z numeričnimi podatki. 

 



Novak Škorc, Mateja. 2017. Prva pisna komunikacija s potencialnim delodajalcem. 

Magistrska naloga. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

40 

 

Graf 4.16: Starost; vzorci s spleta 

 

Vir: Novak Škorc, anketa (2017) 

 

4.2.5 Hipoteza 5: Ženske iskalke zaposlitve v večji meri dajo svoje vloge v pregled lektorju 

kot moški 

 

Neke tradicionalno pojmovane razlike, ki naj bi med drugim razlikovale moškega in žensko, so 

na primer povezane s skrbjo ženske za videz in red. Na tej podlagi predpostavljamo, da ženske 

lektorirajo svojo prijavo za delovno mesto pogosteje, kot to storijo moški iskalci zaposlitve. 

Primerjali smo spremenljivki »Spol« in »Ali vašo prijavo pregleda lektor?«. Na vprašanje je 

odgovarjalo 325 vprašanih, od tega je bilo 124 moških in 201 ženska.  

 

Graf 4.17: Spol; lektoriranje (n = 325) 

 

Vir: Novak Škorc, anketa (2017) 
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Glede na graf 4.17 presenetljivo ni večjih odstopanj po spolu. Celo 4 odstotke več je žensk, ki 

pisanja sploh ne lektorirajo. Skupno pa je samo ena ženska odgovorila, da lektoriranje plača.  

 

V nadaljevanju smo primerjali tiste, ki so dali svojo vloge v pregled lektorju in tiste, ki jih niso. 

Združili smo kategoriji »da, plačam« in »da, prijatelji« v kategorijo »dal v pregled lektorju« ter 

»ne, sam sem lektor« in »ne, ni lektorirano« v kategorijo »ni dal v pregled lektorju«. Drugi 

stolpec v grafu 4.18 kaže, da svojo vlogo lektorira 13 % žensk in 10 % moških. Ugotovili smo, 

da med spoloma prihaja do razlik, in sicer za 3 % ženske pogosteje dajo lektorirati svoje vloge 

za zaposlitev. Hipotezo lahko potrdimo. 

 

Graf 4.18: Spol; lektoriranje 

 

Vir: Novak Škorc, anketa (2017) 

 

 

4.2.6 Hipoteza 6: Iskalci zaposlitve z najnižjo izobrazbo so manj naklonjeni k iskanju 

informacij o podjetju/delovnem mestu na katerega se prijavljajo in pridobljene 

»poizvedbe« vključijo v samo prijavo za zaposlitev v manjši meri, kot to storijo najvišje 

izobraženi iskalci 

 

Podobna situacija z izobrazbo kot pri hipotezah 2 in 3. Predpostavljamo, da nižje izobraženi 

iskalci zaposlitve niso informirani o pristopih učinkovitega prijavljanja na delovno mesto.  
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Na tem mestu smo 6. hipotezo razdelili na dva dela, in sicer: 

Hipoteza 6a: Iskalci zaposlitve z najnižjo izobrazbo so manj naklonjeni k iskanju informacij o 

podjetju/delovnem mestu, na katerega se prijavljajo kot najvišje izobraženi iskalci. 

Hipoteza 6b: Iskalci  zaposlitve z najnižjo izobrazbo pridobljene »poizvedbe« vključijo v samo 

prijavo za zaposlitev v manjši meri, kot to storijo najvišje izobraženi iskalci. 

 

V ta namen smo v okviru hipoteze 6a primerjali spremenljivko »Vaša dokončana izobrazba« z 

dvema odgovoroma spremenljivke »Ali pred pisanjem prijave za zaposlitev poizvedujete o 

podjetju/delovnem mestu?«, in sicer »Pred pisanjem pregledam spletno stran podjetja« ter »O 

podjetju se pozanimam pri prijateljih«.  

 

Graf 4.19 prikazuje odgovore 321 vprašanih. Tu imamo zopet podobno situacijo med najnižjo 

in najvišjo izobrazbo. V precej podobnem deležu tako anketiranci z osnovnošolsko izobrazbo 

kot z doktoratom pred pisanjem prijave ne pregledajo spletne strani podjetja. Na drugi strani pa 

imamo precejšnjo razliko med tistimi, ki spletno stran podjetja pregledajo vedno, in sicer 

vprašani z osnovnošolsko izobrazbo to storijo v 43 % primerov, anketiranci z doktorsko 

izobrazbo pa v 83 % primerov. Slednji nimajo kategorije »pogosto«, jo imajo pa zato vprašani 

z osnovnošolsko izobrazbo, in sicer 29 %. Pri tem vprašanju odstopajo vprašani s poklicno 

izobrazbo, saj glede na ostale izobrazbene kategorije najmanj pogosto pred prijavo na delovno 

mesto pregledajo spletno stran podjetja.  

 

Graf 4.19: Izobrazba; predhodni pregled spletne strani podjetja (n = 321) 

 

Vir: Novak Škorc, anketa (2017) 
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Spodnji graf 4.20, ki vsebuje 325 odgovorov, pa pregledno prikaže poizvedovanje pri prijateljih 

glede na stopnjo izobrazbe anketirancev. Tu vprašani z osnovnošolsko izobrazbo nimajo deleža 

pri kategoriji »vedno«, imajo pa zato toliko večji razpon pri kategoriji »pogosto«. Na tem mestu 

torej ne moremo trditi, da so nižje izobraženi manj naklonjeni k poizvedovanju in iskanju 

informacij o podjetju/delovnemu mestu pri prijateljih, saj je delež odgovorov »nikoli« in 

»redko« primerljiv z ostalimi izobrazbenimi kategorijami.  

 

Graf 4.20: Izobrazba; predhodno poizvedovanje pri prijateljih (n = 325) 

 

Vir: Novak Škorc, anketa (2017) 

 

Za lažjo predstavo smo zopet združili izobrazbene nivoje v 4 kategorije, pri čemer smo grafično 

prikazali le najvišji in najnižji združeni izobrazbeni nivo, pogostost poizvedovanja pa v 2 

kategoriji, kjer smo kategorijo »občasno« ponovno izpustili. Kot je razvidno iz grafa spodaj 

(numerični podatki), smo upoštevali obe spremenljivki, in sicer predhodno poizvedovanje po 

spletu in pri prijateljih. Ugotovili smo, da je delež anketirancev, ki manj pogosto poizveduje o 

podjetju, pri najnižje izobraženih večji kot pri najvišje izobraženih. Najvišje izobraženi pa se v 

večji meri bolj pogosto poslužujejo informacij o potencialnem delodajalcu.  

 

Hipotezo 6a »Iskalci zaposlitve z najnižjo izobrazbo so manj naklonjeni k iskanju informacij o 

podjetju/delovnem mestu, na katerega se prijavljajo kot najvišje izobraženi iskalci« lahko 

potrdimo.  
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Graf 4.21: Izobrazba; poizvedbe 

 

Vir: Novak Škorc, anketa (2017) 

 

Na drugi del šeste hipoteze (6b) se nanaša graf 4.22, ki vključenost »poizvedb« o delovnem 

mestu ravno tako prikaže po izobrazbeni strukturi 301 anketiranca. Izobrazbo smo primerjali s 

spremenljivko »Ali v prijavo za zaposlitev vključite 'poizvedbe', ki ste jih opravili o 

podjetju/delovnem mestu?«.  

 

Vprašani, ki imajo osnovnošolsko izobrazbo, imajo vrednosti po vključenosti poizvedb v samo 

prijavo v primerljivih vrednostih s tistimi, ki imajo visoko ali magistrsko izobrazbo. Torej 38 

% vseh anketirancev z osnovnošolsko izobrazbo je odgovorilo, da poizvedb o podjetju ne 

vključi v prijavo za delovno mesto. Podoben odstotek se pojavi tudi med višje izobraženimi 

anketiranci. Ravno tako med različnimi izobrazbenimi nivoji bistveno ne odstopajo deleži med 

tistimi, ki poizvedbe o delovnem mestu zmeraj vključijo v svojo prijavo. 
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Graf 4.22: Izobrazba; vključevanje poizvedb (n = 301) 

 

Vir: Novak Škorc, anketa (2017) 

 

Pri spodnjem grafu so prikazani odstotki posameznih odgovorov med združenimi 4 

izobrazbenimi nivoji. Odgovor »da, občasno« smo izvzeli in upoštevali le odgovora »vedno« 

in »nikoli«. Ugotovili smo, da najnižje izobraženi v precej manjšem deležu vedno vključijo 

poizvedbe v svojo vlogo za zaposlitev v primerjavi z najvišje izobraženimi, medtem pa tisti z 

najvišjo izobrazbo v zelo majhnem deležu nikoli ne vključujejo poizvedb v samo vlogo za 

zaposlitev. 

