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Računsko sodišče je izvedlo revizijo, da bi preverilo, ali so bili Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
(v nadaljevanju: MIZŠ), Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: MK), Zavod Republike Slovenije za šolstvo 
(v nadaljevanju: ZRSŠ) in Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) v obdobju 
od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018 učinkoviti pri razvijanju bralne pismenosti otrok. 
 
Bralna pismenost je prepoznana kot ključna kompetenca, ki posamezniku omogoča vključevanje 
v socialno okolje, osebno izpopolnitev in osebni razvoj. Predstavlja temelj za razvoj vseh ostalih 
pismenosti. Osredotoča se na vlogo branja pri posameznikovi pismenosti in predstavlja splet znanj, 
spretnosti in odnosov, ki se začnejo oblikovati že v zgodnjem otroštvu v okviru družine in se kasneje 
nadgrajujejo v okviru vzgojno-izobraževalnega sistema ter družbenega okolja. 
 
Republika Slovenija sodeluje v več mednarodnih raziskavah, ki preverjajo izobraženost učencev po 
mednarodno usklajenih standardih (raziskave TIMSS, PIRLS, PISA, ICCS, ICILS, TALIS in druge), od 
katerih sta z razvijanjem bralne pismenosti otrok neposredno povezani predvsem PIRLS in PISA. PIRLS 
se izvaja v 5-letnih ciklih pri otrocih, ki so zaključili 4 leta šolanja (in so stari približno 10 let), PISA se 
izvaja v 3-letnih ciklih pri 15-letnikih. Starost 15 let je v Republiki Sloveniji praviloma starost ob zaključku 
obveznega osnovnošolskega izobraževanja in mejnik, ko se morajo otroci odločiti o nadaljevanju šolanja 
ali vstopu na trg dela.  
 
Strategija razvoja Slovenije 2030 kot krovni razvojno-strateški dokument Republike Slovenije vsebuje tudi 
kazalnik uspeha, ki je neposredno povezan z dosežkom slovenskih otrok v mednarodni raziskavi PISA, 
v kateri se poleg znanja matematike in naravoslovja ugotavlja tudi raven bralne pismenosti. 
 
Dosežena raven bralne pismenosti slovenskih 15-letnkov je bila leta 2018 v povprečju praktično enaka kot 
leta 2006. Znižanje povprečnega dosežka pri bralni pismenosti otrok v letu 2018 glede na leto 2015 je 
rezultat znižanja dosežkov na vseh 6 ravneh mednarodne lestvice, največ pa na drugi, tretji in četrti ravni. 
Večji je odstotek otrok, ki ne dosegajo 2 najnižjih ravni od skupaj 6, in sicer je takih 18 %, s čimer 
zaostajamo za ciljem 15 % iz programa Evropske unije Izobraževanje 2020. Z devetim mestom med 
28 državami članicami Evropske unije tudi ne dosegamo kazalnika uspešnosti iz Strategije razvoja 
Slovenije 2030, uvrstitve v zgornjo četrtino držav. Leta 2018 je bilo tudi zadovoljstvo slovenskih otrok pri 
branju glede na podatke iz leta 2009 pod povprečjem zadovoljstva otrok v državah članicah Organizacije 
za gospodarsko sodelovanje in razvoj. Republika Slovenija sodi med države, v katerih so razlike med 
učenci iz socialno in ekonomsko bolj in manj ugodnih okolij med manjšimi. Ne velja pa to za dosežke 
učencev z migrantskim ozadjem. Razlika med spoloma v Republiki Sloveniji ostaja relativno velika in je 
med največjimi v državah članicah Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj. 
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Skrb za jezik in razvijanje bralne pismenosti sega na področja različnih resorjev, največji obseg aktivnosti 
in financiranja pa sodi v pristojnost MIZŠ, MK, ZRSŠ in JAK. Na MIZŠ razvijanje bralne pismenosti 
otrok sodi predvsem v okvir nalog Sektorja za razvoj izobraževanja, ZRSŠ pa v prvi vrsti opravlja 
razvojno in svetovalno delo za strokovne delavce ter vodstva vrtcev in šol, Služba za slovenski jezik 
pri MK je koordinator slovenske jezikovne politike, naloga JAK pa je, vsaj glede na pravne podlage, 
zagotavljati pogoje za razvoj bralne kulture. Bralna kultura je sicer pomemben ozadenjski dejavnik 
razvijanja bralne pismenosti, vendar pojem po oceni računskega sodišča ni ustrezno opredeljen, prav tako 
niso nikjer opredeljeni pogoji, ki naj bi jih JAK zagotavljala za njen razvoj  
 
V vseh dosedanjih nacionalnih programih za kulturo je slovenskemu jeziku namenjeno samostojno 
poglavje, znotraj katerega ima prepoznaven položaj tudi bralna pismenost. V Resoluciji o Nacionalnem 
programu za kulturo 2014–2017 je razvijanje bralne pismenosti obravnavano v okviru področij knjižnična 
dejavnost, slovenski jezik in kulturno-umetnostna vzgoja. Jezikovna politika je bila v obdobju, na katero se 
nanaša revizija, začrtana v Resoluciji o Nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018, 
aktivnosti in cilji v zvezi z razvijanjem bralne pismenosti pa predvsem v Akcijskem načrtu za jezikovno 
izobraževanje kot izvedbenem dokumentu resolucije. Leta 2006 je bila sprejeta prva Nacionalna strategija 
za razvoj pismenosti.  
 
S splošnim družbenim in tehnološkim razvojem so se zahteve v zvezi z bralno pismenostjo posameznikov 
spremenile, zato je bilo treba strategijo posodobiti. MIZŠ je s tematskim posvetom februarja 2014 začelo 
proces priprave Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti, ki do konca leta 2018 še ni bil končan. 
Vlada Republike Slovenije je Nacionalno strategijo za razvoj bralne pismenosti za obdobje 2019–2030 kot 
večpodročni dokument razvojnega načrtovanje sprejela decembra 2019.  
 
Sekundarne študije na podlagi podatkov iz raziskav in projektov so pokazale, da je treba za izboljšanje 
bralne pismenosti otrok zagotoviti sistemske pogoje na ravni države. Ti pogoji so dostopna in kakovostna 
predšolska vzgoja, javna in brezplačna osnovna šola s kakovostno šolsko knjižnico ter razvit sistem 
splošnih knjižnic. MIZŠ, MK, ZRSŠ in JAK v obdobju, na katero se nanaša revizija, niso sodelovali na 
način, da bi pri načrtovanju svojih aktivnosti pristopili k razvijanju bralne pismenosti otok celostno, 
izkoristili razpoložljivo znanje in izkušnje ter vzpostavili učinkovit prenos strokovnih dognanj in 
prepoznanih dobrih praks. 
 
Leta 2015 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu, s katerim so šolske 
knjižnice postale sestavni del javne službe na področju vzgoje in izobraževanja ter bile v celoti prenesene v 
pristojnost MIZŠ. Namen teh sprememb je bil šolske knjižnice veliko bolj vpeti v šolski sistem, saj so 
šolske knjižnice najpomembnejši dejavnik pri zmanjševanju razlik med otroci pri dostopu do bralnih 
gradiv. Glede na rezultate mednarodnih raziskav računsko sodišče ocenjuje, da je bila vloga šolskih 
knjižnic v obdobju, na katero se nanaša revizija, spregledana in da niso bile izkoriščene vse možnosti za 
sistemsko razvijanje bralne kulture in z njo bralne pismenosti otrok v okviru obveznega osnovnega 
šolanja, kar vpliva tudi na bolj izenačene nadaljnje karierne možnosti otrok ne glede na njihov status. 
Mreža splošnih knjižnic v Republiki Sloveniji v obdobju, na katero se nanaša revizija, tudi ni dosegala 
standardov za splošne knjižnice, in sicer v zvezi z geografsko dostopnostjo, kakovostjo in strukturo 
knjižničnih zbirk, opremljenostjo z računalniki, delovnimi pogoji in prostorom za usposabljanje in 
izobraževanje. Iz Evalvacije Strategije razvoja slovenskih splošnih knjižnic iz leta 2016 je mogoče razbrati, 
da je slabo stanje predvsem v razmerjih med splošnimi knjižnicami in lokalnimi skupnostmi predstavljalo 
nevarnost, da bi mreža splošnih knjižnic začela razpadati. Podobno velja tudi za razmerje med splošnimi 
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knjižnicami in državo, ker v zakonodaji delež sofinanciranja knjižničnega gradiva, ki je obveznost države, 
ni določen.  
 
Računsko sodišče je izreklo mnenje, da so bili MIZŠ, MK, ZRSŠ in JAK delno učinkoviti pri razvijanju 
bralne pismenosti otrok v Republiki Sloveniji, in podalo vrsto priporočil za izboljšanje poslovanja 
v prihodnje, ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila. 
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Revidirali smo učinkovitost poslovanja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za 
kulturo, Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in Javne agencije za knjigo Republike Slovenije pri 
načrtovanju in izvajanju aktivnosti, ki so namenjene razvijanju bralne pismenosti otrok1 v Republiki Sloveniji 
v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018.  
 
Revizijo smo izvedli na podlagi Zakona o računskem sodišču2 in Poslovnika Računskega sodišča 
Republike Slovenije3 ter v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi, ki jih določa Napotilo za 
izvajanje revizij4. Sklep o izvedbi revizije5 je bil izdan 8. 1. 2019, Sklep o spremembi Sklepa o izvedbi 
revizije6 pa 31. 1. 2019. 
 
Naša pristojnost je, da na podlagi izvedene revizije podamo opisno mnenje o učinkovitosti poslovanja 
MIZŠ, MK, ZRSŠ in JAK v delu, ki se nanaša na razvijanje bralne pismenosti otrok v obdobju, na katero 
se nanaša revizija. Revizijo smo načrtovali in izvedli tako, da smo pridobili zadostna in ustrezna zagotovila 
za izrek mnenja. 
 

1.1 Opredelitev revizije 
Revizija je opredeljena kot revizija smotrnosti poslovanja. Cilj revizije je izrek mnenja o učinkovitosti 
revidirancev pri načrtovanju in izvajanju aktivnosti, ki so bile namenjene razvijanju bralne pismenosti 
otrok v Republiki Sloveniji v obdobju, na katero se nanaša revizija. 
 
Pismenost je zgodovinsko, geografsko, kulturno in socialno določen pojem7, zato enoznačna in univerzalna 
opredelitev ni mogoča. S pismenostjo se danes ukvarjajo različne stroke in za razumevanje konceptov 

                                                      

1  V reviziji obravnavamo aktivnosti (ukrepe in projekte) revidirancev pri razvijanju bralne pismenosti otrok do konca 
osnovnošolskega izobraževanja, ko so otroci večinoma stari 15 let, zato s pojmom otroci razumemo osebe, stare do 

15 let. V slovenskem pravnem redu je otrok sicer oseba, ki še ni dopolnila 18 let (5. člen Družinskega zakonika; 

Uradni list RS, št. 15/17), vendar smo za potrebe revizije pojem otrok uporabljali za osebe do 15. leta starosti. 
2  Uradni list RS, št. 11/01 in 109/12. 
3  Uradni list RS, št. 91/01. 
4  Uradni list RS, št. 43/13. 
5  Št. 320-1/2019/2. 
6  Št. 320-1/2019/5. 
7  Obrazi pismenosti: Spoznanja o razvoju pismenosti odraslih, Javrh, P. (ur.), Andragoški center Republike Slovenije, 

Ljubljana, 2011 (v nadaljevanju: Obrazi pismenosti), 

[URL: https://arhiv.acs.si/publikacije/Obrazi_pismenosti.pdf], 27. 8. 2020. 

1. UVOD 
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pismenosti so bili razviti različni modeli8 z različnimi poudarki. Skupni imenovalec modelov pa so 
temeljne sestavine pismenosti, ki so: branje, poslušanje, govorjenje in pisanje. Bralna pismenost se posebej 
osredotoča na vlogo branja pri posameznikovi pismenosti.  
 
V reviziji bralno pismenost razumemo, kot je opredeljena v raziskavi PISA9, in sicer kot razumevanje, 
uporaba, razmišljanje o napisanem besedilu ter zavzetost ob branju tega, kar bralcu omogoča doseganje 
postavljenih ciljev, razvijanje lastnega znanja in potencialov ter sodelovanje v družbi. 
 
Bralna pismenost predstavlja splet znanj, spretnosti in odnosov, ki se začnejo oblikovati že v zgodnjem 
otroštvu v okviru družine in se kasneje nadgradijo v okviru vzgojno-izobraževalnega sistema ter 
družbenega okolja.  
 
Z bralno pismenostjo se ne ukvarja samo področje izobraževanja, temveč sega tudi na področja drugih 
resorjev. Različna področja človekovega delovanja zahtevajo tudi druge pismenosti (na primer 
matematična, naravoslovna, digitalna), ki pa vse izhajajo iz bralne pismenosti, saj je ta veščina tista, ki  
posamezniku – bralcu omogoča doseganje lastnih ciljev, razumevanje lastnega znanja in potencialov ter 
sodelovanje v družbi. 
 
Učinkovitost pri razvijanju bralne pismenosti otrok pomeni, da je razvijanje bralne pismenosti otrok 
v Republiki Sloveniji ustrezno načrtovano in da se aktivnosti (ukrepi in projekti) za razvijanje bralne 
pismenosti otrok izvajajo učinkovito. 
 
Da bi lahko izrekli mnenje, smo si zastavili glavno revizijsko vprašanje, ali je Republika Slovenija učinkovita pri 
razvijanju bralne pismenosti otrok. 
 
Odgovor na glavno revizijsko vprašanje smo pridobili z odgovori na naslednji podvprašanji: 

• ali so cilji in aktivnosti za razvijanje bralne pismenosti otrok ustrezno načrtovani; 
• ali so aktivnosti za razvijanje bralne pismenosti otrok učinkovite. 

 
Na zastavljena revizijska vprašanja smo odgovorili predvsem s proučevanjem podatkov, preverjanjem 
dokumentacije in aktov revidirancev ter intervjuji s predstavniki revidirancev in drugih deležnikov 
s področja revizije. 
 

                                                      

8  Obrazi pismenosti. 
9  Program mednarodne primerjave dosežkov učencev in učenk (angl.: Programme for International Student Assessment; 

v nadaljevanju: raziskava PISA) se izvaja pod okriljem Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj 

(v nadaljevanju: OECD), [URL: http://www.oecd.org/pisa/], 27. 8. 2020. 
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1.2 Predstavitev področja revizije 
Pismenost lahko opišemo kot sposobnost branja in pisanja ter zmožnost razumevanja vsakdanjih 
sporočil10. Bralna pismenost pa je v Evropski uniji prepoznana kot ključna kompetenca11, ki posamezniku 
omogoča vključevanje v socialno okolje, osebno izpopolnitev in osebni razvoj. Na doseganje čim višjih 
ravni različnih pismenosti na vseh področjih zasebnega in družbenega življenja vplivajo različni dejavniki, 
ki jih v nadaljevanju podrobneje predstavljamo. Skupaj pa ti dejavniki predstavljajo učinkovit družbeni 
okvir za razvijanje bralne pismenosti, ki se odraža v razvijanju kulture branja v družini, času šolanja, 
delovnem okolju, prostem času in drugod, v skrbi za dostopnost do knjig in drugega bralnega gradiva. 
Razvijanje bralne pismenosti je v Republiki Sloveniji predmet jezikovne politike. 

1.2.1 Razvoj jezikovne politike 

Ustava Republike Slovenije12 v 11. členu določa, da je uradni jezik v Republiki Sloveniji slovenščina. Na 
območjih občin, v katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, je uradni jezik tudi 
italijanščina ali madžarščina. Zdelo se je nesporno in samoumevno, da bo tej ustavni določbi sledila tudi 
aktivna jezikovna politika v Republiki Sloveniji13, vendar je sistematična skrb za slovenski jezik dobila 
konkretnejši izraz šele leta 2002, ko je bil sprejet Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo14 
(v nadaljevanju: ZUJIK). Ker ta ob bližajočem se članstvu Republike Slovenije v Evropski uniji ni 
vseboval dovolj jasnih ciljev in aktivnosti in ni poudaril potrebe po soodgovornosti vseh resorjev in Vlade 
Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada) kot celote za jezikovno politiko, je bil leta 2004 sprejet Zakon 
o javni rabi slovenščine15 (v nadaljevanju: ZJRS). Ta je izrecno določil, da Državni zbor Republike 
Slovenije (v nadaljevanju: državni zbor) na predlog vlade sprejme nacionalni program za jezikovno 
politiko, v katerem določi ukrepe za izvajanje nalog iz 4. člena ZJRS za naslednje 5-letno obdobje ter 

                                                      

10  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (v nadaljevanju: Unesco), Unesco Education 

Strategy 2014-2021, Paris, 2014, [URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000231288], 27. 8. 2020. 
Izhodišče Unescove opredelitve je funkcionalni model, ki proces in vsebino učenja branja in pisanja obravnava 

kot pripravo na delo, poklicno usposabljanje in povečevanje posameznikove produktivnosti, ki pa so mu bile 

v zadnjem desetletju dodane tudi bolj mnogovrstne definicije.  
11  Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije z dne 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za 

vseživljenjsko učenje (UL L št. 394 z dne 30. 12. 2006, str. 10). Ključne kompetence so opredeljene kot kombinacija 

znanja, spretnosti in odnosov, ustrezajočih okoliščinam. Ključne kompetence so tiste, ki jih vsi ljudje potrebujejo za 
osebno izpolnitev in razvoj, dejavno državljanstvo, socialno vključenost in zaposlitev. Priporočilo določa 8 ključnih 

kompetenc: sporazumevanje v maternem jeziku; sporazumevanje v tujih jezikih; matematična kompetenca ter 

osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, digitalna pismenost; učenje učenja; socialne in državljanske 
kompetence; samoiniciativnost in podjetnost ter kulturna zavest in izražanje. Številne kompetence se prepletajo in 

vsaka izmed njih prispeva k uspešnemu življenju posameznika v družbi. Svet Evropske unije je 22. 5. 2018 sprejel 

novo priporočilo o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje, Priporočilo Sveta z dne 22. maja 2018 o ključnih 
kompetencah za vseživljenjsko učenje – besedilo velja za EGP (UL C št. 189 z dne 4. 6. 2018, str. 1), kjer je prvo 

kompetenco sporazumevanje v maternem jeziku nadomestila kompetenca pismenost. 
12  Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 

69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a. 
13  Komentar Ustave Republike Slovenije (uredil Lovro Šturm), Fakulteta za podiplomske državne in evropske 

študije, Ljubljana, 2002. 
14  Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg. 
15  Uradni list RS, št. 86/04 in 8/10. 
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predvidi potrebna sredstva in način njihovega zagotavljanja. Med osnovne elemente jezikovne politike16 
sodita tudi širjenje jezikovne zmožnosti ter skrb za razvoj in kulturo jezika. 
 
Slika 1 prikazuje časovno sosledje programskih dokumentov in predpisov na področju jezikovne politike 
ter mednarodnih raziskav PIRLS17 in PISA. 

                                                      

16  Vloga in pomen strategije jezikovne politike sta predvsem določiti razmerja med jeziki, ki se uporabljajo na 
območju države in v njeni okolici za nemoteno javno komuniciranje (javni interes – poslanstvo države), in 

ugotoviti, kakšne so sporazumevalne potrebe državljanov ter kako jih ustrezno zadovoljiti.  
17  Mednarodna raziskava bralne pismenosti (angl.: Progress in International Reading Literacy Study; v nadaljevanju: 

raziskava PIRLS), ki jo izvaja Mednarodna zveza za vrednotenje dosežkov v izobraževanju IEA 

(angl.: International Association for the Evaluation of Educational Achievement). Zveza deluje na področju merjenja 

izobraževalnih dosežkov že od leta 1958 in je nastala na pobudo Unesca; je strokovno združenje s statusom 
ustanove in sedežem na Nizozemskem, člani pa so organizacije in strokovnjaki s celega sveta, 

[URL: https://www.iea.nl], 27. 8. 2020. 
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Slika 1:  Časovno sosledje programskih dokumentov in predpisov na področju jezikovne politike ter 
mednarodnih raziskav PIRLS in PISA na dan 31. 12. 2018 
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Legenda: 

 

Bela knjiga VIZ 1995 – Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju18 
Bela knjiga VIZ 2011 – Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju19 

ZOFVI (1996) – Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja20 (v nadaljevanju: ZOFVI) 

ZKnj-1 – Zakon o knjižničarstvu21 (v nadaljevanju: ZKnj-1) 
ZKnj-1A – Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu22 (v nadaljevanju: ZKnj-1A) 

ZVrt-UPB2 – Zakon o vrtcih (uradno prečiščeno besedilo)23  

ZOsn-UPB3 – Zakon o osnovni šoli (uradno prečiščeno besedilo)24 

Strategija 2013 – Strategija razvoja Slovenije 2005–201325 (v nadaljevanju: Strategija 2013) 

Izhodna strategija – Slovenska izhodna strategija 2010–201326  

Strategija 2030 – Strategija razvoja Slovenije 203027 (v nadaljevanju: Strategija 2030) 
ReNPK 04–07 – Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2004–200728 (v nadaljevanju: ReNPK 04–07) 

ReNPK 08–11 – Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2008–201129 (v nadaljevanju: ReNPK 08–11) 

ReNPK 14–17 – Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2014–201730 (v nadaljevanju: ReNPK 14–17) 
predlog NPK 18–25 – predlog Nacionalnega programa za kulturo31 (v nadaljevanju: predlog NPK 18–25) 

ReNPJP 07–11 – Resolucija o Nacionalnem programu za jezikovno politiko 2007–201132 (v nadaljevanju: 

ReNPJP 07–11) 
ReNPJP 14–18 – Resolucija o Nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–201833 (v nadaljevanju: 

ReNPJP 14–18) 

osnutek ReNPJP 19–23 – osnutek Nacionalnega programa za jezikovno politiko34 (v nadaljevanju: osnutek 
ReNPJP 19–23) 

ESS – Evropski socialni sklad (v nadaljevanju: ESS) 

 
Pripravljanje predloga ZJRS je trajalo 8 let, kar pomeni, da Republika Slovenija prvih 15 let po 
osamosvojitvi ni imela celovite in usklajene jezikovne politike na državni ravni.  
 

                                                      

18  Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, MIZŠ, 1995. 
19  Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011, ZRSŠ, 2011, [URL: http://pefprints.pef.uni-

lj.si/1195/1/bela_knjiga_2011.pdf], 27. 8. 2020. 
20  Uradni list št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo. 
21  Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15. 
22  Uradni list RS, št. 92/15. 
23  Uradni list RS, št. 100/05. 
24  Uradni list RS, št. 81/06. 
25  [URL: http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/projekti/02_StrategijarazvojaSlovenije.pdf], 27. 8. 2020. 
26  [URL: http://nsk-slo.si/images/uploads/03_1_IZHODNA_STRATEGIJA2010-2013.pdf], 27. 8. 2020. 
27  [URL: https://www.rcms.si/upload/files/5_Strategija_razvoja_Slovenije_2030.pdf], 27. 8. 2020. 
28  Uradni list RS, št. 28/04. 
29  Uradni list RS, št. 35/08 in 95/10. 
30  Uradni list RS, št. 99/13. 
31  [URL: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO113], 27. 8. 2020. 
32  Uradni list RS, št. 43/07. 
33  Uradni list RS, št. 62/13. 
34  [URL: https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/367913], 27. 8. 2020. 
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Strategija 2013 je predvidevala sprejetje novega nacionalnega programa za kulturo, v katerega bodo vključene 
tudi aktivnosti za afirmiranje slovenskega jezika in aktivnosti za krepitev nacionalne identitete in kulture 
v okviru sistema vzgoje in izobraževanja, ki naj bi ga pripravilo MK. Dejavnosti, s katerimi naj bi se jezikovni 
cilji Strategije 2013 na področju kulture uresničevali, so bile leta 2004 določene že v ReNPK 04–07. 
 
ReNPJP 07–11 je bila sprejeta maja 2007, torej 3 leta po tem, ko je ZJRS stopil v veljavo.  
ReNPJP 07–11 v točki 3.2. vsebuje pregled ovrednotenja razmer za jezikovno strategijo, kjer sta med 
slabostmi omenjena prenizka sporazumevalna zmožnost (funkcionalna pismenost) in negotova jezikovna 
zavest, med izzivi pa priprava strategije razvoja sporazumevalne zmožnosti. Ti spoznanji lahko povežemo s 
kasnejšim razvojem prizadevanj za razvijanje bralne pismenosti. Julija 2013 je bila sprejeta ReNPJP 14–18. 
 
V vmesnem času, za leti 2012 in 2013, strateškega dokumenta za jezikovno politiko ni bilo. Prav tako ob 
iztekanju veljavnega in pred pripravo novega programa ni bila izvedena celovita analiza stanja, na 
razpolago so bile le nekatere posamezne študije35. 
 
Minister, pristojen za izobraževanje, je maja 2004 imenoval nacionalno Komisijo za pripravo nacionalne 
strategije za razvoj pismenosti. Povod za nastanek strategije za razvoj pismenosti so bili izsledki 
mednarodnih raziskav, ki so pokazali nezadostno stopnjo pismenosti pri slovenskih osnovnošolskih 
učencih in odraslih ter opozorili na nujnost sistematičnega pristopa k temu področju ter na nujnost 
razvojnih spodbud.  
 
Pomembna so bila tudi dognanja domačih raziskav, ki preverjajo različne dejavnike, pomembne za razvoj 
pismenosti otrok in odraslih, to je dejavnike v vrtcih in šolah36, v knjižnicah ter v domačem okolju, ki 
vodijo k višji ravni pismenosti, ter dejavnike, ki so pomembni za spodbujanje motivacije za branje in s tem 
za razvijanje bralne zmožnosti. Izsledki raziskav so pokazali, da se bo brez dolgoročno načrtovane 
nacionalne strategije dvigovanja ravni pismenosti v Republiki Sloveniji, ki bo zajela večji delež prebivalcev 
in prebivalk, razkorak v ravni pismenosti v primerjavi z drugimi razvitimi državami le še povečeval.  
 
Komisija za pripravo smernic za razvoj pismenosti je novembra 2004 izdelala strokovne podlage37 za 
pripravo smernic za razvoj pismenosti kot izhodišče za pripravo osnutka Nacionalne strategije za razvoj 
pismenosti. Za zgled je izpostavila države, ki so sistemsko uredile razvijanje pismenosti z nacionalnimi 
strategijami in prek akcijskega načrta zagotovile potrebna sredstva za razvoj tega področja. Slovenski 
razvojni dokumenti so v tistem času tudi izražali nujnost za stalno in sistematično razvijanje vseh vrst 
pismenosti, ki naj se zagotovijo vsem državljanom v formalnem in neformalnem izobraževanju. Prvi 
osnutek Nacionalne strategije za razvoj pismenosti je bil pripravljen konec leta 2005. Po sprejetju na 
kolegiju ministra, pristojnega za šolstvo in šport, ter obravnavi na pristojnih telesih je bil osnutek 
Nacionalne strategije za razvoj pismenosti dan v javno obravnavo, novembra 2006 pa jo je sprejela 

                                                      

35  Povezava s točko 3.3 tega poročila. 
36  V tem poročilu se izraz šola nanaša na vrtce in šole (vzgojno-izobraževalni sistem), kjer je to smiselno zaradi 

razvijanja bralne pismenosti. 
37  Pripravljene so bile Strokovne podlage za pripravo Nacionalne strategije za razvoj pismenosti. Dokument je 

sestavljen iz treh delov: povzetki poročil slovenskih oziroma mednarodnih raziskav s področja pismenosti, 

v katerih je Republika Slovenija sodelovala; pregled in analize tujih strategij pismenosti; pregled pismenosti 
v strateških in razvojnih dokumentih ter listinah na državni in mednarodni ravni, bralne kulture v okviru šol, 

oblikovanje enotne vladne politike na področju knjige ter skrb za dostopnost kulturne potrošnje. 
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Nacionalna komisija za razvoj pismenosti38. V reviziji ni bilo mogoče pridobiti ustreznih dokazov, da je 
bila Nacionalna strategija za razvoj pismenosti potrjena na pristojnem ministrstvu, vladi ali v državnem 
zboru39. Obdobje veljavnosti Nacionalne strategije za razvoj pismenosti ni bilo določeno. Je pa bilo 
v ReNPK 14–17, ki je bila sprejeta konec leta 2013, v 13. poglavju Slovenski jezik določeno, da se v okviru 
cilja "razvijanje jezikovne zmožnosti vseh skupin govorcev s ciljem dviganja ravni bralne pismenosti do 
leta 2016" prenovi Nacionalna strategija za razvoj pismenosti (vključno s pravnimi, organizacijskimi in 
finančnimi pogoji za njeno uresničevanje).  

1.2.2 Dejavniki razvijanja bralne pismenosti 

1.2.2.1 Vzgojno-izobraževalni sistem 

Otrok se začne učiti jezika v določenem kulturnem okolju, svojo jezikovno sposobnost pa nadalje razvija 
skozi proces izobraževanja. 

Predšolska vzgoja  

Za razvijanje kulturnega kapitala vseh otrok ter razvijanje njihovih bralnih sposobnosti je zelo pomembna 
predšolska vzgoja40. Učinkovit sistem predšolske vzgoje bi moral čim bolj izenačevati razlike med otroci 
(načelo enakosti in pravičnosti) glede kulturnega kapitala, ki nastanejo predvsem zaradi različnega 
ekonomskega položaja družin ter tudi drugih posebnih okoliščin (na primer zdravstvenih razlogov). Vrtci 
so sicer v izvirni pristojnosti lokalnih skupnosti, vendar zaradi njihove pomembnosti tudi Republika 
Slovenija v okviru izobraževalne politike sofinancira in izvaja aktivnosti, ki spodbujajo vključenost otrok 
v predšolsko vzgojo (predvsem zagotavljanje predšolske vzgoje ranljivim skupinam41), in si prizadeva 
zagotavljati kakovosten ter učinkovit sistem predšolske vzgoje.  
 
Izobraževanje in vzgojo otrok v predšolskem obdobju spremlja tudi Evropska komisija, ki spremlja 
vključenost otrok v vrtce v povezavi s kasnejšimi dosežki otrok pri raziskavah PISA42.  
 

                                                      

38  Nacionalna strategija za razvoj pismenosti, pripravila Nacionalna komisija za razvoj pismenosti, Ljubljana, 

november 2006, [URL: https://pismenost.acs.si/wp-content/uploads/2017/11/Nacionalna-strategija-za-razvoj-
pismenosti_2006.pdf], 27. 8. 2020. 

39  Dokument so sicer obravnavali in podprli Strokovni svet za splošno izobraževanje (na 93. seji 6. 7. 2006), 

Strokovni svet za poklicno in strokovno izobraževanje (na 91. seji 16. 6. 2006) ter Strokovni svet za izobraževanje 
odraslih (na 41. seji 29. 6. 2006). 

40  ReNPK 14–17, 14. poglavje Kulturno-umetnostna vzgoja. 
41  Otroci Romov, narodno mešana območja (dvojezični oddelki vrtcev) in bolnišnični oddelki vrtcev. 
42  Poročilo o uresničevanju strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju 2018 

(angl.: Education and Training Monitor 2018), 

[URL: https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/volume-1-2018-education-
and-training-monitor-country-analysis.pdf], 27. 8. 2020. Strateški okvir za evropsko sodelovanje v izobraževanju 

in usposabljanju je bil sprejet s Sklepi sveta z dne 12. maja 2009 o strateškem okviru za evropsko sodelovanje 

v izobraževanju in usposabljanju ("ET 2020") (UL C št. 119 z dne 28. 5. 2009, str. 2), Priloga 1: Referenčne ravni 
povprečne evropske uspešnosti, [URL: https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-

cooperation/et2020-framework_sl], 27. 8. 2020. 
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Kurikulum za vrtce, ki je nacionalni dokument in vsebuje strokovne podlage za delo v vrtcih, je bil po 
prenovi celotnega sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji leta 1996 sprejet leta 1999, ko je 
bil potrjen na seji Strokovnega sveta za splošno izobraževanje. V letih 2012 in 2013 je ZRSŠ izvedel prvi 
pilotni projekt na področju razvijanja bralne pismenosti otrok, in sicer Opolnomočenje učencev 
z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja (v nadaljevanju: projekt Opolnomočenje)43. Na 
podlagi izkušenj v okviru projekta je ZRSŠ oblikoval več različnih aktivnosti, ki jih je izvajal tudi vrtcih 
v obdobju od leta 2014 do leta 2018 v okviru programa aktivnosti Porajajoča se oziroma zgodnja 
pismenost v vrtcu. 

Osnovnošolsko izobraževanje 

Pismenost je kot družbena in jezikovna dejavnost izrazito povezana s kulturo, saj se kulturne prakse 
izražajo skozi jezik in pismenost44. Vendar pa so vsebine, povezane z razvijanjem bralne pismenosti, 
v osnovni šoli vključene predvsem v predmetni učni načrt za slovenščino.  
 
Učinki kulture in umetnosti na celostni razvoj posameznika ter družbe kot celote so znani. Zato je treba 
vsem otrokom omogočiti spoznavanje različnih področij kulture. Kulturno-umetnostna vzgoja 
(v nadaljevanju: KUV) je za otroke pomembna zlasti z vidika sprejemanja kulture, raziskovanja in 
ustvarjalnosti. Temelj delovanja na tem področju so Državne smernice za kulturno-umetnostno vzgojo 
v vzgoji in izobraževanju. 
 
V okviru osnovnošolskega izobraževanja so v strateških dokumentih kulturne in jezikovne politike45 
predvidene aktivnosti na področju priporočenih vsebin kakovostne, raznolike in dostopne ponudbe KUV 
na vseh področjih kulture. Predviden rezultat teh aktivnosti so na nacionalni ravni oblikovani kriteriji 
kakovostnih projektov in programov KUV. Na področju razvijanja bralne pismenosti, torej s poudarkom 
na knjigi in branju, so to tudi priporočilni seznami kakovostne otroške in mladinske literature, ki so znak 
kakovosti otroških in mladinskih knjig ter usposabljanja46.  

1.2.2.2 Razlike glede na spol 

Mednarodne raziskave bralne pismenosti že vrsto let kažejo razlike v povprečnih bralnih dosežkih med 
spoloma, in sicer v korist deklic47. Podrobnejše analize podatkov in nadaljnje raziskovanje so pokazali, da 
do razlik pride deloma zaradi naravnih razlik v razvoju deklic in dečkov, deloma pa zaradi vpliva domačih, 
družinskih in drugih okoljskih dejavnikov, katerih učinke pa je mogoče zmanjševati s kakovostnimi in 
učinkovitimi vzgojno-izobraževalnimi procesi.  
 
Te ugotovitve dodatno opozarjajo na to, da je razvijanje bralne pismenosti izrazito medpodročno in 
kompleksno področje in da je posploševanje nevarno tako pri interpretaciji rezultatov kot pri načrtovanju 
aktivnosti. Za prakso to pomeni, da ni mogoče nikoli vnaprej vedeti, katerega spola so najboljši in najslabši 

                                                      

43  Več o projektu v točkah 3.3, 4.1.2 in 4.2.1 tega poročila. 
44  Obrazi pismenosti. 
45  ReNPK 04–07, ReNPK 08–11 in ReNPK 14–17.  
46  ReNPK 14–17, 14. poglavje Kulturno-umetnostna vzgoja, Cilji in ukrepi KUV po posameznih področjih kulture. 
47  Nacionalna poročila o mednarodnih raziskavah PIRLS za leta 2001, 2006, 2011, 2016 in nacionalna poročila 

o mednarodnih raziskavah PISA za leta 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, [URL: https://www.pei.si/raziskovalna-

dejavnost/mednarodne-raziskave/], 27. 8. 2020. 
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bralci, da pa je zelo pomembno, da so otroci izpostavljeni različnim dejavnikom, ki spodbudno vplivajo na 
razvijanje bralne pismenosti. Družinsko, šolsko in širše48 družbeno okolje skupaj morajo poskrbeti, da so 
otroci v priložnostih za razvijanje bralne pismenosti čim bolj izenačeni. Pomembna vloga šole in širše 
skupnosti je, da poskušata, kolikor je le mogoče, nadoknaditi primanjkljaj otrok iz manj spodbudnih okolij. 

1.2.2.3 Družinska pismenost 

Družinska pismenost zajema vse načine in situacije, v katerih družinski člani rabijo bralne, pisne in 
računske spretnosti v družinski skupnosti v vsakodnevnem življenju, vključuje pa tudi bralno kulturo in 
navade, povezane s pismenostjo49. Glede vpliva družine na raven pismenosti andragoška stroka ugotavlja, 
da je stopnja izobrazbe staršev pomembno povezana z razvojem pismenosti pri odraslih in da podatki 
različnih mednarodnih in domačih raziskav kažejo, da so tisti odrasli, ki sami dosegajo višje ravni 
pismenosti, bolj dejavni pri prenašanju bralnih navad in bralne kulture na svoje otroke. 
 
Z objavo rezultatov mednarodne raziskave PISA 2009 se je izkazalo, da vsak peti 15-letnik v Evropski 
uniji ne dosega temeljne ravni bralnih kompetenc. Poleg tega je bila zaznana velika razlika med spoloma in 
enako stanje se je pokazalo tudi pri odraslih, med katerimi jih kar 73 milijonov ni bilo dovolj pismenih, da 
bi se lahko učinkovito udejstvovali v svojem osebnem, družbenem in ekonomskem življenju. Ob 
prepoznanem vplivu družinske pismenosti na otrokove možnosti za razvijanje bralne pismenosti so ti 
podatki dodatno zaskrbljujoči in poudarjajo pomen aktivnosti, ki so ciljno usmerjene v njeno razvijanje.  

