
 

 

 

LAS Goričko 2020 sodeluje v projektu Sodelovanja LAS z nazivom Digitalne rešitve ZA izzive podeželja, ki je 
sofinanciran s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru 
Programa razvoja podeželja 2014-2020. 

Računalniška in digitalna pismenost sta danes postali osnovni znanji, njuno potrebni za razvoj posameznika na vseh 
področjih. Še večji pomen pa imajo ta znanja na odmaknjenih območjih našega podeželja, saj so potrebna za lažje 
zaposlovanje, komuniciranje, iskanje informacij ter vodenje kmetijskega gospodarstva in s tem povezane birokracije. V 
okviru operacije bomo izvajali BREZPLAČNA računalniška usposabljanja v manjših skupinah, ki bodo vam, prebivalcem 
območja LAS Goričko 2020 tako vsebinsko kot prostorsko blizu in se boste vanje lahko vključevali tudi tisti, ki do sedaj 
niste imeli te možnosti. 

Na vas se obračamo s prošnjo za izpolnitev ANKETNEGA VPRAŠALNIKA o stanju socialne vključenosti na podeželju z 
vidika računalniške pismenosti in uporabe IKT ter o izobraževalnih potrebah podeželskega prebivalstva na področju 
pridobivanja računalniških znanj, na podlagi katerega bomo naredili analizo stanja, ki bo podlaga za oblikovanje 
izobraževalnih sklopov. 

 

SPLOŠNI PODATKI 

 

1. Spol (označite): 
� Ženski 
� Moški 

 

2. Kraj bivanja (navedite): 
� ____________________________ 

 

3. Starostna skupina (označite): 
� do 29 let 
� 30 – 45 let 
� 46 – 65 let 
� nad 65 let 

 

4. Dosežena izobrazba (označite): 
� Nedokončana osnovna šola 
� Dokončana osnovna šola 
� Nižja poklicna ali poklicna šola 
� Srednja šola 
� Višja šola 
� Visoka ali univerzitetna izobrazba 
� Specializacija, magisterij, doktorat 

 

5. Trenutni status (označite): 
� Dijak ali študent 
� Zaposlen ali samozaposlen 
� Brezposeln 
� Kmet 
� Upokojenec 
� Gospodinja 
� Drugo:________________________ 

 



 

 

 

UPORABA IKT IN IZOBRAŽEVALNE POTREBE 

 

1. S kakšno dopolnilno dejavnostjo se ukvarjate (označite): 
� Predelava primarnih kmetijskih pridelkov 
� Predelava gozdnih lesnih sortimentov 
� Prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij 
� Vzreja in predelava vodnih organizmov 
� Turizem na kmetiji 
� Dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki 
� Predelava rastlinskih odpadkov ter proizvodnja in prodaja energije iz obnovljivih virov 
� Storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo ter ročna dela 
� Svetovanje in usposabljanje v zvezi s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo 
� Socialno-varstvene storitve 

 

2. Ali imate v vašem gospodinjstvu računalnik in dostop do njega (označite)? 
� Da 
� Ne 

 
 

3. Kako pogosto uporabljate računalnik (označite)? 
� Večkrat na dan 
� Enkrat na dan 
� Vsaj enkrat na teden (vendar ne vsak dan) 
� Vsaj enkrat na mesec (vendar ne vsak teden) 
� Manjkrat kot enkrat na mesec 

 
4. Katere druge informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) še uporabljate (označite)? 

� Ne uporabljam drugih IKT 
� Tablični računalnik 
� Pametni telefon 
� Drugo:______________________ 

 

5. Ali se pri uporabi računalnika srečujete s težavami (označite)? 
� Da 
� Ne 

 
6. Če ste pri prejšnjem vprašanju označili DA, s katerimi težavami se srečujete (označite)? 

� Previsoki stroški opreme in dostopa do interneta 
� Nedostopnost 
� Nimam dovolj znanja 
� Pomanjkanje motivacije 
� Drugo:______________________ 
 

7. Ali vidite prednosti pri uporabi računalnika in interneta za vašo dejavnost (označite)? 
� Da 
� Ne 
 
 



 

 

 
8. Če ste pri prejšnjem vprašanju označili DA, katere so te prednosti? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

9. Imate svojo spletno stran ali sodelujete na kateri od skupnih spletnih strani za promocijo 
lokalnih produktov ali storitev (označite)? 
� Imam svojo spletno stran 
� Sodelujem na eni izmed skupnih strani 
 

10.  Ali se poslužujete prodaje preko spleta (označite)? 
� Da 
� Ne 

 
11.  Če je odgovor na 10. vprašanje da, na kakšen način (označite)? 