 

Graf 4.23: Izobrazba; vključevanje poizvedb 

 

Vir: Novak Škorc, anketa (2017) 
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Hipotezo 6b, ki trdi, da iskalci  zaposlitve z najnižjo izobrazbo pridobljene »poizvedbe« 

vključijo v samo prijavo za zaposlitev v manjši meri, kot to storijo najvišje izobraženi iskalci, 

lahko potrdimo. 

 

4.2.7 Hipoteza 7: Najmanj sprememb na vlogi za zaposlitev uporabijo najnižje izobraženi 

iskalci zaposlitve in najstarejši, največ pa tisti z najvišjo izobrazbo in najmlajši iskalci 

zaposlitve 

 

Predpostavljamo, da nižje izobraženi ter starejši iskalci zaposlitve nimajo toliko izkušenj s 

sodobnimi tehnikami pisanja oz. niso seznanjeni s pristopi, ki pozitivno vplivajo na kadrovnika 

oz. organizacijo. Raziskovali smo odstotek sprememb, ki jih iskalci zaposlitve uporabijo v 

samem tekstu, ki ga pošljejo potencialnemu delodajalcu. Predpostavili smo, da nižje izobraženi 

in starejši iskalci zaposlitve pošiljajo prijave za zaposlitev z najmanj spremembami. 

Spremenljivko »Kolikšen odstotek teksta na prijavi za zaposlitev prilagodite 

podjetju/razpisanemu delovnemu mestu?« smo primerjali z izobrazbo in starostjo anketirancev.  

 

Hipotezo smo razdelili na dva dela, in sicer: 

Hipoteza 7a: Najnižje izobraženi iskalci zaposlitve pošiljajo vloge za zaposlitev v večjem deležu 

z najmanj spremembami glede na najvišje izobražene. 

Hipoteza 7b: Najstarejši iskalci zaposlitve pošiljajo vloge za zaposlitev v večjem deležu z 

najmanj spremembami glede na najmlajše iskalce zaposlitve. 

 

Prvi del hipoteze smo prikazali z grafom 4.24, kjer so zajeti odgovori 324 anketirancev. Tu je 

razvidno, da vprašani z osnovnošolsko izobrazbo v kategoriji »do 10 % teksta na prijavi je 

spremenjenega« dosegajo 14 %. Izjema so vprašani, ki imajo dokončano poklicno izobrazbo, 

saj so na prvo kategorijo odgovorili s 37 %, ter vprašani z doktorsko izobrazbo, kjer delež »do 

10 % spremenjenega teksta na prijavi« predstavlja polovica vprašanih z najvišjo izobrazbo. 
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Graf 4.24: Izobrazba; % spremenjenega teksta na prijavi (n = 324) 

 

Vir: Novak Škorc, anketa (2017) 

 

Grafični prikaz deležev spodaj prikazuje 2 združena izobrazbena nivoja, in sicer najvišjega in 

najnižjega. Združili smo tudi kategoriji »do 10 % ...« in »do 30 % ...« v kategorijo »do 30 % 

teksta na prijavi je spremenjenega« ter »do 70 % ...« in »nad 70 % ...« v kategorijo »nad 70 % 

(praktično napišem vedno nov spremni dopis)«. Ugotovili smo, da se z višanjem odstotka 

sprememb na vlogi viša tudi delež najvišje izobraženih.  

 

Graf 4.25: Izobrazba; % spremenjenega teksta 

 

Vir: Novak Škorc, anketa (2017) 
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Hipotezo 7a, ki trdi, da najnižje izobraženi iskalci zaposlitve pošiljajo vloge za zaposlitev v 

večjem deležu z najmanj spremembami glede na najvišje izobražene, torej lahko potrdimo.  

 

Presenetljivi so tudi deleži glede na starost, ki se nanaša na drugi del hipoteze. Spodnji graf 

4.26, v katerem so odgovori 325 vprašanih, prikazuje odstotek spremenjenega teksta na prijavi 

glede na starost. Starejši iskalci zaposlitve kar v četrtini primerov napišejo vedno nov spremni 

dopis in le 13 %, kar je najmanj glede na ostale starostne kategorije, njihovega teksta je 

spremenjenega do 10 %. Medtem pa pri starostni skupini 41–50 let ugotavljamo najvišji delež 

najmanj spremenjenega teksta na vlogi, kar 32 %.  

 

Graf 4.26: Starost; % spremenjenega teksta na prijavi (n = 325) 

 

Vir: Novak Škorc, anketa (2017) 

 

Ker imamo pri starostni skupini »51 let ali več« najmanj sodelujočih, smo skupino združili s 

kategorijo »41–50 let«. Ravno tako smo združili po dve skupini pri odstotkih spremenjenega 

teksta, in sicer na enak način kot pri primerjavi z izobrazbo. S pomočjo grafa 4.27 ugotovimo, 

da glede na starost ni bistvenih odstopanj pri spremembi odstotka celotnega teksta pri pripravi 

vloge za zaposlitev. Drugi del hipoteze 7b, ki trdi, da najstarejši iskalci zaposlitve pošiljajo 

vloge za zaposlitev v večjem deležu z najmanj spremembami glede na najmlajše iskalce 

zaposlitve, zato ne moremo potrditi.  
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Graf 4.27: Starost; % spremenjenega teksta 

 

Vir: Novak Škorc, anketa (2017) 

 

4.3 Ostale ugotovitve 

 

V nadaljevanju so grafično prikazani odgovori anketirancev na osnovna vprašanja. Na prvo 

vprašanje (graf 4.28) so odgovorili vsi anketiranci, ki so končali anketo. Glede zaposlitvenega 

statusa večina anketiranih (135 posameznikov oz. 41 %) ni odgovorila, da so na kakršen koli 

način zaposleni, pač pa iščejo zaposlitev, torej so najverjetneje brezposelni. S 27 % sledijo 

zaposleni za nedoločen čas in s 16 odstotki zaposleni za določen čas. 10 % jih delo opravlja 

preko pogodb oz. študentskega servisa, ostalih 6 % je samozaposlenih, upokojenih ali na 

porodniškem dopustu. 

 

Graf 4.28: Kakšen je vaš zaposlitveni status? (n = 332) 

 

Vir: Novak Škorc, anketa (2017) 
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Najdaljša brezposelnost med 328 vprašanimi je v 41 % primerov trajala več kot 1 leto. Pri 18 

% vprašanih so bile najdaljše brezposelnosti krajše od 1 meseca, odstotek manj pa so bili 

anketiranci brezposelni med pol leta in enim letom (graf 4.29). 

 

Graf 4.29: Kako dolgo je trajala vaša najdaljša brezposelnost? (n = 328) 

 

Vir: Novak Škorc, anketa (2017) 

 

Večina vprašanih, kar 76 %, išče  sama zaposlitev, 2 % vprašanih pri iskanju v večji meri 

pomagajo drugi. 22 % vprašanih trenutno ne išče zaposlitve (graf 4.30). 

 

Graf 4.30: Kako iščete zaposlitev? (n = 331) 

 

Vir: Novak Škorc, anketa (2017) 

 

Vprašanje, ki ga predstavlja graf 4.31, je imelo na izbiro več možnih odgovorov. Najpogostejši 

način iskanja zaposlitve je preko klasičnih iskalnih metod, kot so Zavod RS za zaposlovanje, 

zaposlitvene agencije, portali, zaposlitveni sejmi ipd. Te metode se med drugim poslužuje 85 

% vprašanih. S 47 % sledi pisanje ponudb, kjer ni razpisanega prostega delovnega mesta, ravno 

tolikšen odstotek iskanja zaposlitev vršijo vprašani preko znancev. 24 % vprašanih izvede 



Novak Škorc, Mateja. 2017. Prva pisna komunikacija s potencialnim delodajalcem. 

Magistrska naloga. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

51 

 

telefonski ali osebni stik z delodajalcem. 5 % vprašanih išče zaposlitev preko študentskega 

servisa, LinkedIna ali priporočil ljudi. 

 

Graf 4.31: Na kakšen način po navadi iščete zaposlitev? (n = 329) 

 

Vir: Novak Škorc, anketa (2017) 

 

328 anketirancev je odgovorilo na vprašanje, kako se navadno prijavljajo na prosta delovna 

mesta, kjer je bilo zopet možnih več odgovorov. Kot prikazuje graf 4.32, se 88 % vprašanih 

prijavlja s pomočjo spleta, 39 % pošlje pisno prijavo preko navadne pošte, 24 % se jih prijavi 

osebno v podjetju ali preko telefona, 1 % vprašanih to stori preko LinkedIna.  