1.2.2.4 Socialno-ekonomska situacija 

Iz podatkov raziskav PIRLS, v katerih je sodelovala Republika Slovenija (raziskava Bralna pismenost50 1991, 
PIRLS 2001, PIRLS 2006, PIRLS 2011, PIRLS 2016), in sekundarnih študij na njihovi podlagi je mogoče 
ugotoviti, da se bralna pismenost otrok na splošno zvišuje. 
 
Najmočneje so z dosežki otrok povezani materina izobrazba, število otroških knjig in število vseh knjig, ki 
jih ima družina doma, znanje branja otroka pred vstopom v šolo, obiskovanje glasbene šole in 
vsakodnevno branje za zabavo. Čeprav vsi ti dejavniki izvirajo iz domačega okolja otroka, to ne pomeni, 
da šola ne vpliva ali ne more vplivati na bralno pismenost otrok. Analiza podatkov raziskave PIRLS je 
namreč pokazala, da je v Republiki Sloveniji vpliv doma velik51. Za oblikovanje domneve o vzrokih za 
zaznane razlike v dosežkih ter vplivu doma in šole pa bi bilo treba vzročno-posledične povezave dodatno 
preveriti z znanstvenimi raziskavami. Ob tem je treba upoštevati tudi, da država v družino ne more 
neposredno posegati in vplivati na prepričanje staršev ali skrbnikov o pomenu branja in šole. Država lahko 
le vzgaja naslednje generacije staršev, ki bodo imele drugačen odnos do tega. Relativna moč domačega 
okolja v primerjavi s šolskim izhaja iz nabora dejavnikov, ki ga strokovnjaki poimenujejo kulturni kapital 
in predstavlja nabor možnosti, ki jih ima otrok, ki živi v okolju z bogatim kulturnim zaledjem52. Bogatejša 
kot sta besedni zaklad in doživljajski svet staršev ali skrbnikov, več možnosti ima otrok, da spozna veliko 
besed in jih uporablja v različnih, tudi bolj kompleksnih načinih. Za dobro bralno pismenost je namreč 

                                                      

48  Na primer s sistemom splošnih knjižnic. 
49  Knaflič, L.: Družinska pismenost v Sloveniji; Pismenost, participacija in družba znanja, Zbornik prispevkov 

4. andragoškega kolokvija, Andragoški center Republike Slovenije, Ljubljana, 2000. 
50  Angl.: Reading Literacy Study. Raziskava je predhodnica raziskave PIRLS. 
51  Poročilo PIRLS 2011 in Poročilo PISA 2018. 
52  Poročilo PRILS 2011. 
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pomembna pogostnost izpostavljenosti različnim bralnim dražljajem, katerih zahtevnost se mora, da 
posameznik napreduje, postopno zviševati. To pa je povezano z ekonomskim položajem53. Sistemsko 
zagotavljanje pogojev in čim boljše opremljenosti vseh šol je pomemben dejavnik, povezan 
z zagotavljanjem čim bolj enakih pogojev za vse otroke, in močno vpliva na zmanjševanje ranljivosti 
posameznikov pri doseganju vsaj minimalnih rezultatov na temeljnih področjih, kot je branje. Zato je to 
priložnost, da država v šoli ustvarja bralno spodbudno okolje in s tem vzgaja bralno pismene otroke, 
s čimer jih opolnomoči v najširšem smislu za nadaljnje življenje. 
 
Del kulturnega kapitala, ki je pomemben za otrokovo razvijanje bralne pismenosti, predstavlja družinska 
pismenost. Koncept, ki ga obravnava več strateških dokumentov, v središče postavlja družino kot prvo, 
najbolj vplivno okolje za razvoj otrokovih bralnih sposobnosti. In če to okolje ne razume pomena 
razvijanja bralne pismenosti pri otoku od zgodnjih faz otroštva naprej ter mu pri tem ne more pomagati 
(ekonomski položaj), bo to opazno vplivalo na možnosti za njegov razvoj in samostojno življenje kasneje. 
 
Posebno vlogo pri razvijanju bralne pismenosti ima mreža splošnih in šolskih knjižnic, na področju 
razvoja bralne kulture pa JAK54.  

1.2.2.5 Splošne in šolske knjižnice 

V Republiki Sloveniji se knjižnična dejavnost izvaja kot knjižnična javna služba (splošne knjižnice) ali kot 
knjižnična dejavnost, potrebna za izvajanje javne službe na področju vzgoje in izobraževanja (šolske 
knjižnice)55. 
 
Splošne knjižnice  
Splošne knjižnice v okviru javne službe vsem zagotavljajo prosto izbiro in uporabo bralnih virov kot 
temeljno pravico posameznika ne glede na njegov status. V okvir knjižnične dejavnosti splošnih knjižnic 
kot javne službe spada tudi pridobivanje in izobraževanje uporabnikov ter informacijsko opismenjevanje56. 
Na ta način splošne knjižnice izpolnjujejo svojo družbenorazvojno vlogo, saj omogočajo izenačevanje 
kulturnih, izobraževalnih in drugih socialnih možnosti (načelo enakopravnosti in pravičnosti).  
 
Dolžnost vsake občine je zagotoviti knjižnično dejavnost za svoje občane tako, da ustanovi splošno 
knjižnico sama ali skupaj z drugimi občinami ali da poveri opravljanje te dejavnosti s pogodbo drugi 
splošni knjižnici v soglasju z njenim ustanoviteljem57. Če tega ne stori, mora zagotoviti knjižnično 
dejavnost za te prebivalce država na račun občine58. Uporabniki knjižnic imajo pravico do brezplačnih 
osnovnih storitev, kot so izposoja gradiva, posredovanje informacij o gradivu in bibliopedagoško delo 

                                                      

53  Študije raziskav PIRLS, PISA in PIAAC. 
54  4. člen Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: ZJAKRS; Uradni list RS, 

št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13) kot eno izmed nalog, ki jih opravlja JAK, določa tudi zagotavljanje pogojev 

za razvoj bralne kulture. 
55  1.a člen ZKnj-1. 
56  2. člen ZKnj-1. 
57  Prvi odstavek 20. člena ZKnj-1. Dvanajsta alineja drugega odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE). 

58  Tretji odstavek 20. člena ZKnj-1. 
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(predvsem informacijsko opismenjevanje). Knjižnice, ki izvajajo knjižnično javno službo, pa svojim 
članom lahko zaračunavajo letno članarino, vendar so plačila članarine in vpisnine oproščeni člani 
do 18. leta starosti in brezposelne osebe59. 
 
Delež sredstev, ki naj bi ga zagotavljale lokalne skupnosti in država za delovanje splošnih knjižnic, 
zakonsko ni določen. V praksi pa splošne knjižnice financirajo lokalne skupnosti približno v višini 85 % 
potrebnih sredstev za njihovo delovanje. ZKnj-1 določa, da ministrstvo, pristojno za kulturo, za podporo 
usklajenemu razvoju knjižnične dejavnosti splošnim knjižnicam prispeva proračunska sredstva za posebne 
naloge (splošne knjižnice na narodnostno mešanih območjih, na obmejnih območjih in osrednje območne 
knjižnice)60 ter za sofinanciranje letnega nakupa knjižničnega gradiva in računalniške opreme splošnih 
knjižnic61. Na podlagi teh določb je MK v preteklih letih sofinanciralo delovanje splošnih knjižnic za 
nakup knjižničnega gradiva in razvoj knjižnic (tabela 5) v višini približno 5 % potrebnih sredstev za 
njihovo delovanje (približno 1,7 milijona EUR), ostala sredstva so splošne knjižnice pridobile z lastnimi 
prihodki (članarine, zamudnine, drugi viri in podobno). 
 
Mrežo splošnih knjižnic v Republiki Sloveniji je po statističnih podatkih o knjižnicah v letu 201862 
sestavljalo 273 krajevnih knjižnic, 92 postajališč premičnih zbirk ter 13 bibliobusov, ki so se ustavljali na 
719 postajališčih. 
 
Šolske knjižnice  
Za razvoj bralne pismenosti otrok so pomembne tudi šolske knjižnice. Da ima šola knjižnico, je določeno 
v 68. členu ZOFVI. 
 
Šolske knjižnice naj bi podpirale izobraževalni proces tako, da izvajajo knjižnično dejavnost predvsem za 
učence ter strokovne delavce šol (28. člen ZKnj-1)63. Knjižničarji so v skladu s 94. členom ZOFVI 
uvrščeni med strokovne delavce šole. Šolske knjižnice se financirajo iz različnih virov (državni proračun, 
sredstva Evropske unije, občinski proračuni). Podlaga za financiranje šolskih knjižnic sta trinajsta alineja 
sedmega odstavka 81. člena ZOFVI in 52.a člen ZKnj-1, ki napotuje na šolski resorni predpis. Šolske 
knjižnice se v vzgojno-izobraževalnih zavodih financirajo v okviru podpornih dejavnosti in nimajo svoje 
posebne proračunske postavke v finančnem načrtu MIZŠ in javnih zavodov. 
 
Osnovnošolska knjižnična mreža je v šolskem letu 2017/2018 obsegala 480 šolskih knjižnic 
s 688 izposojevališči. Izposojevališča se nahajajo v matičnih osnovnih šolah in njihovih podružnicah. 

                                                      

59  8. člen ZKnj-1 in tretji odstavek 5. člena Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/03).  
60  25., 26. in 27. člen ZKnj-1. 
61  Obseg sredstev v ZKnj-1 ni natančno določen. 
62  [URL: http://cezar.nuk.uni-lj.si/statistika/], 27. 8. 2020. 
63  Na podlagi določb ZKnj-1A šolske knjižnice niso več opredeljene kot knjižnična javna služba, ampak so urejene 

v celoti kot sestavni del javne službe na področju vzgoje in izobraževanja. Namen zakonske spremembe je bil 
šolske knjižnice še bolj vpeti v izobraževalni sistem in njegovo organiziranost. ZKnj-1A je predvidel tudi, da MK 

sprejme pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti v šolskih knjižnicah, ki do konca obdobja, na 

katero se nanaša revizija, še ni bil sprejet. ZKnj-1A je predvidel tudi, da so šolske knjižnice del nacionalnega 
bibliografskega sistema COBISS – kooperativni online bibliografski sistem in servisi (v nadaljevanju: sistem 

COBISS). 
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V šolskem letu 2017/2018 je bilo na delovnem mestu šolskega knjižničarja sistemizirano povprečno 
0,86 enote polne zaposlitve, ki jo je v povprečju zasedalo 1,42 osebe64. 

1.2.3 Sodelovanje Republike Slovenije v mednarodnih raziskavah 

Mednarodne raziskave  
V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, ki jo je leta 2011 pripravila Nacionalna 
strokovna skupina za pripravo Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji Ministrstva za 
šolstvo in šport, je zapisano, če želimo Republiko Slovenijo razvijati v družbo znanja, katere ekonomski in 
kulturni razvoj temelji na kakovostnem znanju, se ne moremo zadovoljiti z rezultati, ki so v mednarodnih 
raziskavah znanja med razvitimi državami v povprečju. Na ravni države si moramo jasno postaviti in 
začrtati pot k cilju, da se po kakovosti izkazanega znanja slovenski učenci uvrščajo k vrhu, to je vsaj 
v zgornjo tretjino dosežkov učencev razvitih držav. Zadržati ali še izboljšati je treba izkazano 
nadpovprečno znanje v naravoslovju, izboljšati znanje matematike, največji korak h kakovostnemu znanju 
pa je treba narediti v izboljševanju bralne pismenosti učencev65. 
 
Republika Slovenija sodeluje v mednarodnih raziskavah, ki preverjajo izobraženost učencev po 
mednarodno usklajenih standardih (raziskave TIMSS66, PIRLS, PISA, ICCS67, ICILS68, TALIS69 in 
podobno). V nadaljevanju podrobneje predstavljamo 2, ki sta neposredno povezani z razvijanjem bralne 
pismenosti otrok.  
 
Mednarodna raziskava bralne pismenosti – raziskava PIRLS  
Raziskava PIRLS se izvaja v 5-letnih ciklih pri otrocih, ki so zaključili 4 leta šolanja (starost 10 let). Te 
raziskave na mednarodni ravni koordinira Mednarodna zveza za evalvacijo dosežkov v izobraževanju IEA.  
 
Ob upoštevanju, da je opredelitev bralne pismenosti odvisna od konteksta, časa in vidika, s katerega jo 
proučujemo, predstavljamo tudi opredelitev bralne pismenosti, ki je bila uporabljena v raziskavi 
PIRLS 2016 in je bila naslednja: "Bralna pismenost je sposobnost razumevanja in uporabe tistih pisnih 
jezikovnih oblik, ki jih zahteva družba in/ali jih vrednoti posameznik. Bralke in bralci ustvarjajo pomen iz 
besedil v različnih oblikah. Berejo za to, da se učijo, da z drugimi sodelujejo v skupnostih bralcev v šoli in 
vsakdanjem življenju, ter za veselje."70 Raziskava PIRLS na podlagi bralnih dosežkov otrok zbira 
mednarodno primerljive informacije o tem, kako dobro otroci berejo. V okviru raziskave se zbira tudi 
precej informacij o tem, kakšne in koliko izobraževalnih priložnosti ponujajo otrokom posamezni 

                                                      

64  [URL: https://bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika], 27. 8. 2020. 
65  Bela knjiga VIZ 2011. 
66  Mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja (angl.: Trends in International Mathematics and 

Science Study). 
67  Mednarodna raziskava državljanskega izobraževanja in vzgoje (angl.: International Civic and Citizenship Education 

Study). 
68  Mednarodna raziskava informacijske in računalniške pismenosti (angl.: International Computer and Information Literacy 

Study). 
69  Mednarodna raziskava poučevanja in učenja (angl.: Teaching and Learning International Survey). 
70  Mednarodna raziskava bralne pismenosti PIRLS 2016, Povzetek rezultatov raziskave, december 2017, Pedagoški 

inštitut. 
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izobraževalni sistemi, in o dejavnikih, ki vplivajo na to, kako otroci te priložnosti izkoristijo71. Namen 
raziskave PIRLS je s primerjanjem določenih področij šolskih sistemov zagotoviti najboljše in za 
načrtovanje politik relevantne informacije za izboljšanje kakovosti posameznih šolskih sistemov. 
 
Zaradi kompleksnosti svetovnega spleta zahteva spletno branje sposobnosti bralnega razumevanja in 
strategij v kontekstih, ki se zelo razlikujejo od tistih pri branju tradicionalno tiskanih materialov, ki se sicer 
redno preverjajo v raziskavi PIRLS. Zato je bila za cikel leta 2016 prvič ponujena nova razširitev raziskave, 
ePIRLS, ki je vnesla preverjanje bralne pismenosti na računalniku, v ciklu 2021 pa naj bi bil ta način 
preverjanja bralne pismenosti že povsem integriran v raziskavo PIRLS. 
 
Republika Slovenija se je pridružila merjenju bralne pismenosti otrok z raziskavo Bralna pismenost 1991. 
Prvi zajem podatkov raziskave PIRLS je bil leta 2001. Republika Slovenija je od takrat sodelovala v vseh 
ciklih, in sicer v letih 2001, 2006, 2011 in 2016, v obdobju izvajanja revizije pa že sodeluje tudi 
v ciklu 2021. Dolgoletno in neprekinjeno sodelovanje pomeni, da so na razpolago podatki, ki omogočajo 
ugotavljanje tudi dolgoročnih trendov, kar je za načrtovaje politik zelo pomembno.  
 
Program mednarodne primerjave dosežkov učencev in učenk – raziskava PISA  
Raziskava PISA se izvaja pod okriljem OECD. Na mednarodni ravni je bil prvi cikel izveden v letu 2000, 
Republika Slovenija je k izvajanju projekta pristopila leta 2004. Raziskava poteka v 3-letnih ciklih, ki 
vsakokrat vsebujejo naloge s področij bralne, matematične in naravoslovne pismenosti. 1 izmed 3 področij 
pismenosti je ob vsakokratnem merjenju poudarjeno72. To pomeni, da je obseg nalog s poudarjenega 
področja pismenosti večji in da se dodatno ugotavljajo še dejavniki, ki vplivajo na razvoj poudarjene vrste 
pismenosti (več v točki 1.2.3.1 tega poročila). Posamezna vrsta pismenosti je poudarjeno področje 
merjenja vsakih 9 let, bralna pismenost pa je bila merjena kot poudarjeno področje leta 2009 in leta 201873.  
 
Namen raziskave PISA je zajeti podatke o spretnostih 15-letnikov74, ki jih potrebujejo za svoje poklicno in 
zasebno življenje in ki so pomembne tako za posameznika kot za celotno družbo. To pomeni, da 
raziskava ni posebej usmerjena na merjenje rezultatov šolskih učnih načrtov (kot na primer PIRLS), 
temveč se osredotoča na uporabo v šoli pridobljenega znanja v konkretnih, življenjskih, problemsko 
zasnovanih situacijah. Na področju bralne pismenosti raziskava ugotavlja spretnosti otrok s področja 

                                                      

71  V raziskavi PIRLS se besedila za preverjanje bralnih dosežkov četrtošolcev, ki zagotavljajo podlago za oceno 

bralnih dosežkov, delijo glede na namen branja (literarna izkušnja, pridobivanje in uporaba informacij) in procese 

razumevanja (iskanje in priklic eksplicitno zapisane informacije, izpeljava preprostega sklepa, integracija in 
interpretacija idej in informacij, evalvacija besedilnih in jezikovnih elementov). Treba je poudariti, da namen 

branja in procesi razumevanja ne delujejo kot izolirani eden od drugega ali od kontekstov, v katerih učenci živijo 

ali se učijo. Kontekstualni okvir raziskave PIRLS tako zajema naslednjih pet širših področij: nacionalni kontekst 
in kontekst skupnosti, kontekst domačega okolja, šolski kontekst, kontekst razredov, karakteristike učencev in 

stališča do učenja. 
72  To pomeni, da je test raziskave PISA sestavljen iz 2/3 nalog s področja, ki je poudarjeno, 1/3 pa sestavljajo 

naloge z drugih dveh področij merjenja. 
73  Rezultati so bili javno objavljeni 6. 12. 2019, [URL: https://www.pei.si/raziskovalna-dejavnost/mednarodne-

raziskave/pisa/pisa-2018/], 27. 8. 2020. 
74  V Republiki Sloveniji je v mednarodno raziskavo PISA vključen reprezentativni vzorec 15-letnikov, zajet v vseh 

institucijah, ki v svoj program izobraževanja vključujejo 15-letnike. 
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prepoznavanja informacij v besedilu, integracije in interpretacije različnih besedil ter razmišljanja 
o besedilu in vrednotenja besedila. 
 
Raziskava PISA se od leta 2015 naprej v celoti izvaja na računalnikih, z razvojem tehnologije in različnih 
načinov branja mladih pa se v raziskavi prilagajajo tudi koncept bralne pismenosti in z njo povezane 
spretnosti, kar v zadnjem času obsega teme, kot so branje na spletu, vzpostavljanje kritične distance do 
prebranega, prepoznavanje in ločevanje pomembnih informacij od nepomembnih in podobno. 

1.2.3.1 Dosežki slovenskih otrok 

V raziskavi PIRLS 2006 (41 držav) je imela Republika Slovenija povprečen rezultat nižji od evropskega 
povprečja, vendar razpršenost rezultatov slovenskih otrok ni bila visoka. To pomeni, da je imela večina 
učencev v 4. razredu podobne rezultate, vendar pod evropskim povprečjem. V raziskavi PIRLS 2011 je 
sodelovalo 49 držav in Republika Slovenija je bila na lestvici skupnega dosežka nekje na sredini. Rezultati 
raziskave PIRLS 2016 so bili še nekoliko boljši in skupni dosežek Republike Slovenije je bil boljši od 
povprečja. 
 
Povprečni dosežki slovenskih 15-letnikov pri raziskavi PISA 2009 so bili nižji od povprečja OECD. 
Raziskava PISA 2009 je pokazala tudi, da le 0,3 % naših 15-letnikov dosega najvišjo izmed 6 ravni bralne 
pismenosti. Tudi v letu 2012 so bili povprečni dosežki slovenskih otrok pod povprečjem držav članic 
OECD (Republika Slovenija 481 točk, OECD povprečje 496 točk), v letu 2015 pa je bil dosežek 
statistično značilno nad povprečjem držav OECD (Republika Slovenija 505 točk, OECD povprečje 
493 točk). V raziskavi PISA 2018 se je Republika Slovenija pri bralni pismenosti sicer znova uvrstila v 
skupino držav nad povprečjem držav članic OECD, vendar so bili povprečni rezultati slovenskih 
15-letnikov v raziskavi PISA 2018 nekoliko nižji (495 točk) kot leta 2015, znižalo pa se je tudi povprečje 
na ravni držav članic OECD (487 točk)75. 
 
Spremljanje v daljšem časovnem obdobju omogoča ugotavljanje tudi drugih dejavnikov, ki se povezujejo 
z (kognitivnimi in nekognitivnimi) dosežki otrok. Pri tem pa ne gre le za posege v izobraževani sistem, 
temveč za spremljanje, kako se različne okoliščine76 povezujejo z dosežki šolajočih se otrok. Zato stroka 
z velikim zanimanjem spremlja tudi informacije o spremljajočih dejavnikih znanja, kot so šolske okoliščine 
in okoliščine, v katerih se otroci učijo doma, torej informacije o socialno-ekonomskem in kulturnem 
ozadju otrok (ozadenjski dejavniki). 
 
Slika 2 prikazuje dosežke otrok iz Republike Slovenije v primerjavi s povprečjem držav članic OECD 
v mednarodnih raziskavah PISA v letih 2006, 2009, 2012, 2015 in 2018. 

                                                      

75  PISA 2018: Nacionalno poročilo s primeri nalog iz branja, [URL: https://www.pei.si/wp-

content/uploads/2019/12/PISA2018_NacionalnoPorocilo.pdf], 27. 8. 2020. 
76  Na primer ekonomsko-socialni položaj družine, iz katere izhaja otrok, dostopnost in razpoložljivost javnih 

knjižnic, kulturno okolje, iz katerega izhaja otrok, in podobno. 
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Slika 2:  Dosežki otrok iz Republike Slovenije v primerjavi s povprečjem držav članic OECD 
v mednarodnih raziskavah PISA v letih 2006, 2009, 2012, 2015 in 2018. 

 

Vir: podatki OECD77. 

 
Ker je revizija nastala tudi na pobudo in ob izmenjavi mnenj z vrhovno revizijsko institucijo 
Republike Avstrije, na sliki 3 prikazujemo primerjavo dosežkov slovenskih otrok s podatki o dosežkih 
otrok iz Republike Avstrije. Zaradi zgodovinskih povezav je primerjava med dosežki otrok obeh držav 
v okviru raziskav PISA še posebej zanimiva. Prikaz povprečja dosežkov držav članic OECD pa je 
namenjen umestitvi rezultatov slovenskih otrok v okviru držav članic OECD. 
 

                                                      

77  [URL: https://data.oecd.org/pisa/reading-performance-pisa.htm], 27. 8. 2020. 
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Slika 3:  Dosežki otrok iz Republike Avstrije, Republike Slovenije in držav članic OECD – povprečje na 
podlagi raziskav PISA, ki so bile izvedene v letih 2012, 2015 in 2018 

 
Vir: podatki OECD78. 

 
Čeprav rezultati posameznega cikla raziskav dajejo pomembne informacije, je za celovito obravnavo in 
dolgoročnejše načrtovanje še bolj pomembno opazovanje trendov in ugotavljanje, kateri dejavniki vplivajo 
na razlike v dosežkih, kakšne so posledice izvedenih ukrepov v različnih okoliščinah in generacijah, in 
predvsem, ali se raziskave uporablja za namene, za katere so bile načrtovane. Raziskavi PIRLS in PISA 
velika večina držav obravnava kot komplementarni in zato tudi redno sodelujejo v njih. Tako je tudi 
stališče slovenske stroke in prakse, ki poudarja nujnost kontinuiranega in neprekinjenega sodelovanja 
v obeh raziskavah. 
 

1.3 Revizijski pristop in sodila 
V reviziji smo mnenje o učinkovitosti razvijanja bralne pismenosti otrok oblikovali na podlagi vnaprej 
določenih sodil. Temeljno sodilo, na podlagi katerega smo ocenili učinkovitost revidirancev pri razvijanju 
bralne pismenosti otrok, je bila presoja, ali so bili cilji in aktivnosti revidirancev za razvijanje bralne 
pismenosti otrok ustrezno načrtovani in ali prispevajo k izboljšanju bralne pismenosti otrok 
v Republiki Sloveniji.  
 

                                                      

78  [URL: https://data.oecd.org/pisa/reading-performance-pisa.htm], 27. 8. 2020. 
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Cilji in aktivnosti za razvijanje bralne pismenosti otrok so bili ustrezno načrtovani, če:  

• je bila bralna pismenost otrok prepoznana kot pomembna vrednota oziroma prioriteta; 
• so cilji, povezani z razvijanjem bralne pismenosti otrok, hkrati prispevali k uresničevanju 

Strategije 2030 in Agende za trajnostni razvoj do leta 203079 (v nadaljevanju: Agenda 2030); 
• je bila razmejitev pristojnosti med MK, MIZŠ, ZRSŠ in JAK jasna; 
• je bilo zagotovljeno strokovno in pravično načrtovanje aktivnosti; 
• je izbor aktivnosti za razvijanje bralne pismenosti otrok temeljil na strokovnih podlagah, podprtih 

s podatki in analizami. 

 
Aktivnosti za razvijanje bralne pismenosti otrok smo ocenili kot učinkovite, če: 

• so se aktivnosti za razvijanje bralne pismenosti otrok izvajale; 
• so bila sredstva za razvijanje bralne pismenosti otrok ustrezno načrtovana; 
• je bilo zagotovljeno strokovno in celovito izvajanje aktivnosti; 
• je bil zagotovljen prenos rezultatov dobrih pilotnih projektov za razvijanje bralne pismenosti otrok 

v izobraževalni sistem; 
• so izvedene aktivnosti vplivale na razumevanje pomena in doseženo raven bralne pismenosti otrok. 

 
V reviziji smo obravnavali le ključne akterje in aktivnosti na ravni Republike Slovenije za razvijanje bralne 
pismenosti otrok, torej tiste, usmerjene na predšolske in šolske otroke. Ker mednarodne raziskave 
nedvoumno kažejo, da sta pomembna dejavnika bralne pismenosti otrok njihovo domače okolje in 
družina, smo navajali tudi pomen teh dejavnikov in predstavili tiste aktivnosti, ki so bile usmerjene 
v vzpostavljanje takih pogojev otrokom doma (na primer družinska pismenost), ki prispevajo k ustvarjanju 
spodbudnega okolja zanje in razvijanju njihove bralne kulture ter pismenosti, vendar o njih nismo izrekali 
mnenja. 

                                                      

79  Spremenimo svet: Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030, Resolucija Generalne skupščine Organizacije 

Združenih narodov, A/RES/70/1, 25. 9. 2015. 
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Revidirance smo določili glede na njihovo vlogo in pristojnosti na področju razvoja bralne pismenosti 
otrok v Republiki Sloveniji. 
 

2.1 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
MIZŠ v skladu z 39. členom Zakona o državni upravi80 (v nadaljevanju: ZDU-1) opravlja naloge na 
področju predšolske vzgoje, osnovnega, srednjega, višjega in visokega šolstva, izobraževanja odraslih, 
znanosti, raziskovanja, športa in mladine.  
 
Naloge MIZŠ obsegajo sodelovanje pri oblikovanju politik, izvršilne in nadzorne naloge, spremljanje stanja, 
razvojne naloge in zagotavljanje javnih služb81. Javno službo na področju razvoja vzgojno-izobraževalne 
dejavnosti, ki je pomembno področje za razvijanje bralne pismenosti otrok, izvaja ZRSŠ, ki smo ga v tej 
reviziji tudi določili za revidiranca in ga posebej predstavljamo v točki 2.3 tega poročila. 
 
Naloge s področja razvijanja bralne pismenosti otrok, ki so predmet revizije, MIZŠ opravlja v okviru 
Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo (v nadaljevanju: direktorat za osnovno šolstvo) in 
Urada za razvoj in kakovost izobraževanja (v nadaljevanju: urad za kakovost izobraževanja). 
 
Področje razvijanja bralne pismenosti otrok sodi v pristojnost direktorata za osnovno šolstvo, ki opravlja 
naloge, s katerimi se zagotavlja izvajanje dejavnosti na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega 
izobraževanja82 ter osnovnošolskega glasbenega izobraževanja. Direktorat za osnovno šolstvo objavlja 
sprejete izobraževalne programe s področja predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, glasbenega 
izobraževanja in programe, namenjene za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. 
Direktorat za osnovno šolstvo tudi določa cilje in aktivnosti na svojem delovnem področju, ki so sestavni 
del obrazložitve finančnega načrta MIZŠ, pripravlja poročilo o načrtovanih in doseženih ciljih in ugotavlja 
uspešnost doseženega. 
 
Področje razvijanja bralne pismenosti otrok sodi tudi v pristojnost urada za kakovost izobraževanja, ki 
spremlja in razvija sistem vzgoje in izobraževanja ter področje učenja in poučevanja v slovenskem  
vzgojno-izobraževalnem prostoru skladno z Nacionalnim okvirom ugotavljanja in zagotavljanja 

                                                      

80  Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 
8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16. 

81  8. do 13. člen ZDU-1. 
82  Osnovnošolsko izobraževanje vključuje tudi izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in zagotavljanje 

posebnih pravic za pripadnike narodnih manjšin in etničnih skupnosti na področju predšolske vzgoje in 

osnovnega šolstva. 

2. PREDSTAVITEV REVIDIRANCEV 
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kakovosti83. Urad za kakovost izobraževanja določa cilje in aktivnosti na svojem delovnem področju, ki so 
sestavni del obrazložitve finančnega načrta MIZŠ, pripravlja poročilo o načrtovanih in doseženih ciljih in 
ugotavlja uspešnost doseženega. 
 
V uradu za kakovost izobraževanja sta organizirana 2 sektorja, in sicer Sektor za razvoj izobraževanja in 
Sektor za razvoj kadrov v šolstvu. 
 
Sektor za razvoj izobraževanja opravlja naloge, ki so povezane z delom vladnih strokovnih svetov za 
izobraževanje, s sodelovanjem v evropskem informacijskem omrežju za izmenjavo podatkov 
o izobraževanju Eurydice84, z evalvacijo šolskega sistema, z vodenjem projektov kohezijske politike 
Evropske unije ter s pripravo podlag za razvojno-raziskovalno delo za področja predšolske vzgoje, 
osnovnega in srednjega šolstva, višjega strokovnega šolstva, izobraževanja odraslih, glasbenega šolstva ter 
izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.  
 
Sektor za razvoj kadrov v šolstvu opravlja naloge, povezane s strokovnimi delavci za področja predšolske 
vzgoje, osnovnega in srednjega izobraževanja, višjega strokovnega izobraževanja, glasbenega izobraževanja, 
vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter izobraževanja odraslih. 
 
Pri izvajanju nalog in uresničevanju ciljev na področju razvijanja bralne pismenosti MIZŠ sodeluje 
z drugimi znanstveno-raziskovalnimi in strokovnimi institucijami85. Na področju razvoja bralne pismenosti 
otrok pa so to predvsem MK, ZRSŠ, Pedagoški inštitut, Državni izpitni center, Šola za ravnatelje in 
Andragoški center Republike Slovenije. MIZŠ opravlja nadzor nad zakonitostjo dela in finančnim 
poslovanjem ZRSŠ na podlagi 50. člena Zakona o zavodih86.  
 
V obdobju, na katero se nanaša revizija, in med izvajanjem revizije so bile odgovorne osebe MIZŠ: 

• dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport, od 20. 3. 2013 do 18. 9. 2014; 
• dr. Stanislava Setnikar Cankar, ministrica za izobraževanje, znanost in šport, od 18. 9. 2014 

do 6. 3. 2015, tekoče posle opravljala do 13. 3. 2015; 
• dr. Miroslav Cerar, predsednik vlade in začasno odgovoren za vodenje MIZŠ, od 13. 3. 2015 

do 27. 3. 2015; 
• mag. Klavdija Markež, ministrica za izobraževanje, znanost in šport, od 27. 3. 2015 do 1. 4. 2015, 

tekoče posle opravljala do 9. 4. 2015; 
• dr. Miroslav Cerar, predsednik vlade in začasno odgovoren za vodenje MIZŠ, od 9. 4. 2015 

do 13. 5. 2015; 
• dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport, od 13. 5. 2015 

do 13. 9. 2018; 
• dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport, od 13. 9. 2018 do 13. 3. 2020; 
• dr. Simona Kustec Lipicer, ministrica za izobraževanje, znanost in šport, od 13. 3. 2020. 

                                                      

83  [URL: http://mizs.arhiv-

spletisc.gov.si/si/delovna_podrocja/urad_za_razvoj_in_kakovost_izobrazevanja/sektor_za_razvoj_izobrazevanj
a/ugotavljanje_in_zagotavljanje_kakovosti_v_vzgoji_in_izobrazevanju/], 27. 8. 2020. 

84  [URL: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/], 27. 8. 2020. 
85  Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, JAK, Narodna in 

univerzitetna knjižnica (v nadaljevanju: NUK), Andragoški center Republike Slovenije in drugi. 
86  Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP. 



28 BRALNA PISMENOST OTROK V REPUBLIKI SLOVENIJI | Revizijsko poročilo 

 

 

2.2 Ministrstvo za kulturo 
V skladu z 32.a členom ZDU-1 opravlja MK upravne naloge na področju umetnosti, kulture, kulturne 
dediščine, filma, medijev, slovenskega jezika in verske svobode. 
 
MK je ustanovljeno za opravljanje upravnih nalog na enem ali več upravnih področjih87, pri čemer 
upravne naloge ministrstva obsegajo sodelovanje pri oblikovanju politik, izvršilne in nadzorne naloge, 
spremljanje stanja, razvojne naloge in zagotavljanje javnih služb88.  
 
Naloge oziroma dejavnosti in projekte na področju razvijanja bralne pismenosti MK izvaja in sofinancira 
v okviru Službe za slovenski jezik, Službe za kulturne raznolikosti in človekove pravice, Sektorja za 
muzeje, arhive in knjižnice Direktorata za kulturno dediščino ter Sektorja za umetnost Direktorata za 
ustvarjalnost. 
 
Služba za slovenski jezik skrbi za uveljavljanje, promocijo in razvoj slovenskega jezika, načrtovanje in 
uresničevanje strategij in politik v zvezi z njim ter jezikovno politiko v Republiki Sloveniji ter pomaga 
zainteresiranim, da dobijo odgovore, ki se nanašajo na jezikovna vprašanja. 
 
Služba za kulturne raznolikosti in človekove pravice spremlja razmere na področju človekovih pravic, se 
posvetuje z deležniki in analizira potrebe s področja ranljivih družbenih skupin, predvsem etničnih 
skupnosti in invalidov, predlaga zakonske in druge ukrepe, ki tem skupnostim omogočajo ohranjanje in 
razvoj lastnih kultur ter dostop vsakogar do bogate zakladnice vseh vrst kulture, ter finančno podpira 
kulturne projekte, ki omogočajo družbeno vključevanje in družbeno sožitje. 
 
Direktorat za ustvarjalnost – Sektor za umetnost skrbi za načrten razvoj KUV, katere del je tudi bralna 
kultura (več v točki 3.1 tega poročila). 
 
Direktorat za kulturno dediščino – Sektor za muzeje, arhive in knjižnice skladno z ZKnj-1 prispeva 
k zagotavljanju pogojev za delovanje mreže splošnih knjižnic in knjižničnega sistema ter s tem omogoča 
boljše možnosti dostopa do knjižnic oziroma do knjižničnega gradiva in storitev vsem prebivalcem 
Republike Slovenije. Sodeluje pri zagotavljanju pogojev za delovanje NUK, katere ustanoviteljica je 
Republika Slovenija, ter drugih knjižnic v njegovi pristojnosti (več v točki 4.1.4 tega poročila). 
Sofinanciranje programov in vsebin izvajalcev na področju knjižnične dejavnosti MK izvaja na podlagi 
predpisov s področja knjižničarstva in skladno z ZUJIK89.  
 
MK na podlagi 12. člena ZJAKRS opravlja tudi nadzor nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo 
dela JAK, ki je javna agencija in smo jo v tej reviziji določili za samostojnega revidiranca (več 
v točki 2.4 tega poročila).  
 

                                                      

87  Drugi odstavek 14. člena ZDU-1. 
88  8. do 13. člen ZDU-1. 
89  Naloge na podlagi ZUJIK so: nakup knjižničnega gradiva, naloge osrednjih območnih knjižnic, posebne naloge 

splošnih knjižnic za narodne skupnosti, program splošnih knjižnic za podporo razvoju knjižnične dejavnosti na 

obmejnem območju in za sofinanciranje nakupa bibliobusa in podobno. 
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V obdobju, na katero se nanaša revizija, in med izvajanjem revizije so bile odgovorne osebe MK: 

• dr. Uroš Grilc, minister za kulturo, od 20. 3. 2013 do 18. 9. 2014; 
• mag. Julijana Bizjak Mlakar, ministrica za kulturo, od 18. 9. 2014 do 26. 4. 2016; 
• Gorazd Žmavc, minister brez resorja, pristojen za področje odnosov med Republiko Slovenijo in 

avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in 
Slovenci po svetu in začasno odgovoren za vodenje MK, od 26. 4. 2016 do 20. 5. 2016; 

• Anton Peršak, minister za kulturo, od 20. 5. 2016 do 13. 9. 2018; 
• Dejan Prešiček, minister za kulturo, od 13. 9. 2018 do 29. 1. 2019; 
• dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport in začasno odgovoren za vodenje MK, 

od 29. 1. 2019 do 11. 3. 2019; 
• mag. Zoran Poznič, minister za kulturo, od 11. 3. 2019 do 13. 3. 2020; 
• dr. Vasko Simoniti, minister za kulturo, od 13. 3. 2020. 