� Svoja spletna trgovina 
� Skupne spletne strani, ki nudi organizacijo pri prodaji oz. skupno dostavo 
� Drugo: ______________________ 
 

12.  Če je odgovor na 10. vprašanje ne, kaj je vzrok za to (opišite)? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

13.  Katera družbena omrežja uporabljate (označite)? 
� Ne uporabljam 
� Facebook 
� Instagram 
� Youtube 
� Twitter 
� Pinterest, 
� Linkedln 
� Drugo: _______________________ 
 

14.   Kaj pa mobilni marketing (označite)? 
� Ne uporabljam 
� SMS 
� MMS 
� QR kode 
� Drugo: ______________________ 

 

15. Katere e-storitve uporabljate? 
� Ne uporabljam 
� E-poslovanje (obrazci, forum) 
� E-PRP Vnos vlog 
� E-PRP Vnos zahtevkov 
� Zunanja trgovina 
� E-storitve za enostavno in hitro kreiranje računov 
� Drugo:______________________ 



 

 

16.   Na katerih splošnih računalniških področjih, bi se bili pripravljeni dodatno usposabljati 
(možnih je več odgovorov): 
� Osnove uporabe računalnika 
� Delo v okolju Windows 
� Oblikovanje besedil (Word,…) 
� Delo s podatki, tabelami, grafi (Excel,…) 
� Uporaba interneta 
� Drugo: ____________________ 

 
 

17. Katera bolj specifična računalniška znanja bi vas zanimala oz. bi vam koristila (možnih je 
več odgovorov): 

� Izdelava ali urejanje spletnih strani 
� Uporaba zunanjih pomnilnikov (USB ključ, zunanji disk,…) 
� Uporaba e-storitev (npr. e-Davki, e-Naročanje, e-Uprava, spletna banka, e-trgovine, e-

poročanje) 
� Uporaba pametnega telefona 
� Uporaba bankomata 
� Uporaba tabličnega računalnika 
� Socialna omrežja (Facebook, Instagram, Skype, …) 
� Računalništvo v oblaku (storitve ki jih ponuja Google,…) 
� Uporaba različnih mobilnih aplikacij in pripomočkov na telefonu 
� Fotografiranje, snemanje video vsebin, obdelava 
� Varnost in obnašanje na internetu 
� Računalniški programi za vodenje financ, projekta 
� Kako najti podatke razpisih, subvencijah, izobraževanjih,… 
� Oglaševanje in prodaja s pomočjo spleta 
� Izdelava ravninskih načrtov in prostorskih risb (2D in 3D oblikovanje) 
� Računalniško oblikovanje (izdelava letakov, vizitk, predstavitev…) 
� Uporaba spletnih zemljevidov in načrtovalnikov poti 
� Spletne shrambe podatkov (Dropbox,…) in pošiljanje večjih količin podatkov 
� Drugo:___________________________________ 

 

18. Iz kakšnega razloga bi se bili pripravljeni udeležiti računalniškega usposabljanja 
(označite): 

� Da bi bilje, lažje opravljal/a delo ali si izboljšal/a karierne možnosti 
� Da bi bilo manj verjetno, da izgubim delo 
� Da bi imel /a boljše možnosti, da dobim službo ali menjam zaposlitev 
� Da bi odprl/a lastno dejavnost 
� Da bi pridobil/a znanja, veščine, ki bi mi koristila v vsakdanjem življenju 
� Ker me to področje zanima 
� Da bi spoznal/a nove ljudi, zaradi druženja in zabave 

 

19. Koliko ur naj bi obsegal posamezen tečaj (označite): 
� Kratki tečaj do 10 ur 
� Od 10 do 20 ur 
� Od 20 do 40 ur 
� Po dogovoru 



 

 

20. Na kateri lokaciji bi obiskovali tečaj če bi bila možnost (možnih je več odgovorov): 
� V Bistri hiši Martjanci 
� V naselju v katerem živim 
� V bližnji vasi ali naselju 
� Drugo: _______________________________ 

 

21. Kateri termin bi bil za vas najugodnejši (možnih je več odgovorov): 
� Dopoldan 
� Popoldan 
� Ob vikendih 
� Drugo: ________________ 

 

22. Kako pogosto bi želeli, da bi tečaj potekal (možnih je več odgovorov): 
� 1-krat tedensko 
� 2-krat tedensko 
� Intenzivni tečaj (kdaj in kolikokrat tedensko): _________________________ 
� Drugo:_______________________________ 

 

23. Kako bi si želeli biti informirani o računalniških izobraževanjih, ki jih bomo izvajali 
(možnih je več odgovorov): 

� S sprotnimi aktualnimi obvestili v medijih (lokalni radio, časopis,…) 
� Na spletni strani LAS Goričko 2020 
� Preko družbenih omrežij (npr. FB strani ali FB skupine,…) 
� Plakati, letaki 
� Preko lokalnega društva, krajevne skupnosti 
� Preko e-pošte 
� Drugo:____________________________________________ 

 

24. Nam želite sporočiti še kaj kar bi lahko pripomoglo k oblikovanju programov in s tem k 
vašemu zadovoljstvu? 
 

_______________________________________________________________________________ 

 

Zahvaljujemo se vam za vaše sodelovanje. 

 
 
 

 