 

Graf 4.32: Kako se po navadi prijavljate na prosta delovna mesta? (n = 328) 

 

Vir: Novak Škorc, anketa (2017) 

 

Na vprašanje, ki ga prikazuje graf 4.33, je odgovorilo 329 anketiranih. Opazimo, da večina 

pošlje življenjepis skupaj s spremnim pismom. 27 % vprašanih to spremno pismo poimenuje 

prošnja, 35 % vprašanih prijava in 22 % pošlje skupaj z življenjepisom motivacijsko pismo. 

Med 1 in 4 odstotki si sledijo odgovori, kjer vprašani pošljejo samo življenjepis, prošnjo, 

prijavo ali samo motivacijsko pismo. 5 % vprašanih pošlje zraven še priporočila, portfolio, 
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nekateri prijavo, življenjepis in motivacijsko pismo, drugi pravijo, da pošljejo to, kar od njih 

zahteva delodajalec.  

 

Graf 4.33: Kaj navadno vsebuje vaša pisna vloga? (n = 329) 

 

Vir: Novak Škorc, anketa (2017) 

 

Pri pisanju prijave in življenjepisa smo odgovorom dodali Likertovo lestvico, kjer so si 

odgovori sledili v vrstnem redu: nikoli, redko, občasno, pogosto in vedno. Pri pisanju si največ 

anketiranih pomaga s pridobljenim šolskim znanjem in smernicami na spletu, saj skupni 

odgovori pri »vedno« in »pogosto« skupaj dosegajo 50 %. Kot prikazuje spodnji graf 4.34, 40 

% vprašanih ne uporablja znanja, pridobljenega na morebitnih delavnicah. Ostali odgovori 

anketirancev pri pomoči pisanja so nasveti prijateljev, družine, znancev, europass smernice, 

nakup CV-ja preko agencije, izkušnje zaposlenih v podjetju, intuicija, lastno znanje. 

 

Graf 4.34: S čim si pomagate pri pisanju prijave in življenjepisa? (n = 320) 
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Vir: Novak Škorc, anketa (2017) 

 

Izmed 328 vprašanih 59 % svoje prijave ne lektorira. To še ne pomeni, da ni pravopisno in 

oblikovno pravilno napisana, vendar glede na to, da vprašanje ponuja odgovor »ne, sam sem 

lektor«, upravičeno podvomimo v korektnost napisanega. Plačano lektoriranje je izvedla ena 

vprašana oseba. 12 % anketiranih posreduje pisanje prijateljem v lektoriranje, 29 % lektoriranje 

izvede samo (graf 4.35). 

 

Graf 4.35: Ali vašo prijavo pregleda lektor? (n = 328) 

 

Vir: Novak Škorc, anketa (2017) 

 

Graf 4.36: Ali pred pisanjem prijave za zaposlitev poizvedujete o podjetju/delovnem mestu? (n 

= 323) 

 

Vir: Novak Škorc, anketa (2017) 

 

Zgornji graf 4.36 prikazuje poizvedovanje anketirancev o podjetju, preden se lotijo pisanja. 

Možnih je bilo več odgovorov. Več kot polovica vseh vprašanih pred pisanjem vedno pregleda 

spletno stran podjetja. 3 odstotke jih vedno obišče podjetje, ravno toliko jih predhodno tudi 
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pokliče. 17 % se o podjetju vedno najprej pozanima pri prijateljih. 47 % vprašanih nikoli ne 

naredi osebnega ali telefonskega kontakta z delodajalcem. Anketiranci pod drugo navajajo 

prebiranje člankov, forumov, iskanje poslovnih rezultatov podjetja ter njegovih šibkosti in 

ugotavljanje razloga za nepogrešljivost v podjetju, eden izmed odgovorov je tudi, da si iskalec 

pridobi informacije o osebi, ki ga ocenjuje, spet drugi pregledajo podatke v Ajpesu. 

 

Graf 4.37: Ali v prijavo za zaposlitev vključite "poizvedbe", ki ste jih opravili o 

podjetju/delovnem mestu? (n = 326) 

 

Vir: Novak Škorc, anketa (2017) 

 

V grafu 4.37 je razvidno, da kar 45 % vprašanih v prijavo ne vključi informacij oz. poizvedb o 

podjetju oz. delovnemu mestu. Eden izmed anketirancev je pod drugo odgovoril, da ne razume 

vprašanja. Medtem pa imamo precej velik odstotek tistih, ki poizvedbe vključijo občasno (40 

%) in vedno (14 %).  

 

Graf 4.38: Kolikšen odstotek teksta na prijavi za zaposlitev prilagodite podjetju/razpisanemu 

delovnemu mestu? (n = 325) 

 

Vir: Novak Škorc, anketa (2017) 
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Skladno z grafom 4.37, kjer 14 % vprašanih vedno vključi poizvedbe v prijavo, je pri 

naslednjem grafu 4.38 enak odstotek tistih, ki vedno napišejo nov spremni dopis. Največ 

vprašanih pošilja prijave, kjer je 30 % teksta spremenjenega, teh je 36 %. 22 % vprašanih 

spremeni zgolj 10 % teksta.  

 

4.3.1 Ostale ugotovitve s križanjem izbranih spremenljivk 

 

V nadaljevanju smo vsako spremenljivko primerjali z vsako in tiste, ki so zanimive za 

interpretacijo, so grafično predstavljene spodaj.   

 

Na začetku smo natančneje predstavili spol anketirancev, in sicer glede na starost, regijo 

prebivališča, izobrazbo in neto mesečne prihodke v gospodinjstvu, kar je slikovno prikazano z 

grafoma 4.39 do 4.42. Pri prvem opazimo, da med spoloma ni bistvenih razlik pri različnih 

starostnih skupinah (325 vprašanih). Med sabo so si podobni tudi deleži anketirancev po spolu 

glede na regijo prebivališča (graf 4.40) (327 vprašanih). 

 

Graf 4.39: Spol; starost (n = 325) 

 

Vir: Novak Škorc, anketa (2017) 
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Graf 4.40: Spol; regija prebivališča  (n = 327) 

 

Vir: Novak Škorc, anketa (2017) 

 

Pri grafu 4.41, kjer primerjamo spol z izobrazbo anketirancev, je malenkost večji delež moških 

z nižjo izobrazbo, ki vključuje tudi srednjo šolo in manjši delež moških z višjo izobrazbo glede 

na ženski spol.  

 

Graf 4.41: Spol; izobrazba  (n = 326) 

 

Vir: Novak Škorc, anketa (2017) 

 

Spodaj je grafično prikazan spol anketirancev glede na neto mesečni prihodek, ki pa se bistveno 

ne razlikuje. Morda le v najvišji kategoriji »več kot 3.001 €«, kjer je delež pri ženskah najnižji, 

je pa zato višji pri »ne želim odgovoriti« glede na moške.  
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Graf 4.42: Spol; neto mesečni prihodek  (n = 322) 

 

Vir: Novak Škorc, anketa (2017) 

 

Ko smo primerjali spremenljivko »Kakšen je vaš zaposlitveni status« in »spol« pri grafu 4.43, 

smo opazili, da je delež zaposlenih za določen čas višji pri ženskah, in sicer 66 %. Obratno je 

pri zaposlenih za nedoločen čas, kjer je delež moških višji, in sicer 67 %. Med vsemi, ki so 

odgovorili, da so brezposelni oz. da iščejo zaposlitev, je 79 % žensk. 

 

Graf 4.43: Zaposlitveni status; spol  (n = 327) 

 

Vir: Novak Škorc, anketa (2017) 

 

Pri spodnjem grafu 4.44 smo primerjali spremenljivki »Kako dolgo je trajala vaša najdaljša 

brezposelnost« in » Kaj navadno vsebuje vaša pisna vloga?«. Ugotovili smo, da so deleži med 

posameznimi dolžinami brezposelnosti in pisnimi vlogami precej podobni, izstopa le 14 % v 

prvi kategoriji. 14 % tistih, ki so bili maksimalno brezposelni do enega meseca, so na delovno 

mesto poslali le življenjepis.  
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Graf 4.44: Najdaljša brezposelnost; pisna vloga  (n = 326) 

 

Vir: Novak Škorc, anketa (2017) 

 

Spremenljivko »Kako dolgo je trajala vaša najdaljša brezposelnost« smo primerjali tudi med 

spoloma. Ugotovili smo, da z dolžino brezposelnosti narašča delež žensk. Dolžina enega 

meseca najdaljše brezposelnosti velja za 41 % žensk. Pri moških je najdaljša brezposelnost do 

enega meseca prikazana v deležu 59 %, kot prikazuje graf 4.45 spodaj. 