 

2.3 Zavod Republike Slovenije za šolstvo 
ZRSŠ je osrednji nacionalni razvojno-raziskovalni in svetovalni zavod na področju predšolske vzgoje, 
osnovnega šolstva in splošnega srednješolskega izobraževanja. Ustanovljen90 je bil leta 1995 kot javni 
zavod za opravljanje svetovalnih, razvojno-raziskovalnih in drugih strokovnih nalog na področju 
izobraževanja.  
 
Poslanstvo ZRSŠ je z razvojno-raziskovalnim delom, pripravo strokovnih podlag za odločanje o zadevah 
iz pristojnosti strokovnih svetov, spremljanjem poskusov ter prenovo obstoječih in uvajanjem novih 
programov, z organiziranjem in izvajanjem stalnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja strokovnih 
delavcev in ravnateljev, pripravo strokovnih podlag za odločanje na ravni šolske politike, sodelovanjem 
z drugimi institucijami v slovenskem in mednarodnem prostoru prispevati h kakovosti vzgoje in 
izobraževanja in k dvigu ravni znanja91.  
 
Za uresničevanje tako dolgoročnih kot srednjeročnih in letnih ciljev ZRSŠ usmerja delo na področja, ki so 
kot pomembna za vzgojo in izobraževanje izpostavljena v rezultatih novejših raziskav, v opravljenih in 
aktualnih mednarodnih primerjalnih študijah, v sekundarnih analizah (raziskave PISA, PIRLS, TIMSS in 
podobno), v novih primerjalnih študijah, v rezultatih nacionalnih preverjanj znanja (nacionalni preizkus 
znanja, splošna in poklicna matura) in drugih strokovnih izhodiščih. 
 

                                                      

90  V času ustanovitve ZRSŠ je 28. člen ZOFVI izrecno določal ustanovitev, dejavnosti in naloge ZRSŠ za 

opravljanje razvojnega in svetovalnega dela v vzgoji in izobraževanju za področje predšolske vzgoje, 

osnovnošolskega izobraževanja, gimnazijskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja v domovih za učence in v 
dijaških domovih ter vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, za 

splošnoizobraževalne predmete pa tudi v poklicnem in strokovnem izobraževanju. 53. člen Zakona za 

uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) je spremenil besedilo 28. člena ZOFVI, vendar ta 
sprememba na dejavnosti in naloge ZRSŠ ni vplivala. 

91  Letni delovni, finančni in kadrovski načrti ZRSŠ za obdobje od leta 2015 do leta 2018. 
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Pri uresničevanju svojega poslanstva in izvajanju nalog ZRSŠ sodeluje z drugimi institucijami, ki se 
ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem, kar je predvideno že v aktu o ustanovitvi ZRSŠ92. Na področju 
razvijanja bralne pismenosti otrok gre predvsem za sodelovanje z MIZŠ, Državnim izpitnim centrom in 
Pedagoškim inštitutom93. 
 
V obdobju, na katero se nanaša revizija, in med izvajanjem revizije sta bili odgovorni osebi ZRSŠ: 

• mag. Gregor Mohorčič, direktor, od 7. 7. 2010 do 7. 7. 2014; 
• dr. Vinko Logaj, direktor, od 7. 7. 2014. 
 

2.4 Javna agencija za knjigo Republike Slovenije  
JAK je oseba javnega prava, ki jo je ustanovila Republika Slovenija. Pravna podlaga za ustanovitev in 
delovanje JAK sta ZJAKRS in Zakon o javnih agencijah94. 
 
V skladu s 4. členom ZJAKRS opravlja JAK naloge s področja spodbujanja, promocije in izdajanja 
kakovostnih knjig, izbire projektov s področja knjige, podeljevanja delovnih štipendij za vrhunske literarne 
ustvarjalce, izvaja knjižnično nadomestilo, zagotavlja pogoje za razvoj bralne kulture, spodbuja razvoj 
knjigarniške mreže in zagotavlja pogoje za večjo dostopnost knjige, sodeluje pri načrtovanju strateških 
usmeritev na področju knjige, ki so predmet različnih javnih politik in vplivajo na položaj knjige, njeno 
prepoznavnost in razvoj. 
 
JAK ima 3 strokovne komisije95 (strokovna telesa), ki dajejo mnenja in ocene k predlogom programov in 
projektov s področja knjige v postopkih razdeljevanja javnih sredstev, predlagajo ukrepe kulturne politike 
in druge razvojne ukrepe, ki se nanašajo na področje knjige, ter opravljajo druge naloge v skladu z aktom 
o ustanovitvi96 (Sklep o ustanovitvi Javne agencije za knjigo Republike Slovenije97, Statut Javne agencije za 
knjigo Republike Slovenije98).  
 

                                                      

92  Sklep o ustanovitvi ZRSŠ št. 021-04/95-6/1-8 z dne 6. 7. 1995, št. 024-13/2000-1 z dne 19. 10. 2000,  

št. 024-13/2002-2 z dne 6. 11. 2000, št. 024-13/2001-1 z dne 26. 7. 2001, št. 024-13/2001-4 z dne 30. 1. 2003, 

št. 024-13/2001-7 z dne 18. 11. 2003, št. 01403-44/2005/5 z dne 22. 11. 2005, št. 01403-3/2007/6 z dne 
23. 1. 2007, št. 01403-168/2009/5 z dne 5. 1. 2010 in št. 01403-25/2016/4 z dne 28. 7. 2016. 

93  Poleg teh ZRSŠ sodeluje še s Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani, Pedagoško fakulteto Univerze 

v Mariboru, Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem, Andragoškim centrom Republike Slovenije, Šolo za 
ravnatelje, Centrom šolskih in obšolskih dejavnosti, Centrom RS za poklicno izobraževanje in CMEPIUS – 

Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 

[URL: https://www.zrss.si/o-nas/partnerji], 27. 8. 2020. 
94  Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C. 
95  Strokovna komisija za knjižno in revijalno produkcijo s področja leposlovja in humanistike, Strokovna komisija 

za literarne prireditve in razvijanje bralne kulture ter Strokovna komisija za mednarodno promocijo slovenskega 
leposlovja in humanistike. 

96  2. člen ZJAKRS. 
97  Uradni list RS, št. 57/08 in 68/13. 
98   [URL: http://www.jakrs.si/fileadmin/datoteke/Nova_spletna_stran/O_agenciji/Pravne_podlage/Statut_Javne_

agencije_za_knjigo_Republike_Slovenije.doc], 27. 8. 2020. 
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JAK nima notranjih organizacijskih enot, je pa notranje organizirana po področjih delovanja. 
 
V obdobju, na katero se nanaša revizija, in med izvajanjem revizije sta bili odgovorni osebi JAK: 

• Aleš Novak, direktor, od 15. 2. 2013 do 1. 1. 2018; 
• Renata Zamida, direktorica, od 1. 1. 2018. 
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Da bi odgovorili na vprašanje, ali so bili cilji in aktivnosti za razvijanje bralne pismenosti otrok ustrezno načrtovani, 
smo preverili: 

• ali je bila bralna pismenost otrok prepoznana kot pomembna vrednota oziroma prioriteta; 
• ali so cilji, povezani z razvijanjem bralne pismenosti otrok, hkrati prispevali k uresničevanju 

Strategije 2030 in Agende 2030; 
• ali je bila razmejitev pristojnosti med MIZŠ, MK, ZRSŠ in JAK jasna; 
• ali je bilo zagotovljeno strokovno in pravično načrtovanje aktivnosti; 
• ali je izbor aktivnosti za razvijanje bralne pismenosti otrok temeljil na strokovnih podlagah99, podprtih 

s podatki in analizami. 

 

3.1 Strateško in razvojno načrtovanje 
V nadaljevanju predstavljamo, kako so bili cilji in aktivnosti, povezani z bralno pismenostjo otrok, 
umeščeni v dokumente razvojno-strateškega načrtovanja, torej ali je bila bralna pismenost otrok 
prepoznana kot pomembna vrednota oziroma prioriteta in ali cilji, povezani z razvijanjem bralne 
pismenosti otrok, hkrati prispevajo k uresničevanju Strategije 2030 in Agende 2030.  

Strategija razvoja Republike Slovenije 2030  

Branje in z njim bralna pismenost sta vključena tudi v krovni razvojno-strateški dokument Republike 
Slovenije, Strategijo 2030. Bralna pismenost je izrecno omenjena v okviru drugega cilja "znanje in 
spretnosti za kakovostno življenje in delo", v katerem je povprečni rezultat raziskave PISA100 določen kot 
kazalnik uspešnosti doseganja tega cilja. Pri drugih ciljih strategije bralna pismenost ni omenjena, čeprav je 
po naši oceni vsebinsko povezana vsaj še s prvim ciljem "zdravo in aktivno življenje", tretjim ciljem 
"dostojno življenje za vse", četrtim ciljem "kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete" in 
sedmim ciljem "vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta". 
 
Vseživljenjsko učenje in usposabljanje Strategija 2030 opredeljuje kot vrednoti, ki sta ključni za razvoj 
družbe, razvijanje znanja in spretnosti za življenje in delo v njej. Bralna, matematična, digitalna in finančna 
pismenost so tiste, ki naj bi opolnomočile prebivalce za uspešno in odgovorno udejstvovanje v družbi. 
Predpogoj za razvijanje drugih vrst pismenost je bralna pismenost. Opolnomočeni posamezniki namreč 

                                                      

99  Mednarodne raziskave PISA, PIRLS, študije Pedagoškega inštituta, predlogi za izboljšave in podobno. 
100  Povprečni rezultati pri matematiki, branju in naravoslovju. 

3. NAČRTOVANJE CILJEV IN AKTIVNOSTI ZA 

RAZVIJANJE BRALNE PISMENOSTI OTROK 
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bolje skrbijo za svoje zdravje, razumejo pomen aktivnega življenja ter se lažje spopadajo z izzivi revščine 
in materialne prikrajšanosti. Nacionalna kultura in slovenski jezik sta v skladu s Strategijo 2030 dejavnika 
družbenega kulturnega in gospodarskega napredka. Ustrezna raven jezikovne spretnosti pa je predpogoj za 
učinkovito udejstvovanje tudi na področju gospodarstva – kot orodje komunikacije, spodbujanja 
ustvarjalnosti, inovativnosti in odgovornosti. Le dovolj bralno in pismeno razviti posamezniki lahko 
sodelujejo in se odzivajo na priložnosti vključujočega trga dela. Zato je v interesu celotne družbe, da 
postane bralna pismenost vrednota družbe in cilj na najvišji ravni, ki presega horizontalne in vertikalne 
področne delitve. 
 
Pomen bralne pismenosti so na svetovni ravni države članice Organizacije združenih narodov prepoznale 
že pred časom in jo kot pomemben cilj in kazalnik uvrstile v Agendo 2030 v okviru četrtega cilja 
trajnostnega razvoja "vsem enakopravno zagotoviti kakovostno izobrazbo ter spodbujati možnosti 
vseživljenjskega učenja za vsakogar". Slika 4 prikazuje povezovanje ciljev Strategije 2030 s četrtim ciljem 
trajnostnega razvoja Agende 2030. 
 

Slika 4:  Povezovanje ciljev Strategije 2030 s četrtim ciljem trajnostnega razvoja Agende 2030  

 

Vir: Strategija 2030. 

 
Slika 4 prikazuje tudi naš pogled na povezave ciljev Strategije 2030 s četrtim ciljem trajnostnega razvoja in 
bralno pismenostjo. Ocenjujemo, da visoka stopnja bralne pismenosti pozitivno in močneje vpliva na 
doseganje več strateških ciljev, kot je to predstavljeno v Strategiji 2030. 
 
Z uporabo istega kazalnika uspešnosti, in sicer PISA – povprečni rezultati pri matematiki, branju in 
naravoslovju, je po naši oceni vzpostavljena neposredna povezava med Agendo 2030, programom 
Izobraževanje in usposabljanje 2020 Evropske komisije (povezava s točko 1.2.2.1 tega poročila) in 
Strategijo 2030. 
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Priporočilo 
MIZŠ in MK priporočamo, naj v okviru izvajanja svojih aktivnosti in komuniciranja z javnostmi okrepita 
osveščanje vseh javnosti o pomenu visoke stopnje bralne pismenosti (otrok) in posebno pozornost 
namenita motivaciji odraslih, ki kot del družinskega ali drugega okolja pomembno vplivajo na otrokovo 
bralno kulturo in njegovo razumevanje pomena bralne pismenosti. 

Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2014–2017  

Prvi in temeljni predpis, ki je uredil položaj in pomen jezika v slovenski družbi, je ZUJIK (slika 1), ki jezik 
zaradi njegove zgodovinske vloge uvršča med pomembne državotvorne in kulturne dobrine101. Za 
uresničevanje javnega interesa v kulturi predvideva pripravo 4-letnih nacionalnih programov za kulturo, ki 
so strateško-načrtovalni dokumenti, v katerih se podrobneje opredelijo cilji, nosilci in ukrepi, ki jih želi 
država v tem obdobju na posameznem področju kulture doseči102. Slovenskemu jeziku je v vseh 
dosedanjih (resolucijah o) nacionalnih programih za kulturo namenjeno samostojno poglavje, znotraj 
katerega ima prepoznaven položaj tudi bralna pismenost.  
 
V uvodu 13. poglavja Slovenski jezik je v ReNPK 14–17 zapisano, da mora biti cilj prizadevanj v okviru 
dviga ravni pismenosti zagotavljanje enakopravne družbene participacije za vse govorce, tako 
v znotrajkulturnem kot medkulturnem kontekstu. Osrednja jezikovnopolitična pozornost na področju 
jezikovnega izobraževanja je v Republiki Sloveniji namenjena slovenščini. Učenje slovenščine kot prvega 
jezika je dolgo veljalo za dejavnost, ki jo načrtujejo, usmerjajo in evalvirajo predstavniki didaktične stroke 
in pristojne institucije. Vse bolj pa je mogoče zaslediti povečan interes in število razprav tudi v širši 
zainteresirani javnosti slovenistike (kot so učitelji, starši, pedagogi, psihologi in podobno), ki opozarjajo na 
pomanjkanje raziskav, neodvisnega spremljanja učnih načrtov, pomanjkanje usklajenosti terminologije in 
metodike poučevanja slovenščine in tujih jezikov ter potrebe po znotraj- in medpredmetnem 
povezovanju103. Cilji ReNPK 14–17 so razdeljeni na 3 ravni: raven posameznih področij kulture, raven, ki 
preči vsa področja kulture, in raven, ki obravnava izrazito strukturne cilje. Vprašanja razvijanja bralne 
pismenosti so obravnavana v okviru področja knjižnične dejavnosti ter slovenskega jezika in  
kulturno-umetnostne vzgoje kot 2 prečnih ravni, ki sta za njen razvoj ključni.  
 
Slika 5 prikazuje povzetek področij, ciljev in ukrepov ReNPK 14–17, ki so povezani z razvijanjem bralne 
pismenosti. 

                                                      

101  8. in 10. člen ZUJIK. 
102  10. do 13. člen ZUJIK. 
103  ReNPK 14–17, 13. poglavje Slovenski jezik. 
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Slika 5:  Področja, cilji in ukrepi za razvijanje bralne pismenosti, povzeti po ReNPK 14–17 

 

Vir: ReNPK 14–17. 

 
Predlog NPK 18–25 bralno pismenost omenja v kontekstu sprejetja strategije za razvoj bralne pismenosti 
in jo opredeli kot podlago za dvig bralne kulture, enega izmed ključnih dejavnikov bralne pismenosti. 
Uresničevanje javnega interesa na področju knjige za ohranjanje in razvoj bralne kulture zagotavlja JAK104. 
V viziji kulturne politike do leta 2025, kakor je zapisana v predlogu NPK 18–25, je predvideno, da bo 
posebna pozornost družbe namenjena praksam, ki omogočajo neposreden stik med ustvarjalci in 
uporabniki kulturnih dobrin, med katere sodijo tudi družbenost ter ohranjanje bralne kulture in dialoga, ki 
ju zagotavlja predvsem dejavnost javnih knjižnic. 

Resolucija o Nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018 

Oblikovanje jezikovne politike in zagotavljanje možnosti za njeno izvajanje je ZJRS v 26. členu določil kot 
pristojnost ministrstva, pristojnega za kulturo, druga ministrstva, ki so pristojna za posamezna področja, 
na katerih jim zakon nalaga nekatere obveznosti glede rabe slovenščine, pa naj bi pri tem sodelovala. 
Ministrstvo, pristojno za kulturo, začrta jezikovno politiko v nacionalnem programu za jezikovno politiko, 
ki ga na predlog vlade sprejme državni zbor. V nacionalnem programu morajo biti določeni cilji in ukrepi 
za 5-letno obdobje skupaj s potrebnimi sredstvi in načini njihovega zagotavljanja. Za izvajanje 
nacionalnega programa skrbi vlada, državni zbor pa na podlagi letnih poročil o uresničevanju spremlja 
njegovo uresničevanje. 
 

                                                      

104  1. člen Statuta Javne agencije za knjigo Republike Slovenije v povezavi z drugim odstavkom 1. člena ZJAKRS in 

8. členom ZUJIK. 
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Osrednji cilj slovenske jezikovne politike, kakor je določen v ReNPJP 14–18, je oblikovanje skupnosti 
samostojnih govorcev z razvito jezikovno zmožnostjo v slovenščini, zadostnim znanjem drugih jezikov, 
z visoko stopnjo jezikovne samozavesti in ustrezno stopnjo pripravljenosti za sprejemanje jezikovne in 
kulturne različnosti. Jezikovna politika je sestavni del drugih politik, od šolske do gospodarske (slika 11), 
posebej je z njo povezana kulturna politika. 
 
Razlogi, ki so vodili pripravljavce ReNPJP 14–18, so bili bistveno spremenjene družbenopolitične 
okoliščine (globalizacija, medkulturnost, večjezičnost), ki so pripeljale do tega, da zgolj dobra funkcionalna 
pismenost ni več dovolj. Zato so si zastavili cilj, da mora izobraževalni sistem tako mlajšim kot odraslim 
omogočati, da v slovenskem jeziku kar najbolj uporabijo svoj jezikovno-izrazni potencial, se razvijejo 
v jezikovno kompetentne osebe in se glede na svoje potrebe opremijo za učinkovito, to je razumljivo in 
sprejemljivo javno in uradno komunikacijo, ter seznanijo z drugimi vrstami sporazumevanja. 
 
Na podlagi teh spoznanj, rezultatov raziskav in želenih ciljev je bilo v ReNPJP 14–18 začrtano, da se 
v akcijskem načrtu za jezikovno izobraževanje predvidijo nov koncept poučevanja slovenščine kot prvega 
jezika in ukrepi za poučevanje slovenščine kot drugega jezika, in sicer tako otrok in mladih priseljencev, ki 
se vključujejo v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem, kot odraslih. V ReNPJP 14–18 je posebej 
izpostavljeno, da je dobro razvita jezikovna zmožnost v prvem jeziku, ki pri ostalih manjšinah (razen 
italijanske in madžarske) in pri priseljencih ni slovenščina, eden od temeljnih pogojev za razvoj jezikovne 
zmožnosti v slovenščini in da mora akcijski načrt za jezikovno izobraževanje predvideti boljše možnosti za 
učenje prvega/maternega jezika tudi za preostale priseljence in manjšinske skupnosti na tistih področjih, 
na katerih tako potrebo zazna država ali lokalna skupnost. Takšna možnost pa naj bo pogojena 
z vzporednim učenjem ali izpopolnjevanjem znanja slovenščine kot drugega ali tujega jezika.  
 
Slika 6 prikazuje poglavja in cilje, povezane z razvijanjem bralne pismenosti otrok, iz ReNPJP 14–18 in 
Akcijskega načrta za jezikovno izobraževanje (povezava s točko 4.1 tega poročila). 
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Slika 6:  Poglavja in cilji, povezani z razvijanjem bralne pismenosti otrok, povzeti po ReNPJP 14–18 in 
Akcijskem načrtu za jezikovno izobraževanje105 

 

Vira: ReNPJP 14–18 in Akcijski načrt za jezikovno izobraževanje. 
 
Na podlagi izkušnje ob izteku ReNPJP 07–11 in ob zavedanju, da bo pred sprejetjem naslednjega 
nacionalnega programa za jezikovno politiko treba dobiti nov in celovit vpogled v dogajanje na tem področju, 
so avtorji že ob pripravi ReNPJP 14–18 vanjo vključili ukrepe, ki omogočajo izdelavo študij in celovitega 
pregleda slovenske jezikovne situacije najkasneje leto dni pred začetkom izdelave novega nacionalnega 
programa za jezikovno politiko. Taka ukrepa sta predvsem priprava akcijskih načrtov za jezikovno 
izobraževanje in za jezikovno opremljenost, ki ju pripravi minister, pristojen za kulturo, v sodelovanju 
z ministrom, pristojnim za izobraževanje in znanost, na način, da so jasno določeni specifični cilji, kazalniki in 
nosilci, kar bo omogočilo spremljanje uresničevanja in učinkov. Koordinacijo in vodenje Medresorske delovne 
skupine za spremljanje izvajanja jezikovne politike Republike Slovenije106 (v nadaljevanju: MDS), ki je bila 
ustanovljena s sklepom vlade 19. 3. 2014, pa je prevzela Služba za slovenski jezik.  

                                                      

105 [URL: http://mk.arhiv-spletisc.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/raziskave-

analize/slovenski_jezik/Akcijska_nacrta/ANJI.pdf], 27. 8. 2020. 
106  MDS sestavljajo predstavniki naslednjih institucij: Službe za slovenski jezik, MK, Ministrstva za javno upravo, 

Upravne akademije, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za zunanje zadeve, 

Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ministrstva za notranje zadeve, Urada Vlade Republike Slovenije za 

narodnosti, Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, Ministrstva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo, Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije, MIZŠ, Javne agencije za raziskovalno dejavnost 

Republike Slovenije, JAK. 



38 BRALNA PISMENOST OTROK V REPUBLIKI SLOVENIJI | Revizijsko poročilo 

 

 

Osnutek ReNPJP 19–23, ki ga je novembra 2018 pripravilo MK, je zasnovan tako, da ohranja kontinuiteto 
s prejšnjo resolucijo. Na podlagi ukrepov, predvidenih v ReNPJP 14–18, je bila v letih 2016–2017 prav 
z namenom priprave kar najboljše politike (premišljene in sistematično usmerjane jezikovne situacije) 
izvedena študija o ustreznosti takrat aktualne jezikovne politike107, ki je bila prva empirično podprta 
tovrstna raziskava pri nas. Poleg te je bilo izvedenih tudi več ožjih raziskav (Javna agencija za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije, ministrstva, Evropska unija) in v organizaciji MK nazadnje januarja 2019 
tudi javni posvet108. Eden glavnih sklepov posveta je bil, da je ReNPJP 14–18 še vedno aktualna in da naj 
se, da bi se izognili pretiranemu vplivu interesov vsakokrat sodelujočih posameznikov, namesto priprave 
povsem novega programa v dosedanjem programu zgolj prevetrijo in popravijo posamezna poglavja, kjer 
je to potrebno zaradi novih okoliščin, ostalo pa naj se ohranja. Tak pristop bi bil skladen tudi 
z usmeritvami takrat še veljavne ReNPJP 14–18, ki je izrecno spodbujala pripravljavce akcijskih načrtov, 
naj bodo pri snovanju rešitev, kjer je to smiselno, usmerjeni dolgoročno, v obdobje od 5 do 10 let. 
 
Podobno velja za področje razvijanja bralne pismenosti, kjer lahko v uvodu osnutka ReNPJP 19–23 
preberemo, da je, kljub temu da so rezultati s področja bralne pismenosti raziskave PISA 2015 (več v točki 
1.2.3.1 tega poročila) za Republiko Slovenijo dali bistveno drugačno sliko kot tisti iz leta 2009, smiselno 
počakati vsaj še na rezultate preverjanja v okviru raziskave PISA 2018, ko je bila bralna pismenost prvič po 
letu 2009 spet poudarjeno področje. Dosežki slovenskih otrok v raziskavi PISA 2015 so bili sicer bistveno 
boljši od dosežkov iz let 2009 in 2012, vendar bo na podlagi raziskave PISA 2018 spet na voljo več 
podatkov o ozadenjskih dejavnikih razvijanja bralne pismenosti, ki lahko pomagajo pojasniti spremembe 
v dosežkih. Tudi pedagoška stroka izrecno poudarja, da je treba dosežke v raziskavah obravnavati 
v daljšem časovnem obdobju, da bi lahko našli prave odgovore za dosežene rezultate109. 
 
Osrednji namen aktivnosti, ki jih vsebuje osnutek ReNPJP 19–23, je vzgajati in spodbujati suverene, 
samozavestne in motivirane uporabnike in uporabnice slovenskega jezika in razvijati razvoj 
sporazumevalne zmožnosti vseh. S takim pristopom je v ospredje postavljen tako imenovani koncept 
družinske pismenosti, v katerem se spodbuja pozitiven odnos do jezika in jezikovne kulture v družini, ki je 
pomemben dejavnik uspešnosti otrok med šolanjem. 
 
Med nosilci dejavne jezikovne politike osnutek ReNPJP 19–23 še bolj kot prejšnje resolucije poudarja 
pomen splošnih in šolskih knjižnic kot javnega sistema, ki lahko med drugim neposredno prispeva k rabi, 
razvoju in ohranjanju jezika, razvijanju bralne pismenosti za vse ciljne skupine, ima pomembno vlogo pri 
vseživljenjskem razvijanju bralne kulture in zagotavljanju podpore družinski pismenosti. Sicer pa ukrepov 

                                                      

107  Ciljni raziskovalni projekt Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov; nosilec projekta ZRC 
SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša; raziskovalno poročilo, oktober 2017. 

108  [URL: http://mk.arhiv-

spletisc.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/slovenski_jezik/2019/Zbornik_-
_posvet_o_novem_NPJP__2019_.pdf], 27. 8. 2020. 

109  Pedagoška stroka izpostavlja, da je pri sodelovanju v mednarodnih raziskavah pomembna kontinuiteta 

sodelovanja, saj se na ta način lahko evalvirajo uspešne in neuspešne politike na področju izobraževanja oziroma 
ugotavljajo oziroma testirajo drugi (kulturni, ekonomski, družbeni) spreminjajoči se vplivi, ki se povezujejo 

s kognitivnimi in nekognitivnimi dosežki učencev in dijakov. Posamezni cikli lahko pomenijo kakovost pri 

ugotavljanju intervencij posameznih ukrepov v kratkoročnem smislu. Več zaporednih ciklov skupaj pa je lahko 
podlaga za ocenjevanje uspešnosti politik v srednjeročnem in dolgoročnem smislu ter za spremljanje, kako se 

različni ozadenjski dejavniki povezujejo z dosežki otrok, saj se družba neprestano (in vedno hitreje) spreminja.  
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v povezavi s knjižnicami načrtno ne vsebuje, da ne bi posegal ali se prekrival s predlogom ReNPK 18–25, 
ki take ukrepe in področje knjižnic nasploh bolj podrobno obravnava.  
 
Ukrep MK 
Decembra 2019 je bil osnutek ReNPJP 20–24 v medresorskem usklajevanju, februarja 2020 pa je bil usklajen predlog 
resolucije poslan na vlado 110. 

Predlog Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti 

V povezavi z oblikovanjem Akcijskega načrta za jezikovno izobraževanje je v ReNPJP 14–18 določeno, da 
ministrstvo, pristojno za šolstvo, v sodelovanju z drugimi resorji pripravi posodobitev Nacionalne 
strategije za razvoj pismenosti iz leta 2006 zlasti z vidika bralne pismenosti, kajti rezultati mednarodnih 
raziskav, predvsem PIRLS 2011 za 10-letnike ter PISA 2009 in PISA 2012 za 15-letnike, so kazali na 
podpovprečne dosežke slovenskih otrok in odraslih111. 
 
Tudi ReNPK 14–17 je prenovo strategije za krepitev pismenosti do leta 2016 določala kot enega izmed 
ukrepov v okviru cilja razvijanja jezikovne zmožnosti vseh skupin s ciljem dviga ravni bralne pismenosti 
(slika 5). 
 
Februarja 2014 je MIZŠ organiziralo tematski posvet, ki je bil namenjen pregledu dela na področju bralne 
pismenosti. Prisotni so bili strokovnjaki različnih strok, ki so vsak s svojega zornega kota osvetlili tematiko 
ter predstavili projekte svojih ustanov, njihove prednosti in pomanjkljivosti ter posredovali pobude. Med 
prisotnimi na posvetu so bili tudi avtorji Nacionalne strategije za razvoj pismenosti iz leta 2006, ki so tudi 
sami kritično predstavili svoje ocene uspešnosti uresničevanja Nacionalne strategije za razvoj pismenosti 
iz leta 2006 pri naslavljanju razvijanja pismenosti, predvsem bralne pismenosti, in predloge za spremembe. 
Njihove ugotovitve so bile, da so se aktivnosti izvajale parcialno, nepovezano in brez širšega vpogleda in 
brez povezovanja dobrih praks. Cilji v Nacionalni strategiji za razvoj pismenosti iz leta 2006 so bili po 
njihovi oceni naravnani premalo programsko, kar so kasneje potrjevale tudi domače raziskave na tem 
področju. Posebej so izpostavili neustrezno obravnavanje bralne pismenosti in prakso v učnih načrtih za 
osnovne šole, ki se niso usmerjali v refleksije učnih gradiv, učbenikov in delovnih zvezkov in niso 
vzpostavili obveznosti vseh učiteljev112, da razvijajo pismenosti, in jih zavezali k njihovemu razvijanju pri 
vseh predmetih. Ni bilo namreč dovolj poudarka na izobraževanju in usposabljanju učiteljev glede bralne 
pismenosti, njenega pomena ter predvidenega stalnega strokovnega usposabljanja učiteljev. Prav tako 
ukrepi na podlagi Nacionalne strategije za razvoj pismenosti iz leta 2006 niso uspeli ustrezno vzpostaviti 
povezav med spodbujanjem bralne pismenosti otrok v šoli in družini tudi zaradi nepovezanosti 
programov in ukrepov. Zato so pozvali pripravljavce prenove Nacionalne strategije za razvoj pismenosti 
iz leta 2006 predvsem k bolj osredotočenemu načrtovanju ukrepov za razvoj bralne pismenosti otrok113. 

                                                      

110  [URL: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/oblikovanje-novega-nacionalnega-programa-za-
jezikovno-politiko/], 27. 8. 2020. 

111  Program za mednarodno ocenjevanje kompetenc odraslih 2013–2015 (angl.: Program for the International Assessment 

of Adult Competencies; v nadaljevanju: raziskava PIAAC) se izvaja pod okriljem OECD, 
[URL: https://www.oecd.org/skills/piaac/], 27. 8. 2020. 

112  V tem poročilu se izraz učitelj uporablja enotno za učitelje in vzgojitelje (sistem vzgoje in izobraževanja), kjer je to 

smiselno. 
113  Za dvig bralne pismenosti, Zbornik prispevkov strokovnega tematskega razgovora o bralni pismenosti, MIZŠ in 

ZRSŠ, februar 2014.  
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Delovna skupina za pregled in dopolnitev Nacionalne strategije za razvoj pismenosti iz leta 2006 je bila 
imenovana 17. 7. 2014 za dobo 4 let, z delom pa je pričela šele februarja 2015. Do zamika pri začetku 
delovanja delovne skupine je prišlo, ker je bilo njeno delovanje oziroma načrtovanje nadaljnjega dela na 
področju bralne pismenosti otrok odvisno od finančne perspektive 2014–2020, saj brez evropskih sredstev 
ni bilo mogoče načrtovati nadaljnjih aktivnosti na tem področju114. Delovna skupina je na začetku svojega 
delovanja pregledala vse do tedaj pripravljene oziroma izvedene projekte, ukrepe in študije v Republiki 
Sloveniji, ki so jih člani delovne skupine zbrali v svojih organizacijah.  
 
V nadaljevanju na kratko predstavljamo pomembnejše faze v postopku priprave posodobitve Nacionalne 
strategije za razvoj pismenosti do konca leta 2018. Prvi predlog Nacionalne strategije za razvoj bralne 
pismenosti za obdobje 2018–2030 je bil pripravljen 5. 4. 2017 in dan v javno razpravo. MIZŠ je kot 
pripravljavec in koordinator posodobitve strategije namreč želelo, da bi bila nova strategija tudi formalno 
prepoznana in bi zaživela kot večpodročni nacionalni načrt razvijanja bralne pismenosti slovenske družbe 
v celoti, zato se je odločilo, da dokument pripravi na način, da ga lahko predloži v potrditev vladi skupaj s 
potrebnimi dokumenti, ki bodo opredeljevali tudi zagotovitev pravic porabe za izvedbo predlaganih 
rešitev. Ti dokumenti so bili ob koncu obdobja, na katero se nanaša revizija, še v postopkih usklajevanja.  
 
V času priprave predloga Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti je ReNPJP 14–18, ki omenja 
rezultate raziskave PISA iz leta 2009, ki so vzbujali skrb zaradi podpovprečnih dosežkov slovenskih 
15-letnikov, in ki v okviru priprav Akcijskega načrta za jezikovno izobraževanje predvideva tudi 
posodobitev Nacionalne strategije za razvoj pismenosti, prenehala veljati. MK je sicer že pripravilo 
osnutek ReNPJP 19–23, ki strategijo za razvoj bralne pismenosti neposredno omenja in uvršča njeno 
uresničevanje med predvidene ukrepe. 
 
Da bi predlog Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti iz leta 2017 področje bralne pismenosti 
obravnaval čim bolj celovito, je bila delovna skupina za pregled in dopolnitev Nacionalne strategije za 
razvoj pismenosti iz leta 2006 sestavljena iz predstavnikov 18 institucij. Izhodišče je bila opredelitev bralne 
pismenosti, ki upošteva njeno naravo ter pomen bralne pismenosti kot veščine za posameznika, in sicer je 
bralna pismenost opredeljena kot stalno razvijajoča se zmožnost posameznika za razumevanje, kritično 
vrednotenje in uporabo pisnih informacij. Ta zmožnost vključuje razvite bralne veščine, (kritično) 
razumevanje prebranega, pojmovanje branja kot vrednote in motiviranost za branje. Kot taka je temelj 
vseh drugih pismenosti (na primer matematične, naravoslovne, digitalne) in je ključna za razvijanje 
posameznikovih in posamezničinih potencialov ter njuno uspešno sodelovanje v družbi115. 
 
Opredelitev bralne pismenosti je rezultat razvoja in spoznanj stroke, uporabljenih v mednarodnih 
raziskavah (PIRLS, PISA, PIAAC), in upošteva njeno večdimenzionalnost in večpodročnost.  
 
Predlog Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti je bil do konca leta 2018 še dopolnjen in 
spremenjen, nekoliko dopolnjena in spremenjena pa je bila tudi opredelitev bralne pismenosti. V predlogu 
Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti z dne 27. 11. 2018 je bralna pismenost kot zmožnost 
opredeljena tako, da vključuje razvite bralne veščine, (kritično) zmožnost razumevanja prebranega in 
bralno kulturo (pojmovanje branja kot vrednote in motiviranost za branje). Opredelitev bralne pismenosti 
v predlogu Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti iz leta 2017 pojma bralna kultura ne vsebuje.  

                                                      

114  Poročilo delovne skupine za pregled in dopolnitev Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti za leti 2015 
in 2017, MIZŠ. 

115  Predlog Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti, MIZŠ, 5. 4. 2017. 
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Pojasnilo MIZŠ, MK in JAK 
Ko govorimo o razvoju bralne kulture, opredeljujemo različne oblike spodbujanja branja, razvijanje bralčeve potrebe po 
branju ter dojemanje branja kot vrednote. Pojem bralna kultura srečujemo v različnih oblikah, ki odražajo odnos do branja, 
interes za branje ter različne oblike bralne aktivnosti ter razvoj branja in bralcev. Bralna kultura ima ključno vlogo pri 
razvoju bralne pismenosti, ki zajema jezik (sposobnost izražanja, poslušanja, razumevanja in govora) in s tem vključuje 
tudi spoznavanje in dojemanje literature. Bralna pismenost je temeljni element bralne kulture, hkrati pa je bralna kultura 
tudi temelj bralne pismenosti. 
 
V preteklosti so se strokovnjaki ukvarjali predvsem s kognitivnimi vidiki branja, po letu 1990 pa sta prišli v ospredje 
motivacija in zavzetost za branje, ki ju lahko razumemo kot posameznikovo bralno kulturo. Posameznikova dosežena 
stopnja bralne pismenosti je močno odvisna od njegovih sposobnosti, hkrati pa tudi od njegove motivacije za branje oziroma 
njegove bralne kulture, v kar moramo poleg interesa in odnosa do branja prišteti tudi pomen in vrednote, ki jih posameznik 
pripisuje oziroma povezuje z branjem. 
 