 

Graf 4.45: Najdaljša brezposelnost; spol  (n = 324) 

 

Vir: Novak Škorc, anketa (2017) 

 

Ravno tako smo med spoloma primerjali spremenljivko »Kako iščete zaposlitev?«. Ugotovili 

smo, da 68 % žensk išče zaposlitev prevladujoče samih, 63 % moškim pa večinoma pri iskanju 

pomagajo drugi. Med vsemi, ki trenutno ne iščejo zaposlitve, je 58 % moških in 42 % žensk,  

kot prikazuje graf 4.46.  
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Graf 4.46: Iskanje zaposlitve; spol  (n = 327) 

 

Vir: Novak Škorc, anketa (2017) 

 

Kot je razvidno iz grafa 4.47 spodaj, takoj opazimo 75 %. Tisti, ki navadno pošiljajo 

motivacijsko pismo, ga v 75 % primerov praktično napišejo na novo. Kategorije »Do 10 % 

teksta na prijavi je spremenjenega« tu ni, se pa v največjem deležu, kar v 40 %, pojavi pri tistih, 

ki v zvezi z zaposlitvijo pošljejo le življenjepis.  

 

Graf 4.47: Pisna vloga; % spremenjenega teksta  (n = 325) 

 

Vir: Novak Škorc, anketa (2017) 

 

Pri naslednjem grafu 4.48 smo ravno tako primerjali spremenljivko »Kaj navadno vsebuje vaša 

pisna vloga?«, in sicer s spolom. Opazimo, da je 90 % vseh, ki za zaposlitev pošljejo le 
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življenjepis, moških. Med vsemi anketiranci, ki so sodelovali in navadno za zaposlitev pošljejo 

motivacijsko pismo, so vsi moški, medtem ko je pri pošiljanju motivacijskega pisma z 

življenjepisom delež žensk višji, in sicer 63 %.  

 

Graf 4.48: Pisna vloga; spol  (n = 326) 

 

Vir: Novak Škorc, anketa (2017) 

 

Graf 4.49: Pisna vloga; starost  (n = 327) 

 

Vir: Novak Škorc, anketa (2017) 
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Če ostanemo pri motivacijskem pismu, opazimo, da je 75 % vseh, ki ga napišejo, starih med 31 

in 40 let, kot prikazuje graf 4.49 zgoraj.  

 

Ravno tako je precej zanimivo dejstvo, da motivacijsko pismo v polovici primerov napišejo 

posamezniki iz Jugovzhodne Slovenije, kar je razvidno iz grafa 4.50.  

 

Graf 4.50: Pisna vloga; regija prebivališča  (n = 327) 

 

Vir: Novak Škorc, anketa (2017) 

 

Pri grafu 4.51 smo primerjali enega izmed odgovorov spremenljivke »Ali pred pisanjem prijave 

za zaposlitev poizvedujete o podjetju/delovnem mestu?«, in sicer »Pred pisanjem pregledam 

spletno stran podjetja«, s spremenljivko »Kolikšen odstotek teksta na prijavi za zaposlitev 

prilagodite podjetju/razpisanemu delovnemu mestu?«. Ugotovili smo, da se delež tistih, ki na 

prijavi spremenijo do 10 % teksta, zmanjšuje s pogostostjo pregleda spletne strani podjetja. 

Tisti anketiranci, ki pred pisanjem nikoli ne pregledajo spletne strani podjetja, imajo do 10 % 

spremenjenega teksta v prijavi v 44 % deležu, le-ta se nato znižuje in je pri tistih, ki vedno 

najprej pregledajo spletno stran, 13 %.  
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Graf 4.51: Pregled spletne strani; % spremenjenega teksta  (n = 321) 

 

Vir: Novak Škorc, anketa (2017) 

 

Spremenljivko »Kolikšen odstotek teksta na prijavi za zaposlitev prilagodite 

podjetju/razpisanemu delovnemu mestu?« smo primerjali tudi med spoloma (graf 4.52). Glede 

na spol opazimo manjše razlike, in sicer je višji delež manj spremenjenega teksta na prijavi pri 

moških in višji delež z več spremenjenega teksta na prijavah pri ženskah.  

 

Graf 4.52: Spol; % spremenjenega teksta (n = 324) 

 

Vir: Novak Škorc, anketa (2017) 
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4.4 Interpretacija in ugotovitve 

 

Ugotovitve, ki smo jih pridobili, niso reprezentativne, saj je lahko mnenje celotne populacije 

povsem drugačno kot pa mnenje oseb, ki so se dobrovoljno odločile, da bodo sodelovale v 

anketi. V tem podpoglavju bomo predstavili povzetek mnenj sodelujočih v raziskavi, ki so 

imetniki računa na Facebooku in jih zanimajo informacije v zvezi s pisno komunikacijo s 

potencialnim delodajalcem. Zaradi lažjega razumevanja in interpretacije bomo v nadaljevanju 

uporabljali besedno zvezo »iskalci zaposlitve«, kljub temu da rezultati morda ne veljajo za vse 

slovenske iskalce zaposlitve.  

 

Sociodemografske značilnosti anketirancev so naslednje. 38 % sodelujočih v anketi je moškega 

spola, 62 % je žensk. 45 % vseh je mlajših od 30 let, 5 % je starejših od 51 let. Največ, kar 33 

% vprašanih prihaja iz Osrednjeslovenske regije, najmanj s Koroške (2 %) in še enkrat toliko 

iz Primorsko-notranjske regije. Najnižjo izobrazbo ima 2 % vprašanih, ravno toliko tudi 

najvišjo izobrazbo. Najvišja deleža udeleženih sta pri srednješolski izobrazbi, in sicer 29 %, ter 

pri visokošolski izobrazbi (34 %). Skupno 76 % anketiranih živi v dvo- do štiričlanskem 

gospodinjstvu. V 35 % živijo vprašani skupaj s partnerjem in otroki, 15 % jih živi samih. 

Povprečni mesečni dohodek na gospodinjstvo je med 501,00 in 2.000,00 €.   

 

Iskalci zaposlitve s potencialnim delodajalcem komuniciramo na različne načine, najbolj pogost 

pa je pisni način. Kot smo ugotovili, iskalci zaposlitve, ki so bili brezposelni največ en mesec, 

niso imeli več osebnega stika z delodajalcem kot ostali, ki so bili brezposelni dalj časa, pač pa 

je ravno obratno. Ugotovili smo, da se z daljšanjem brezposelnosti zvišuje osebni kontakt 

iskalca zaposlitve z delodajalcem. 

 

V nadaljevanju smo ugotavljali, ali morebiti iskalcem zaposlitve z najnižjo izobrazbo pri 

iskanju zaposlitve večinoma pomagajo drugi. Ugotovili smo, da deleži med posameznimi 

izobrazbenimi nivoji, kjer vprašanim pri iskanju zaposlitve večinoma pomagajo drugi, ne 

odstopajo med seboj.  

 

Ravno tako smo predpostavili, da najnižje izobraženi pred pisanjem spremnega pisma ne 

poizvedujejo o podjetju tako pogosto, kot to storijo najvišje izobraženi in pridobljenih 

informacij ne vključijo v samo prijavo. Pri prvem delu hipoteze smo skupaj primerjali 

spremenljivki poizvedovanje pri prijateljih in na spletu ter ugotovili, da najnižje izobraženi 
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iskalci zaposlitve manj pogosto poizvedujejo o podjetju, kot to storijo najvišje izobraženi. In 

obratno. Najvišje izobraženi v večjem deležu bolj pogosto opravijo poizvedbe o podjetju. 

Ravno tako smo potrdili tudi drugi del hipoteze, ki se je nanašal na vključevanje pridobljenih 

poizvedb, in sicer najnižje izobraženi vedno vključijo pridobljene poizvedbe v svoja pisanja 

potencialnemu delodajalcu v precej manjšem deležu, kot to storijo najvišje izobraženi. 

 

Nadalje smo primerjali najnižje izobražene in starejše iskalce zaposlitve v zvezi s spremembami 

v spremnih dopisih. Sklepali smo, da imajo njihovi spremni dopisi najnižji odstotek sprememb 

med posameznimi pisanji. Odstotke sprememb smo združili v smiselne kategorije, in v prvem 

delu hipoteze, ki se je nanašala na izobrazbo, ugotovili, da najnižje izobraženi iskalci zaposlitve 

v 61 % glede na najvišje izobražene spremenijo le do 30 % teksta na posamezni prijavi. Medtem 

pa najvišje izobraženi iskalci zaposlitve v 72 % deležu glede na najnižje izobražene spremenijo 

nad 70 % teksta na prijavi za zaposlitev. Pri starosti nismo ugotovili nobenih odstopanj, zato 

hipoteze, ki pravi, da starejši iskalci zaposlitve uporabijo najmanj sprememb v svojih dopisih, 

nismo mogli potrditi.  