Ko govorimo o odnosu med bralno kulturo in bralno pismenostjo, ga lahko morda najlažje ponazorimo s spiralo: razvita 
bralna kultura pomeni razvit interes za branje, posameznikovo notranjo potrebo po branju, ki posledično pripelje do 
povečane bralne aktivnosti. Ta predstavlja zadovoljitev posameznikove potrebe po branju, hkrati pa tudi povečano bralno 
razumevanje in s tem bralno sposobnost. Povečana bralna sposobnost pri posamezniku vzbudi potrebo po novem, še 
zahtevnejšem branju. Posameznikov razvoj bralne kulture se odraža ne le v povečani bralni dejavnosti (število prebranih 
knjig, število kupljenih knjig, izposoja knjig v knjižnicah, obseg domače knjižnice in podobno), temveč tudi v rasti kakovosti 
prebranega besedila, kar je zagotovo eden najpomembnejših ciljev razvite bralne kulture. Lahko govorimo 
o razvojnoprocesnem odnosu med bralno kulturo in bralno pismenostjo. Gre namreč za proces, ki raste v soodvisnosti 
posameznikovih preteklih izkušenj, in za dimenzijo, ki se razvija in dopolnjuje vse življenje, pri čemer ima na vsaki 
razvojni stopnji posebne značilnosti. 
 
Branje in razvoj pozitivnega odnosa do branja (bralna kultura) morata predstavljati pomemben cilj v posameznem 
izobraževalnem ter širšem družbenem sistemu, če želimo zares razvijati in dvigniti raven pismenosti v družbi. To vse je 
ustrezno poudarjeno v predlogu Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti 2018–2030 in bo vključeno tudi 
v akcijske načrte, ki bodo skladno s strategijo pripravljeni na medresorski ravni takoj po sprejemu dokumenta na vladi.  
 
Na prvi pogled se zdi, da je opredelitev bralne pismenosti v predlogu Nacionalne strategije za razvoj 
bralne pismenosti z dne 27. 11. 2018 bolj jasna, saj je sestavljena iz 3 ključnih elementov, ki so določne 
kategorije, in je zato boljša od prejšnje. Po naši oceni podrobnejša analiza pristojnosti, nalog in aktivnosti 
za razvijanje bralne pismenosti otrok, kakor so s strateškimi dokumenti podeljene različnim deležnikom, 
ne da dovolj določnega odgovora na to, kaj je bralna kultura in kateri so tisti temeljni pogoji, ki morajo biti 
zagotovljeni za njen razvoj. Opredeljena je le kot odnos posameznikov in družbe do knjige in branja. 
Ocenjujemo, da tudi v strateških dokumentih bralna kultura ni ustrezno povezana in uravnoteženo 
predstavljena v razmerju do bralne pismenosti, kakor tudi ni jasno določeno, kateri so pogoji za razvijanje 
bralne kulture. Bralna kultura je v stroki prepoznana kot ozadenjski dejavnik pri razvijanju bralne 
pismenosti, zato bi bila po naši oceni bolj določna in enotna opredelitev pojma bralna kultura potrebna še 
posebej z vidika opismenjevanja in izbora (kakovosti) bralnih gradiv, ki spodbujajo bralno pismenost 
otrok. 
 
Priporočilo 
MIZŠ in MK priporočamo, naj v strateških in izvedbenih dokumentih določno in enotno opredelita 
pojem bralne kulture v odnosu do (razvoja) bralne pismenosti otrok. 
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Med razlogi za nastanek predloga Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti je izpostavljen tudi 
kazalnik iz Strategije 2030, ki je neposredno povezan z bralno pismenostjo. V okviru drugega cilja "znanje 
in spretnosti za kakovostno življenje in delo" je jasno izpostavljena bralna pismenost kot kazalnik 
uspešnosti. Določeno je namreč, da želi Republika Slovenija ohraniti uvrstitev glede na povprečne 
rezultate raziskave PISA v zgornji četrtini držav Evropske unije. Drugi, bolj strateški cilji razvoja 
pismenosti, ki so določeni v predlogu Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti, so oblikovani 
tako, da upoštevajo njen pomen za celotno družbo. Njihov namen je pri vseh razvijati spretnosti, 
zmožnosti, odnos in znanja, povezana z branjem, kar bo omogočalo zdravo, do okolja in družbe 
odgovorno življenje in delo ter učinkovito in ustvarjalno poklicno in družbeno delovanje (trajnostna 
naravnanost). Strategija 2030 v okviru četrtega cilja "kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne 
identitete" utemeljuje razvijanje in ohranjanje slovenskega jezika tudi kot temeljni dejavnik nacionalne 
identitete. 
 
Da bi Republika Slovenija kot država to lahko dosegla, je predlog Nacionalne strategije za razvoj bralne 
pismenosti predvideval naslednje cilje:  

• vzpostavitev učinkovitega družbenega okvira za razvijanje bralne pismenosti;  
• razvijanje bralne pismenosti posameznic in posameznikov, ki imajo v različnih življenjskih obdobjih 

različne vloge, potrebe in zahteve, ter tako omogočiti stalen razvoj družbe in gospodarstva; 
• povečevanje dostopnosti do knjig in drugega bralnega gradiva in  
• v okviru vzgojno-izobraževalnega sistema nameniti večjo pozornost posameznim starostnim/ciljnim 

skupinam. 

 
Pri uresničevanju teh ciljev pa bodo pristopi in ukrepi na podlagi predloga Nacionalne strategije za razvoj 
bralne pismenosti oblikovani ob upoštevanju naslednjih temeljnih načel: 

• bralna pismenost kot vseživljenjska pravica, odgovornost in vrednota; 
• ozaveščanje in promocija pomena bralne pismenosti; 
• celostni pristop;  
• dostopnost, enakopravnost in pravičnost; 
• individualizacija in personalizacija; 
• strokovna odličnost in odgovornost; 
• visoka pričakovanja in standardi; 
• raznovrstnost branja; 
• načrtovanje, evalvacija in samoevalvacija.  

 
Cilji in ravni pismenosti so nadalje oblikovani in določeni po obdobjih posameznikovega razvoja, od 
predšolskega obdobja do vključno obdobja odraslosti. Za shematski prikaz na sliki 7 smo specifične cilje 
in načrtovane ravni pismenosti povzeli in uskupinili. 
 
Slika 7 prikazuje cilje predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja, povzete po predlogu 
Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti, v povezavi s starostnimi obdobji otrok. 
 



Revizijsko poročilo | BRALNA PISMENOST OTROK V REPUBLIKI SLOVENIJI 43 

 

 

Slika 7:  Cilji in ravni pismenosti predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja v povezavi 
s starostnimi obdobji – povzeto po predlogu Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti 

 

Vir: predlog Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti. 

 
Predlog Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti je po naši oceni nedosledno uporabljal pojma 
bralna pismenost in pismenost in je zato treba za celovito razumevanje ciljev strategije domnevati, da gre 
pri ciljih in ravneh pismenosti v 6. poglavju kljub naslovu Cilji in ravni pismenosti za cilje, ki naj bil bili 
doseženi na področju bralne pismenosti. Prav tako je bilo v predlogu nekoliko nejasno predstavljeno 
razmerje med specifičnimi cilji in ravnmi pismenosti, saj je spet treba domnevati, da cilji strategije niso 
izvajanje naštetih aktivnosti temveč vsebinski rezultati, ki so ob posameznih aktivnostih opredeljeni kot 
ravni pismenosti. 
 
Iz poročil delovne skupine za pregled in dopolnitev Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti116 
izhaja, da je bilo avgusta 2017 besedilo predloga Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti 
pripravljeno za nadaljnjo obravnavo, vendar je prišlo do zapleta glede statusa dokumenta. Po mnenju 
pravne službe MIZŠ takšnega dokumenta vlada brez izrecnega zakonskega pooblastila ni mogla sprejeti, 
zato je predlagala 3 različne možnosti, in sicer da: 

• dokument Nacionalna strategija za razvoj bralne pismenosti postane del resolucije MK o jezikovni 
politiki; 

                                                      

116  Poročilo delovne skupine za pregled in dopolnitev Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti za leto 2017, 

MIZŠ.  
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• se dokument preoblikuje v resolucijo (to je dokument, s katerim državni zbor ocenjuje stanje, določa 
politiko in sprejema nacionalne programe na posameznih področjih117) in se ga posreduje (prek vlade) 
v sprejem državnemu zboru ali  

• se dokument (s spremenjenim naslovom) predlaga v sprejem vladi; vlada bi lahko na primer sprejela 
sklep o ukrepih in ciljih za dvig bralne pismenosti ali sklep o tem, da se seznanja z informacijo 
o ukrepih in ciljih, ki jih je MIZŠ v okviru svojih pristojnosti določilo za dvig bralne pismenosti.  

 
Pravna služba MIZŠ je kasneje našla novo možnost, s katero bi besedilo predloga Nacionalne strategije za 
razvoj bralne pismenosti lahko postalo vladni dokument in MIZŠ ga je predložilo vladi v obravnavo.  
 
Ukrep MIZŠ 
MIZŠ je Predlog Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti za obdobje 2019–2030 10. 12. 2019 predložilo vladi.  
 
Vlada je na svoji 55. redni seji 19. 12. 2019 sprejela Nacionalno strategijo za razvoj bralne pismenosti za obdobje 2019–2030 
v obliki, ki jo je predlagalo MIZŠ118. V Nacionalni strategiji za razvoj bralne pismenosti za obdobje 2019–2030 je bila 
sprejeta tudi nova opredelitev bralne pismenosti. 
 
Priporočilo 
MIZŠ priporočamo, naj ob morebitni pripravi nove Bele knjige na področju vzgoje in izobraževanja vanjo 
vključi tudi razvoj šolskega knjižničarstva. 
 
MIZŠ in MK priporočamo, naj v izvedbenih dokumentih oblikujeta enovit pristop k razvijanju bralne 
pismenosti na način, ki bo zagotovil, da so aktivnosti načrtovane usklajeno v sodelovanju z vsemi 
deležniki (splošnimi in šolskimi knjižnicami, JAK, ZRSŠ, Pedagoškim inštitutom, Državnim izpitnim 
centrom, Šolo za ravnatelje in drugimi) in da omogočajo skladno izvajanje, rezultati in cilji pa se med seboj 
večsmerno dopolnjujejo. 
 
MIZŠ priporočamo, naj pri pripravi izvedbenih dokumentov oziroma akcijskih načrtov Nacionalne 
strategije za razvoj bralne pismenosti za obdobje 2019–2030 na ravni posameznih aktivnosti za razvijanje 
bralne pismenosti otrok jasno opredeli tudi cilje teh aktivnosti in predviden način prenosa aktivnosti 
v prakso. 

 

3.2 Pristojnosti in aktivnosti za razvijanje bralne pismenosti otrok 
Jasno določene pristojnosti in naloge MIZŠ, MK, ZRSŠ in JAK za razvijanje bralne pismenosti otrok 
v aktih o ustanovitvi, statutih ali predpisih in drugih dokumentih, ki urejajo njihovo delovanje, so 
pomembne za dobro načrtovanje aktivnosti. Zato smo v reviziji preverili, kako so v strateških dokumentih 
oziroma njihovih akcijskih in izvedbenih načrtih na področju razvijanja bralne pismenosti v obdobju, na 
katero se nanaša revizija, določeni cilji in aktivnosti MIZŠ, MK, ZRSŠ in JAK ter roki za njihovo izvedbo. 
 

                                                      

117  109. člen Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 

38/17). 
118  [URL: https://www.gov.si/novice/2020-01-15-nacionalna-strategija-za-razvoj-bralne-pismenosti-za-obdobje-

2019-2030/], 27. 8. 2020. 
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Na področju strateškega in razvojnega načrtovanja je skrb za jezik v Republiki Sloveniji izrazito večplastna 
dobrina, kar se odraža v dejstvu, da se z bralno pismenostjo ne ukvarjata samo področji izobraževanja in 
kulture, temveč tudi področja zdravja, dela, družine in socialnih ter zunanjih zadev. 
 
Neposredni nosilci jezikovne politike Republike Slovenije so vsi državni organi. Jezikovna politika 
v državnem okviru je v svoji zasnovi oblikovana tako, da lahko konkretni nosilci s posameznih področij 
zanjo prevzamejo ne le izvajalsko in proračunsko odgovornost, temveč tudi vsebinsko pobudo. Področje 
bralne pismenosti je po vsebini večpodročno in načrtovane aktivnosti so tako horizontalno kot vertikalno 
razdeljene med deležnike različnih resorjev. Največji obseg aktivnosti in financiranja pa sodi v pristojnost 
MIZŠ, MK, ZRSŠ in JAK.  

Pristojnosti in aktivnosti MIZŠ  

S področjem razvijanja bralne pismenosti otrok so v okviru MIZŠ posebej povezane naslednje naloge 
Sektorja za razvoj izobraževanja: 

• opravljanje strokovnih, administrativnih in tehničnih del za Strokovni svet Republike Slovenije za 
splošno izobraževanje, Strokovni svet Republike Slovenije za izobraževanje odraslih ter Strokovni svet 
Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje; 

• opravljanje nalog na podlagi Pravilnika o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela119 in Navodila 
o vodenju postopkov priprave, posredovanju v sprejem in objave javno veljavnih izobraževalnih in 
vzgojnih programov120; 

• izdajanje usmeritev za pripravo letnih delovnih načrtov javnih zavodov, opredeljenih v 28. členu 
ZOFVI (Državni izpitni center, ZRSŠ, Pedagoški inštitut) in spremljanje izvajanja sprejetih letnih 
delovnih načrtov;  

• pripravljanje strokovnih podlag za odločanje, načrtovanje in izvajanje aktivnosti na posameznih 
področjih izobraževalne politike ter koordinacija dela različnih skupin, ki jih za razvoj izobraževanja 
imenujeta pristojni minister ali vlada; 

• sodelovanje pri pripravi nacionalnih programov in akcijskih načrtov, ki jih za področje vzgoje in 
izobraževanja pripravljajo druga ministrstva; 

• koordinacija in spremljanje mednarodnih raziskav, ki so podlaga za načrtovanje izobraževalne politike; 
• sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag za črpanje sredstev iz evropske kohezijske politike ter 

v sodelovanju s Službo za izvajanje kohezijske politike tudi načrtovanje in izvajanje postopkov ter 
spremljanje razvojnih programov in projektov121. 

 
Pri izvajanju nalog in uresničevanju ciljev na področju razvijanja bralne pismenosti otrok MIZŠ sodeluje 
z drugimi znanstveno-raziskovalnimi in strokovnimi institucijami122. Na področju razvoja bralne 
pismenosti so to predvsem ZRSŠ, Pedagoški inštitut, Državni izpitni center in Šola za ravnatelje. 
 

                                                      

119  Uradni list RS, št. 7/14 in 27/17. 
120  Uradni list RS, št. 5/11. 
121  [URL: http://mizs.arhiv-

spletisc.gov.si/si/delovna_podrocja/sluzba_za_mednarodno_sodelovanje_in_evropske_zadeve/], 27. 8. 2020. 
122  Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, JAK, NUK, Andragoški 

center Republike Slovenije in drugi. 
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Pristojnosti in aktivnosti MK  

Ključno telo za koordinacijo slovenske jezikovne politike je Služba za slovenski jezik na MK.  
 
Slika 8 prikazuje sistem uresničevanja in spremljanja izvajanja ReNPJP 14–18. 
 

Slika 8:  Sistem uresničevanja in spremljanja izvajanja ReNPJP 14–18 

 

Vir: ReNPJP 14–18. 

 
Namen ustanovitve MDS v letu 2014 je bil omogočiti, da lahko posamezni državni organi kot glavni 
nosilci jezikovne politike prek svojih predstavnikov aktivno sodelujejo ter prevzamejo izvajalsko 
odgovornost in vsebinsko pobudo na svojih področjih.  
 
Raznolika in vključujoča sestava MDS odraža večpodročno naravo jezikovne politike in omogoča, da vsak 
resor pri uresničevanju in spremljanju izrazi svoje stališče in ga predstavi drugim deležnikom, stališča, 
mnenja in predlogi pa se v procesu izmenjave v okviru celovitega pristopa ustrezno vgradijo v priporočila, 
ocene in prepoznane potrebe na področju uresničevanja jezikovne politike. Naloga MDS je, da vsako leto 
pripravlja poročila o izvajanju ukrepov znotraj jezikovno-političnih ciljev ter oblikuje predloge priporočil 
vladi.  
 
Razvijanje in izvajanje knjižnične dejavnosti, ki je pomemben dejavnik pri razvijanju bralne pismenosti 
otrok, je v pristojnosti MK, ki v tem okviru izvaja naslednje naloge: 

• oblikuje in spremlja zakonodajno ureditev področja; 
• spremlja in analizira razmere, pripravlja merila in predloge letnih in večletnih načrtov za 

(so)financiranje kulturnih projektov in programov s področja knjižnične dejavnosti; 
• oblikuje mnenja k predlogom gradiv s knjižničnega področja, ki jih obravnavajo vlada in državni zbor 

ter njuna delovna in posvetovalna telesa; 
• pripravlja strokovne in pravne podlage s področja knjižnične dejavnosti; 
• pripravlja razvojne projekte za uveljavitev kulturne politike s področja knjižnične dejavnosti; 
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• oblikuje in sproža pobude ukrepov za spodbujanje razvoja nacionalne knjižnice, splošnih knjižnic in 
specialnih knjižnic v kulturnih ustanovah ter sodelovanja knjižnic v vzajemnem bibliografskem sistemu; 

• sodeluje z drugimi državnimi organi in organi lokalnih skupnosti glede vprašanj sistema javne službe 
na področju knjižnične dejavnosti; 

• samostojno opravlja in sodeluje pri izvajanju proračuna v delu, iz katerega se zagotavljajo sredstva za 
(so)financiranje kulturnih programov in projektov s področja knjižnične dejavnosti, in skrbi za 
sprotno in periodično ocenjevanje namena, zakonitosti, gospodarnosti in učinkovitosti porabe teh 
javnih sredstev; 

• vodi predpisane evidence in sodeluje pri oblikovanju skupnih zbirk podatkov. 

Pristojnosti in aktivnosti ZRSŠ  

ZRSŠ v okviru svojih nalog opravlja predvsem razvojno in svetovalno delo za strokovne delavce ter za 
vodstva vrtcev in šol, za splošnoizobraževalne predmete pa tudi v poklicnem in strokovnem 
izobraževanju; pripravlja, sodeluje pri pripravi in predlaga programe, ki jih sprejemata minister, pristojen 
za šolstvo, in strokovni svet za splošno izobraževanje; spremlja in razvija učbenike ter drugo učno 
tehnologijo; pripravlja in izdaja strokovna gradiva za strokovne delavce ter opravlja razvojno in 
raziskovalno delo v zvezi s pripravo in izvajanjem programov stalnega strokovnega izpopolnjevanja 
strokovnih delavcev in razvijanjem in uvajanjem metodoloških in didaktičnih pristopov v vrtce in šole in 
v ta namen izvaja izobraževanje ravnateljev123.  
 
Dolgoročni cilji ZRSŠ, kakor so bili določeni v letnih delovnih načrtih ZRSŠ za obdobje od leta 2014 
do leta 2018, so124: 

• skrb za razvoj in pripravo strokovnih dokumentov in podlag pri vzpostavljanju sistemskih pogojev za 
nadaljnji kakovostni razvoj vzgoje in izobraževanja v sodelovanju s pristojnim ministrstvom in 
drugimi institucijami; 

• razvoj učinkovite prakse kakovostnega vzgojno-izobraževalnega dela v sodelovanju z vzgojno-
izobraževalnimi organizacijami; 

• spremljanje in evalvacija novosti na področju vzgoje in izobraževanja; 
• spodbujanje profesionalnega razvoja vseh strokovnih delavcev in ravnateljev; 
• vključevanje v mednarodne aktivnosti na področju razvoja vzgoje in izobraževanja; 
• sodelovanje s slovenskimi šolami in drugimi vzgojno-izobraževalnimi ustanovami v zamejstvu 

(v Italiji, na avstrijskem Koroškem, v Porabju); 
• izvajanje drugih nalog na področju javne službe in v okviru javnega pooblastila. 
 
Vsi ti cilji so povezani tudi z ukrepi in aktivnostmi, potrebnimi za razvijanje bralne pismenosti otrok, 
v okviru naloge razvijanja različnih vrst pismenosti. Neposredna povezanost pa se bolj določno izraža pri 
naboru ciljev in nalog, ki jih ZRSŠ določi vsako leto v letnem delovnem, finančnem in kadrovskem načrtu 
v okviru srednjeročnih 4-letnih načrtov. 

                                                      

123  2. člen Sklepa o ustanovitvi ZRSŠ z dne 6. 7. 1995, Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Zavoda Republike 

Slovenij za šolstvo z dne 3. 1. 2003 in Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Zavoda Republike Slovenije za 

šolstvo z dne 28. 7. 2016. 
124  Letni delovni, finančni in kadrovski načrti ZRSŠ za posamezna leta v obdobju od leta 2014 do leta 2018, 

[URL: https://www.zrss.si/o-nas/temeljne-naloge/ldn], 27. 8. 2020. 
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V srednjeročnem obdobju med letoma 2014 in 2018 so bile na ZRSŠ vsebine razvijanja bralne pismenosti 
uvrščene tudi med naloge za uresničitev dolgoročnega cilja razvoja učinkovite prakse kakovostnega 
vzgojno-izobraževalnega dela v sodelovanju z vzgojno-izobraževalnimi institucijami, pri čemer je bilo 
izvajanje nalog usmerjeno v razvijanje didaktičnih strategij na področju pismenosti (bralna, naravoslovna, 
matematična, finančna) in didaktičnih kompetenc.  
 
V letnem delovnem načrtu ZRSŠ za leto 2014125 so bile te vsebine uvrščene predvsem v okvir 
srednjeročnega cilja razvoj in implementacija integrativnega kurikula, konkretneje za leto 2014 pa v okviru 
naloge 12 Razvoj kroskurikularnih kompetenc v nalogah: 

• 12.1 Porajajoča se oziroma zgodnja pismenost v vrtcu,  
• 12.2 Bralna pismenost,  
• 12.5 Razvijanje kompetenc in pismenosti s profiliranjem in integriranjem kurikula. 

 
Na ravni letnih ciljev v obdobju od leta 2015 do leta 2018126 pa so bile omenjene vsebine v letnih delovnih 
načrtih ZRSŠ za ta leta uvrščene med naloge za uresničevanje cilja razvijanja pristopov za razvoj 
pismenosti vseh vrst v celotni vertikali vzgoje in izobraževanja. 

Pristojnosti in aktivnosti JAK 

ZJAKRS kot eno izmed nalog JAK določa zagotavljanje pogojev za razvoj bralne kulture, vendar pa 
pojma bralna kultura posebej ne opredeli, kakor tudi ne, kateri so tisti pogoji, ki naj bi jih JAK zagotavljala 
za njen razvoj. Po pojasnilih MK je bila z vzpostavitvijo JAK kot samostojne agencije leta 2009 pristojnost 
za področje razvoja bralne kulture prenesena z MK na JAK. To vključuje tako naloge in skrb za 
zagotavljanje pogojev za razvoj bralne kulture kot tudi odgovornost za to. Vendar tudi po proučitvi drugih 
pravnih in strateških dokumentov, kot so predlog Nacionalne strategije za razvijanje bralne pismenosti, 
strateški dokumenti jezikovne politike in Strateški načrt 2015–2019127 JAK, nismo mogli nedvoumno 
ugotoviti, kateri so tisti pogoji za razvoj bralne kulture, ki jih mora v skladu s 4. členom ZJAKRS 
zagotavljati JAK.  
 
JAK v svojem Strateškem načrtu 2015–2019 svojo vlogo v okviru ReNPK 14–17 vidi predvsem v tem, da 
odgovori na izzive, povezane s povečanjem prodaje knjig in njihovo dostopnostjo, razvojem elektronskega 
založništva, krepitvijo bralne kulture ter povezanim delovanjem deležnikov na področju založništva. 
 

                                                      

125  Letni delovni načrt za leto 2014, [URL: https://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/ldn-fn-2014-brez-

imen.pdf], 27. 8. 2020. 
126  Letni delovni načrt za leto 2015, [URL: https://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/ldn-in-fn-2015.pdf]; 

Letni delovni načrt za leto 2016, [URL: https://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/ldn2016-sprejet-

splet.pdf]; Letni delovni načrt za leto 2017, [URL: https://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/ldn-in-fn-

2017-20170327.pdf]; Letni delovni načrt za leto 2018, [URL: https://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/ldn-
2018-lekt.pdf], 27. 8. 2020. 

127  Strateški načrt 2015–2019 je temeljni dokument srednjeročnega načrtovanja usmeritev in dela JAK. Opredeljuje 

zlasti programske in organizacijske usmeritve, investicije in investicijsko vzdrževanje ter kadrovski načrt, 
[URL: https://www.jakrs.si/fileadmin/datoteke/Nova_spletna_stran/O_agenciji/Vizitka/Strateski_nacrt_JAK_

RS_2015-2019.pdf], 27. 8. 2020. 
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Glavni cilji, ki si jih je JAK zastavila na področju razvoja vseh segmentov bralne kulture, so:  

• dvig zavesti o pomenu branja in posedovanja knjig;  
• spodbuda promocije branja in načrten razvoj bralne kulture na regionalni in nacionalni ravni; 
• izvedba projektov in programov bralne kulture, ki spodbujajo branje različnih ciljnih skupin na 

nacionalni ali regionalni ravni ter oblikujejo vseživljenjske bralne navade; 
• izvedba kakovostnih, prepoznavnih in inovativnih literarnih prireditev in festivalov z nacionalnim ali 

regionalnim dosegom;  
• spodbujanje in koordiniranje programov in projektov promocije ustvarjalcev, branja in knjige, ki 

vključujejo sodelovanje različnih vladnih resorjev in potekajo na nacionalni ravni ter povezujejo 
akterje na področju knjige od avtorja do bralca;  

• podpora izdajanju knjig in revij (tiskanih in elektronskih); 
• podpora delovanju knjigarn, ki prispeva k promociji branja in kupovanja knjig. 

 
Po mnenju JAK ta z vidika opismenjevanja in izbora bralnih gradiv, ki spodbujajo bralno pismenost, nima 
nikakršnih posebnih zadolžitev, saj naj bi bile za to zadolžene izobraževalne institucije, kot so MIZŠ, 
ZRSŠ in podobne. JAK vidi svojo vlogo v spodbujanju branja in bralne kulture, ko so otroci že 
opismenjeni. Vsi njihovi ukrepi so torej namenjeni že opismenjenim skupinam in imajo za cilj višanje 
bralne kulture, ne pa opismenjevanja kot takega. Nameni in cilji, v katere so usmerjene aktivnosti JAK za 
spodbujanje bralne kulture, so razvoj bralne kulture med mladimi in podpora slovenskim avtorjem, 
promocija vrhunskih slovenskih ustvarjalcev, spodbujanje šolarjev za branje in obiskovanje splošnih 
knjižnic in knjigarn, motiviranje založnikov k večjemu vključevanju sodobnih slovenskih avtorjev 
v programe za mladino, spodbujanje branja in razvoj vseživljenjskih bralnih navad pri različnih ciljih 
skupinah ter spodbujanje pomena posedovanja knjig in pomena domače knjižnice.  
 
Po podatkih JAK ta na področju podpore bralni kulturi predvsem z izvajanjem javnih razpisov uresničuje 
naslednje cilje: 

• izvajanje kulturnih programov za spodbujanje branja in razvoj vseživljenjskih bralnih navad pri 
različnih ciljnih skupinah; 

• izvajanje kulturnih programov, ki promovirajo bralno kulturo ter razvijajo odnos uporabnikov do 
branja in knjige; 

• izvajanje kulturnih programov, ki povezujejo različne subjekte na področju bralne kulture; 
• spodbujanje večje prodaje kakovostnih knjig in revij. 

 
JAK je v obdobju od leta 2014 do leta 2018 izvedla vse načrtovane 1-letne, 2-letne in 4-letne razpise za 
spodbujanje bralne kulture ter letno podprla od 6 do 8 programov in od 10 do 15 projektov (število 
podprtih projektov je variiralo glede na razpoložljiva finančna sredstva, združevanje posameznih projektov 
v skupne programe in podobno, kar prikazujemo v prilogi 2). 
 
V Strateškem načrtu 2015–2019 je zapisano, da je za to, da bi JAK izvajala te naloge in uresničevala cilje, 
treba uveljaviti ukrepe, ki bodo zagotovili stabilne založniške produkcijske pogoje, delovanje knjigarniške 
mreže, povezanost deležnikov in usklajenost politik in ukrepov, ustrezno varovanje avtorskih pravic, 
izboljšanje položaja avtorjev ter promocijske in podporne mehanizme. 
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Iz letnih poročil JAK128 izhaja, da je JAK v obdobju od leta 2014–do leta 2018 za založništvo, knjigarniško 
mrežo in podporo knjigarnam letno namenila od 60 % do 80 % svojih sredstev. Iz pravnih podlag za 
delovanje JAK lahko ugotovimo, da je JAK javna agencija, ki izvaja javno službo na področju knjige, kar 
obsega zagotavljanje pogojev za izdajanje knjig in revij s področja leposlovja in humanistike, ustvarjalce 
s področja leposlovja in humanistike, prevode slovenskih avtorjev v tuje jezike, mednarodno sodelovanje 
s področja knjige, literarne festivale in literarne prireditve, razvoj knjigarniške mreže, razvijanje bralne 
kulture, promocijo knjig, avtorjev in branja, usklajenost delovanja vseh členov verige knjige, dodatno 
poklicno usposabljanje s področja knjige, knjižnično nadomestilo in informatizacijo s področja knjige129. 
Glede na to, da ni jasno določeno, kateri so tisti pogoji za zagotavljanje razvoja bralne kulture, ki bi jih 
morala JAK zagotavljati, tudi ne moremo oceniti, ali JAK namenja dovolj sredstev za izvajanje nalog 
zagotavljanja pogojev za razvoj bralne kulture. Na podlagi pregleda pravnih podlag za delovanje JAK pa 
ocenjujemo, da na področju založništva in knjigarniške mreže naloga JAK ni skrb za obstoj založništva 
kot gospodarske panoge, temveč skrb za javni interes v okviru te panoge. Vsebinsko to razumemo tako, 
da naj JAK spodbuja predvsem tisti segment založništva, ki je tržno manj zanimiv, vendar je z literarno-
kakovostnega, kulturnega in družbeno-razvojnega vidika strateško pomemben za Republiko Slovenijo 
predvsem v smislu spodbujanja bralne kulture.  
 
Priporočilo 
MK in JAK priporočamo, naj opredelita pojem bralne kulture in kriterije kakovosti bralnega gradiva, ki 
prispeva k spodbujanju visoke stopnje bralne pismenosti otrok. 
 
MK in JAK priporočamo, naj jasno oblikujeta kriterije oziroma elemente, s katerimi se ugotavlja kakovost 
knjižnega gradiva.  
 
MK in JAK priporočamo, naj zagotovita uresničevanje javnega interesa na področju knjige tako, da na 
področju založniške dejavnosti in pri oblikovanju zbirk ter priporočene literature za splošne in šolske 
knjižnice spodbujata zgolj kakovostno produkcijo in ponudbo knjig za otroke. 
 
JAK priporočamo, naj v novih strateških, akcijskih in letnih načrtih jasno razmeji aktivnosti in sredstva, ki 
se bodo namenjala za podporo javni službi za uresničevanje javnega interesa na področju razvijanja bralne 
pismenosti in bralne kulture, od podpore drugim dejavnostim – sredstva, ki se bodo namenjala založništvu 
kot gospodarski panogi. 
 
Šola za ravnatelje in ZRSŠ skrbita za stalno izobraževanje strokovnih delavcev na področju izobraževanja, 
Državni izpitni center pa skrbi za pripravo, organizacijo in izvedbo e-vrednotenja nacionalnega preverjanja 
znanja (v nadaljevanju: NPZ) v 6. in 9. razredu osnovne šole. S tem uresničujejo rezultat C6044 
Zagotavljanje optimalnih pogojev za izvajanje programa osnovne šole in specifični cilj MIZŠ C1602 Kakovostno 
izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov osnovnega šolstva130. 
 
Šola za ravnatelje je javni zavod, ki v okviru javne službe izvaja predvsem dejavnost usposabljanja 
ravnateljev in drugih strokovnih delavcev, ki sodelujejo v procesu vodenja vzgojno-izobraževalnih  
 

                                                      

128  [URL: https://www.jakrs.si/o-agenciji/letna-porocila/], 27. 8. 2020. 
129  Drugi odstavek 1. člena ZJAKRS. 
130  Specifični cilj v okviru programa 1903 Osnovno šolstvo in podprograma 190301 Izvajanje osnovnošolskih programov. 
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zavodov. V zvezi z razvijanjem bralne pismenosti otrok so pomembni tudi dolgoročni cilji, h katerim so 
usmerjene aktivnosti Šole za ravnatelje, in sicer predvsem:  

• izboljšati vodenje in organizacijsko učinkovitost vrtcev in šol;  
• izboljšati kakovost usposabljanj na področju vodenja in drugih strokovnih dejavnosti zavoda in  
• prenašati rezultate raziskav, sodobnih teoretičnih spoznanj in strokovnih rešitev v prakso vodenja 

vzgojno-izobraževalnih zavodov131. 
 
Pedagoški inštitut je javni raziskovalni zavod in samostojna raziskovalna ustanova. Poslanstvo Pedagoškega 
inštituta je razvoj edukacijskih znanosti in ustreznih znanstvenih metodologij, pri čemer spodbuja 
interdisciplinarno in multidisciplinarno povezovanje ter sodelovanje z drugimi znanstvenimi ustanovami v 
Republiki Sloveniji in tujini. Z diseminacijo znanstvenih izsledkov prispeva tudi k razvoju pedagoške prakse132. 
 
Izmed tematskih sklopov raziskovanja Pedagoškega inštituta v povezavi z razvijanjem bralne pismenosti 
izpostavljamo predvsem: 

• razvijanje in raziskovanje kakovosti predšolske vzgoje in izobraževanja; 
• spremljanje in evalvacijo učinkovitosti in kakovosti slovenskega izobraževalnega sistema 

v mednarodni perspektivi; 
• sistematično raziskovanje in razvoj strategij socialnega vključevanja otrok in mladostnikov 

v izobraževalni sistem, zlasti kulturno in socialno ranljivih skupin; 
• spodbujanje opolnomočenja mladih za aktivno državljanstvo; 
• razvijanje socialnih in čustvenih ter motivacijskih dejavnikov učenja in poučevanja; 
• raziskovanje raznojezičnosti v vzgoji in izobraževanju. 
 
Pedagoški inštitut opravlja dejavnost v okviru nacionalnega raziskovalnega programa kot javno službo, 
predvsem kot strokovno in znanstveno podporo MIZŠ. Poleg javne službe opravlja tudi dejavnosti za 
druge naročnike v obsegu in na način, ki sta določena s programom razvoja in letnim načrtom.  
 
Državni izpitni center je javni zavod, katerega aktivnosti izhajajo iz njegove vloge osrednje ustanove za 
zunanje preverjanje znanja učencev, vajencev, dijakov in odraslih. Med glavne naloge Državnega izpitnega 
centra v povezavi z razvijanjem bralne pismenosti otrok po naši oceni sodijo predvsem:  

• raziskovalno in razvojno delo na področju zunanjega preverjanja znanja;  
• strokovna, tehnična in druga dela v zvezi z zunanjimi preverjanji znanja;  
• analize in statistične obdelave ter priprava in objava izpitnih rezultatov;  
• priprava katalogov in standardov znanj, spretnosti in veščin, katerih obvladovanje je pogoj za 

pridobitev javne listine;  
• priprava, organizacija in izvedba preizkusov znanj;  
• priprava, organizacija in izvedba e-vrednotenja NPZ133 v 6. in 9. razredu osnovne šole. 

                                                      

131  [URL: http://solazaravnatelje.si/index.php/predstavitev], 27. 8. 2020. 
132  [URL: https://www.pei.si/pedagoski-institut/], 27. 8. 2020. 
133  Prioritete izvajanja nalog Državnega izpitnega centra so zagotoviti uspešno izvedbo zunanjih preverjanj znanja, 

v okviru te revizije je to NPZ. MIZŠ je v obdobju, na katero se nanaša revizija, imelo v okviru ukrepa 3311-11-

0004 Izvajanje osnovnošolskih programov v obrazložitvah posebnega dela proračuna določena dva kazalnika 
(neposredna učinka), povezana z NPZ, in sicer povprečni dosežek učencev 9. razreda na NPZ in povprečni 

dosežek učencev 6. razreda na NPZ. 
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3.3 Strokovne in empirične podlage 
Tretje področje pri ugotavljanju, ali so cilji in aktivnosti za razvijanje bralne pismenosti otrok ustrezno 
načrtovani, je obsegalo preverjanje, ali je bilo zagotovljeno strokovno in pravično načrtovanje aktivnosti in 
ali je njihov izbor utemeljen s strokovnimi podlagami, podatki in analizami. 
 
Kot strokovno in pravično načrtovanje smo ocenili načrtovanje razvijanja bralne pismenosti otrok, če je 
bilo zastavljeno horizontalno (medsektorsko) in je vključevalo elemente pravičnosti (obravnava ranljivih 
skupin), če sta bila sodelovanje in implementacija strokovnih dognanj ter praks vgrajena v načrtovanje 
aktivnosti MIZŠ, MK, ZRSŠ in JAK, če so za oblikovanje, načrtovanje ter izbiro aktivnosti za razvijanje 
bralne pismenosti otrok obstajale strokovne podlage, podatki in analize pri MIZŠ, MK, ZRSŠ in JAK in so 
bile tudi uporabljene ter ali so bili kot izhodišče za oblikovanje, načrtovanje ter izbor aktivnosti 
uporabljeni rezultati slovenskih otrok pri preverjanih znanja v okviru NPZ in mednarodnih raziskav 
(PIRLS, PISA). Pri tem nas je zanimalo, ali so bili upoštevani tudi podatki o ključnih dejavnikih uspeha pri 
bralni pismenosti (socialno-ekonomska situacija, dostop do knjig/pouka, spol) ter ali kriteriji za izbiro 
ukrepov ter projektov in njihova uvrstitev v načrt razvojnih programov odražajo položaj (vrednota 
oziroma prioriteta) bralne pismenosti otrok, kakor je bil opredeljen v strateških dokumentih. 
 