 

Iskalci zaposlitve uporabljamo najrazličnejše načine, da delodajalčevo pozornost preusmerimo 

nase. Raziskovali smo vpliv izobrazbe na pisanje različnih spremnih pisem. Predpostavili smo, 

da visokoizobraženi iskalci zaposlitve pišejo motivacijska pisma, medtem ko nižjeizobraženi v 

večini pišejo prošnje. Smiselno smo združili izobrazbene nivoje in primerjali zgolj tiste 

anketirance, ki so na vprašanje odgovorili, da napišejo prošnjo ali motivacijsko pismo (178 

vprašanih). Ugotovili smo, da se število tistih, ki pišejo prošnje, s stopnjo izobrazbe niža, 

medtem ko se delež tistih, ki pišejo motivacijska pisma, z višanjem izobrazbe viša, zato smo 

hipotezo lahko potrdili. 

 

Sklepali smo, da imajo mlajši iskalci zaposlitve na trgu dela prednost pri pisanju inovativnih 

spremnih pisem, saj so rastli skupaj z razvojem tehnologije in pri pisanju le-teh pogosto 

posežejo po vzorcih in smernicah, ki jih poiščejo na spletu. Ugotovili smo, da temu ni tako oz. 

da deleži bistveno ne odstopajo glede na ostale starostne skupine. Hipoteze zato nismo mogli 

potrditi. 

 

V zvezi razlik med ženskimi in moškimi iskalci zaposlitve, ki lektorirajo svoja pisanja, smo 

predpostavljali, da so ženske tiste, ki temu namenijo več pozornosti. Zopet smo združili 
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posamezne kategorije in ugotovili, da ženske za 3 % več lektorirajo svoje vloge za zaposlitev 

kot moški. Hipotezo smo lahko potrdili.  

 

V nadaljevanju naloge smo poleg hipotez predstavili tudi ostale zanimive ugotovitve, in sicer 

da je odstotek vseh vprašanih na kakršni koli način zaposlenih 53 %, brezposelnih oz. iskalcev 

zaposlitve pa je 41 %. 85 % vseh vprašanih išče zaposlitev na ustaljen način, torej preko Zavoda 

RS za zaposlovanje, zaposlitvenih agencij, zaposlitvenih portalov ipd., 24 % vprašanih pa jih 

naveže telefonski ali osebni stik s potencialnim delodajalcem. 88 % vseh vprašanih poda svojo 

prijavo za zaposlitev preko spleta, 39 % po pošti in 24 % jih to stori osebno ali po telefonu. 41 

% vseh anketirancev je bilo brezposelnih več kot eno leto, 18 % pa največ en mesec. 76 % vseh 

vprašanih išče zaposlitev prevladujoče samih, 2 % večinoma pomagajo drugi, 22 % vprašanih 

pa trenutno ne išče zaposlitve. 59 % vseh vprašanih odgovarja, da prijav za zaposlitev ne 

lektorira. 51 % vseh iskalcev pred prijavo vedno pogleda spletno stran podjetja, 3 % vedno 

obiščejo podjetje, ravno toliko jih v podjetje predhodno tudi pokliče. 45 % vseh vprašanih v 

svoje prijave ne vključi poizvedb o podjetju, na katerega delovno mesto se prijavljajo. To vedno 

stori le 14 % vprašanih. Večina vprašanih pošlje prošnjo, prijavo ali motivacijsko pismo skupaj 

z življenjepisom (skupno 84 % vprašanih). 30 % vseh vprašanih si pri pisanju vedno pomaga s 

pridobljenim šolskim znanjem, 36 % pa vedno z vzorci in smernicami, ki jih poiščejo na spletu. 

36 % vprašanih na svoji prijavi za delovno mesto spremeni do 30 % teksta, 22 % anketirancev 

ga spremeni zgolj 10 %, 14 % iskalcev zaposlitve pa praktično napiše vedno nov spremni dopis.  

 

Ugotovili smo povezavo med tistimi, ki so bili brezposelni maksimalno en mesec in so za 

zaposlitev poslali zgolj življenjepis, in sicer se kaže v enakem deležu – 14 %. Zgolj življenjepis 

v 90 % pošljejo moški. Med vsemi, ki so bili brezposelni največ do enega meseca, torej 

prevladujejo moški, in sicer 59 % glede na ženske. Moški ravno tako prevladujejo pri zaposlitvi 

za nedoločen čas (59 %) in pri dejstvu, da trenutno ne iščejo zaposlitve (58 %). Moškim, glede 

na ženske, pri iskanju zaposlitve v 63 % večinoma pomagajo drugi.  

 

Ženske imajo višji delež v dolžini maksimalne brezposelnosti, ki je trajala nad 6 mesecev (71 

%) in več kot eno leto (67 %) glede na moške. Ženske imajo precej visok odstotek pri kategoriji 

»iščem zaposlitev«, kar pomeni, da so najverjetneje brezposelne, in sicer v deležu 79 %. Ravno 

tako ugotovimo, da zaposlitev iščejo prevladujoče same, in sicer v deležu 68 % glede na moške. 

Ženske tudi bolj pogosto napišejo vedno nov spremni dopis in manj pogosto od moških 

spremenijo le do 10 % oz. do 30 % teksta na prijavi. 
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Ugotovili smo, da iskalci zaposlitve največkrat pošljejo spremno pismo skupaj z 

življenjepisom. Pri tem se prošnje za zaposlitev skupaj z življenjepisom najpogosteje 

poslužujejo iskalci zaposlitve v starostni kategoriji do 30 let, prijave za zaposlitev skupaj z 

življenjepisom iskalci v starostni kategoriji 31–40 let, motivacijskega pisma skupaj z 

življenjepisom pa v starostni skupini 41–50 let. 

 

Motivacijsko pismo brez življenjepisa največkrat napišejo iskalci zaposlitve v starostni 

kategoriji 31–40 let, in sicer v deležu 75 %. Vsi ti so moškega spola in v 75 % praktično napišejo 

nov spremni dopis, največ, kar 50 % le-teh pa živi v Jugovzhodni Sloveniji.  

 

Kot pričakovano smo ugotovili, da obstaja povezava med tistimi iskalci zaposlitve, ki 

pregledajo spletno stran podjetja in na svoji vlogi spremenijo večji delež teksta. Torej tisti, ki 

vedno pregledajo spletno stran podjetja, spremenijo le do 10 % teksta v 13 % deležu, medtem 

ko skozi upadanje pogostosti pregleda spletne strani, delež vprašanih, ki na vlogi spremenijo 

najnižji odstotek teksta, narašča. Pri tistih, ki nikoli ne pogledajo spletne strani, je tako odstotek 

tistih, ki spremenijo do 10 % teksta na prijavi, v 44 % deležu. Podobno je pri kategoriji do »30 

% teksta na prijavi je spremenjenega«.  

 

 

 POVZETEK UGOTOVITEV 

 

 

Skozi nalogo smo ugotovili, da obstajata 2 načina komunikacije s potencialnim delodajalcem. 

Pisna in osebna oz. ustna. V teoretičnem delu smo predstavili učinkovitejše in manj učinkovite 

načine iskanja zaposlitve. Prvi naj bi bili usmerjeni motivacijsko oz. z osebnim stikom, drugi 

pa naj bi bili vsi ostali klasični načini, ki vključujejo tudi uporabo spletnih zaposlitvenih 

portalov. Zakaj je temu tako, nam pove dejstvo, da nas kadrovnik ne pozna. Četudi smo na 

svojem področju brez konkurence, nas brez neke osebne, unikatne ali kreativne note kadrovnik 

sploh ne opazi. Zato si je potrebno pred komunikacijo s potencialnim delodajalcem vzeti čas in 

razmisliti, kakšne so naše želje in interesi ter ugotoviti, na kakšen način bi postali nepogrešljivi 

v dotični organizaciji.  



Novak Škorc, Mateja. 2017. Prva pisna komunikacija s potencialnim delodajalcem. 

Magistrska naloga. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

67 

 

 

Kot smo ugotovili v praktičnem delu naloge, se večina iskalcev zaposlitve loti komunikacije na 

klasični način, torej pisno, prevladujoče samih, preko klasičnih zaposlitvenih posrednikov, v 

večini s spremnim pismom, ki vključuje tudi življenjepis, pri tem si v podobni meri pomagajo 

s šolskim znanjem in s smernicami, ki jih najdejo na spletu. Večina iskalcev svojega pisanja ne 

lektorira, pred pisanjem v večini primerov pregledajo spletno stran podjetja, poizvedb načeloma 

ne vključijo v samo prijavo ali pa to storijo samo občasno, pri tem pa največkrat spremenijo le 

30 % teksta v dopisu.   

 

Medtem pa je 24 % takih, ki stik z delodajalcem naveže tudi preko telefonskega ali osebnega 

kontakta in se na ta način tudi prijavi na prosto delovno mesto.  

 

Pri večini postavljenih anketnih vprašanj smo dodali polje »drugo«, kjer so anketiranci lahko 

vpisali opcije, ki jih v vprašalnik nismo zajeli. Tako je 5 % vseh anketirancev odgovorilo, da 

išče zaposlitev preko priporočil ljudi, ki delajo v podjetju, preko vez, poznanstev, LinkedIna. 

Najbolj presenetljiv pa je odgovor enega anketiranca, ki je kot način iskanja zaposlitve navedel 

odgovor z intuicijo.  

 

Ugotovili smo, da ni bistvenih odstopanj pri komunikaciji z delodajalcem med tistimi, ki so 

trenutno zaposleni in brezposelni, kot tudi med starejšimi in mlajšimi iskalci.  

 

Med spoloma obstajajo manjše razlike pri tem, da moškim v večjem deležu v večini pomagajo 

drugi, da iščejo zaposlitev preko socialnih omrežij, navežejo osebni stik z delodajalci in da pri 

pisnih izdelkih prevladuje zgolj življenjepis. Medtem pa so ženske bolj nagnjene k vključevanju 

poizvedb, ki jih predhodno opravijo o dotični organizaciji, njihovi spremni dopisi imajo 

največji delež sprememb oz. imajo glede na moške večji delež novih spremnih dopisov.  

 

Največ brezposelnih je v kategoriji do 500,00 € skupnega neto mesečnega prihodka v 

gospodinjstvu, in sicer 86 %. Slednji imajo največji delež pri pošiljanju samo prošenj za 

zaposlitev ter večinoma živijo sami. Število brezposelnih pa se zmanjšuje z višjim dohodkom 

na gospodinjstvo. Pri skupnem neto mesečnem prihodku gospodinjstva nad 3.001,00 € je 

brezposelnih le 7 %.  
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Glede na izobrazbo smo ugotovili, da je največji delež, kjer pri iskanju zaposlitve pomagajo 

drugi, pri tistih, ki imajo osnovnošolsko izobrazbo, in sicer 13 %. Največji delež, kar 83 % 

tistih, ki imajo doktorat, je zaposlenih za nedoločen čas. Medtem pa imata ta dva skrajna 

izobrazbena nivoja skupni imenovalec, ki je prošnja za zaposlitev z življenjepisom. Iskalci z 

osnovnošolsko izobrazbo uporabljajo ta način v 43 %, tisti z doktoratom pa v 50 %.  

 

5.1 Praktična uporaba rezultatov 

 

Ugotovili smo, da prevladuje klasični način iskanja zaposlitve, »kopiraj/prilepi« varianta. Torej 

če želimo na nasičenem trgu delovne sile pridobiti pozornost delodajalca, moramo izstopiti iz 

množice. Najprej moramo razjasniti svoje cilje in želje v okviru svojih sposobnosti in znanj, se 

pozanimati o organizaciji, v kateri želimo delati, nato navezati stik s kadrovnikom in v prvi 

pisni komunikaciji s potencialnim delodajalcem zajeti problem, ki ga ima določena organizacija 

ter ga na smiseln in kreativen način povezati z rešitvami v okviru svojih sposobnosti.  

 

5.2 Priporočila pri nadaljnjem razvoju dobrih praks 

 

Iskalci zaposlitve, ki niso zadovoljni s trenutnim delovnim mestom ali pa so brezposelni, bi se 

morali najprej vprašati, kaj je tisto, kar jih veseli. Brezglavo pošiljanje spremnih pisem nima 

nobenega konkretnega efekta ne za iskalca, še manj pa za delodajalca, ki mora pregledati vso 

goro prejetih prijav.  

 

Trenutna praksa, ki veli, da je potrebno biti aktiven iskalec zaposlitve (na pasivni način) in 

tedensko poslati določeno število prijav, ni smiselna. Zatorej bi moral Zavod RS za 

zaposlovanje in ostali, ki se ukvarjajo s področjem zaposlovanja, največji delež nameniti 

posamezniku, da v okviru morebitnih delavnic ali individualnih svetovanj ugotovi okvir svojih 

znanj, sposobnosti in želja, šele nato bi se osredotočil na to, kje bi se rad udejstvoval in na 

kakšen način bi vzpostavil kontakt z delodajalcem.  
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 ZAKLJUČEK 

 

 

Trg delovne sile se spreminja, iskalci zaposlitve mu moramo slediti. Če je bilo včasih dovolj, 

da smo na razpis za prosto delovno mesto poslali prošnjo, življenjepis, prošnjo skupaj z 

življenjepisom itd., danes precej podjetij želi motivacijsko pismo, saj, kot smo ugotovili, 

delodajalci ne izbirajo več zgolj po ključu višje izobrazbe ali dolžine delovnih izkušenj, pač pa 

jih zanimajo tudi naš način razmišljanja, karizma, konkretne rešitve za njihove probleme ipd.  

 

Pasivni oz. tradicionalni način iskanja zaposlitve je hiter in manj učinkovit, medtem ko je 

aktivni pristop dlje trajajoč proces, ki pa praviloma doseže svoj namen – delo, ki ga želimo 

opravljati.  

 

Raziskava, ki smo jo izvedli z anketnim vprašalnikom (glej priloga 1), je pokazala, da večina 

iskalcev zaposlitve išče delo oz. zaposlitev na pasivni oz. tradicionalni način. Temu v prid 

kažejo rezultati, in sicer anketiranci iščejo zaposlitev v večini primerov preko razpisov, ki so 

objavljeni na zaposlitvenih portalih ipd., največkrat poizvedb o podjetju ne uporabijo pri 

spremnem pismu in v večini primerov pošljejo skoraj enake dopise vsem potencialnim 

delodajalcem.  

 

Izziv, ki smo si ga zadali, da poiščemo način, ki bi pridobil pozornost delodajalca, je torej 

unikaten za vsakega iskalca zaposlitve posebej. Nekatere novodobne smernice so, določene so 

predstavljene tudi v nalogi, vendar je od vsakega posameznika posebej odvisno, kakšne so 

njegove želje, sposobnosti, znanje in kako kreativen je ter koliko truda je pripravljen vložiti v 

to, da svoje ambicije poveže z delovnim mestom, na katerega se prijavlja in koliko svojega časa 

je pripravljen vložiti v to, da doseže želeni cilj.  
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PRILOGE 

 

Priloga 1: Anketni vprašalnik 
Anketa 

 

1) Kakšen je vaš zaposlitveni status? 

a) Zaposlen za določen čas; 

b) Zaposlen za nedoločen čas; 

c) Iščem zaposlitev; 

d) Zaposlitev preko avtorskih pogodb, študentskega servisa ipd.; 

e) Drugo, kaj __________________ 

 

2) Kako dolgo je trajala vaša najdaljša brezposelnost? 

a) Do 1 meseca 

b) 1 mesec–3 mesece 

c) 3 mesece–6 mesecev 

d) 6 mesecev–1  leta 

e) Več kot eno leto 

 

3) Kako iščete zaposlitev? 

a) Prevladujoče sam; 

b) Večinoma mi pomagajo drugi; 

c) Trenutno ne iščem zaposlitve. 

 

4) Na kakšen način iščete zaposlitev (možnih je več odgovorov)? 

a) Na Zavodu za zaposlovanje, zaposlitvenih agencijah, portalih, zaposlitvenih 

sejmih ipd.; 

b) Naključno pošiljanje ponudb; 

c) Preko znancev; 

d) Telefonski ali osebni stik z delodajalcem;  

e) Drugo, kaj ______________ 

 



 

 

 

5) Kako se prijavljate na prosta delovna mesta (možnih je več odgovorov)? 

a) Osebno v podjetju ali po telefonu; 

b) Pisno po elektronski pošti ali preko obrazca na spletni strani podjetja; 

c) Pisno po navadni pošti; 

d) Drugo, kaj ______________ 

 

6) Kaj navadno vsebuje vaša pisna vloga (možen je samo en odgovor)? 

a) Samo življenjepis; 

b) Prošnjo za zaposlitev; 

c) Prošnjo za zaposlitev in življenjepis; 

d) Prijavo na delovno mesto; 

e) Prijavo na delovno mesto in življenjepis; 

f) Motivacijsko pismo; 

g) Motivacijsko pismo in življenjepis; 

h) Drugo, kaj ___________________ 

 

7) S čim si pomagate pri pisanju prijave in življenjepisa (1 nikoli, 5 vedno)? 

a) S pridobljenim šolskim znanjem;     1 2 3 4 5 

b) Z znanjem pridobljenim na delavnicah;    1 2 3 4 5 

c) Preko vzorcev in smernic, ki jih najdem na internetu;  1 2 3 4 5 

d) Drugo, kaj ___________________     1 2 3 4 5 

 

8) Ali vašo prijavo pregleda lektor? 

a) Da, plačam; 

b) Da, prijatelji; 

c) Ne, sam sem lektor; 

d) Ne, ni lektorirano. 