Za uspešno in učinkovito uresničevanje ciljev je potrebno ustrezno načrtovanje ukrepov in aktivnosti, pri 
čemer je ustrezno načrtovanje tisto, ki vsebuje/upošteva vse ključne elemente, ki so potrebni za to, da se 
ukrepi in aktivnosti lahko oblikujejo in izvajajo. Ti elementi so praviloma, ne glede na področje delovanja, 
poglobljene analize stanja, načrtovanje vsebinsko ustreznih in strokovno podprtih aktivnosti, zagotovljena 
finančna sredstva, vključevanje različnih strokovnjakov (s posameznih področij), načrtovanje učinkovite 
izvedbe aktivnosti in spremljanje učinkov po končanih aktivnostih.  
 
Za področje razvijanja bralne pismenosti otrok so vir strokovnih in empiričnih podlag v prvi vrsti 
mednarodne raziskave, v katerih sodelujejo slovenski otroci (več v točki 1.2.3 tega poročila), poleg teh pa 
tudi domače raziskave in analize ter spoznanja stroke na podlagi izvedenih projektov. Prispevki deležnikov 
so raznovrstni, skupaj pa omogočajo boljši vpogled v dejansko stanje in potrebe za razvoj bralne 
pismenosti otrok v Republiki Sloveniji.  
 
Delovna skupina za pripravo posodobljenega predloga Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti je 
pri svojem delu izhajala iz Nacionalne strategije za razvoj pismenosti, pri nadgradnji pa je upoštevala v 
tistem času najaktualnejše dostopne informacije o stanju v Republiki Sloveniji. To so bila predvsem 
gradiva, ki so jih na podlagi izvedenih projektov, študij in analiz pripravili: MIZŠ, MK, ZRSŠ, JAK, 
Državni izpitni center, Pedagoška in Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Koper 
Univerze na Primorskem, NUK, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter 
Andragoški center Republike Slovenije. 
 
Za pripravo in izvedbo operacije Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za 
dvig splošnih kompetenc, katere okvir predstavlja Operativni program za izvajanje evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014–2020, je MIZŠ pripravilo analizo 134, katere namen je bil povzeti stanje na 
področju inovativnih učnih okolij in prepoznati potrebe po sofinanciranju iz javnih sredstev, pripraviti 

                                                      

134  Analiza je pripravljena za namen izvedbe operacije Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik 
učenja za dvig splošnih kompetenc v okviru 10. prednostne osi, prednostne naložbe 10.1, in sicer tretjega 

specifičnega cilja. 
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pregled že izvedenih projektov, strokovnih podlag in prepoznanih potreb po področjih, ki so vključena 
v to operacijo135. Za področje bralne pismenosti sta bila pri načrtovanju pomembna predvsem 2 vira 
informacij, in sicer javni razpis za izvajanje projektov s področij kulturna vzgoja in bralna pismenost ter 
projekt Opolnomočenje136, ki ju je MIZŠ izvajalo v obdobju od leta 2007 do leta 2013. 
 
Projekti javnega razpisa s področja bralne pismenosti so se izvajali v okviru vsebinskih sklopov iskanja 
modelov za razvijanje in izboljšanje bralne pismenosti otrok in za razvijanje modelov in diagnostičnih 
instrumentov na področju bralne pismenosti vseh starostnih skupin. Iz analize MIZŠ o stanju na področju 
inovativnih učnih okolij izhaja, da MIZŠ meni, da sta obe skupini projektov dali konkretne, neposredno 
uporabljive rezultate, ob tem pa pokazali na pomanjkljivosti in potrebe za uspešen nadaljnji razvoj področja 
(več o projektih v točki 4.2.1 tega poročila). Med pomanjkljivostmi je navajalo premalo povezovanja 
vzgojno-izobraževalnih zavodov s kulturnimi ustanovami in pri usposabljanju vzgojiteljev, učiteljev in staršev 
za prepoznavanje (diagnosticiranje) govorne kompetence bralne pismenosti otrok in učencev. 
 
Projekt Opolnomočenje je bil razdeljen na vsebinska sklopa razvoj pedagoških strategij in dvig kulturnega 
in socialnega kapitala. Prvi se je osredotočal na razvoj strategij bralne pismenosti od predšolskega obdobja 
do konca osnovne šole in razvoj modelov medpredmetnega povezovanja za podporo bralne pismenosti 
pri organizaciji dela šol. Cilj drugega sklopa pa je bil razvijati modele za primerno obravnavanje specifičnih 
skupin učencev iz nespodbudnih družinskih okolij ob hkratnem razvijanju spodbudne šolske klime in 
kulture za vse. Rezultati projekta so bili podlaga za izvedbo več skupnih strokovnih usposabljanj in 
objav137. Sodelujoče šole (42 šol) in analize rezultatov so kot učinke izvedenih aktivnosti potrdile izboljšan 
interes in motivacijo za branje in učenje, izboljšano tehniko branja in s tem branja z razumevanjem ter 
razvoj refleksije učiteljev in učencev o lastnem delu in učenju. 
 
Izvajanje opisanih projektov je pokazalo tudi na izzive slovenskega šolskega sistema, če želi učinkovito 
prispevati k dvigu/razvoju bralne pismenosti slovenskih otrok. Vzpostaviti mora namreč spodbudno, za 
deprivilegirane skupine učencev in posameznike vključujoče (inkluzivno) učno okolje (tudi z individualno 
strokovno podporo), da bi se približal zagotavljanju enakih izobraževalnih možnosti za vse. Za kaj takega 
pa sta potrebna horizontalno in vertikalno usklajen pristop in uresničevanje skupne, nacionalne strategije 
za razvoje bralne pismenosti, ki kot izhodišče upošteva prepoznane dejanske potrebe. 
 
Rezultati mednarodnih raziskav PISA 2009 in 2012, PIRLS 2011, sekundarne raziskave na podlagi teh 
rezultatov, izkušnje in opažanja iz izvedenih projektov so kazali na potrebo po novem pristopu k 
obravnavanju področja bralne pismenosti, ki bo združeval vse deležnike ter celovito obravnaval in se 
učinkovito loteval odprtih vprašanj. S tem namenom je MIZŠ februarja 2014 organiziralo strokovni 
tematski razgovor o bralni pismenosti, na katerem so sodelovali strokovnjaki z različnih področij, 
povezanih z razvijanjem bralne pismenosti138 (več v točki 3.1 tega poročila). 

                                                      

135  Vključena so področja bralna pismenost, jezikovne kompetence, kulturna zavest in izražanje, informatizacija 

izobraževanja, naravoslovne kompetence in prenova gimnazijskih programov. 
136  Projekt je bil uvrščen v navedeni operativni program kot neposredna potrditev operacije.  
137  Več v točki 4.2.1 tega poročila. 
138  MIZŠ in ZRSŠ sta skupaj izdala tudi zbornik vseh prispevkov strokovnega tematskega razgovora, ki predstavlja 

pregleden referenčni vir in strokovno podlago za področje bralne pismenosti, ki je bila kasneje uporabljena pri 
pripravi predloga Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti in oblikovanje ukrepov in aktivnosti tudi 

v okviru programskega obdobja 2014–2020. 
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MIZŠ je marca 2015 javno pozvalo k skupnemu pristopu za konkretno določitev potreb na področju 
razvijanja bralne pismenosti in na podlagi prejetih informacij za področje bralne pismenosti opredelilo, 
kam je treba usmeriti največ pozornosti – v ranljive skupine, izobraževanje izobraževalcev, ki poučujejo 
jezikovne predmete, in tistih, ki poučujejo druge predmete, spletne vire in šolske knjižnice. 
 
Tako kot mednarodne raziskave bralne pismenosti so tudi analize NPZ v obdobju od leta 2014 do 
leta 2018 pokazale na razlike med spoloma139. Učenke so uspešnejše kot učenci pri književnosti in 
razumevanju umetnostnega besedila, razumevanju neumetnostnega besedila in imajo boljšo poimenovalno 
zmožnost. Učenci so bili uspešnejši pri samostojnem tvorjenju besedila in oblikovanju daljših odgovorov. 
Kot najverjetnejši dejavnik za to se omenja različna stopnja motiviranosti za branje in s tem izkušenosti 
z branjem različnih besedil. Tako ostaja vprašanje motivacije za branje pri dečkih še vedno izziv, za 
katerega pa nekateri avtorji ponujajo tudi rešitve. Za uravnavanje razlik med spoloma predlagajo 
vzpostavitev drugačnega učnega okolja, več skupinskega dela, ki mora spodbujati vse člane skupine 
k sodelovanju in govorjenju ter več pozornosti namenjati učnim stilom dečkov, ustvarjanje avtoritete brez 
ustrahovanja ter dajanje prednosti učenju na podlagi izkušenj140. 
 
Rezultati raziskave PISA 2015 in 2018 so tudi pokazali, da so v vseh sodelujočih državah učenke v bralni 
pismenosti uspešnejše od dečkov, v Republiki Sloveniji v letu 2015 za 43 točk in v letu 2018 za 42 točk, 
kar nas med državami OECD uvršča med države z največjimi razlikami med deklicami in dečki141. 
Verjetno bi bile potrebne nadaljnje poglobljene analize, ki bi ugotavljale razloge za nastanek razlik in 
načine, kako jih učinkovito naslavljati. So pa kazalniki razlik med spoloma lahko primerno vodilo pri 
iskanju možnosti za zagotavljanje kakovosti in pravičnosti izobraževalnega sistema in procesov tudi 
v Republiki Sloveniji. Če pri tem upoštevamo, da je motivacija za branje najpomembnejši dejavnik 
razlikovanja, se v odgovor ponuja spoznanje, da je treba dodatno pozornost nameniti razvijanju kulture 
branja pri otrocih, jim pokazati, da imajo, če so dobro bralno pismeni, na razpolago najučinkovitejše 
orodje za spoznavanje sveta in družbe okoli sebe, razvijanje svojih misli ter oblikovanje in uresničevanje 
svojih idej. 
 
Priporočilo 
MIZŠ priporočamo, naj pripravlja analitične podlage za načrtovanje izobraževalnih politik s kakovostnimi 
analizami sekundarnih in ozadenjskih dejavnikov, pri čemer naj posebno pozornost nameni 
problematičnim področjem. 

                                                      

139  Letna poročila o izvedbi NPZ v šolskih letih 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 in 2017/2018, 
[URL: https://www.ric.si/preverjanje_znanja/statisticni_podatki/], 27. 8. 2020. 

140  Gurian, M.: The Minds of Boys: Saving our Sons From Falling Behind in School and Life, 2012; povzeto po 

prijavnici za projekt javnega razpisa Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig 
splošnih kompetenc; prijavitelj: ZRSŠ, naziv projekta: Bralna pismenost in razvoj slovenščine – OBJEM. 

141  V državah OECD je povprečna razlika 30 točk. 
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Da bi odgovorili na vprašanje, ali so aktivnosti za razvijanje bralne pismenosti otrok učinkovite, smo preverili: 

• ali so se izvajale aktivnosti za razvijanje bralne pismenosti otrok; 
• ali so bila sredstva za razvijanje bralne pismenosti otrok ustrezno načrtovana; 
• ali je bilo zagotovljeno strokovno in celovito izvajanje aktivnosti; 
• ali je bil zagotovljen prenos rezultatov dobrih pilotnih projektov za razvijanje bralne pismenosti otrok 

v izobraževalni sistem; 
• ali so izvedene aktivnosti vplivale na razumevanje pomena in doseženo raven bralne pismenosti otrok. 

 

4.1 Izvajanje aktivnosti za razvijanje bralne pismenosti otrok 
Temeljni dokumenti, ki predstavljajo izvedbeni okvir za izvajanje aktivnosti za razvijanje bralne pismenosti 
otrok, so nacionalni program za kulturo in nacionalni program za jezikovno politiko ter akcijski načrti za 
njuno uresničevanje. V obdobju, na katero se nanaša revizija, so bili to ReNPK 14–17 in ReNPJP 14–18 
ter Akcijski načrt za jezikovno izobraževanje.  
 
Aktivnosti za razvijanje bralne pismenosti otrok so se izvajale tudi kot projekti evropske kohezijske 
politike (več v točkah 4.1.3 in 4.2 tega poročila), med katerimi sta najpomembnejša projekta 
Opolnomočenje in Bralna pismenost in razvoj slovenščine – OBJEM (v nadaljevanju: projekt Objem), 
sofinancirana s sredstvi ESS. Nosilec projekta oziroma vodja konzorcija izvajalcev je bil pri obeh 
navedenih projektih ZRSŠ. 
 
V nadaljevanju predstavljamo izvajanje aktivnosti za razvijanje bralne pismenosti otrok, kot smo ga 
razbrali iz vzpostavljenega sistema spremljanja in poročanja MIZŠ, MK, ZRSŠ in JAK. Proučili smo, ali so 
bila sredstva za razvijanje bralne pismenosti otrok ustrezno načrtovana, ali so bile upoštevane strokovne 
podlage, ali so bili zagotovljeni vsi ključni oziroma sistemski pogoji za razvoj bralne pismenosti otrok142 in 
ali so bile upoštevane potrebe ranljivih skupin.  

4.1.1 Uresničevanje Nacionalnega programa za kulturo 2014–2017 

Na ravni strateškega načrtovanja in politike smo aktivnosti ReNPK 14–17, ki so povezane z razvijanjem 
bralne kulture in bralne pismenosti otrok, predstavili v točki 3.1 tega poročila. O uresničevanju 

                                                      

142  Dostopna in kakovostna predšolska vzgoja, javna in brezplačna osnovna šola s kakovostno šolsko knjižnico ter 

razvit sistem splošnih knjižnic. 

4. IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA RAZVIJANJE 

BRALNE PISMENOSTI OTROK 
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nacionalnega programa za kulturo in doseganju ciljev iz tega nacionalnega programa pa je MK vsako leto 
poročalo vladi v poročilih o izvajanju nacionalnega programa za kulturo, ta pa državnemu zboru. 
 
Poročila o izvajanju Nacionalnega programa za kulturo 2014–2017143 so bila pripravljena v skladu 
s 13. členom ZUJIK in sledijo zasnovi ReNPK 14–17, ki je razdeljena na 26 poglavij o posameznih 
področjih kulture in umetnosti z opredeljenimi cilji, ukrepi in kazalniki. Pregledni prikazi kazalnikov in 
ukrepov se v poročilih nanašajo na obdobje od leta 2014 do leta 2017.  
 
Slika 9 prikazuje uresničevanje ReNPK 14–17 po tistih ukrepih, ciljih in kazalnikih, ki smo jih opredelili 
kot najbolj povezane z razvijanjem bralne pismenosti, in sicer za celotno obdobje veljavnosti ReNPK 14–17 
(torej dosežene vrednosti ob koncu leta 2017). 
 

Slika 9:  Uresničevanje ReNPK 14–17 

 

Vir: Poročilo o izvajanju Nacionalnega programa za kulturo 2014–2017 za leti 2016 in 2017. 

 

                                                      

143  Poročilo o izvajanju Nacionalnega programa za kulturo 2014–2017 v letu 2014, Poročilo o izvajanju 
Nacionalnega programa za kulturo 2014–2017 v letu 2015 in Poročilo o izvajanju Nacionalnega programa za 

kulturo 2014–2017 za leti 2016 in 2017. 



Revizijsko poročilo | BRALNA PISMENOST OTROK V REPUBLIKI SLOVENIJI 57 

 

 

Iz Poročila o izvajanju Nacionalnega programa za kulturo 2014−2017 za leti 2016 in 2017 izhaja, da 44 % 
ciljev ReNPK 14–17 ni bilo doseženih: polovica zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, manj jasno pa je, 
kateri so vzroki za ostala odstopanja. Med ukrepi, ki niso bili izvedeni v celoti zaradi pomanjkanja 
sredstev, so tudi ukrepi na področju knjižnične dejavnosti (zmanjševanje javnega sofinanciranja 
programov javnih zavodov; povezava s točko 4.1.4 tega poročila), ki je pomembno povezana 
z razvijanjem bralne pismenosti.  
 
Nacionalni svet za kulturo 144, ki je neodvisno telo in usmerja nacionalno strategijo za kulturo, je v svojem 
mnenju o uresničevanju ReNPK 14–17 posebej poudaril potrebo po poglobljeni analizi vzrokov za 
odstopanja od zastavljenih ciljev v končni analizi uresničevanja ReNPK 14–17, zlasti v kolikšni meri je vzrok 
za to pomanjkanje politične volje in ambicij. Odbor za kulturo državnega zbora je Poročilo o izvajanju 
Nacionalnega programa za kulturo 2014–2017 za leti 2016 in 2017 obravnaval februarja 2019 in v svojem 
poročilu povzel ugotovitve Poročila o izvajanju Nacionalnega programa za kulturo 2014–2017, da sta 
razloga, da ukrepi niso bili izvedeni v celoti, predvsem dva: potreba po novi ali spremenjeni zakonodaji in 
pomanjkanje sredstev. 
 
Priporočilo 
MIZŠ in MK priporočamo, naj bolj aktivno in ažurno spremljata učinke izvedenih projektov na področju 
razvijanja bralne pismenosti otrok in zagotovita kontinuirano in sistematično izvajanje tistih projektov, ki 
po mnenju stroke dajejo rezultate, ki omogočajo najbolj zanesljivo spoznavanje in načrtovanje potreb na 
področju razvijanja bralne pismenosti otrok. 
 
Še v času veljavnosti ReNPK 14–17 je bil spremenjen ZUJIK145. V njem so bile jasno opredeljene 
strategije kulturne politike in vloga akcijskega načrta za uresničevanje nacionalnega programa za kulturo, 
hkrati pa je ZUJIK podaljšal obdobje poročanja o uresničevanju nacionalnega programa. Razlogi za te 
spremembe so bile izkušnje pri uresničevanju do tedaj veljavnih programov, ki so pokazale, da je 4-letno 
obdobje prekratko za uresničitev temeljnih sprememb ali večjih investicij. Od leta 2018 naj bi se tako 
sprejemalo nacionalni program za kulturo za obdobje najmanj 8 let, za uresničevanje pa vlada sprejme 
4-letne akcijske načrte, v katerih določi ukrepe, cilje, obseg sredstev in čas za njihovo doseganje. 
O uresničevanju nacionalnega programa za kulturo poroča vlada državnemu zboru na 2 leti.  
 
Za leto 2018 in za obdobje, ki je sledilo, nacionalni program za kulturo še ni bil sprejet. Smiselno glede na 
določila ZUJIK iz leta 2016 se še naprej uresničujejo politika in cilji, začrtani v ReNPK 14–17. 

4.1.2 Uresničevanje Nacionalnega programa za jezikovno politiko 2014–2018 

ReNPJP 14–18 v poglavju 2.1.2 Splošni cilji in ukrepi določa splošne cilje, ukrepe, nosilce in predvidena 
sredstva, ki naj bi jih posamezni nosilci ciljev (in ukrepov znotraj njih) namenili za njihovo realizacijo. Pri 
tem je v poglavju 1.4 Nosilci dejavne jezikovne politike ReNPJP 14–18 tudi jasno zapisano, da so 
v ReNPJP 14–18 posebej predvidena le dodatna proračunska sredstva, ki bi jih bilo treba zagotoviti za 

                                                      

144  16. člen ZUJIK določa, da predsednika in 6 članov sveta imenuje državni zbor na predlog vlade izmed osebnosti, 

ki uživajo javni ugled, za obdobje 5 let in so lahko ponovno imenovani. Sredstva in administrativno podporo zanj 

zagotavlja vlada. 
145  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 

št. 68/16). 
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uresničitev posameznega ukrepa, niso pa zajeta sredstva za redne programe institucij, v okviru katerih 
ReNPJP 14–18 predvideva, da se bodo določeni ukrepi izvajali.  
 
ReNPJP 14–18 je kot začetni izvedbeni korak za dosego ciljev določila oblikovanje 2 med seboj 
usklajenih, samostojnih in celovitih jezikovno-načrtovalnih nacionalnih dokumentov – Akcijskega načrta 
za jezikovno izobraževanje in Akcijskega načrta za jezikovno opremljenost146. Ukrepi v zvezi z bralno 
pismenostjo in bralno kulturo so vključeni v Akcijski načrt za jezikovno izobraževanje, ki ga je sprejela 
vlada 13. 11. 2015, za spremljanje izvajanja jezikovne politike in s tem uresničevanje akcijskih načrtov pa je 
bila 19. 3. 2014 s sklepom vlade ustanovljena MDS (povezava s točko 3.2 tega poročila). Skupina je 
sestavljena iz predstavnikov tistih organov izvršilne veje oblasti in nosilcev javnih pooblastil, katerih 
dejavnost je najbolj neposredno povezana z jezikovnopolitičnimi vprašanji.  
 
V obdobju od leta 2014 do leta 2018 je MDS letno pripravljala strukturirana poročila o uspešnosti 
izvajanja Nacionalnega programa za jezikovno politiko 2014–2018, v katerem sta bila obravnavana oba 
akcijska načrta posebej, na koncu pa je oblikovala skupna priporočila za izboljšanje uresničevanja ciljev 
ReNPJP 14–18. Poročila o uspešnosti izvajanja Nacionalnega programa za jezikovno politiko 2014–2018 
je najprej obravnavala in sprejela vlada in jih kot odgovorni organ za uresničevanje ReNPJP 14–18 
posredovala državnemu zboru približno pol leta po koncu leta, na katero se poročilo nanaša147. 
 
Slika 10 prikazuje uresničevanje ReNPJP 14–18 po kazalnikih. 

                                                      

146  [URL: http://mk.arhiv-spletisc.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Razpisi/2017/JR-ESS-

Ranljive_skupine_govorcev/Akcijski_nacrt_za_jezikovno_opremljenost.pdf], 27. 8. 2020. 
147  Vlada je poročila za leto 2014 sprejela 24. 6. 2015, za leto 2015 7. 7. 2016, za leto 2016 8. 6. 2017, za leto 2017 

14. 6. 2018, za leto 2018 pa 27. 6. 2019. 
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Slika 10:  Uresničevanje ReNPJP 14–18 po kazalnikih 

 

Vir: ReNPJP 14–18. 

 
Poročila o uspešnosti izvajanja Nacionalnega programa za jezikovno politiko 2014–2018 sledijo strukturi 
ReNPJP 14–18 in vsebujejo prikaz vseh ukrepov nosilcev posameznih ciljev, kakor so določeni 
v resoluciji, skupaj s predstavitvijo posameznega ukrepa ter kratkim opisom izvedbe in tudi višino 
porabljenih sredstev z oceno uspešnosti doseganja ciljev v primerih, kjer aktivnosti niso bile del redne 
dejavnosti organa. Sestavni del poročila so tudi priporočila vlade in so bila namenjena konkretnim 
nosilcem posameznih ciljev, kakor so določeni v ReNPJP 14–18 Poročila o uspešnosti izvajanja 
Nacionalnega programa za jezikovno politiko 2014–2018 so vsa leta (2015, 2016, 2017 in 2018) ugotavljala 
iste pomanjkljivosti, tudi priporočila so ostajala vsa leta vsebinsko enaka, kar kaže na to, da se stanje ni 
bistveno spreminjalo. 
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Priporočila, ki jih je na podlagi poročil o uresničevanju sprejela vlada:  

• vsa pristojna ministrstva in drugi organi naj namenijo večjo vsebinsko in finančno pozornost jezikovni 
politiki in uresničevanju zastavljenih ciljev; 

• povečati finančna sredstva za aktivnosti na področju jezikovne opremljenosti, pri čemer naj se 
posebna pozornost nameni predvsem razvoju slovenščine v digitalnem okolju, poleg vsebine pa je 
posebej poudarjeno potrebno usklajeno delovanje ministrstev in vladnih služb (razvoj jezikovnih virov 
in tehnologij; odprt dostop do informacij in podatkov, ki so nastali z javnimi sredstvi); 

• kontinuirano skrbeti za ohranjanje in razvoj slovenščine v javni rabi nasploh, še posebej pa na 
področju državne uprave, s poudarkom na rabi uradovalnega slovenskega jezika in odlični kakovosti 
vseh vrst besedil na delovnem področju javne uprave; 

• javne uslužbence spodbujati in seznanjati z večkulturnimi vidiki jezikovne politike (jezikovne 
manjšine, priseljenci, ranljive skupine, tečaji tujih jezikov); 

• organizirati občasna evalvacijska delovna srečanja na ravni državnih sekretarjev in direktorjev vladnih 
služb. 

 
Obdobje veljavnosti obravnavanih dokumentov se je v letu 2018 izteklo, do konca obdobja, na katero se 
nanaša revizija, pa novi še niso bili sprejeti. Vlada je decembra 2019, po koncu obdobja, na katero se 
nanaša revizija, sprejela Nacionalno strategijo za razvoj bralne pismenosti za obdobje 2019–2030 (več 
v točki 3.1 tega poročila). 

4.1.3 Financiranje razvijanja bralne pismenosti otrok 

Razpoložljiva finančna sredstva in sistemsko zagotovljeno neprekinjeno financiranje so za uresničevanje 
politike ali programa ključni in pogosto odločilni dejavnik, ki določa, katere načrtovane aktivnosti bodo 
izvedene. Pri razvijanju bralne pismenosti je treba upoštevati razvoj in spoznanja stroke, ki poudarja 
večdimenzionalnost in večpodročnost bralne pismenosti (več v točki 1.1 tega poročila), torej njeno izrazito 
horizontalno naravo, ki se odraža v prepletanju in povezovanju vsebinskih področij in s tem tudi pri 
financiranju aktivnosti (slika 11).  
 



Revizijsko poročilo | BRALNA PISMENOST OTROK V REPUBLIKI SLOVENIJI 61 

 

 

Slika 11:   Povezanost razvijanja bralne pismenosti otrok s Strategijo 2030 in proračunskim načrtovanjem 
v letu 2018 

 

Viri:  strategije, Zakon o javnih financah148 in obrazložitve politik za sprejeti proračun Republike Slovenije 

za leto 2018. 

                                                      

148  Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 

in 13/18. 
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Slika 11 prikazuje, da je k razvijanju bralne pismenosti otrok v letu 2018 prispevalo izvajanje 6 politik in 
16 neposrednih proračunskih uporabnikov z uresničevanjem svojih finančnih načrtov in programov dela. 
V reviziji obravnavamo aktivnosti 2 najpomembnejših, MIZŠ in MK. 
 
V obdobju, na katero se nanaša revizija, se je obseg razpoložljivih in zagotovljenih sredstev spreminjal in 
revidiranci so zaznavali vpliv spreminjanja obsega zagotovljenih finančnih sredstev na njihove aktivnosti. 
Te so izvajali v manjšem obsegu, kot je bilo načrtovano, ali pa jih niti niso izvajali, čeprav je bilo 
v dokumentih načrtovanja predvideno, da se bodo prepoznane dobre prakse iz pilotnih projektov po 
zaključku projektov prenesle med stalne aktivnosti. To opozarja na potrebo po temeljitem razmisleku 
načrtovalcev jezikovne politike o financiranju načrtovanih aktivnosti za razvijanje bralne pismenosti otrok 
v prihodnje.  
 
V nadaljevanju prikazujemo oceno sredstev, ki so bila v obdobju od leta 2014 do leta 2018 porabljena za 
aktivnosti, ki so bile povezane z razvijanjem bralne pismenosti otrok v okviru finančnega načrta MK in 
MIZŠ. Njihov vpliv v nadaljevanju ilustriramo (s pojasnili revidirancev o tem) s prikazom, kako je 
razpoložljiv obseg sredstev vplival na uresničevanje ciljev na področju razvijanja bralne pismenosti. 
 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport  
V okviru finančnega načrta MIZŠ so se aktivnosti, ki so bile namenjene razvijanju bralne pismenosti 
otrok, v obdobju, na katero se nanaša revizija, financirale v okviru politike 19 Izobraževanje in šport in 
podprogramov 190201 Izvajanje predšolske vzgoje, 190202 Povečanje vključenosti otrok v predšolsko vzgojo ter 
190301 Izvajanje osnovnošolskih programov. V tabeli 1 so predstavljene aktivnosti MIZŠ, namenjene razvijanju 
bralne pismenosti otrok, in ocenjena višina finančnih sredstev.  
 
MIZŠ nima oblikovanih posebnih aktivnosti oziroma podprograma, v katerem bi imelo zajeto le 
financiranje aktivnosti, namenjenih razvijanju bralne pismenosti otrok. Iz tega razloga za te aktivnosti ni 
mogoče natančno ugotoviti, koliko sredstev je bilo zanje namenjenih, saj v obrazložitvah finančnih 
načrtov in poročilih niso posebej predstavljene. Prav tako manjkajo druge obrazložitvene informacije in 
pojasnila. Poleg tega so aktivnosti za razvijanje bralne pismenosti otrok tudi izrazito horizontalne narave. 
Zaradi tega je predstavljena le ocena višine finančnih sredstev državnega proračuna, ki smo jo pripravili 
skupaj z MIZŠ, za aktivnosti, povezane z razvijanjem bralne pismenosti otrok. V oceno (tabela 1) niso 
vključene podporne aktivnosti, vzdrževanje in investicije, ki posredno prav tako prispevajo k razvijanju 
bralne pismenosti otrok. Izjema je ukrep brezplačni vrtec, kjer v tabeli 1 navedena sredstva zajemajo vse 
stroške ukrepa, saj naj bi bil ukrep zelo pomemben za razvijanje porajajoče se oziroma zgodnje pismenosti 
otrok v vrtcu. 
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Tabela 1:  Aktivnosti MIZŠ in ocena finančnih sredstev, namenjenih razvijanju bralne pismenosti otrok, 
v obdobju od leta 2014 do leta 2018 

v EUR 

Aktivnost/leto 2014 2015 2016 2017 2018 

Vrtci – računalniško opismenjevanje in 
informatika 

11.505 144.996 107.869 102.649 10.716 

Razvojno in strokovno delo za vrtce  30.104 21.452 19.876 23.506 23.521 

Brezplačni vrtec 16.927.852 15.412.603 15.275.368 15.341.099 16.048.849 

ZRSŠ  6.227.772 6.127.041 6.577.493 6.792.745 6.847.662 

Šolske knjižnice1)  - - 108.155 162.467 162.467 

SKUPAJ 23.197.233 21.706.092 22.088.761 22.422.466 23.093.215 

Opomba: 1) Priloga 2: Akcijski načrt za implementacijo novele Zakona o knjižničarstvu – finančna struktura. 

Vir: podatki MIZŠ. 

 
Pojasnilo MIZŠ 
V tabelo 1 so vključeni tudi finančni podatki o kadrovski podpori, računalniškem opismenjevanju in informatiki, zagonu 
meritev razvitosti šolskih knjižnic, ki se nanašajo na financiranje splošnih knjižnic (uresničitev novele ZKnj-1A). 
 
V okviru MIZŠ so se s sredstvi ESS izvajali tudi nekateri pomembni razvojni projekti s področja bralne 
pismenosti otrok. Za te projekte smo ugotovili, da so bila merila ocenjevanja skladna s kriteriji v strateških 
dokumentih. Predstavljamo jih v tabeli 2 skupaj z višino finančnih sredstev. 
 

Tabela 2:  Razvojni projekti MIZŠ, sofinancirani s sredstvi ESS 

Razvojni projekt Izvajalec/nosilec Obdobje  Višina sredstev 
v EUR 

Projekt Objem ZRSŠ 2014–2020 2.550.0001)  

Skupaj za znanje – Izvajanje aktivnosti 
podpornih mehanizmov pridobivanja 
znanja za pripadnike romske skupnosti 

Center šolskih in 
obšolskih dejavnosti  

2017–2020 6.557.5662) 

Opombi:   1) Načrtovana sredstva. 
          2) Vrednost celotnega projekta. 

Vir: podatki MIZŠ. 

 
Projekt Objem (več v točki 4.2.1 tega poročila) nadgrajuje nekatere dobre prakse predhodnega razvojnega 
projekta Opolnomočenje (več v točki 4.2.1 tega poročila) in je namenjen populaciji otrok na splošno. 
Projekt je bil prijavljen na javni razpis za dodelitev sredstev ESS 4. 11. 2016, kar pomeni, da se je konec 
obdobja, na katero se nanaša revizija, komaj začel izvajati. 
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Na podlagi Nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2017–2021149 
so se v obdobju, na katero se nanaša revizija, iz sredstev ESS financirali tudi ukrepi za Rome, ki so sledili 
ciljem na več področjih. Na področju vzgoje in izobraževanja je bilo načrtovano: izboljšati izobrazbeno 
strukturo Romov, izboljšati udeležbo romskih otrok v programih predšolske vzgoje in šoloobveznih 
romskih otrok v rednem izobraževanju. Kot ukrep za doseganje ciljev na področju vzgoje in izobraževanja 
romskih otrok je bil oblikovan ukrep romski pomočniki v osnovnošolskih knjižnicah, ki prav tako lahko 
posredno vpliva na bralno pismenost otrok (projekti Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in 
izobraževanje II in Skupaj do znanja150). MIZŠ ocene, kolikšen delež sredstev projekta je bil namenjen 
razvijanju bralne pismenosti romskih otrok, ni znalo podati. 
 
Ministrstvo za kulturo  
Aktivnosti na področju bralne pismenosti otrok so se v obdobju, na katero se nanaša revizija, v okviru 
finančnega načrta MK financirale v okviru politike 18 Kultura in civilna družba in podprogramov 
180201 Varstvo kulturne dediščine, arhivska in knjižnična dejavnost, 180301 Kulturne dejavnosti manjšin, 
180304 Založništvo, 180305 Promocija in razvoj slovenskega jezika ter 180308 Umetnostni programi. Tabela 3 
prikazuje aktivnosti, s katerimi je MK v obdobju, na katero se nanaša revizija, razvijalo bralno pismenost 
otrok. Višina finančnih sredstev, navedena v tabeli 3, je bila ocenjena skupaj z MK iz enakih razlogov kot 
pri MIZŠ. 
 

Tabela 3:  Ocenjen obseg finančnih sredstev iz finančnega načrta MK, ki je bil v obdobju od leta 2014 
do leta 2018 namenjen izvajanju aktivnosti, ki vplivajo na bralno pismenost otrok 

v EUR 

Aktivnost/leto 2014 2015 2016 2017 2018 

Dejavnost splošnih knjižnic 2.822.045 3.187.954 3.106.617 3.106.641 3.106.640 

Kulturne dejavnosti manjšin 31.900 34.100 34.200 34.991 41.000 

JAK (založništvo, knjigarniška mreža, bralna kultura) 4.460.917 4.588.322 4.762.692 4.790.897 5.058.087 

Promocija in razvoj slovenskega jezika 8.000 13.118 18.768 18.768 18.768 

Izvajanje nacionalnega programa za jezikovno 

politiko 

/ 11.500 28.020 28.020 49.520 

Digitalizacija 5.000 5.000 5.000 5.000 / 

Projekt Kulturni bazar1)  3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

SKUPAJ 7.330.862 7.842.994 7.958.297 7.987.317 8.277.015 

Opomba: 1) Do leta 2016 projekt Kulturna vzgoja. 

Vir: podatki MK. 

 

                                                      

149  [URL: https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/UN/Dokumenti-Romi/65d892da3a/NPUR_2017_2021.pdf], 
27. 8. 2020. 

150  [URL: http://skupajdoznanja.si/romski-pomocniki/], 27. 8. 2020. 
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Iz tabele 3 izhaja, da MK sofinancira dejavnost splošnih knjižnic, kulturne dejavnosti manjšin, knjigarniško 
mrežo, promocijo in razvoj slovenskega jezika, izvajanje nacionalnega programa za jezikovno politiko, 
digitalizacijo ter vzgojo in izobraževanje na področju kulture. MK je v okviru aktivnosti, ki se nanašajo na 
razvijanje bralne pismenosti otrok, največ finančnih sredstev namenjalo za sofinanciranje dejavnosti JAK 
(bralna kultura, knjigarniška mreža, založništvo), splošnih knjižnic, sofinanciranje dejavnosti izvajanja 
nacionalnega programa za jezikovno politiko ter kulturne dejavnosti manjšin.  
 
Pojasnilo JAK 
JAK je pojasnila, da so v tabeli 3 navedeni podatki celotnega proračuna JAK, ki vključuje tudi vsa ostala področja 
transferov in programsko-materialne stroške, ne le bralne kulture. Po oceni JAK so za predstavitev relevantni naslednji 
podatki: 

v EUR 
Aktivnost/leto 2014 2015 2016 2017 2018 

JAK (založništvo, knjigarniška mreža, bralna kultura) 321.090 333.200 340.000 339.500 330.800 

 
MK v okviru financiranja dejavnosti splošnih knjižnic namenja sredstva tudi za knjižnično gradivo, 
s katerimi sofinancira delovanje splošnih knjižnic. MK na področju knjižnične dejavnosti ne sofinancira 
projektov bralne kulture. K boljši bralni pismenosti in bralni kulturi otrok prispeva posredno: 
s sofinanciranjem nakupa knjižničnega gradiva151 ter s podporo različnim akcijam in dejavnostim (na primer 
Branju prijazna občina)152. Splošne knjižnice, katerih delovanje je v izvirni pristojnosti občin, so pomemben 
dejavnik za razvijanje bralne kulture, družinske pismenosti in s tem tudi bralne pismenosti otrok.  
 
Za razvijanje bralne pismenosti otrok so se izvajali tudi drugi projekti v okviru podprogramov 
180305 Promocija in razvoj slovenskega jezika in 180301 Kulturne dejavnosti manjšin, ki so našteti v prilogi 1.  
 