  

9) Ali pred pisanjem prijave za zaposlitev poizvedujete o podjetju/delovnem mestu (1 

nikoli, 5 vedno)?   

a) Pred pisanjem pregledam spletno stran podjetja;   1 2 3 4 5 

b) Pred prijavo obiščem podjetje;      1 2 3 4 5 

c) Pokličem v podjetje;       1 2 3 4 5 

d) O podjetju se pozanimam pri prijateljih;     1 2 3 4 5 



 

 

 

e) Drugo, kaj ____________      1 2 3 4 5 

 

10) Ali v prijavo za zaposlitev vključite »poizvedbe«, ki ste jih opravili o podjetju/delovnem 

mestu? 

a) Da, vedno; 

b) Da, občasno; 

c) Ne, nikoli; 

d) Drugo, kaj ________________ 

 

11) Kolikšen odstotek teksta na prijavi za zaposlitev prilagodite podjetju/razpisanemu 

delovnemu mestu? 

a) Do 10 % teksta na prijavi je spremenjenega; 

b) Do 30 % teksta na prijavi je spremenjenega; 

c) Do 50 % teksta na prijavi je spremenjenega; 

d) Do 70 % teksta na prijavi je spremenjenega; 

e) Nad 70 % (praktično napišem vedno nov spremni dopis). 

 

12) Spol: 

a) Moški  

b) Ženski 

 

13) V katero starostno skupino spadate? 

a) Do 30 let; 

b) 31 – 40 let; 

c) 41 – 50 let; 

d) 51 let in več. 

 

14) Regija vašega stalnega prebivališča: 

a) Gorenjska regija 

b) Goriška regija 

c) Jugovzhodna Slovenija 

d) Koroška regija 

e) Obalno-kraška regija 

f) Osrednjeslovenska regija 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Gorenjska_regija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gori%C5%A1ka_regija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Jugovzhodna_Slovenija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Koro%C5%A1ka_regija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Obalno-kra%C5%A1ka_regija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Osrednjeslovenska_regija


 

 

 

g) Podravska regija 

h) Pomurska regija 

i) Posavska regija 

j) Primorsko-notranjska regija 

k) Savinjska regija 

l) Zasavska regija 

 

15) Vaša dokončana izobrazba: 

a) Osnovna šola; 

b) Poklicna šola; 

c) Srednja šola (tehnična, gimnazija); 

d) Višja šola; 

e) Visoka šola (VS/UNI); 

f) Magisterij; 

g) Doktorat. 

 

16) Koliko vas živi v skupnem gospodinjstvu? 

Vpišite število oseb vključno z vami: _________ 

 

17) Kdo živi z vami v skupnem gospodinjstvu? 

a) Sam/a; 

b) Jaz in partner/ka; 

c) Jaz z otroki; 

d) Jaz, partner/ka in otroci; 

e) Drugo, kaj ________ 

 

18) Kolikšen je skupni neto mesečni dohodek celotnega gospodinjstva? 

a) Do 500,00€; 

b) 501,00€ - 1.000,00€; 

c) 1.001,00€ - 1.500,00€; 

d) 1.501,00€ - 2.000,00€; 

e) 2.001,00€ - 3.000,00€; 

f) Več kot 3.001,00€   

https://sl.wikipedia.org/wiki/Podravska_regija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pomurska_regija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Posavska_regija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Primorsko-notranjska_regija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Savinjska_regija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zasavska_regija


 

 

 

Priloga 2: Dopis za anketirance in posrednike 
 

Spoštovani! 

 

Sem Mateja Novak Škorc. V okviru izdelave končne naloge na FUDŠ raziskujem prvo pisno 

komunikacijo s potencialnim delodajalcem – prijave za zaposlitev, ki jih pošiljajo brezposelni 

kot tudi zaposleni iskalci zaposlitve. Pri tem bi potrebovala Vašo pomoč. Zelo bi Vam bila 

hvaležna, če bi anketo, ki sem jo pripravila s spletnim orodjem 1ka in je dostopno na naslednji 

povezavi https://www.1ka.si/a/135799, posredovali iskalcem zaposlitve, ki jih imate v vaših 

bazah (dopis za reševalce ankete prilagam spodaj). 

 

V zameno Vam, v kolikor boste želeli, po zaključku raziskave pošljem rezultate.  

 

Zahvaljujem se Vam za sodelovanje in prosim za povratno informacijo o Vaši odločitvi. 

 

S spoštovanjem,  

Mateja Novak Škorc 

 

Spoštovani iskalci zaposlitve (zaposleni in brezposelni)! 

 

Klik na spodaj objavljeno povezavo, vas pripelje do ankete, ki raziskuje prijave za zaposlitev. 

Prednost za vas, da jo rešite je, da morda pridobite idejo kako izboljšati vašo prijavo in 

hkrati pomagate meni, študentki magistrskega študijskega programa na FUDŠ, da raziščem 

raznolikost prijav in razrešim nekatere hipoteze.  

 

Iskreno vam bom hvaležna, ko boste anketo izpolnili v celoti. Izpolnjevanje vam bo vzelo 3 

minute. Anketa bo aktivna do ponedeljka 31. julija 2017. 

 

Vaše mnenje je pomembno, noben izbrani odgovor ni napačen.  

 

https://www.1ka.si/a/135799   

 

Zahvaljujem se Vam za Vaše mnenje! 

Mateja Novak Škorc  

https://www.1ka.si/a/135799
https://www.1ka.si/a/135799


 

 

 

  



 

 

 

Priloga 3: Naslovi poslanih anket 
 

Anketa je bila poslana na naslednje e-naslove: 

 

1. gpzrsz@ess.gov.si 

2. gpzrszcelje@ess.gov.si 

3. gpzrszkoper@ess.gov.si 

4. gpzrszkranj@ess.gov.si 

5. gpzrszljubljana@ess.gov.si 

6. gpzrszmaribor@ess.gov.si 

7. gpzrszmurskasobota@ess.gov.si 

8. gpzrsznovagorica@ess.gov.si 

9. gpzrsznovomesto@ess.gov.si 

10. gpzrszptuj@ess.gov.si 

11. gpzrszsevnica@ess.gov.si 

12. gpzrsztrbovlje@ess.gov.si 

13. gpzrszvelenje@ess.gov.si 

14. kontaktni.center@ess.gov.si 

15. celje@adecco.si 

16. koper@adecco.si 

17. kranj@adecco.si 

18. ljubljana@adecco.si 

19. maribor@adecco.si 

20. novomesto@adecco.si 

21. delo@axent.si 

22. info@advise.si 

23. info@atama.si  

24. info@hill-int.si 

25. info@kadrovanje.com 

26. info@kariera.si 

27. info@manpower.si 

28. info@mojazaposlitev.si 

29. info@naton.si  

30. info@trescon.si 

31. info@zaposlitev.info 

32. info@zaposlitev1a.com 

33. infoslovenia@trenkwalder.com 

34. kadis@kadis.si 

35. office@competo.si 

36. office@powerserv.si 

37. podpora@mojedelo.com  

38. profil@profil-group.com  

39. zaposlitev@tagro.si  

40. tomaz@gorec.si 

41. mediana@mediana.si 

42. info@valicon.net 

 

Anketa je bila objavljena v naslednjih spletnih forumih: 

43. Pod svojo streho: http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=26&t= 

69813&p=813750#p813750 

44. Avtomobilizem:  https://www.avtomobilizem.com/forum/viewtopic.php?f=37&t=1086 

08&p=1736509&hilit=anketa#p1736509 

45. Slo-tech: https://slo-tech.com/forum/t704420#crta 

 

 

mailto:delo@axent.si
mailto:info@advise.si
mailto:info@hill-int.si
mailto:info@kadrovanje.com
mailto:info@manpower.si
mailto:info@trescon.si
mailto:info@zaposlitev.info
mailto:info@zaposlitev1a.com
mailto:infoslovenia@trenkwalder.com
mailto:kadis@kadis.si
mailto:office@powerserv.si
mailto:profil@profil-group.com
mailto:mediana@mediana.si
https://slo-tech.com/forum/t704420#crta


 

 

 

Anketa je bila objavljena v naslednjih Facebook skupinah: 