Pojasnilo MK 
Leta 2018 se je na pobudo Bralnega društva Slovenije, Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS, Zveze bibliotekarskih 
društev Slovenije, Mestne knjižnice Kranj, Zveze splošnih knjižnic in Mariborske knjižnice pričela akcija Nacionalni mesec 
skupnega branja 2018. MK je v letu 2018 pristopilo k akciji kot partner in podpornik, JAK pa je leta 2018 podprla 
kampanjo Beremo skupaj (izvršni producent Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS v sodelovanju s pobudniki in 
partnerji), ki se je odvijala v okviru akcije Nacionalni mesec skupnega branja 2018 in je trajala do zaključka leta 2018. 
V letu 2019, po obdobju, na katero se nanaša revizija, je MK podprlo akcijo Nacionalni mesec skupnega branja 2019 
s sredstvi na proračunski postavki Nepredvidene akcije v znesku 15.000 EUR (na JAK in MK v letu 2019 ni bilo 
razpisov, na katere bi izvajalci lahko prijavili projekt; izvršni producent Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS 
v sodelovanju s pobudniki in partnerji). 

                                                      

151  Za razvoj bralne kulture sta pomembna ustrezen obseg in izbor knjižničnega gradiva splošne knjižnice. Splošna 
knjižnica ima oblikovano politiko upravljanja knjižnične zbirke glede na potrebe prebivalcev lokalne skupnosti in 

dostopne vire informacij. Delež knjižničnega gradiva za predšolske otroke, šolske otroke in mladostnike 

v knjižnični zbirki splošne knjižnice je praviloma 30 %. Knjižnica pri tem smiselno upošteva delež teh skupin 
med prebivalci ter prioritete med knjižničnimi vlogami. Glede na navedeno bi kot posreden vpliv na bralno 

pismenost lahko upoštevali del sredstev, namenjenih za nakup knjižničnega gradiva, ni pa mogoče opredeliti, 

kolikšen del sredstev financiranja nakupa knjižničnega gradiva vpliva na dvig bralne pismenosti otrok. 
152  ZKnj-1 določa, da splošne knjižnice organizirajo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so 

namenjene spodbujanju bralne kulture. 



66 BRALNA PISMENOST OTROK V REPUBLIKI SLOVENIJI | Revizijsko poročilo 

 

 

V okviru finančnega načrta MK in podprograma 180305 Promocija in razvoj slovenskega jezika je Evropska 
unija v obdobju, na katero se nanaša revizija, sofinancirala (s sredstvi ESS) tudi nekatere razvojne projekte 
s področja razvijanja bralne pismenosti otrok. Predstavljeni so v tabeli 4. 
 

Tabela 4:  Razvojni projekti s področja razvijanja bralne pismenosti otrok 

Razvojni projekt Izvajalec/nosilec Obdobje Višina 
sredstev 
v EUR 

Slovenščina na dlani Univerza v Mariboru  2017–2021 1.046.805 

Spletni portal Franček, Jezikovna 
svetovalnica za učitelje slovenščine in 
Šolski slovar slovenskega jezika 

ZRC SAZU, Inštitut za slovenski 
jezik Frana Ramovša 

2017–2021 880.000 

Lahko je brati: razvoj temeljnih 
usmeritev, metod, didaktičnih gradiv in 
spremljajočih orodij za lahko branje 
v Sloveniji 

Zavod Risa, Center za splošno, 
funkcionalno in kulturno 
opismenjevanje 

2017–2019 210.342 

Vir: podatki MK. 

 
Pomemben vir finančnih sredstev za izvajanje aktivnosti s področja bralne pismenosti otrok so tudi 
občine. Večina aktivnosti, ki prispevajo k razvijanju bralne pismenosti in bralne kulture otrok, se financira 
v okviru podprogramov 18039001 Knjižničarstvo in založništvo, 18049003 Podpora narodnostnim skupnostim, 
18049004 Programi drugih posebnih skupin, 18059002 Programi za mladino, 19029001 Vrtci, 19039001 Osnovno 
šolstvo, 19039002 Glasbeno šolstvo, 19039004 Podporne storitve v primernem in sekundarnem izobraževanju 
(in drugih153). Višine sredstev, ki jih občine namenjajo razvijanju bralne pismenosti otrok, v okviru revizije 
nismo ocenjevali. Približno višino sredstev, ki jih po podatkih Združenja splošnih knjižnic in MK občine 
namenjajo za nakup knjižničnega gradiva splošnih knjižnic, navajamo v točki 4.1.4 tega poročila. 

4.1.4 Sistem splošnih in šolskih knjižnic 

Zveza bibliotekarskih društev Slovenije je kot stanovska organizacija v svojem manifestu o razvoju 
knjižnic in knjižničarstva pomen in vlogo vseh vrst knjižnic za prebivalce Republike Slovenije vsebinsko 
opredelila takole: "Z namenom razvijati znanje in sposobnosti prebivalstva Republike Slovenije kot 
najpomembnejšega nacionalnega bogastva in potenciala naj bi knjižnice vsem prebivalcem zagotavljale 
enake možnosti za dostop do publikacij in informacij na vseh medijih ter zadovoljevale njihove kulturne, 
informacijske, izobraževalne, raziskovalne, komunikacijske in socialne potrebe. S tem naj bi omogočale 
njihov osebnostni razvoj, ne glede na njihove finančne, intelektualne ali druge zmožnosti oziroma potrebe. 
Kot kulturna središča naj bi knjižnice tudi v prihodnje spodbujale bralno kulturo in vseživljenjsko 
pismenost prebivalstva. Kot specializirani informacijski centri naj bi razvijale lastne informacijske storitve 
in proizvode, kot socialna središča pa naj bi uporabnikom omogočale socialne stike in medsebojno 
izmenjavo mnenj in izkušenj"154. 

                                                      

153  Znanost in tehnologija, Digitalizacija in podobno. 
154  [URL: http://www.zbds-zveza.si/?q=node3/30], 27. 8. 2020. 
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V Republiki Sloveniji tvorijo sistem knjižnic nacionalna knjižnica, splošne, šolske, visokošolske in 
specialne knjižnice155. V nadaljevanju predstavljamo le 2 vrsti knjižnic, splošne in šolske knjižnice, ki po 
naši oceni najbolj neposredno vplivajo na zagotavljanje pogojev za razvoj otrokovih bralnih zmožnosti, 
razvijanje bralne pismenosti. Ocena organiziranja in delovanja knjižnic in knjižničnega sistema ni predmet 
te revizije.  

4.1.4.1 Splošne knjižnice 

Splošne knjižnice na podlagi ZKnj-1 izvajajo knjižnično dejavnost kot javno službo, ki zajema: zbiranje, 
obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva; zagotavljanje dostopa do knjižničnega 
gradiva in elektronskih publikacij; izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih 
informacijskih virov; posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev; 
sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij; pridobivanje in izobraževanje 
uporabnikov; informacijsko opismenjevanje; varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik, in 
drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo156. Namen knjižnic določa 6. člen ZKnj-1, in 
sicer naj knjižnica v skladu s strokovnimi načeli organizira zbirko knjižničnega gradiva in virov informacij 
z namenom zagotavljati posameznikom in skupinam dostopnost in uporabo lastnega gradiva in z njim 
povezanih informacij, medknjižnične izposoje ter zunanjih dostopnih informacijskih virov. Minimalne 
pogoje oziroma standarde, ki jih morajo izpolnjevati vse vrste knjižnic, ki izvajajo javno službo, določa 
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe157 (v nadaljevanju: pravilnik 
o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti). 
 
Standardi za splošne knjižnice  
V skladu z 11. členom ZKnj-1 razvoj knjižnic usmerjajo standardi, ki predstavljajo optimalne cilje, ki naj bi 
jih knjižnice v določenem obdobju doseg(a)le, in strokovna priporočila, ki jih sprejme Nacionalni svet za 
knjižnično dejavnost. V obdobju, na katero se nanaša revizija, so veljali Standardi za splošne 
knjižnice 2005–2017158 (v nadaljevanju: standardi 2005) in Strokovna priporočila in standardi za splošne 
knjižnice za obdobje 2018–2029159 (v nadaljevanju: standardi 2018). 
 
V standardih 2005 je namen splošne knjižnice opredeljen kot informiranje in zadovoljevanje potreb po 
izobraževanju, kulturi in razvedrilu ter razvijanju pismenosti160. Standardi 2005 so poudarjali temeljna 
področja za vzpostavitev sistema splošnih knjižnic (ustreznost razvoja knjižnične mreže, izgradnjo 
knjižnične zbirke, načrtovanje knjižničnih prostorov in opreme, kadrovsko zasedbo in vrednotenje 
delovanja splošne knjižnice). Poudarjali so tudi pomen enakomerne in usklajene razvitosti vseh pogojev 
dela ter pomen kvantitativnih kazalcev za načrtovanje, financiranje in spremljanje delovanja splošnih 
knjižnic.  

                                                      

155  7. člen ZKnj-1.  
156  2. in 16. člen ZKnj-1.  
157  Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12. 
158  [URL: http://nsk-slo.si/images/uploads/02_6_gradivo_standardi_splosne_knjiznice_sprejeti.pdf], 27. 8. 2020. 
159  [URL: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/Zakonodaja-ki-ni-na-PISRS/Kulturna-

dediscina/2ffbd52377/Strokovna-priporocila-in-standardi-za-splosne-knjiznice.pdf], 27. 8. 2020. 
160  Kazalci delovanja splošnih knjižnic se nanašajo na pogoje oziroma vire za delovanje (na primer prostor, 

knjižnična zbirka, knjižnično osebje) ter uporabo knjižnice (na primer kazalci članstva, obiska in izposoje 

gradiva). 
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Izhodišče standardov 2018 pa je poslanstvo splošne knjižnice, ki uveljavlja vrednote razvoja, obveščenosti, 
izobraženosti in kulture ter socialne in družbene povezanosti (odpravljanje razlik, medkulturno 
povezovanje in podobno). Splošna knjižnica kot nosilec programa javne službe s knjižničnim gradivom in 
storitvami vpliva na kakovost življenja posameznika in lokalne skupnosti. Prispeva k razvoju znanja in 
kulture, širjenju demokratičnega odločanja, spodbujanju uporabe knjižnice in poznavanju različnih 
pismenosti ter k socialni strpnosti. Standardi 2018 določajo naslednje knjižnične vloge: 

• razvoj predbralne pismenosti; 
• bralna kultura in bralna pismenost otrok; 
• bralna kultura in bralna pismenost mladostnikov; 
• bralna kultura in bralna pismenost odraslih; 
• pridobivanje znanja; 
• informacijsko in računalniško opismenjevanje; 
• vključevanje v družbo; 
• domoznanska dejavnost; 
• informacijsko središče lokalne skupnosti; 
• seznanjanje z javnimi zadevami in spremljanje aktualnega dogajanja v družbi; 
• spodbujanje povezovanja ter sodelovalne kulture in ustvarjalnosti v lokalni skupnosti. 

 
V letu 2018 je Delovna skupina za pripravo strokovnih priporočil za splošne knjižnice pri Nacionalnem 
svetu za knjižnično dejavnost v sodelovanju z NUK in MK pripravila raziskavo Doseganje razvojnih 
usmeritev Standardov za splošne knjižnice veljavnih v obdobju 2005–2017161 (v nadaljevanju: raziskava 
o doseganju razvojnih usmeritev), v kateri je ovrednotila doseganje razvojnih usmeritev standardov 2005162.  
 
V nadaljevanju navajamo kratke povzetke ugotovitev iz raziskave o doseganju razvojnih usmeritev za 
standarde, ki smo jih ocenili kot še posebej pomembne za razvijanje bralne pismenosti otrok. 

4.1.4.1.1 Geografska dostopnost 

Iz raziskave o doseganju razvojnih usmeritev je razvidno, da so splošne knjižnice v 11-letnem obdobju 
uspele izboljšati prostorsko/geografsko dostopnost, ki je na visoki ravni, vendar pa cilj še ni v celoti 
dosežen. Med 212 slovenskimi občinami ima 1 ali več krajevnih knjižnic 167 občin, v 37 občinah pa je 
dejavnost zagotovljena z bibliobusom ali s postajališčem premične zbirke. 8 občin163 prebivalstvu še ni 
zagotavljalo knjižnične dejavnosti splošnih knjižnic, kar pomeni, da 1,09 % prebivalstva ni imelo ne 
krajevne knjižnice, ne postajališča premične zbirke in tudi ne postajališča bibliobusa. V teh občinah torej 
do konca obdobja, na katero se nanaša revizija, ni bila zagotovljena splošnoizobraževalna knjižnična 
dejavnost, ki sodi med naloge, ki jih po 21. členu Zakona o lokalni samoupravi zagotavlja občina. 
V primeru, da občina ne zagotovi knjižnične dejavnosti, bi v skladu z 20. členom ZKnj-1 morala to storiti 
država na račun občine. 

                                                      

161  [URL: https://cezar.nuk.uni-lj.si/common/files/studije/raziskava-doseganje-standardov-splosne-knjiznice-2005-

2017.pdf], 27. 8. 2020. 
162  Upoštevati je treba, da je pregled izpolnjevanja strokovnih standardov za obdobje od leta 2005 do leta 2017 

specifična analiza, ki le deloma ilustrira dejavnosti splošnih knjižnic za razvoj bralne pismenosti otrok. 
163  Občini Benedikt in Sveti Jurij v Slovenskih Goricah (spadata v okvir Knjižnice Lenart); občini Križevci in Veržej 

(spadata v okvir Knjižnice Ljutomer); Občina Log - Dragomer (spada v okvir Knjižnice Vrhnika); občini Radenci 

in Sveti Jurij ob Ščavnici (spadata v okvir Knjižnice Gornja Radgona) ter Občina Velika Polana. 
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Slika 12 prikazuje mrežo splošnih knjižnic v Republiki Sloveniji, Italijanski Republiki in Republiki Avstriji. 
 

Slika 12:  Mreža splošnih knjižnic 

 

Vir: podatki NUK, Center za razvoj knjižnic164. 

 
V raziskavi o prostorski/geografski dostopnosti splošnih knjižnic, ki jo je v letu 2015 izvedel Urbanistični 
inštitut Republike Slovenije165, je bila prostorska dostopnost ocenjena na 2 načina. Skupaj sta oceni 
pokazali, da je med 72 % in 87 % prebivalstva od krajevne knjižnice, postajališča bibliobusa ali premične 
zbirke, locirane v naselju, oddaljeno do 4 km166. Pregled oddaljenosti naselij od krajevne knjižnice kaže 
slabo sliko predvsem v dolini Kolpe, kjer imajo prebivalci naselij najbližjo knjižnico oddaljeno več kot 
10 km, v posameznem primeru celo več kot 20 km. Na tem območju omogočajo otrokom dostop do knjig 
šolske knjižnice. Dostop do knjižnic ovira tudi prekratek ali neustrezen čas odprtosti nekaterih knjižnic167. 
Knjižnice na manjših gravitacijskih območjih so odprte krajši čas, kar je ovira za uresničevanje poslanstva 
knjižnic. 
 

                                                      

164  [URL: http://cezar.nuk.uni-lj.si/statistika/], 27. 8. 2020. 
165  Študija prostorske simulacije mreže splošnih knjižnic, [URL: https://cezar.nuk.uni-

lj.si/common/files/studije/studija_prostorske_simulacije_mreze_splosnih_knjiznic.pdf], 27. 8. 2020. 
166  Standardi 2005 predvidevajo, da knjižnica ustanovi krajevno knjižnico v gravitacijskem središču območja, ki ima 

skupaj nad 1.500 prebivalcev, če je gravitacijsko središče oddaljeno od najbližje enote knjižnice več kot 4 km. 
167  Raziskava o doseganju razvojnih usmeritev. 
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4.1.4.1.2 Knjižnična zbirka in dostop do gradiva 

Skladno s standardi 2005 naj knjižnična zbirka vsebuje raznovrstno gradivo v različnih oblikah in 
ustreznem številu, da bo zadovoljila potrebe in želje lokalne skupnosti168. 12. člen pravilnika o pogojih za 
izvajanje knjižnične dejavnosti določa, da morajo splošne knjižnice pri izboru gradiva upoštevati potrebe 
odraslega prebivalstva ter otrok in mladine. Slednjim mora splošna knjižnica nameniti 30 % naslovov 
gradiva v okviru letnega prirasta, če je gradivo dostopno na tržišču. Standardi 2005 določajo ta delež med 
25 % in 30 %.  
 
Raziskava o doseganju razvojnih usmeritev ugotavlja, da so splošne knjižnice v pretežni meri dosegle 
kriterije glede obsega knjižnične zbirke. Slabše stanje kot pri knjigah je pri informativnem periodičnem 
tisku in neknjižnem gradivu. Določila glede stopnje prirasta gradiva knjižnice v zadnjih letih slabše 
dosegajo kot ob uveljavitvi standardov. 
 
98 % krajevnih knjižnic in vsi bibliobusi so imeli knjižnično gradivo, namenjeno otrokom in mladini, 
5 krajevnih knjižnic (2 % vseh knjižnic) pa je bilo brez knjižničnega gradiva, namenjenega otrokom in 
mladini. 
 
Raziskava o doseganju razvojnih usmeritev ugotavlja, da je določilo standardov 2005 o deležu naslovov za 
otroke in mladino, ki naj bi se gibal od 25 % do 30 %, izpolnjevalo 10 % knjižnic (22 knjižnic od 225). 
V krajevnih knjižnicah je bil delež naslovov praviloma večji (v 75 % krajevnih knjižnic), medtem ko je bil 
v 15 % krajevnih knjižnic ta delež manjši. Standard o razmerju naslovov strokovnega in leposlovnega 
gradiva za mladino (60 : 40) je dosegalo 9 % krajevnih knjižnic. V 90 % krajevnih knjižnic je delež 
leposlovnega gradiva presegal 40 %. V 74 % krajevnih knjižnic je bil delež leposlovja višji od 40 %, v 17 % 
krajevnih knjižnic pa nižji. 

4.1.4.1.3 Opremljenost knjižnic z računalniki 

Standardi 2005 so določali 1 osebni računalnik za uporabnike (uporabniško mesto) na 1.000 prebivalcev. 
Leta 2016 je bilo v seštevku splošnih knjižnic na voljo 0,69 osebnega računalnika na 1.000 prebivalcev169. 
Le največje krajevne knjižnice so sorazmerno dobro opremljene z računalniki. 

4.1.4.1.4 Delovni pogoji 

V raziskavi o doseganju razvojnih usmeritev je bilo ugotovljeno, da je bilo v 53 % zgradb, v katerih 
delujejo knjižnice, zagotovljeno ogrevanje, prezračevanje in osvetlitev na ustrezni ravni, skoraj polovica 
zgradb pa ni povsem ustrezna. Tolikšen delež zgradb z ne povsem ustreznimi delovnimi pogoji je 
zaskrbljujoč, posebej če upoštevamo še ponekod izrazito slabo geografsko dostopnost splošnih knjižnic.  
 

                                                      

168  Standardi 2005 opredeljujejo tudi gradivo, ki naj bo vključeno v knjižnično zbirko glede na vrsto (knjige, serijske 
publikacije in neknjižno gradivo), namen (odrasli, mladina, referenčna zbirka, jezikovna skupina, prebivalci 

s posebnimi potrebami, posebna zbirka) in vsebino (strokovno in leposlovno gradivo). Določajo kriterije za 

najmanjši obseg gradiva, sestavo zbirke in tudi obseg prirasta gradiva ter odpisa gradiva.  
169  Po podatkih Mediane: 0,75 računalnika na 1.000 prebivalcev, najmanjša vrednost 0,25 in največja vrednost 

1,52 računalnika na 1.000 prebivalcev. 



Revizijsko poročilo | BRALNA PISMENOST OTROK V REPUBLIKI SLOVENIJI 71 

 

 

4.1.4.1.5 Prostor za usposabljanje in izobraževanje 

Po podatkih raziskave o doseganju razvojnih usmeritev je imelo prostor za usposabljanje in izobraževanje 
27 % splošnih knjižnic (54 od 198 zgradb). S tovrstnimi prostori so bile bolje opremljene večje knjižnice, 
saj je bil delež knjižnic s tovrstnimi prostori med knjižnicami za gravitacijska območja od 1.500 
do 3.000 prebivalcev le 16 %, medtem ko je bil delež pri knjižnicah za gravitacijska območja 
nad 10.000 prebivalcev 44 %.  
 
Po razpoložljivih podatkih vsaka splošna knjižnica na leto organizira približno 40 kulturnih, izobraževalnih 
in informacijskih dogodkov na izposojevališče, na vsaki prireditvi pa je povprečno 35 obiskovalcev. Po 
podatkih Združenja splošnih knjižnic je 65 % prireditev takih s ciljem dvigovanja bralne kulture170. Če 
upoštevamo te podatke, so dogodki splošnih knjižnic v obdobju od leta 2014 do leta 2018 pritegnili 
povprečno 248.430 obiskov na leto.  
 
Zanimivo je, da so bile knjižnice bolje opremljene s prostorom za prireditve kot pa s prostorom za 
izobraževanje in usposabljanja, saj je imelo prireditveni prostor 44 % knjižnic (88 od 198 zgradb). 
Podobno opaža tudi Delovna skupina Združenja splošnih knjižnic, ki je pripravila Evalvacijo Strategije 
razvoja slovenskih splošnih knjižnic 2013–2020171, kjer je navedeno, da največjo nevarnost pri splošnih 
knjižnicah predstavljajo prireditve kot storitve, saj lokalna okolja knjižnice vedno bolj razumejo kot svoje 
multifunkcijske zavode, ki bodo servisirali potrebe lokalne skupnosti na področju vseh vrst prireditev in 
promocije kulturne dediščine.  

4.1.4.1.6 Vrednotenje 

Po določilih standardov 2005 je morala knjižnica ugotavljati in analizirati potrebe in pričakovanja celotne 
skupnosti ter storitve načrtovati in oblikovati v skladu z rezultati raziskav ter zbiranjem informacij 
o lokalni skupnosti. Raziskava o doseganju razvojnih usmeritev je ugotovila, da je v obdobju od leta 2015 
do leta 2018 le manjši del splošnih knjižnic (19 %) opravil analizo potreb po izobraževanju, raziskovanju, 
kulturi in razvedrilu ter razvoju pismenosti v lokalni skupnosti, kar pomeni, da večina knjižnic ni 
sistematično pristopila k ugotavljanju potreb v lokalni skupnosti. 

4.1.4.1.7 Strategija razvoja slovenskih splošnih knjižnic 2013–2020 

Leta 2013 je Združenje splošnih knjižnic sprejelo Strategijo razvoja slovenskih splošnih knjižnic 
2013–2020172 (v nadaljevanju: strategija splošnih knjižnic), s katero je želelo na podlagi identificiranih 
družbenih sprememb in problemov173 začrtati novo vizijo in poslanstvo splošnih knjižnic v obdobju od 
leta 2013 do leta 2020. Strategija splošnih knjižnic obsega cilje in ukrepe na 4 strateških področjih, in sicer: 

• organizacija, delovanje in mreža splošnih knjižnic; 
• razvoj obstoječih in ustvarjanje novih storitev; 
• pridobivanje ustreznih znanj, ki so potrebna za delovanje v prihodnosti; 
• knjižnica kot aktivni dejavnik v okolju – možnosti za sodelovanja, partnerstva in promocijo splošnih 

knjižnic. 

                                                      

170  Na primer Strokovne srede v Mestni knjižnici Ljubljana, usposabljanja Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, 
izobraževanja in prireditve, ki jih organizirata Mariborska knjižnica (na primer Center za spodbujanje bralne 

pismenosti, informacijsko opismenjevanje predšolskih otrok in osnovnošolcev) in Mestna knjižnica Kranj. 
171  Točka 4.1.4.1.7. 
172  [URL: https://www.knjiznice.si/wp-content/uploads/2019/07/ZSK_e-katalog_SLO-1.pdf], 27. 8. 2020. 
173  Združenje splošnih knjižnic: Izhodišča za pripravo strategije splošnih knjižnic za obdobje od 2013–2020, 2012. 
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Delovna skupina Združenja splošnih knjižnic je leta 2016 pripravila Evalvacijo Strategije razvoja 
slovenskih splošnih knjižnic 2013–2020, v kateri predvsem v razmerjih med splošnimi knjižnicami in 
lokalnimi skupnostmi ugotavlja tako slabo stanje, da predstavlja nevarnost, da bi mreža splošnih knjižnic 
lahko pričela razpadati. Financiranje, ki ga namenjajo občine, se na vseh področjih delovanja splošnih 
knjižnic znižuje – za knjižnično gradivo, stroške obratovanja in programske stroške174. 
 
Priporočilo 
MIZŠ in MK priporočamo, naj k razvijanju splošnih in šolskih knjižnic pristopata sistemsko vključujoče, 
tako da pri tem sodelujeta tudi z lokalnimi skupnostmi, nacionalnimi združenji knjižnic in ravnatelji šol. 
 
MK priporočamo, naj izvaja (izobraževalne in promocijske) aktivnosti za izboljšanje vedenja o pomenu 
splošnih knjižnic. 
 
Tabela 5 prikazuje sredstva za nakup knjižničnega gradiva splošnih knjižnic v obdobju od leta 2007 
do leta 2018. 
 

Tabela 5:  Sredstva za nakup knjižničnega gradiva splošnih knjižnic v obdobju od leta 2007 do leta 2018  

v EUR 

Leto Lokalne skupnosti1) MK Skupaj2) Indeks – skupaj 

2007 4.362.273 3.292.265 8.522.8131) 1,00 

2008 4.717.957 3.195.320 8.675.426 1,02 

2009 4.662.888 3.062.040 8.697.839 1,02 

2010 4.798.311 3.012.219 8.574.584 1,01 

2011 4.687.674 3.006.417 8.521.817 1,00 

2012 4.529.633 2.291.416 7.590.894 0,89 

2013 4.418.882 2.303.299 7.586.917 0,89 

2014 4.500.869 1.550.000 6.946.318 0,82 

2015 4.341.891 1.670.000 6.764.600 0,79 

2016 4.272.304 1.741.620 6.770.751 0,79 

2017 4.488.958 1.779.590 6.893.567 0,81 

2018 4.457.493 1.770.000 6.922.601 0,81 

Opombi:  1)  Podatki iz poročil splošnih knjižnic o nakupu knjižničnega gradiva.  
2)  Znesek je skupni seštevek vseh virov financiranja: poleg sredstev MK in lokalnih skupnosti so to tudi 

sredstva iz drugih virov (na primer plačila uporabnikov za storitve javne službe, prodaja blaga in storitev 

na trgu). 

Vir: podatki Združenja splošnih knjižnic in MK. 

                                                      

174  Če občina ne financira knjižnične dejavnosti, ni predvidenih sankcij. 
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Iz tabele 5 je razvidno, da so se razpoložljiva sredstva za nakup knjižničnega gradiva od leta 2012 
zniževala. Sredstva MK za nakup knjižničnega gradiva so se leta 2012 zmanjšala za 30 % glede na leto 2007, 
leta 2014 pa so se glede na leto 2007 več kot prepolovila. V letih 2017 in 2018 so se sredstva MK nekoliko 
povečala, vendar še zdaleč niso dosegla ravni iz leta 2007. Republika Slovenija je za nakup gradiva 
v letu 2007 prispevala 39 % vseh sredstev, v letu 2018 pa samo še 25,8 %. 
 
Kot največjo težavo v razmerju med splošnimi knjižnicami in državo (MK) pa Delovna skupina Združenja 
splošnih knjižnic ugotavlja v dejstvu, da v zakonodaji ni določen delež sredstev za sofinanciranje 
knjižničnega gradiva, s čimer tudi obveznost države ni jasno določena. V obdobju od leta 2008 
do leta 2015 so se sredstva, ki jih MK namenja za splošne knjižnice, prepolovila, od knjižnic pa se kljub 
temu pričakuje in zahteva, da bodo vzdrževale, razvijale in ohranjale knjižnične dejavnosti in knjižnično 
mrežo, kot predvidevajo področni predpisi. 
 
Priporočilo 
MK priporočamo, naj nameni potrebno vsebinsko in finančno pozornost splošnim knjižnicam, da bodo 
lahko v prihodnje zagotavljale vsaj obstoječo raven storitev. 
 
Sistematično vrednotenje delovanja splošnih knjižnic ter njihovih kulturnih, ekonomskih in socialnih 
učinkov in vplivov njihovih programov na prebivalce, kakor so ga predvidevali standardi 2005 in jih 
predvidevajo standardi 2018, se ne izvaja175. 
 
Priporočilo 
MIZŠ in MK priporočamo, naj poskrbita za sprotno in sistematično ugotavljanje kulturnih, ekonomskih in 
socialnih učinkov in vplivov, ki jih ima (splošna in šolska) knjižnica na okolje in bralno pismenost otrok, in 
jih upoštevata pri nadaljnjem načrtovanju. 

4.1.4.2 Šolske knjižnice 

Za razvoj bralne pismenosti otrok so ključni sistemski pogoji, kar poleg zagotavljanja splošnih pogojev 
(dostopna in kakovostna predšolska vzgoja, javna in brezplačna osnovna šola s kakovostno šolsko 
knjižnico ter razvit sistem splošnih knjižnic) pomeni, da je razvoj bralne pismenosti otrok vgrajen 
v celoten vzgojno-izobraževalni sistem, ki želi zmanjšati razlike med otroci v dostopu do gradiva ter nudi 
potrebno strokovno podporo. 
 
V Republiki Sloveniji je šolska knjižnica del vzgojno-izobraževalnega zavoda, vanjo pa so vključeni vsi 
učenci oziroma varovanci zavodov. Dejavnosti šolske knjižnice se izvajajo v obliki pouka pri posameznih 
predmetih ali pa se izvajajo v knjižnici kot obvezen del učnega procesa. V šolskem letu 2017/2018 je bilo 
evidentiranih 821 izposojevališč šolskih knjižnic176, ki so imele 189.601 potencialnega uporabnika v okviru 
osnovnih šol in osnovnih šol s prilagojenim programom. V istem letu so splošne knjižnice zabeležile 
148.825 članov v starostnem obdobju od 0 do izpolnjenega 14 leta starosti. Podatek kaže na ključen 
pomen šolske knjižnice pri razvoju bralne pismenosti, saj je ta otrokom dostopna ne glede na njihov 
socialni status, izobrazbo staršev ali kraj prebivanja. 

                                                      

175  V okviru načela odličnosti na področju načrtovanja. 
176  Podatki NUK, Center za razvoj knjižnic, [URL: http://cezar.nuk.uni-

lj.si/common/files/statistika/2017_2018_SOL_knjiznice_v_stevilkah.xlsx], 27. 8. 2020. 
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Šolske knjižnice se financirajo iz različnih virov (državni proračun, sredstva Evropske unije, občinski 
proračuni), med katerimi pa so najpomembnejša sredstva državnega proračuna. Šolsko knjižničarstvo 
nima posebne proračunske postavke, temveč je kot podporna dejavnost vključeno v vse proračunske 
postavke, ki zagotavljajo sredstva državnega proračuna za posamezne vrste vzgojno-izobraževalnih 
zavodov (osnovno šolstvo, srednje šolstvo, dijaški domovi, glasbene šole, zavodi za otroke in mladostnike 
s posebnimi potrebami). Slabost takšnega pristopa je predvsem v nepreglednosti višine financiranja in 
sprejemanja odločitev, povezanih s financiranjem, saj ni mogoče določiti, koliko sredstev je bilo dejansko 
namenjenih za izvajanje dejavnosti šolskih knjižnic.  
 
Šolsko knjižničarstvo je podporna dejavnost, ki jo izvaja šolski knjižničar kot strokovni delavec šole 
v tesnem sodelovanju z učitelji in ostalimi strokovnimi delavci šole. Gre za dejavnost, ki se prepleta tako 
s poukom kot z ostalimi oblikami vzgojno-izobraževalnega dela v šoli (dnevi dejavnosti, interesne 
dejavnosti in druge oblike dela), v okviru katerih šolski knjižničar izvaja bibliopedagoško dejavnost, 
uresničuje specifične cilje knjižnično-informacijskega znanja ter prispeva k informacijski in bralni 
pismenosti učencev. 
 
Tabela 6 prikazuje podatke o povprečnih stroških za delovanje šolske knjižnice na osnovno šolo 
v šolskem letu 2017/2018.  
 

Tabela 6:  Povprečni stroški za delovanje šolske knjižnice na osnovno šolo v šolskem letu 2017/2018 

Vrsta stroška Povprečni strošek na osnovno šolo 
v EUR 

Strošek dela 27.114 

Strošek dejavnosti šolske knjižnice 3.592 

Investicijski stroški 2.180 

Odhodki za nakup gradiva 4.379 

Odhodki za nakup elektronskih virov 416 

Odhodki za izobraževanje zaposlenih 159 

Skupaj: 37.840 

Vir: podatki NUK, Center za razvoj knjižnic177. 

 
V poročilu o dosežkih slovenskih otrok v raziskavi PIRLS 2011 zasledimo, da so bile ugotovljene razlike 
med otroci glede dostopnosti virov za branje in učenje doma, kljub temu pa vse v raziskavi sodelujoče 
slovenske šole, ne glede na druge morebitne razlike med njimi, dosegajo približno podobne povprečne 
dosežke. Primerjanje deležev, ki jih predstavljajo v razlikah v povprečnih dosežkih med šolami razlike 
v dosežkih med učencih, se v mednarodnih raziskavah uporablja za ugotavljanje dejanske pravičnosti 
v izobraževanju. Manjši kot je delež razlike med učenci v razliki med šolami, bolj naj bil bilo izobraževanje 
pravično. Za Republiko Slovenijo je bil v raziskavi PIRLS 2011 ta delež majhen, iz česar bi lahko sklepali 
o relativni pravičnosti v izobraževanju. 

                                                      

177   [URL: https://cezar.nuk.uni-lj.si/common/files/studije/solske_knjiznice2017-18.pdf], 27. 8. 2020. 
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Pojasnilo MIZŠ 
Glede na statistične meritve šolskih knjižnic trenutno ni mogoče govoriti o enakem dostopu do gradiva, ker so velike razlike 
tako v velikosti knjižnične zbirke kot v letnem prirastu. 
 
V šolskem letu 2017/2018 so šolske knjižnice hranile več kot 5,7 milijona enot gradiva, na novo so pridobile več kot 
150.000 enot, odpisale pa več kot 325.000 enot neustreznega, zastarelega in poškodovanega gradiva. Povprečna zbirka 
knjižnega gradiva osnovnošolske knjižnice je obsegala 13.070 enot, povprečen prirast pa 381 enot. Obseg knjižnične zbirke 
in letni prirast gradiva sta določena v pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti. Izpolnjevanje pogojev, 
določenih v pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti, je bilo izračunano za šolsko leto 2015/2016178. 
Medtem ko so šolske knjižnice praviloma dosegale in presegale število enot v zbirki, je predpisani minimalni prirast gradiva 
dosegla manj kot petina osnovnošolskih knjižnic. Knjižnično zbirko je po zahtevah pravilnika o pogojih za izvajanje 
knjižnične dejavnosti dopolnjevalo z najmanj 1 knjigo na učenca in 5 knjigami na strokovnega delavca šole ter jo 
posodabljalo z vsaj 1 naslovom serijskih publikacij letno le 78 (18 %) od 429 šolskih knjižnic, ki so posredovale podatke. 
Najboljše rezultate so izkazale osnovnošolske knjižnice na novogoriškem območju, kjer je doseglo normativ 27 % (7 od 26) 
knjižnic. Najslabši so bili rezultati na mariborskem območju, kjer je izpolnilo minimalne pogoje prirasta 11 % (10 od 89) 
knjižnic. Odstopanja so se kazala tudi v velikosti šol, kjer so boljše rezultate dosegale knjižnice v osnovnih šolah z manj kot 
300 učenci (normativ je doseglo 28 % oziroma 44 od 156 knjižnic). 
 
Šolske knjižnice podpirajo izobraževalni proces, tako da izvajajo knjižnično dejavnost predvsem za učence 
ter strokovne delavce šol (28. člen ZKnj-1). Leta 2015 pa je bil sprejet ZKnj-1A, s katerim so bile šolske 
knjižnice izvzete iz knjižnične javne službe in postale sestavni del javne službe na področju vzgoje in 
izobraževanja ter v celoti prenesene v pristojnost MIZŠ179. Namen sprememb ZKnj-1 je bil šolske 
knjižnice veliko bolj vpeti v šolski sistem (spremembe, povezane z razvojnimi programi posameznih šol) 
in njegovo organiziranost, in sicer tako, da se: 

• okrepita vloga in položaj šolskih knjižnic;  
• vzpostavi močna in stalna strokovna podpora za razvoj šolskega knjižničarstva ter  
• šolske knjižnice popolnoma integrirajo v vzgojno-izobraževalni sistem180. 

 
Naloge iz prehodnega obdobja za implementacijo ZKnj-1A so bile181: 

• sprejem Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti v šolskih knjižnicah (v nadaljevanju: 
pravilnik o pogojih); 

• sprejem strategije šolskega knjižničarstva in na njej temelječih razvojnih načrtov šolskih knjižnic; 
• vključitev vseh šolskih knjižnic v sistem COBISS do konca leta 2018182. 

 

                                                      

178  Izpolnjevanje določil Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe v šolskih knjižnicah, 

Lesjak, B., NUK, Center za razvoj knjižnic, 2017, 
[URL: https://cezar.nuk.uni-lj.si/common/files/studije/izpolnjevanje_pravilnika_solske.pdf], 27. 8. 2020. 

179  Poročilo o uresničevanju Akcijskega načrta za implementacijo novele ZKnj-1 z dne 18. 2. 2019. 
180  Tako kot opomba 179. 
181  Tako kot opomba 179. MIZŠ v sodelovanju z ZRSŠ, NUK in Institutom informacijskih znanosti, Maribor. 
182  Šolske knjižnice so po sprejetju ZKnj-1A sistemsko uvrščene v sistem COBISS. 
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Akcijski načrt za implementacijo ZKnj-1A je bil časovno vezan na obdobje, ki se je izteklo 18. 12. 2018183. 
Skupni znesek za sofinanciranje vseh ukrepov je bil približno 930.000 EUR, od tega so sredstva iz 
integralnega proračuna znašala 685.577 EUR in 240.000 EUR evropska sredstva184. 
 
V skladu z 39.c členom ZKnj-1 bi moral minister, pristojen za izobraževanje, v soglasju z ministrom, 
pristojnim za kulturo, in po predhodnem mnenju Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost predpisati 
podrobnejše pogoje za delovanje šolskih knjižnic (tudi glede knjižničnega gradiva, strokovnih delavcev, 
organizacije dejavnosti in podobno). Skladno z 39.e členom ZKnj-1 pa bi morala biti sprejeta tudi 
strategija razvoja šolskega knjižničarstva. Strategija je podlaga za to, da šole sprejmejo 3-letne razvojne 
načrte svojih knjižnic. Strategija razvoja šolskega knjižničarstva do konca obdobja, na katero se nanaša 
revizija, ni bila sprejeta, posledično tudi ne 3-letni razvojni načrti šolskih knjižnic, ki bi bili povezani 
z razvojnimi programi posameznih šol oziroma njihov sestavni del. Prav tako niso bili predpisani 
podrobnejši pogoji za delovanje šolskih knjižnic. Skrb za delovanje in razvoj šolskih knjižnic je bila tako 
v obdobju od leta 2014 do leta 2018 znotraj osnovnega zakonskega okvira prepuščena odločanju 
ravnateljem šol brez posebne sistemske usmeritve. 
 
Marca 2018 je bila imenovana (posebna) delovna skupina MIZŠ za pripravo pravilnika o pogojih, 
sestavljena iz strokovnjakov teorije in prakse, predstavnikov NUK in ZRSŠ, MK ter Sekcije za šolske 
knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije. Sprejeta je bila tudi metodologija za pripravo 
pravilnika o pogojih. 
 
Vzporedno z imenovanjem delovne skupine za pripravo pravilnika o pogojih je bila imenovana tudi 
delovna skupina MIZŠ za pripravo strategije razvoja šolskega knjižničarstva, kot to predvideva prvi odstavek 
39.e člena ZKnj-1. V procesu priprave strokovnih podlag za pravilnik o pogojih je NUK izdelala vrsto 
izračunov, analiz in simulacij. 
 
Pojasnilo MIZŠ 
Kljub vsem pripravljenim podatkom in analitičnim gradivom MIZŠ s sprejemom pravilnika o pogojih zamuja, vendar 
obstaja za to objektiven razlog. Bistvena določba pravilnika o pogojih se nanaša na določitev obsega knjižnične zbirke. 
Dokler ne bo opravljen večinski prehod na sistem COBISS in ne bodo narejeni novi katalogi knjižničnih zbirk šolskih 
knjižnic, MIZŠ ne bo imelo zanesljivega podatka o sedanjem številu enot knjižničnega gradiva, torej izhodiščnega podatka, 
ki je podlaga za določitev standarda v novem pravilniku o pogojih. To je tudi predpogoj, da se oblikujejo zahteve, ki so 
uresničljive. Iz sistema COBISS bo namreč jasno razvidno, če imajo šolske knjižnice delujoče zbirke, v katerih se zastarela 
gradiva tekoče odpisujejo, kot to določajo strokovna bibliotekarska pravila. Zato je posebna pozornost pri izgradnji novih 
katalogov namenjena prav izločanju gradiva in prečiščevanju zbirk 185. 
 
Pri razvoju šolskega knjižničarstva v Republiki Sloveniji je bilo ob sprejetju ZKnj-1A tudi načrtovano, da 
se za spremljanje in vrednotenje šolskih knjižnic opre na kazalce iz dokumenta Smernice za šolske 
knjižnice186, ki jih je izdala IFLA187 skupaj z Organizacijo združenih narodov za izobraževanje, znanost in 

                                                      

183  Sklep o sprejemu Akcijskega načrta za implementacijo novele Zakona o knjižničarstvu, št. 612-3/2015/18 z dne 
13. 6. 2016. 

184  Tako kot opomba 179. 
185  Tako kot opomba 179. 
186  [URL: https://www.ifla.org/publications/node/9512], 27. 8. 2020. 
187  Angl.: International Federation of Library Associations and Institutions. 
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kulturo188 v letu 2002 in posodobila v letu 2015. Načrtovano spremljanje in vrednotenje šolskih knjižnic 
do konca obdobja, na katero se nanaša revizija, še ni bilo izvedeno. 
 
Priporočilo 
MIZŠ priporočamo, naj nameni posebno pozornost, da se udejanjijo spremembe na področju šolskih 
knjižnic, ki so bile uvedene s ZKnj-1A in so usmerjene v krepitev vloge šolskih knjižnic znotraj šole 
z doslednim uresničevanjem standardov, pri čemer naj se za doseganje enakega dostopa do knjižničnega 
gradiva zagotovi šolam namenska sredstva. 
 
MIZŠ priporočamo, naj aktivnosti na področju šolskih knjižnic uvede na sistemski ravni in jih vplete 
v šolske učne načrte ter jih sistemsko umesti kot eno temeljnih nalog šole. 
 
MIZŠ priporočamo, naj ravnateljem priporoča, da obravnavajo prehod na sistem COBISS v šolskih 
knjižnicah kot prednostno nalogo. 
 
Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport na podlagi 59. člena ZKnj-1 izvaja inšpekcijski nadzor 
nad šolskimi knjižnicami, medtem ko je za strokovni nadzor šolskih knjižnic na podlagi določila 
druge alineje prvega odstavka 58. člena ZKnj-1 pristojno MIZŠ. V letih 2015, 2016, 2017 in 2018 v šolskih 
knjižnicah ni bil izveden noben strokovni niti redni inšpekcijski nadzor. 
 
Od uveljavitve ZKnj-1A leta 2015, ki je določil pogoje, potrebne za izvajanje javne službe izvajanja 
knjižnične dejavnosti na področju vzgoje in izobraževanja, in do konca obdobja, na katero se nanaša 
revizija, pa je Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport prejel 15 prijav, ki so se nanašale na 
delovanje šolskih knjižnic. 
 
Poročilo o uresničevanju Akcijskega načrta za implementacijo novele ZKnj-1 z dne 18. 2. 2019 ugotavlja, 
da je uresničevanje ZKnj-1 na področju šolskih knjižnic pomanjkljivo. Na podlagi te ocene in dejstva, da 
MIZŠ še ni sprejelo pravilnika o pogojih, da še ni bila sprejeta strategija šolskega knjižničarstva, da vse 
šolske knjižnice še niso vključene v sistem COBISS in da MIZŠ nima popolnega pregleda nad stanjem 
v šolskih knjižnicah (predvsem točnih podatkov o gradivu), ocenjujemo, da obstaja tveganje, da sistem 
šolskih knjižnic ne deluje tako, da bi otrokom pri razvijanju bralne pismenosti v vzgojno-izobraževalnem 
procesu nudil strokovno pomoč pri izposoji knjig, informacijsko opismenjevanje, možnosti razvijanja 
lastne ustvarjalnosti in krepitve motivacije za branje ter obiskovanja knjižnic in podobno v obsegu in na 
način, kot to predvidela novela ZKnj-1. 
 
Priporočilo 
MIZŠ in MK priporočamo, naj organizirata občasna evalvacijska delovna srečanja o uresničevanju 
strateških in izvedbenih dokumentov na ravni državnih sekretarjev in direktorjev vladnih služb ter 
oblikujeta enotno orodje za merjenje učinkov in vplivov splošnih in šolskih knjižnic na okolje. 
 
MIZŠ in MK priporočamo, naj spodbujata večje sodelovanje med splošnimi in šolskimi knjižnicami na 
področju razvijanja bralne pismenosti otrok. 
 

                                                      

188  Angl.: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation. 
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4.2 Projekti za razvijanje bralne pismenosti otrok 
V okviru izvajanja aktivnosti za razvijanje bralne pismenosti otrok nas je zanimalo predvsem načrtovanje 
in izvajanje razvojnih pilotnih projektov in ali so bili rezultati dobrih pilotnih projektov preneseni 
v izobraževalni sistem. Proučili smo tudi, ali so aktivnosti izvajali izvajalci, ki so strokovnjaki na 
predmetnih področjih, kako je področje bralne pismenosti otrok vključeno v učne načrte in izobraževanja 
različnih deležnikov s področja bralne pismenosti otrok ter ali je vzpostavljen sistem povratnih informacij 
in vgrajevanja spoznanj v načrtovanje. 

4.2.1 Razvojni pilotni projekti 

MIZŠ je že v Zborniku prvega strokovnega tematskega razgovora o bralni pismenosti iz leta 2014189 
zapisalo, da na bralno pismenost vpliva cela vrsta dejavnikov, ne samo šolski, temveč tudi širše družbeno-
ekonomske okoliščine, spol, socialna razslojenost in podobno. Zato je po mnenju MIZŠ nujno, da so 
ukrepi na področju bralne pismenosti del vladne politike, ki povezuje več resorjev, in ne samo resorja 
MIZŠ. MIZŠ meni, da mora biti ta politika medresorsko koordinirana, konsistentna in predvsem vztrajna. 
 
Stališče Pedagoškega inštituta, ki nudi strokovno in znanstveno podporo MIZŠ, je, da je ključno, da se 
izbrani pristopi in rešitve izvajajo daljše obdobje in se med tem ne spreminjajo. To ne velja le za šolski 
prostor, temveč tudi za vprašanje ozaveščanja bralne pismenosti v družbi nasploh. Mednarodne raziskave 
so jasno pokazale potrebo po tovrstnih prizadevanjih in tudi Republika Slovenija mora izvajati aktivnosti 
za ozaveščanje pomena bralne pismenosti – najprej v okviru pilotnih projektov, s katerimi se prepoznajo 
pravi pristopi za konkretna okolja, tisti najuspešnejši pa naj se kasneje prenesejo med stalne naloge 
deležnikov. 
 
Pomembno vprašanje pa je, katere so tiste aktivnosti, ki v praksi vodijo k dvigu uresničevanja razvojnih 
ciljev na področju bralne pismenosti otrok. 

Projekt Opolnomočenje  

Prvi obsežen pilotni projekt na področju razvijanja bralne pismenosti v Republiki Sloveniji je bil projekt 
Opolnomočenje, ki ga je ZRSŠ izvajal v obdobju od leta 2012 do leta 2013. Temeljni namen projekta je bil 
prispevati k zagotavljanju enakih izobraževalnih možnosti, izboljšanju dostopa do kakovostnega 
izobraževanja in integraciji učinkovitih didaktičnih strategij za doseganje višjih ravni bralne pismenosti 
v okviru formalnega izobraževanja. Evalvacija projekta190 je pokazala, katere so tiste dobre prakse, ki so 
dale želene rezultate pri spodbujanju razvoja pismenosti osnovnošolcev, na podlagi teh ugotovitev pa je 
ZRSŠ oblikoval več različnih ukrepov in aktivnosti, ki jih je izvajal tudi v obdobju od leta 2014 do leta 2018.  
 
Po zaključku projekta Opolnomočenje je bilo med naloge javne službe ZRSŠ uvrščeno tudi razvijanje 
različnih vrst pismenosti. Aktivnosti ZRSŠ v okviru te naloge so se izvajale kot raznovrstna usposabljanja 
za strokovne delavce, koordinacija priprave obseženega strokovnega gradiva, nastalega na podlagi 
spoznanj in dobrih praks, prepoznanih v projektu, ter osredotočeno delo z vodstvenimi pedagoškimi 
delavci.  

                                                      

189  MIZŠ, Za dvig bralne pismenosti, Zbornik prispevkov strokovnega tematskega razgovora na MIZŠ, Ljubljana, 
7. 2. 2019, [URL: https://www.zrss.si/pdf/Za-dvig-digitalne-pismenosti.pdf], 27. 8. 2020. 

190  Evalvacijsko poročilo projekta, ZRSŠ, Nolimal F. et al., Ljubljana 2014. 
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Za področje predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja je ZRSŠ v šolskih letih 2014/2015, 
2015/2016 in 2016/2017 aktivno širil aktivnosti, prepoznane kot dobre prakse, na vse zainteresirane šole 
v Republiki Sloveniji. Za podaljšanje učinkov projekta je ZRSŠ tudi po zaključku projekta organiziral 
različna usposabljanja, kot so: 

• redna podpora območnih enot ZRSŠ v obliki strokovnih srečanj za ravnatelje in/ali strokovne 
delavce, tematske konference191; 

• seminarji kataloga nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ZRSŠ192; 
• seminarji, uvrščeni v Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja MIZŠ193. 

 
ZRSŠ izvaja svoje aktivnosti v več oblikah, kot redna delovna srečanja z učitelji na šolah (projektni timi, 
hospitacije, frontalna strokovna srečanja), programe (oblika izobraževanja, ki omogoča pridobiti novo 
znanje na nekem področju) in usposabljanja (proces pridobivanja, razvijanja in izboljšanja kompetenc 
strokovnih delavcev). 
 
Tabela 7 prikazuje nabor programov in usposabljanj, ki jih je ZRSŠ organiziral po zaključku projekta 
Opolnomočenje na podlagi spoznanj projekta za prenos dobrih praks razvijanja bralne pismenosti otrok, 
ter odziv nanje od šolskega leta 2014/2015 do šolskega leta 2016/2017. Ciljna skupina teh programov in 
usposabljanj so bili vsi učitelji in vodstveni delavci v osnovnih in srednjih šolah ne glede na predmetno 
področje. Dejanska udeležba in izvedba ponujenih programov in usposabljanj je odvisna od izkazanega 
interesa šol oziroma učiteljev in vodstvenih delavcev. Z delovnimi srečanji v območnih enotah ali na šolah 
so po zaključku projekta Opolnomočenje sodelovale vse območne enote ZRSŠ, udeležba posamezne šole 
oziroma učiteljev pa je bila odvisna od njih samih. 
 

                                                      

191  ZRSŠ na svojih spletnih straneh objavlja aktualno ponudbo kakor tudi arhiv nekaterih preteklih strokovnih 

dogodkov, [URL: https://www.zrss.si/ucilna-zidana], 27. 8. 2020. 
192  Primer aktualnega kataloga nadaljnjih izobraževanj, [URL: https://www.zrss.si/ucilna-

zidana/izobrazevanja/seminarji], 27. 8. 2020. 
193  [URL: https://paka3.mss.edus.si/katis/], 27. 8. 2020. 
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Tabela 7:  Programi in usposabljanja ZRSŠ na podlagi spoznanj projekta Opolnomočenje za prenos dobrih 
praks razvijanja bralne pismenosti ter odziv nanje od šolskega leta 2014/2015 do šolskega 
leta 2016/2017 

Šolsko leto Odziv 

Šolsko leto 2014/2015  

Bralne učne strategije kolektiv šole (do 70 udeležencev) 

Bralna pismenost, Območna enota Maribor  36 udeležencev 

Bralna pismenost, Območna enota Murska Sobota 25 udeležencev 

Spodbujanje bralne pismenosti, Območna enota Ljubljana do 80 udeležencev 
(člani projektnih timov 19 šol) 

Spodbujanje bralne pismenosti, Območna enota Novo mesto 38 udeležencev 

Porajajoča se pismenost v vrtcih, Območna enota Ljubljana 27 udeležencev 

Šolsko leto 2015/2016  

Bralna pismenost, Območna enota Murska Sobota 28 udeležencev 

Izkušenjsko spoznati uporabo nekaterih bralnih učnih strategij kolektiv šole (do 70 udeležencev) 

Šolsko leto 2016/2017  

Preverjanje bralne zmožnosti ob umetnostnih in neumetnostnih 
besedilih 

53 udeležencev 

Razvijanje bralne pismenosti v prvem vzgojno-izobraževalnem 
obdobju 

ni bilo izvedeno zaradi premalo 
prijav  

Razvijanje različnih vrst pismenosti I ni bilo izvedeno zaradi premalo 
prijav 

Razvijanje zgodnje pismenosti in formativno spremljanje v vrtcu ni bilo izvedeno zaradi premalo 
prijav 

Razvijanje različnih vrst pismenosti II 15 udeležencev 

Spodbujanje bralne pismenosti, Območna enota Ljubljana 58 udeležencev 

Vir: podatki ZRSŠ. 

 
Kurikulum za vrtce je bil sprejet leta 1999 in od takrat ni bil spremenjen. Kurikulum za vrtce je nacionalni 
dokument, v katerem so zapisana temeljna načela in cilji, praktična izpeljava zapisanih ciljev, izbira vsebin, 
metod in načinov dela pa je v pristojnosti vzgojiteljev. Za področje predšolske vzgoje in izobraževanja so 
bili v obdobju, na katero se nanaša revizija, izvedeni posamezni pilotni in drugi projekti, ki so se izkazali za 
dobro prakso in so zajemali aktivnosti za razvijanje bralne pismenosti otrok (Opolnomočenje, Razvijanje 
porajajoče se pismenosti – več v točki 1.2.2.1 tega poročila), ki jih je poskušal ZRSŠ kasneje prenesti prek 
svetovalnega dela vodstvenim, strokovnim in svetovalnim delavcem vrtca pri ozaveščanju in razvijanju 
strategij za razvoj brane kulture in bralne pismenosti v vrtcu.  
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Za osnovno šolo Republika Slovenija nima enovitega učnega načrta, temveč ima posamezne učne načrte 
za vse obvezne in izbirne predmete. Predmetni učni načrti za osnovne šole so strokovna besedila, 
namenjena učiteljem za pouk posameznega predmeta v osnovni šoli (predvideva se njihovo poznavanje, 
ne obvezna uporaba). Ti so bili posodobljeni leta 2011 na podlagi Priporočila Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje, ko so bile vanj vključene 
kompetence za 21. stoletje, kamor sodi bralna pismenost otrok v okviru sporazumevanja v slovenščini. 
Spremembe so bile narejene v smeri učinkovitejšega povezovanja jezikovnega in književnega pouka, 
poenostavitve zapisa jezikovnih ciljev in vsebin, povezovanja slovenščine s tujimi jeziki, sistematičnega 
pridobivanja jezikovno-sistemskega znanja, pri pouku književnosti pa je poudarek na večji avtonomiji 
učiteljev pri izbiri književnih besedil za obravnavo pri pouku in domače branje. Leta 2018 je bil 
posodobljen učni načrt za slovenščino za osnovno šolo tudi na podlagi spoznanj projekta Opolnomočenje. 
Na ravni didaktičnih priporočil so se s spremembami vnesla v učni načrt spoznanja stroke in ugotovitve 
projekta Opolnomočenje, na primer didaktična priporočila za drugo vzgojno-izobraževalno obdobje, kot so: 
zmožnost povzemanja teme, podtem/ključnih besed in bistvenih podatkov v strukturirani obliki in 
izdelava individualiziranega načrta razvijanja omenjenih zmožnosti za vsakega učenca; branje in poslušanje 
(z gledanjem) naj bosta čim bolj enakovredno zastopana, prav tako pisanje in govorno nastopanje (učitelj 
naj za vsakega učenca izdela individualni načrt razvijanja in nadgrajevanja zmožnosti branja). 
Raziskava PISA 2018, ki je bila izvedena leta 2018, učinkov sprememb učnega načrta za slovenščino še ne 
more odražati.  
 
Povezovanje operativnih ciljev in vsebin v učne sklope v učiteljevi letni pripravi in pripravi na pouk je 
zadeva strokovne avtonomije učiteljev, tudi standardi znanja učitelju dopuščajo izbiro glede časa 
obravnave učnih vsebin. Vse to kaže, da je bila odločitev o tem, ali bo učitelj v obdobju od leta 2014 do 
leta 2018 razvijal bralno pismenost otrok in katere pedagoško-didaktične načine obravnave bo izbral, 
prepuščena avtonomiji učiteljev194. V takem sistemu po naši oceni postane ozaveščenost ravnateljev, 
učiteljev, šolskih knjižničarjev in drugih strokovnih delavcev o pomenu usposabljanja na področju 
razvijanja bralne pismenosti eden ključnih dejavnikov pri razvijanju bralne pismenosti otrok. Strokovno 
podporo v obliki svetovalnega dela v različnih formatih pri tem nudi vodstvenim, strokovnim in 
svetovalnim delavcem v šolah ZRSŠ kot nacionalni svetovalni, razvojno-raziskovalni zavod na področju 
vzgoje in izobraževanja. Poleg rednega svetovalnega dela ZRSŠ za prenašanje novih spoznanj in praks 
pripravlja raznovrstne oblike usposabljanj za strokovne delavce in strokovna gradiva, tudi povezana 
z razvijanjem bralne pismenosti otrok. Glede na podatke raziskave PISA 2018, v kateri je bilo ugotovljeno, 
da so slovenski 15-letniki izmed vseh 55 primerjanih držav najnižje ocenili učiteljevo zaznano oporo pri 
pouku slovenščine in opazno majhno navdušenje učiteljev pri poučevanju slovenščine, pa se zdi, da je 
treba nujno podrobno proučiti obstoječe prakse ter poiskati morebitne vzroke za tako stanje tudi 
v sistemu spodbujanja in usposabljanja vodstvenih in strokovnih delavcev v izobraževanju za usvajanje 
novih znanj in praks na področju razvijanja bralne pismenost otrok. 
 

                                                      

194  Leta 2013 smo izvedli revizijo o učnih gradivih za osnovno in srednjo šolo, [URL: http://www.rs-

rs.si/fileadmin/user_upload/revizija/1141/Gradiva_MIZKSRSP.pdf], 27. 8. 2020. V njej smo opozorili, da 
področje učnih gradiv ni urejeno učinkovito, in MIZŠ priporočili, naj zagotovi, da se na podlagi ustreznih analiz 

opredeli, ali in pri katerih predmetih in razredih so učna gradiva potrebna za kakovostno izobraževanje, ter določi 

načine, kako in do kdaj bo zagotovilo ta učna gradiva.  
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Priporočilo 
MIZŠ priporočamo, naj prouči možnosti, kako zagotoviti, da postane razvijanje bralne pismenosti otrok 
zaveza vzgojitelja in učitelja ne glede na predmet, ki ga poučuje, šolskih knjižničarjev in drugih strokovnih 
delavcev, ter izvede pregled in oceno učnih gradiv, učbenikov in delovnih zvezkov s poudarkom na 
njihovi kakovosti in ustreznosti za spodbujanje razvijanja bralne pismenosti otrok. 

Projekt Objem  

V okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 je MIZŠ 
objavilo javni razpis Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig 
splošnih kompetenc195. ZRSŠ je maja 2017 kot vodeči partner konzorcija izvajalcev sklenil pogodbo za 
izvedbo projekta Objem, ki se bo izvajal do leta 2022.  
 
Usposabljanja na temo bralne pismenosti, ki jih je ZRSŠ pripravil v okviru projekta Objem od šolskega 
leta 2016/2017 do šolskega leta 2018/2019, so predstavljena v tabeli 8. Ciljna skupina teh usposabljanj so 
vsi strokovni delavci na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega 
glasbenega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, 
vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vzgoje in izobraževanja v dijaških 
domovih ter izobraževanja odraslih. 
 

                                                      

195  Uradni list RS, št. 68/16.  
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Tabela 8:  Usposabljanja na temo bralne pismenosti, ki jih je ZRSŠ pripravil v okviru projekta Objem 
v obdobju od šolskega leta 2016/2017 do šolskega leta 2018/2019 

Šolsko leto 2016/2017 Št. udeležencev 

Kompetenca učenje učenja in samouravnavanje učenja I 172 

Razvijanje bralne pismenosti v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju 0 

Razvijanje različnih vrst pismenosti I 0 

Razvijanje zgodnje pismenosti in formativno spremljanje v vrtcu  0 

Razvijanje različnih vrst pismenosti II 17 

Ocenjevanje pisnega dela izpita in ustni izpit iz slovenščine na poklicni maturi 0 

Šolsko leto 2017/2018  

Kompetenca učenje učenja in samouravnavanje učenja II 95 

Kompetenca učenje učenja in samouravnavanje učenja III 67 

Poti za izboljšanje učnih dosežkov – italijanski jezik v razrednem pouku: 
spodbujanje razumevanja besedil 

0 

Razvijanje bralne pismenosti v prvem triletju 148 

Razvijanje različnih vrst pismenosti I 185 

Razvijanje različnih vrst pismenosti II 92 

Razvijanje zgodnje pismenosti in formativno spremljanje v vrtcu  338 

Izboljšanje učenja in procesa samoevalvacije na podlagi podatkov eksternih 
preverjanj znanja I – slovenščina na maturi 

21 

Izboljšanje učenja in procesa samoevalvacije na podlagi podatkov eksternih 
preverjanj znanja II – NPZ iz slovenščine  

0 

Šolsko leto 2018/2019196  

Razvijanje zgodnje pismenosti in formativno spremljanje v vrtcu 16 

Vir: podatki ZRSŠ. 
 
Po naši oceni bi lahko pilotni projekti (Opolnomočenje, Objem) pomembno prispevali k usposobljenosti 
ravnateljev, sodelujočih učiteljev, vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev za sistematično razvijanje 
bralne pismenosti197, vendar sta za prenos spoznanj v prakso odločilna njihova motivacija in aktivno 
sodelovanje. Ocenjujemo, da lahko na to pomembno vpliva MIZŠ s svojim odnosom do teh vprašanj ter 
oblikovanjem politik in aktivnosti, ki bi temeljile na ugotovljenih pomanjkljivostih v sistemu in praksi ter 
bi ravnatelje, učitelje, vzgojitelje in druge strokovne delavce v sistemu vzgoje in izobraževanja ozaveščale 
o pomembnosti razvijanja bralne pismenosti otrok in spodbujale k potrebnim spremembam.  

                                                      

196  Upoštevana realizacija od 1. 9. 2018 do 15. 10. 2018. 
197  Od začetka diferenciranega opismenjevanja, urjenja tehnik branja do uvajanja bralnih učnih strategij in razvijanja 

metakognicije kritičnega mišljenja. 
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Priporočilo 
ZRSŠ priporočamo, naj nadaljuje s prizadevanji za boljšo ozaveščenost učiteljev vseh predmetov 
o pomembnosti razvijanja bralne pismenosti otrok in njihove vloge pri tem z jasnim poudarkom, da to ni 
le naloga učiteljev slovenskega jezika.  
 
ZRSŠ priporočamo, naj pri načrtovanju aktivnosti za opolnomočenje ravnateljev, učiteljev, vzgojiteljev, 
šolskih knjižničarjev in drugih strokovnih delavcev za boljše razvijanje bralne pismenosti otrok tesno 
sodeluje z MIZŠ in Pedagoškim inštitutom tako, da bodo aktivnosti zavoda sooblikovale in omogočale 
uresničevanje aktivnosti v programih za predšolske otroke in programih osnovnošolskega izobraževanja, 
ter bodo v skladu z rezultati mednarodnih študij. 
 
ZRSŠ priporočamo, naj nadalje oblikuje predloge in izvede aktivnosti za razvoj pripomočkov oziroma 
instrumentarija za vzgojitelje in učitelje za ugotavljanje ravni bralne pismenosti otrok in spremljanje 
napredka pri njenem razvoju. 
 
Tabela 9 prikazuje podatke iz Kataloga programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih 
delavcev v vzgoji in izobraževanju198 (v nadaljevanju: katalog KATIS) o najpogosteje izvajanih programih 
v obdobju od šolskega leta 2017/2018 do šolskega leta 2018/2019 na temo bralne pismenosti. 
 

Tabela 9:  Najpogosteje izvajani programi iz kataloga KATIS na temo bralne pismenosti v obdobju 
od šolskega leta 2017/2018 do šolskega leta 2018/2019 

Šolsko leto 2017/2018  Št. udeležencev 

Razvoj bralne pismenosti v predšolskem obdobju, Pedagoška fakulteta 
Univerze v Mariboru 

25 

Bibliopedagoška šola 2018, ZRSŠ 80 

Šolsko leto 2018/20191)  

Razvoj bralne pismenosti na razredni stopnji, Pedagoška fakulteta 
Univerze v Mariboru 

26 

Bralna kultura mladih – slovenska kulturna dediščina, Društvo Bralna značka 
Slovenije – ZPMS 

14 

Opomba: 1) Realizacija do 31. 8. 2019. 

Vir: MIZŠ. 

 
Priporočilo 
MIZŠ priporočamo, naj vzpostavi sistem, ki bo spodbujal učitelje k usvajanju novih praks, ki so se izkazale 
za ustrezne za razvijanje bralne pismenosti otrok, in v katerem bi strokovnjaki različnih pedagoških panog 
sodelovali s tistimi, ki preverjajo doseženo znanje otrok in pripravljajo programe kvalifikacij za učitelje, ter 
naj zagotovi, da je ta krog sklenjen. 
 

                                                      

198  [URL: https://paka3.mss.edus.si/katis/], 27. 8. 2020. 
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MIZŠ priporočamo tudi, naj ozaveščanje o pomenu področja razvoja bralne pismenosti otrok ter šolskega 
knjižničarstva vključi med obvezna izobraževanja in usposabljanja ravnateljev. 
 
MIZŠ priporočamo, naj aktivneje ozavešča ravnatelje, učitelje, šolske knjižničarje in druge strokovne 
delavce na področju razvijanja bralne pismenosti otrok o pomenu bralne pismenosti otrok in jih spodbuja, 
da se aktivneje udeležujejo strokovnih izpopolnjevanj s tega področja. 
 
Projekt uvajanja modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja  
Projekt MIZŠ, ki se dotika tudi razvijanja bralne pismenosti otrok in je bil delno sofinanciran s sredstvi 
ESS, se je začel v letu 2016199 in zaključil avgusta 2019. Lahko ga označimo za pilotni projekt uvajanja 
modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja. Projekt je izvajal 
konzorcij, ki je vključeval Šolo za ravnatelje, ZRSŠ, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje 
in Državni izpitni center.  
 
Kakovost je v okviru projekta sicer razumljena zelo široko, kar pa lahko za tako temeljno zmožnost, kot je 
bralna pismenost, predstavlja primeren okvir. Njena horizontalna in večpredmetna narava namreč zahteva, 
da jo vzgojno-izobraževalni sistem usvoji kot vrednoto in goji do nje spoštovanje, tako da ustvarja in 
zagotavlja pogoje, da lahko šola poskrbi za izenačitev položajev otrok v priložnostih za razvijanje 
kulturnega kapitala ne glede na kulturo domačega in socialno-ekonomskega okolja. Ta projekt je primer 
uresničevanja devetega temeljnega načela predloga Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti. 
Namen uvedbe projekta je bila opredelitev skupnih izhodišč ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na 
ravni vzgojno-izobraževalnih organizacij (raven vrtcev, osnovnih in srednjih šol) ter posredno evalvacija 
na ravni izobraževalnega sistema. Temeljni namen modela je dinamično doseganje, razvoj in ohranjanje 
kakovosti, ki temelji na notranjem presojanju kakovosti oziroma samoevalvaciji. 
 
Priporočilo 
MIZŠ in MK priporočamo, naj rezultate dobrih pilotnih projektov za razvijanje bralne pismenosti otrok 
preneseta v izobraževalni sistem, pri čemer je ključno, da se izbrani pristopi in rešitve izvajajo daljše 
obdobje in se medtem ne spreminjajo. 
 

4.3 Dosežena raven bralne pismenosti otrok 
Preverili smo, ali so izvedene aktivnosti vplivale na doseženo raven bralne pismenosti otrok. Proučili smo, 
ali strateški in izvedbeni dokumenti države zagotavljajo pogoje, ki ključno prispevajo k dvigu bralne pismenosti 
otrok, in ali je bralna pismenost otrok prepoznana in vgrajena kot osrednji element vzgojno-izobraževalnega 
procesa, upoštevajoč potrebe ranljivih skupin. Zanimalo nas je, ali rezultati domačih in mednarodnih 
merjenj kažejo izboljšano raven brale pismenosti otrok. 
 
Mednarodne raziskave, predvsem PIRLS in PISA, so v skoraj 2 desetletjih, odkar Republika Slovenija 
v njih sodeluje, omogočile natančen, strukturiran vpogled v bralno pismenost otrok in ozadenjske 
dejavnike. Čeprav se raziskavi v svojih namenih razlikujeta, sta kljub temu povezani. Če je namen 
raziskave PIRLS, v kateri sodelujejo 10-letniki, zagotoviti oblikovalcem politik in pedagogom informacije 

                                                      

199  Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in 

izobraževanja – OPK. 
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o tem, kako izboljšati poučevanje in učenje, je namen raziskave PISA zbrati podatke o spretnostih otrok, 
ki jih potrebujejo za svoje zasebno in poklicno življenje ter so kot take pomembne za posameznika in 
družbo. Krovni namen vseh tovrstnih raziskav je prispevati k boljšemu razumevanju vzgojno-
izobraževalnih procesov in rezultatov, in sicer primarno s primerjavami med sodelujočimi državami. V tej 
reviziji spremljamo razvijanje bralne pismenosti otrok, kot jo opredeljuje raziskava PISA tudi zato, ker je 
dosežek slovenskih otrok v raziskavi eden izmed kazalnikov uspešnosti uresničevanja Strategije 2030. 
 
Rezultati raziskave PISA 2018 kažejo dosežke slovenskih učencev, ki so višji od povprečja držav članic 
OECD, v primerjavi z rezultati raziskave PISA 2015 pa so dosežki slovenskih otrok nekoliko nižji, prav 
tako pa je nižje tudi povprečje držav članic OECD (487 točk po raziskavi PISA 2018 v primerjavi 
s 501 točko po raziskavi PISA 2015). Bralna pismenost slovenskih 15-letnikov je leta 2018 praktično enaka 
(495 točk), kot je bila leta 2006 (494 točk), ko je bil v Republiki Sloveniji izveden prvi cikel raziskave PISA. 
Znižanje povprečnega dosežka pri bralni pismenosti v letu 2018 glede na leto 2015 (505 točk) je rezultat 
znižanja dosežkov na vseh 6 ravneh mednarodne lestvice, največ pa na drugi, tretji in četrti ravni200. 
Nekoliko večji je zato tudi odstotek otrok, ki ne dosegajo temeljne ravni bralne pismenosti, to je druga 
raven mednarodne lestvice v raziskavi PISA, in sicer 18 %. S tem Republika Slovenija ne dosega 
minimalne ciljne vrednosti, ki jo je Evropska unija leta 2009 določila kot cilj v programu Evropske unije 
Izobraževanje in usposabljanje 2020201, da bo delež otrok z nizkimi dosežki v državah članicah Evropske 
unije do leta 2020 manjši od 15 %. Leta 2018 tudi zadovoljstvo slovenskih otrok pri branju glede na 
podatke iz leta 2009 ostaja pod povprečjem zadovoljstva otrok v državah članicah OECD. Raziskava 
PISA 2018 hkrati pokaže, da je uživanje v branju pomemben dejavnik uspešnosti branja, še posebej za 
učence iz šibkejšega socialno-ekonomskega in kulturnega okolja. Kljub temu Republika Slovenija sodi med 
države, v katerih so razlike med učenci in učenkami iz socialno in ekonomsko bolj in manj ugodnih okolij 
med manjšimi. Ne velja pa to za dosežke učencev z migrantskim ozadjem, saj je razlika v dosežkih med 
učenci z imigrantskim ozadjem, ki predstavljajo 8,9 % otrok v Republiki Sloveniji, in ostalimi učenci 
v Republiki Sloveniji večja kot v povprečju držav članic OECD202, ob upoštevanju socialno-ekonomskih 
dejavnikov pa je ta razlika v povprečju OECD. Razlika med spoloma v Republiki Sloveniji ostaja relativno 
velika in je med največjimi v državah članicah OECD. 
 

                                                      

200  Dosežki otrok se v raziskavi PISA razvrščajo v lestvico, ki ima šesti ravni. Učenci in učenke z dosežki na določeni 

ravni lestvice bralne pismenosti ne izkazujejo le znanja ter spretnosti, opisanih na tej ravni, temveč kumulativno 

tudi znanje in spretnosti, opisane na nižjih ravneh. Vsi učenci in učenke z dosežki na tretji ravni na primer 
izkazujejo tudi znanje ter spretnosti, opisane na prvi in drugi ravni. Podrobneje so ravni predstavljene 

v PISA 2018: Nacionalno poročilo s primeri nalog iz branja. 
201  Sklepi Sveta Evropske unije z dne 12. maja 2009 o strateškem okviru za evropsko sodelovanje v izobraževanju in 

usposabljanju ("ET 2020"). 
202  Podatki raziskave PISA 2018, slika 13, 

[URL: http://www.oecd.org/pisa/PISA%202018%20Insights%20and%20Interpretations%20FINAL%20PDF.pdf] 
in [URL: http://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_SVN.pdf], 27. 8. 2020. Republika Slovenija je 

namreč ena izmed tistih držav, kjer je med otroci z imigrantskim ozadjem delež otrok, ki prihajajo iz socialno in 

ekonomsko manj ugodnih okolij, med največjimi (skoraj polovica). Kljub temu pa je med njimi delež tistih, ki 
dosegajo najboljše rezultate, enak deležu slovenskih otrok iz socialno in ekonomsko manj ugodnih okolij, ki 

dosegajo najboljše rezultate. 
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Priporočilo 
MIZŠ priporočamo, naj s pomočjo strokovnih in znanstvenih institucij prouči razloge za primanjkljaj 
ustrezne spodbude in motivacije na področju bralne pismenosti otrok v šolskem okolju.  
 