46. Alu felge i gume kupi.prodaj: https://www.facebook.com/groups/1473397359586011 

/?ref=notif&notif_t=group_r2j_approved&notif_id=1500354195321422 

47. Avto deli Kupujem/Prodajam: https://www.facebook.com/groups/542797629131182/ 

48. AvtoAkustika.com: https://www.facebook.com/groups/avtoakustika/?ref=notif&notif 

_t=group_r2j_approved&notif_id=1500349689753785 

49. AVTOMOBILI PO DELIH: https://www.facebook.com/groups/AVTOMOBILI.PO 

.DELIH/?fref=ts 

50. BMW GS Slovenia: https://www.facebook.com/groups/1505648246420589/?notif_t= 

group_r2j_approved&notif_id=1500299456247334 

51. Bmw SLO: https://www.facebook.com/groups/386869324685514/?ref=notif&notif_ 

t=group_r2j_approved&notif_id=1500329291481976 

52. Bolšjak - POSAVJE: https://www.facebook.com/groups/376704532355703/ 

53. Brezposelni, pomagajmo si pri iskanju zaposlitve: https://www.facebook.com 

/groups/247385892115360/?fref=ts 

54. BUTIK SAMO ZA ŽENSKE kupi/prodaj/menjaj: https://www.facebook. 

com/groups/192383957607801/#_=_ 

55. CENITVE TRAKTORJEV AB d.o.o.: https://www.facebook.com/groups 

/616740605051630/ 

56. Delo, kariera, zaposlitev: https://www.facebook.com/groups/609682135815200/? 

notif_t=group_r2j_approved&notif_id=1500301507648583 

57. facebook Kariera: https://www.facebook.com/groups/371366389570761/?ref= 

group_browse_new 

58. Historiki, histeriki, istoričari, zgodovinarji in ostali brezposelni: https://www.facebook. 

com/groups/196065230439631/ 

59. IGRAČE ZA OTROKE, KUPIM, PRODAM: https://www.facebook.com/groups/ 

506866586033884/#_=_ 

60. Iščem / nudim zaposlitev: https://www.facebook.com/groups/220852931372367/? 

notif_t=group_r2j_approved&notif_id=1500274400670829 

61. Kmetijstvo - Oglasi: https://www.facebook.com/groups/1791196214479487/ 

62. kupi-prodaj SAMO ZA ŽENSKE: https://www.facebook.com/groups/ 

1396312513976537/#_=_ 

63. MAMI MARKET - prodaj,kupi, brez pravil: https://www.facebook.com/groups/ 

553649291464715/#_=_  

https://www.facebook.com/groups/1473397359586011/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/avtoakustika/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/386869324685514/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/247385892115360/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/616740605051630/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/1791196214479487/?ref=group_header


 

 

 

64. Mamice <3: https://www.facebook.com/groups/358567460929751/?fref=ts 

65. Mamice čvekamo: https://www.facebook.com/groups/381897928648467/?fref=ts 

66. Mamice: https://www.facebook.com/groups/200859493266179/?fref=nf 

67. Mamice: https://www.facebook.com/groups/200859493266179/?fref=ts 

68. Minecraft Slo: https://www.facebook.com/groups/224419284252050/?notif_ 

t=group_r2j_approved&notif_id=1500286279875185 

69. NASVETI ZA NARAVNO VRTNARJENJE: https://www.facebook.com/groups/ 

140537082733436/?ref=ts&fref=ts 

70. Nori na gobe in druge naravne dobrote: https://www.facebook.com/groups/ 

628624100494441/?notif_t=group_r2j_approved&notif_id=1500290819054963 

71. Nosečka bolšnjak: https://www.facebook.com/groups/378627908953288/?fref=ts 

72. nudim/iščem ZAPOSLITEV : https://www.facebook.com/groups/1498521197 

054628/?notif_t=group_r2j_approved&notif_id=1500302431085922 

73. OD ROJSTVA DO DEKLIŠKIH LET OBLAČILA IN OBUTEV: https://www. 

facebook.com/groups/1491607104391656/ 

74. Oglasi KONJI in KONJENIŠKA OPREMA: https://www.facebook. 

com/groups/180837258769821/?ref=ts&fref=ts 

75. Otroška in Nosečniška Oblačila,Oprema - PRODAM/KUPIM: https://www.facebook. 

com/groups/967073326650369/#_=_ 

76. otroški bolšjak :) - podarim, menjam, prodam, kupim: https://www.facebook 

.com/groups/227183524012016/?fref=ts 

77. POCENI FOTO OPREMA: https://www.facebook.com/groups/poceni/?ref=br_rs 

78. PODARIM oz. PRODAM - OTROŠKA OPREMA, OTROŠKE OBLEKICE, 

OTROŠKE IGRAČE: https://www.facebook.com/groups/otroskaoprema/?fref=ts 

79. Podarimo vse od A do Z!!!: https://www.facebook.com/groups/503900709622937/ 

80. PODARIMO! ♥MENI,TEBI, VSEM!!! ♥: https://www.facebook.com/groups 

/1179463938792276/?notif_t=group_r2j_approved&notif_id=1500233429371439 

81. Podarimo: https://www.facebook.com/groups/207443789437934/?fref=ts 

82. Posavčki 2013: https://www.facebook.com/groups/602220919875569/?fref=ts 

83. PRODAJA VSEGA PO MALEM: https://www.facebook.com/ 

groups/417582181637733/#_=_ 

84. Prodaja, nakup; fantovska otroška oblačila: https://www.facebook.com/ 

groups/382117931956865/#_=_ 

https://www.facebook.com/groups/381897928648467/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/200859493266179/?fref=ts


 

 

 

85. PRODAM - KUPIM... OTROSKO opremo, oblacila, igrace: https://www.facebook. 

com/groups/353743621320737/#_=_ 

86. RABLJENA H&M OBLAČILA: https://www.facebook.com/groups/ 

463588767074853/#_=_ 

87. RABLJENA NEXT OBLAČILA: https://www.facebook.com/groups/ 

875516019128329/#_=_ 

88. Rabljena oblačila in obutev,oprema, igrače...: https://www.facebook.com/groups/ 

154967338015440/#_=_ 

89. Rabljena oblačila vseh vrst: https://www.facebook.com/groups/ 

204522542995225/#_=_ 

90. Rabljena vozila, pnevmatike, platišča, rezervni deli. KUPIM, PRODAM.: 

https://www.facebook.com/groups/721004744611014/?ref=notif&notif_t=group_r2j_a

pproved&notif_id=1500291444610564 

91. SLO MOTORISTI: https://www.facebook.com/groups/509066659106719/?fref=ts 

92. Slo. bikerji & ljubitelji 4x koles, DH koles, BMX,....: 

https://www.facebook.com/groups/439820312713977/ 

93. Slovenski developerji: https://www.facebook.com/groups/272812582821861/ 

?ref=notif&notif_t=group_r2j_approved&notif_id=1500280706996291 

94. Slovensko Kmetijstvo in Gozdarstvo: https://www.facebook.com/ 

groups/325714614277564/ 

95. slowenia kmetijstvo-landwirtschaft: https://www.facebook.com/groups/4726628028 

39696/ 

96. TOMOS (tržnica): https://www.facebook.com/groups/588333811185033/?notif_t= 

group_r2j_approved&notif_id=1500310575357192 

97. tomos tuning !!: https://www.facebook.com/groups/178716612235600/? 

hc_ref=ARTE4LW9Gu7aEJZYCL7h08Gh84Gzwb365nZ2U1YMD2t3BKE1_85N4K

E7g8a5-n2LXM8 

98. UPOKOJENCI: https://www.facebook.com/groups/230589597043999/?notif_t=group 

_r2j_approved&notif_id=1500274523742545 

99. VAG Familia 386: https://www.facebook.com/groups/1403248876569983/?fref=ts 

100. Vegetarijanci, vegani, presnojedci, ...: https://www.facebook.com/groups/ 

102831523178809/?fref=ts 

101. Vojak.si: https://www.facebook.com/groups/sbpteam/?fref=ts 

https://www.facebook.com/groups/439820312713977/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/325714614277564/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/472662802839696/?ref=group_header


 

 

 

102. Vozički, avtosedeži in lupince: https://www.facebook.com/groups/591435 

780875801/#_=_ 

103. VSE DO 2€ in nič več :): https://www.facebook.com/groups/4626413 70493386/#_=_ 

104. VSE ZA OTROKA: https://www.facebook.com/groups/1398505973766 176/#_=_ 

105. zasavje-vape (18+): https://www.facebook.com/groups/1421976137867435/ 

  

https://www.facebook.com/groups/1421976137867435/?ref=group_header


 

 

 

  



 

 

 

Priloga 4: Posnetek zaslona objav posrednikov na uradnem Facebook profilu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

Priloga 5: Posnetek zaslona statusa ankete na dan 7. avgust 2017 
 