MIZŠ priporočamo, naj ugotovitve in predloge ukrepov za izboljšanje ustrezne spodbude in motivacije na 
področju bralne pismenosti otrok v šolskem okolju predstavi ravnateljem v okviru Šole za ravnatelje. 
 
MIZŠ priporočamo, naj prouči možnosti za zmanjšanje razlik v dosežkih med učenci z imigrantskim 
ozadjem in ostalimi učenci v Republiki Sloveniji. 
 
MIZŠ priporočamo, naj prouči, zakaj so v Republiki Sloveniji na področju branja še vedno velike razlike 
med spoloma tako pri bralnih dosežkih kot motivaciji za branje, ter oblikuje ukrepe za zmanjšanje teh 
razlik. 
 
Rezultati raziskave PISA 2018 tudi kažejo, da Republika Slovenija cilja iz nacionalne  
Strategije 2030 – ohranitev uvrstitve iz rezultatov raziskave PISA 2015 v zgornjo četrtino sodelujočih 
držav Evropske unije – z dosežki v letu 2018 ni dosegla. Republika Slovenija je glede na povprečni 
dosežek pri branju na devetem mestu med 28 državami Evropske unije, kar pomeni, da glede na 
povprečni dosežek izpade iz zgornje četrtine. Ob tem pa je treba upoštevati, da je primerjanje povprečnih 
dosežkov med državami v raziskavi PISA zaradi narave raziskave po vsebini relativno, kajti vsakokrat 
sodeluje različno število držav, več držav ima lahko enak povprečni dosežek ali pa se spremeni povprečje 
vseh sodelujočih držav, kakor se je to zgodilo v raziskavi PISA 2018, ko se je povprečni dosežek na 
splošno v primerjavi z raziskavo PISA 2015 opazno znižal. 
 
Za Republiko Slovenijo so že rezultati raziskav PISA 2009, 2012 in 2015 in sekundarne študije podatkov 
teh raziskav pokazali, da brez sistemskih pogojev na ravni države, močnega strokovnega angažmaja in 
močne podpore vzgojno-izobraževalnih zavodov ne more priti do izboljšanja bralne pismenosti otrok. 
Kot ključni sistemski pogoji za razvoj bralne pismenosti otrok v Republiki Sloveniji so bili prepoznani 
dostopna in kakovostna predšolska vzgoja, javna in brezplačna osnovna šola s kakovostno šolsko 
knjižnico ter razvit sistem splošnih knjižnic. Na tak način je lahko razvijanje bralne pismenosti otrok 
vgrajeno v celoten vzgojno-izobraževalni sistem in dostopno vsem otrokom. 
 
Rezultati mednarodnih raziskav so v obdobju od leta 2009 do leta 2012 kazali na podpovprečne dosežke 
slovenskih otrok203 in odraslih204 na področju bralne pismenosti. Republika Slovenija je bila v obdobju 
od leta 2010 do konca leta 2017 brez krovnega strateškega načrta države (slika 1), zaradi česar ni imela 
celovite in usklajene razvojne politike na državni ravni in s tem tudi ne jasne usmeritve na področju 
opolnomočenja otrok in odraslih za aktivno vključevanje v družbo in poklicno življenje. Države članice 
Organizacije združenih narodov so pomen bralne pismenosti za razvoj posameznika in družbe na svetovni 
ravni prepoznale že pred časom (Unesco), v letu 2015 pa so jo uvrstile v Agendo 2030 kot pomemben, 
četrti cilj trajnostnega razvoja. Tudi na ravni Evropske unije je Evropska komisija v okviru programa 
Izobraževanje in usposabljanje 2020 že leta 2009 določila cilj, da delež 15-letnikov, ki ne dosežejo druge 
ravni bralne pismenosti v raziskavi PISA leta 2020, ne bi presegal 15 %. 
 

                                                      

203  Rezultati mednarodnih raziskav PISA 2009 in PISA 2012 za 15-letnike ter PIRLS 2011 za 10-letnike. 
204  Tako kot opomba 111. 
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Za razvoj bralne pismenosti otrok so z nacionalnega vidika v strateških dokumentih205 nekoliko nedoločno 
oblikovani tudi kazalniki uspešnosti. V ReNPK14–17 je oblikovan kazalnik, da se Republika Slovenija 
v raziskavah PISA in PIAAC uvrsti v zgornjo tretjino sodelujočih držav. V zadnjih izvedbah teh 2 raziskav 
je Republika Slovenija cilja sicer dosegla, vendar ocenjujemo, da je sporočilna vrednost tega podatka iz 
razlogov, ki smo jih zgoraj že pojasnili, majhna. Ocenjujemo, da bi bilo bolj spodbudno, če bi bile 
zastavljene ciljne vrednosti deleža otrok tudi po zahtevnostnih ravneh bralne pismenosti. Predvsem bi si 
bilo treba prizadevati, da ima Republika Slovenija čim nižje deleže otrok na najnižjih zahtevnostnih ravneh 
ob tem, da se zvišuje tudi povprečje. Podobne pomanjkljivosti ima kazalnik, ki je oblikovan v Strategiji 
2030 za merjenje uspešnosti Republike Slovenije na področju in v okviru drugega strateškega cilja "znanje 
in spretnosti za kakovostno življenje in delo", in sicer da se Republika Slovenija s povprečnim rezultatom 
v raziskavi PISA na vseh 3 področjih raziskovanja, matematiki, branju in naravoslovju, uvrsti v zgornjo 
četrtino držav Evropske unije. Prav tako bi bilo po naši oceni za razvoj bralne pismenosti otrok 
v Republiki Sloveniji bolj spodbudno, da bi bili na nacionalni ravni zastavljeni celo ambicioznejši cilji, kot 
so zastavljeni na ravni Evropske unije v okviru evropskega sodelovanja v izobraževanju in usposabljanju206 
in tam določenih referenčnih ravneh povprečne evropske uspešnosti. Referenčna raven za posameznike 
s slabimi rezultati pri osnovnih spretnostih, zlasti pri branju, matematiki in naravoslovju, je, da naj bi bil 
do leta 2020 delež 15-letnikov s slabimi rezultati pod 15 %. Kot smo že napisali, je po podatkih raziskave 
PISA 2018 delež takih otrok v Republiki Sloveniji 18 %. 
 
Priporočilo 
MIZŠ priporočamo, naj s pomočjo strokovnjakov in raziskovalnih ustanov obravnava in prouči rezultate 
raziskave PISA 2018 in dolgoročne trende dosežkov slovenskih otrok na področju bralne pismenosti 
v okviru raziskav PISA v letih 2006, 2009, 2012, 2015 in 2018. 
 
MIZŠ priporočamo, naj oblikuje take cilje in kazalnike za merjenje uspešnosti razvijanja bralne pismenosti 
otrok, ki bodo jasno usmerjeni v zviševanje ravni bralne pismenosti vseh otrok, s posebnim poudarkom 
na prizadevanjih, da ima Republika Slovenija čim nižje deleže otrok na najnižjih zahtevnostnih ravneh. 
 
MIZŠ priporočamo, naj ravnateljem osnovnih šol v okviru Šole za ravnatelje predstavi rezultate raziskave 
PISA 2018 in trende dosežkov slovenskih otrok na področju bralne pismenosti v okviru raziskav PISA 
v letih 2006, 2009, 2012, 2015 in 2018. 
 

                                                      

205  Za opredelitev kazalnikov v področnih strategijah so pristojni revidiranci, vsak na svojem področju. Pri 

oblikovanju kazalnikov v državni strategiji so revidiranci sodelovali v okviru medresorskega sodelovanja. 
206  Sklepi Sveta Evropske unije z dne 12. maja 2009 o strateškem okviru za evropsko sodelovanje v izobraževanju in 

usposabljanju ("ET 2020"). 
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Revidirali smo učinkovitost Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za kulturo, Zavoda Republike 
Slovenije za šolstvo in Javne agencije za knjigo Republike Slovenije pri načrtovanju in izvajanju aktivnosti, ki so 
namenjene razvijanju bralne pismenosti otrok v Republiki Sloveniji v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018. 
 
Menimo, da so bili MIZŠ, MK, ZRSŠ in JAK v delu poslovanja, ki se nanaša na načrtovanje in izvajanje 
aktivnosti, ki so namenjene razvijanju bralne pismenosti otrok v Republiki Sloveniji, v obdobju, na katero 
se nanaša revizija, delno učinkoviti. Mnenje temelji na presoji, ali so bili cilji in aktivnosti za razvijanje bralne 
pismenosti otrok ustrezno načrtovani in ali so bile aktivnosti za razvijanje bralne pismenosti otrok 
učinkovite. 
 
Bralna pismenost je vključena v krovni razvojno-strateški dokument Republike Slovenije, Strategijo 
razvoja Slovenije 2030. Dosežek slovenskih otrok v mednarodni raziskavi o bralni pismenosti otrok, to je 
Program mednarodne primerjave dosežkov učencev in učenk – raziskava PISA, ki je bila izvedena pod 
okriljem Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, je eden izmed 3 kazalnikov uspešnosti 
doseganja cilja "znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo" iz Strategije razvoja Slovenije 2030. 
Z uporabo tega kazalnika uspešnosti je vzpostavljena neposredna povezava med Strategijo razvoja 
Slovenije 2030, ciljem "kakovostno izobraževanje" iz Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 
Organizacije združenih narodov in programom Izobraževanje in usposabljanje 2020 Evropske unije. 
 
V obdobju, na katero se nanaša revizija, so bili temeljni dokumenti načrtovanja na področju bralne 
pismenosti otrok Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2014–2017 (ReNPK 14–17, Resolucija 
o Nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018 (ReNPJP 14–18 ter Akcijski načrt za jezikovno 
izobraževanje, ki jih je pripravilo MK. Do konca obdobja, na katero se nanaša revizija, novi nacionalni 
programi še niso bili sprejeti, čeprav se je obdobje veljavnosti obstoječih izteklo. Za področje pismenosti 
je veljala leta 2006 na MIZŠ sprejeta Nacionalna strategija za razvoj pismenosti. Posodobitev Nacionalne 
strategije za razvoj pismenosti je bila predvidena predvsem zaradi podpovprečnih rezultatov slovenskih 
otrok v mednarodnih raziskavah PIRLS 2011, PISA 2009 in PISA 2012. Nova Nacionalna strategija za 
razvoj bralne pismenosti naj bi jasneje opredelila tudi vlogo deležnikov pri zagotavljanju pogojev za 
razvijanje bralne kulture. Cilji, povezani z bralno pismenostjo otrok, so bili posredno umeščeni 
v dokumente razvojno-strateškega načrtovanja in obrazložitve finančnih načrtov MIZŠ ter MK. 
 
Finančna sredstva državnega proračuna za izvajanje aktivnosti za razvijanje bralne pismenosti otrok 
v finančnih načrtih MIZŠ in MK niso bila načrtovana v okviru posebnega podprograma, ampak so se 
načrtovala v okviru zakonskih nalog in v okviru več podprogramov politik, kot sta podprograma 
19 Izobraževanje in šport ter 18 Kultura in civilna družba. Zaradi tega ni bilo mogoče natančno ugotoviti, koliko 
sredstev je bilo zanje porabljeno. Pri načrtovanju finančnih sredstev so bile prepoznane potrebe za 
izvedbo aktivnosti razvijanja bralne pismenosti otrok, vendar so jih revidiranci upoštevali različno. 

5. MNENJE 
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ZRSŠ je za razvojne pilotne projekte namenjal predvsem sredstva Evropskega socialnega sklada. Glede na 
to, da ni mogoče nedvoumno ugotoviti, kateri so tisti pogoji za razvoj bralne kulture, ki jih mora 
zagotavljati JAK, nismo mogli oceniti, ali JAK namenja dovolj sredstev za izvajanje nalog zagotavljanja 
pogojev za razvoj bralne kulture. 
 
Pristojnosti MIZŠ, MK, ZRSŠ in JAK za področje razvijanja bralne pismenosti otrok so v predpisih in 
strateških dokumentih določene, v manjši meri pa to velja za naloge, neposredno povezane z razvijanjem 
bralne pismenosti otrok. V teh dokumentih so določeni roki za izvedbo in cilji, vendar ne enako natančno. 
V predpisih in strateških dokumentih je bila pomanjkljivo opredeljena vloga JAK v okviru zagotavljanja 
pogojev za razvijanje bralne kulture otrok. 
 
Izvedeno je bilo toliko študij, raziskav in preverjanj, da so imele strokovne institucije na voljo podatke, ki 
jih potrebujejo za realno oceno stanja, potreb in oblikovanje načinov, kako doseči želeno stanje razvoja na 
področju bralne pismenosti otrok. Tudi sekundarne študije na podlagi podatkov, pridobljenih v okviru 
raziskav PISA 2009, PISA 2012 in PISA 2015, so kazale, da brez sistemskih pogojev na ravni države, 
močnega strokovnega angažmaja in močne podpore vzgojno-izobraževalnih zavodov ne more priti do 
izboljšanja bralne pismenosti otrok. Kot sistemski pogoji za razvoj bralne pismenosti otrok so bili 
prepoznani dostopna in kakovostna predšolska vzgoja, javna in brezplačna osnovna šola s kakovostno 
šolsko knjižnico ter razvit sistem splošnih knjižnic. Pri načrtovanju in izboru aktivnosti MIZŠ, MK, ZRSŠ 
in JAK je bilo zaznati le delno sodelovanje, povezavo med strokovnimi dognanji in dobrimi praksami ter 
načrtovanjem aktivnosti. Prav tako nismo mogli potrditi sistematičnega pristopa in prenosa znanj 
v prakso. Podatki o ključnih dejavnikih uspeha pri bralni pismenosti so bili upoštevani le za določene 
skupine (na primer za pripadnike romske skupnosti), za katere so bili predvideni posebni ukrepi. Tudi za 
nacionalne projekte pri uvrstitvi v načrte razvojnih programov ne moremo potrditi obstoja posebnih 
kriterijev, ki bi odražali prioritetni položaj bralne pismenosti otrok, saj posebni projekti in ukrepi v zvezi z 
razvijanjem bralne pismenosti otrok v načrtih razvojnih programov v okviru integralnih sredstev niso bili 
načrtovani. Za tiste projekte (Objem, Romski pomočniki), ki so bili uvrščeni v Operativni program za 
izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in sofinancirani s sredstvi Evropskega 
socialnega sklada, pa so merila za ocenjevanje skladna s kriteriji v strateških dokumentih.  
 
Iz zaključnega računa MK, MIZŠ ter iz letnih poročil ZRSŠ in JAK ni mogoče razbrati izvajanja vseh 
tistih aktivnosti, ki so se izvajale za razvijanje bralne pismenosti otrok. Spremljanje izvajanja aktivnosti je 
bilo zagotovljeno s poročili o izvajanju ReNPK 14–17 in letnimi poročili medresorske delovne skupine 
v zvezi z izvajanjem ReNPJP 14–18. Aktivnosti za razvijanje bralne pismenosti otrok so izvajali strokovnjaki 
na predmetnih področjih. MIZŠ in ZRSŠ sta razvijala kurikulum za predšolsko vzgojo in učne načrte za 
osnovne šole ter izvajala usposabljanja za učitelje. MK pa je skupaj z JAK in ZRSŠ razvijal programe za 
področje kulturno-umetnostne vzgoje. Iz poročila o uresničevanju ciljev ReNPK 14–17 za leti 2016 in 2017 
izhaja, da 44 % ciljev resolucije ni bilo doseženih. Cilji ReNPJP 14–18, ki so bili povezani z razvijanjem 
bralne pismenosti, so bili v pretežni meri doseženi. Med tistimi aktivnostmi, ki niso bile izvedene, pa so 
bili tudi predvideni sistemski ukrepi za kakovost poučevanja slovenščine. V obdobju, na katero se nanaša 
revizija, še ni bil vzpostavljen sistem povratnih informacij in vgrajevanja novih spoznanj iz izvedenih 
projektov v načrtovanje aktivnosti deležnikov pri razvijanju bralne pismenosti otrok.  
 
Dosežena raven bralne pismenosti slovenskih 15-letnikov je leta 2018 v povprečju praktično enaka, kot je 
bila leta 2006. Večji je odstotek otrok, ki ne dosegajo 2 najnižjih ravni bralne pismenosti, in sicer 18 %, 
s čimer zaostajamo za ciljno vrednostjo 15 % iz programa Evropske unije Izobraževanje in 
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usposabljanje 2020. Z devetim mestom med 28 državami Evropske unije tudi ne dosegamo kazalnika 
umeščanja v zgornjo četrtino držav iz Strategije razvoja Slovenije 2030. Tudi zadovoljstvo otrok pri branju, ki 
je pomemben dejavnik uspešnosti branja, po podatkih raziskave PISA 2018 v Republiki Sloveniji ostaja 
podpovprečno. Drugi strateški cilj "znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo" iz Strategije 
razvoja Slovenije 2030 vključuje tudi elemente zagotavljanja pravičnosti, ki se kažejo skozi obravnavo 
ranljivih skupin. Republika Slovenija sodi med države, v katerih so razlike med učenci in učenkami iz 
socialno in ekonomsko bolj in manj ugodnih okolij med manjšimi. Razlika v dosežkih med spoloma pa ostaja 
relativno velika in je med največjimi v državah članicah Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj. 
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Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport in Ministrstvu za kulturo priporočamo, naj: 

• v okviru izvajanja svojih aktivnosti in komuniciranja z javnostmi okrepita osveščanje vseh javnosti 
o pomenu visoke stopnje bralne pismenosti (otrok) in posebno pozornost namenita motivaciji 
odraslih, ki kot del družinskega ali drugega okolja pomembno vplivajo na otrokovo bralno kulturo in 
njegovo razumevanje pomena bralne pismenosti; 

• v strateških in izvedbenih dokumentih določno in enotno opredelita pojem bralne kulture v odnosu 
do (razvoja) bralne pismenosti otrok; 

• v izvedbenih dokumentih oblikujeta enovit pristop k razvijanju bralne pismenosti na način, ki bo 
zagotovil, da so aktivnosti načrtovane usklajeno v sodelovanju z vsemi deležniki (splošnimi in šolskimi 
knjižnicami, Javno agencijo za knjigo Republike Slovenije, Zavodom Republike Slovenije za šolstvo, 
Pedagoškim inštitutom, Državnim izpitnim centrom, Šolo za ravnatelje in drugimi) in da omogočajo 
skladno izvajanje, rezultati in cilji pa se med seboj večsmerno dopolnjujejo; 

• bolj aktivno in ažurno spremljata učinke izvedenih projektov na področju razvijanja bralne pismenosti 
otrok in zagotovita kontinuirano in sistematično izvajanje tistih projektov, ki po mnenju stroke dajejo 
rezultate, ki omogočajo najbolj zanesljivo spoznavanje in načrtovanje potreb na področju razvijanja 
bralne pismenosti otrok; 

• k razvijanju splošnih in šolskih knjižnic pristopata sistemsko vključujoče, tako da pri tem sodelujeta 
tudi z lokalnimi skupnostmi, nacionalnimi združenji knjižnic in ravnatelji šol; 

• poskrbita za sprotno in sistematično ugotavljanje kulturnih, ekonomskih in socialnih učinkov in 
vplivov, ki jih ima (splošna in šolska) knjižnica na okolje in bralno pismenost otrok, in jih upoštevata 
pri nadaljnjem načrtovanju,  

• organizirata občasna evalvacijska delovna srečanja o uresničevanju strateških in izvedbenih 
dokumentov na ravni državnih sekretarjev in direktorjev vladnih služb ter oblikujeta enotno orodje za 
merjenje učinkov in vplivov splošnih in šolskih knjižnic na okolje; 

• spodbujata večje sodelovanje med splošnimi in šolskimi knjižnicami na področju razvijanja bralne 
pismenosti otrok; 

• rezultate dobrih pilotnih projektov za razvijanje bralne pismenosti otrok preneseta v izobraževalni 
sistem, pri čemer je ključno, da se izbrani pristopi in rešitve izvajajo daljše obdobje in se medtem ne 
spreminjajo. 

 
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport priporočamo, naj: 

• ob morebitni pripravi nove Bele knjige na področju vzgoje in izobraževanja vanjo vključi tudi razvoj 
šolskega knjižničarstva; 

• pri pripravi izvedbenih dokumentov oziroma akcijskih načrtov Nacionalne strategije za razvoj bralne 
pismenosti za obdobje 2019–2030 na ravni posameznih aktivnosti za razvijanje bralne pismenosti 
otrok jasno opredeli tudi cilje teh aktivnosti in predviden način prenosa aktivnosti v prakso; 

6. PRIPOROČILA 
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• pripravlja analitične podlage za načrtovanje izobraževalnih politik s kakovostnimi analizami 
sekundarnih in ozadenjskih dejavnikov, pri čemer naj posebno pozornost nameni problematičnim 
področjem; 

• nameni posebno pozornost, da se udejanjijo spremembe na področju šolskih knjižnic, ki so bile 
uvedene z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu in so usmerjene 
v krepitev vloge šolskih knjižnic znotraj šole z doslednim uresničevanjem standardov, pri čemer naj se 
za doseganje enakega dostopa do knjižničnega gradiva zagotovi šolam namenska sredstva; 

• aktivnosti na področju šolskih knjižnic uvede na sistemski ravni in jih vplete v šolske učne načrte ter 
jih sistemsko umesti kot eno temeljnih nalog šole; 

• ravnateljem priporoča, da obravnavajo prehod na sistem COBISS – kooperativni online bibliografski 
sistem in servisi v šolskih knjižnicah kot prednostno nalogo; 

• prouči možnosti, kako zagotoviti, da postane razvijanje bralne pismenosti otrok zaveza vzgojitelja in 
učitelja ne glede na predmet, ki ga poučuje, šolskih knjižničarjev in drugih strokovnih delavcev, ter 
izvede pregled in oceno učnih gradiv, učbenikov in delovnih zvezkov s poudarkom na njihovi 
kakovosti in ustreznosti za spodbujanje razvijanja bralne pismenosti otrok; 

• vzpostavi sistem, ki bo spodbujal učitelje k usvajanju novih praks, ki so se izkazale za ustrezne za 
razvijanje bralne pismenosti otrok, in v katerem bi strokovnjaki različnih pedagoških panog sodelovali 
s tistimi, ki preverjajo doseženo znanje otrok in pripravljajo programe kvalifikacij za učitelje, ter naj 
zagotovi, da je ta krog sklenjen; 

• ozaveščanje o pomenu področja razvoja bralne pismenosti otrok ter šolskega knjižničarstva vključi 
med obvezna izobraževanja in usposabljanja ravnateljev;  

• aktivneje ozavešča ravnatelje, učitelje, šolske knjižničarje in druge strokovne delavce na področju 
razvijanja bralne pismenosti otrok o pomenu bralne pismenosti otrok in jih spodbuja, da se aktivneje 
udeležujejo strokovnih izpopolnjevanj s tega področja; 

• s pomočjo strokovnih in znanstvenih institucij prouči razloge za primanjkljaj ustrezne spodbude in 
motivacije na področju bralne pismenosti otrok v šolskem okolju; 

• ugotovitve in predloge ukrepov za izboljšanje ustrezne spodbude in motivacije na področju bralne 
pismenosti otrok v šolskem okolju predstavi ravnateljem v okviru Šole za ravnatelje;  

• prouči možnosti za zmanjšanje razlik v dosežkih med učenci z imigrantskim ozadjem in ostalimi 
učenci v Republiki Sloveniji; 

• prouči, zakaj so v Republiki Sloveniji na področju branja še vedno velike razlike med spoloma tako pri 
bralnih dosežkih kot motivaciji za branje, ter oblikuje ukrepe za zmanjšanje teh razlik; 

• s pomočjo strokovnjakov in raziskovalnih ustanov obravnava in prouči rezultate raziskave PISA 2018 
in dolgoročne trende dosežkov slovenskih otrok na področju bralne pismenosti v okviru raziskav 
PISA v letih 2006, 2009, 2012, 2015 in 2018; 

• oblikuje take cilje in kazalnike za merjenje uspešnosti razvijanja bralne pismenosti otrok, ki bodo jasno 
usmerjeni v zviševanje ravni bralne pismenosti vseh otrok, s posebnim poudarkom na prizadevanjih, 
da ima Republika Slovenija čim nižje deleže otrok na najnižjih zahtevnostnih ravneh; 

• ravnateljem osnovnih šol v okviru Šole za ravnatelje predstavi rezultate raziskave PISA 2018 in trende 
dosežkov slovenskih otrok na področju bralne pismenosti v okviru raziskav PISA v letih 2006, 2009, 
2012, 2015 in 2018. 

 
Ministrstvu za kulturo priporočamo, naj: 

• izvaja (izobraževalne in promocijske) aktivnosti za izboljšanje vedenja o pomenu splošnih knjižnic;  
• nameni potrebno vsebinsko in finančno pozornost splošnim knjižnicam, da bodo lahko v prihodnje 

zagotavljale vsaj obstoječo raven storitev. 



94 BRALNA PISMENOST OTROK V REPUBLIKI SLOVENIJI | Revizijsko poročilo 

 

 

Ministrstvu za kulturo in Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije priporočamo, naj: 

• opredelita pojem bralne kulture in kriterije kakovosti bralnega gradiva, ki prispeva k spodbujanju 
visoke stopnje bralne pismenosti otrok; 

• jasno oblikujeta kriterije oziroma elemente, s katerimi se ugotavlja kakovost knjižnega gradiva; 
• zagotovita uresničevanje javnega interesa na področju knjige tako, da na področju založniške 

dejavnosti in pri oblikovanju zbirk ter priporočene literature za splošne in šolske knjižnice spodbujata 
zgolj kakovostno produkcijo in ponudbo knjig za otroke. 

 
Zavodu Republike Slovenije za šolstvo priporočamo, naj: 

• nadaljuje s prizadevanji za boljšo ozaveščenost učiteljev vseh predmetov o pomembnosti razvijanja 
bralne pismenosti otrok in njihove vloge pri tem z jasnim poudarkom, da to ni le naloga učiteljev 
slovenskega jezika; 

• pri načrtovanju aktivnosti za opolnomočenje ravnateljev, učiteljev, vzgojiteljev, šolskih knjižničarjev in 
drugih strokovnih delavcev za boljše razvijanje bralne pismenosti otrok tesno sodeluje z Ministrstvom 
za izobraževanje, znanost in šport in Pedagoškim inštitutom tako, da bodo aktivnosti zavoda 
sooblikovale in omogočale uresničevanje aktivnosti v programih za predšolske otroke in programih 
osnovnošolskega izobraževanja ter bodo v skladu z rezultati mednarodnih študij; 

• nadalje oblikuje predloge in izvede aktivnosti za razvoj pripomočkov oziroma instrumentarija za 
vzgojitelje in učitelje za ugotavljanje ravni bralne pismenosti otrok in spremljanje napredka pri njenem 
razvoju. 

 
Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije priporočamo, naj: 

• v novih strateških, akcijskih in letnih načrtih jasno razmeji aktivnosti in sredstva, ki se bodo namenjala 
za podporo javni službi za uresničevanje javnega interesa na področju razvijanja bralne pismenosti in 
bralne kulture, od podpore drugim dejavnostim – sredstva, ki se bodo namenjala založništvu kot 
gospodarski panogi. 

 
 
Pravni pouk 
 
Tega poročila na podlagi tretjega odstavka 1. člena Zakona o računskem sodišču ni dopustno izpodbijati 
pred sodišči in drugimi državnimi organi. 
 
 
 
 
 
Tomaž Vesel, 
generalni državni revizor 
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Poslano: 

1. Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, priporočeno; 
2. Ministrstvu za kulturo, priporočeno; 
3. Zavodu Republike Slovenije za šolstvo, priporočeno; 
4. Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije, priporočeno; 
5. dr. Jerneju Pikalu, priporočeno; 
6. dr. Stanislavi Setnikar Cankar, priporočeno; 
7. dr. Miroslavu Cerarju, priporočeno; 
8. Klavdiji Perger, priporočeno; 
9. dr. Maji Zalaznik, priporočeno; 
10. dr. Urošu Grilcu, priporočeno; 
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Priloga 1:  Projekti MK s področja bralne pismenosti, ki so se izvajali v okviru podprogramov 
180305 Promocija in razvoj slovenskega jezika in 180301 Kulturne dejavnosti manjšin  

 

Projekt Izvajalec/nosilec Obdobje izvajanja 

Razvežimo jezik Društvo za domače raziskave 2014 

Družinska besedna olimpijada UPI Ljudska univerza Žalec 2014 

JANES, Raziskovalni tabor spletne slovenščine 
za srednješolce 

Univerza v Ljubljani, 
Filozofska fakulteta 

2015 

Popularizacija jezikovnih virov in tehnologij s 
pomočjo predstavitvenega portala spletnih 
jezikovnih virov za slovenščino 

TROJINA, zavod za uporabno slovenistiko 2015 

Jezikovni viri na spletu: možnost uporabe 
portala Fran, slovarji ZRC SAZU, Inštitut za 
slovenski jezik Frana Ramovša 

ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana 
Ramovša 

2015 

Intenzivni začetni tečaj slovenščine za 
priseljenske otroke  

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Center 
za slovenščino kot drugi/tuji jezik) 

2015 

V objemu besed Univerza v Mariboru Pedagoška fakulteta 
(z Društvom Bralna značka Slovenije) 

2016–2017 

Slovenščina na dlani Univerza v Mariboru 2017–2021 

Spletni portal Franček, Jezikovna svetovalnica 
za učitelje slovenščine in Šolski slovar 
slovenskega jezika 

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za 
slovenski jezik Frana Ramovša 

2017–2021 

Lahko je brati: razvoj temeljnih usmeritev, 
metod, didaktičnih gradiv in spremljajočih 
orodij za lahko branje v Sloveniji 

Zavod Risa, Center za splošno, funkcionalno in 
kulturno opismenjevanje 

2017–2019 

Slovar sopomenk sodobne slovenščine: Od 
skupnosti za skupnost 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in 
informatiko  

2018–2019 

Moj jezik v digitalnem svetu Univerza v Mariboru 2018–2019 

Digitalizacija in dostopnost slovarskih virov Univerza na Primorskem Universita del litorale 2018–2019 

Promocija jezikovne igralne aplikacije za 
mobilne naprave 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede 2018–2019 

Wikivir – Slovensko leposlovje na spletu Zveza društev Slavistično društvo Slovenije 2014–2017, 
2018–2019 

Poletni tabori maternega jezika madžarske 
narodne skupnosti v Republiki Sloveniji 

Zavod za kulturo madžarske narodnosti Lendava 
MAGYAR NEMZETISÉGI MŰVELŐDÉSI 
INTÉZET LENDVA 

2014– 2018 

7. PRILOGI  
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Projekt Izvajalec/nosilec Obdobje izvajanja 

Otroški časopis Mri nevi minimulti Zveza Romov Slovenije 2014–2018 

Literarni sadovi Vesna Anđelković, samozaposlena v kulturi 2014 

Jezikovna delavnica Romski jezik – Romani 
chib 

Romsko društvo Romano vozo 2015 

Tudi jaz rad poslušam in berem Večetnično kulturno, izobraževalno, turistično in 
športno društvo  

2015 

Literarne delavnice MIŠ MAŠ Kulturno društvo Mihajlo Pupin 2015 

Madžarske pravljične ure in delavnice za 
predšolske otroke; pravljično dvorišče; pesniški 
natečaj za osnovnošolce in dijake 

Knjižnica — Kulturni center Lendava – Lendvai 
Könyvtár és kulturális központ 

2015, 2016 

Pru Prešerniskru dij – Na Prešernov dan Zveza Romov Slovenije  2014–2016 

Otroški abonma 2016 – literarno-gledališke 
delavnice 

Kulturni center Marija Vera 2016 

Pravljične delavnice Zveza za razvoj romske manjšine – Preporod 2017 

Čustva 2 (delavnica branja in ustvarjanja na 
temo čustev) 

Romsko kulturno in turistično društvo Pušča 2017 

Abonma Romane vištorije i džilava – literarno-
gledališke delavnice 

Kulturni center Marija Vera 2017 

RomToRom – spodbujanje bralne pismenosti 
med Romi 

Zavod Krpüjšnica, Zavod za razvoj kulture in 
izobraževanja na podeželju, Bakovci  

2017 

Romske zgodbe: romsko ustno izročilo in 
sodobno pripovedništvo 

Zavod za ustvarjanje, raziskovanje in učenje 
Azum 

2017 

Glasbeno opismenjevanje romskih otrok na 
Dolenjskem in 3. izdaja 16 slovensko-romskih 
pesmi slovensko-romane čhavorikanedžilava 

Romsko društvo Amala 2018 

Medgeneracijske delavnice: stari starši in vnuki Romsko kulturno, turistično, športno društvo 
Amari bas – Naša sreča, Vanča vas-Borejci 

2018 

Pru prešerniskru dij – na Prešernov dan Romsko kulturno, turistično, športno društvo 
Amari bas – Naša sreča, Vanča vas-Borejci 

2018 

Spoznajte nas – delavnice romske zgodovine, 
kulture in identitete ter specifične romske 
kulturne produkcije 

Društvo romski informacijski in znanstveno-
raziskovalni center Slovenije — Anglunipe 

2018 

Kulturni projekt Pravljične ustvarjalnice v 
romskih naseljih na Dolenjskem 

Romsko društvo Romano veseli 2018 

Slikovni otroški slovar Večetnično kulturno, izobraževalno, turistično in 
športno društvo 

2018 

Pravljica za vse generacije Večetnično kulturno, izobraževalno, turistično in 
športno društvo 

2018 

Literarne delavnice za otroke Vesna Anđelković, samozaposlena v kulturi 2018 

Kočevarska dediščina za mlade Zveza kočevarskih organizacij 2018 

Vir: podatki MK. 
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Priloga 2:  Seznam aktivnosti JAK s področja bralne pismenosti in bralne kulture otrok v obdobju 
od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018 

 
Projekti JAK s področja bralne kulture: 

• projekt Rastem s knjigo207: za sedmošolce osnovnih šol in dijake 1. letnikov srednjih šol od leta 2009 
dalje; 

• projekt Pot knjige208: za 1. in 2. triletje osnovne šole od leta 2016 dalje;  
• kampanja Bližji knjigi209: v letu 2014 je JAK v sodelovanju z RTV Slovenija ter MK izvedla nacionalno 

kampanjo Bližji knjigi, namenjeno promociji bralne kulture, obiskovanja knjigarn in s knjigo 
povezanih nakupovalnih navad;  

• medgeneracijsko branje210: v letu 2014 je JAK v sodelovanju z Društvom Bralna značka  
Slovenije – ZPMS zasnovala projekt Medgeneracijsko povezovanje ob literarnih delih, s katerim želi 
povezati skupine mladih bralcev iz srednjih šol, 3. triletja osnovnih šol ter študente in odrasle bralce 
v istem kraju; projekt poteka ob knjigah iz zbirke Zlata bralka, zlati bralec Društva Bralna značka 
Slovenije – ZPMS in projekta Rastem s knjigo JAK; 

• sodelovanje s Košarkarsko zvezo Slovenije: tradicionalno sodelovanje JAK s Košarkarsko zvezo 
Slovenije pri promociji branja in športa, v okviru katerega JAK s projekti, kot so Ni igre brez drame, 
Rastem s knjigo in Knjigajmo migajmo že vrsto leto združuje šport in knjigo ter promovira branje 
med mladimi s pomočjo športnih vzornikov; 

• sodelovanje z ZRSŠ: JAK na seminarjih ZRSŠ, namenjenih učiteljem, ki poučujejo slovenski jezik 
v tujini (svet, Evropska unija), vsako leto izvaja predstavitve in (občasno tudi) pogovore z avtorji 
izbranih knjig v projektu Rastem s knjigo kakor tudi predstavitev projekta Pot knjige; 

• Kulturni bazar: JAK koordinira področje bralne kulture na vsakoletnem Kulturnem bazarju 
v Cankarjevem domu in v tem okviru pripravlja različne predstavitve avtorjev, knjig, področja knjige 
skupaj z Društvom Bralna značka Slovenije – ZPMS;  

• Noč knjige: JAK sodeluje s številnimi soorganizatorji in deležniki področja pri izvedbi in 
sofinanciranju vseslovenske kampanje Noč knjige. 

 
JAK je v obdobju, na katero se nanaša revizija, na področju bralne kulture sofinanciral različne programe 
in projekte po posameznih vsebinskih sklopih s področja bralne pismenosti in bralne kulture, in sicer: 

• 2 programa na področju knjige (1 3-letni razpis in 1 4-letni razpis); 
• 4 projekte na področju knjige (do leta 2016 je bil razpis 1-letni, od vključno leta 2016 pa je 2-letni); 
• 4 programe knjigarn (do leta 2016 je bil razpis 1-letni, od vključno leta 2016 pa je 2-letni); 
• 5 1-letnih javnih razpisov Rastem s knjigo – za osnovno šolo, 7. razred in dijake 1. letnikov srednje šole; 
• javni razpis za sofinanciranje komunikacijskih akcij za spodbujanje branja in nakupovanja knjig, (1-letni 

razpis, prvič objavljen v letu 2018). 

  

                                                      

207  [URL: http://www.jakrs.si/bralna-kultura/rastem-s-knjigo/], 27. 8. 2020. 
208  [URL: http://www.jakrs.si/bralna-kultura/pot-knjige/], 27. 8. 2020. 
209  [URL: http://www.jakrs.si/bralna-kultura/kampanja-blizji-knjigi/], 27. 8. 2020. 
210  [URL: http://www.jakrs.si/bralna-kultura/kampanja-blizji-knjigi/], 27. 8. 2020. 
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