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A1  Približno koliko časa na običajen dan porabite za gledanje, branje ali poslušanje novic 
 s politično tematiko oziroma tematiko aktualnih dogodkov?   
  Prosimo, navedite odgovor v urah in minutah. 

ANKETAR/KA: V kolikor ne porabi nič časa, vpiši 00 00. 
 

Vpiši čas: __ ur __ minut 
7777 (zavrnitev) 
8888 (ne vem) 
 

 
A2 KARTICA 1 Ljudje lahko uporabljajo internet na različnih napravah npr. računalnikih, 

tablicah in pametnih telefonih. Kako pogosto uporabljate internet na teh ali drugih 
napravah bodisi za službeno bodisi osebno uporabo? 

 
1 - nikoli  

 2 - zgolj občasno            ––––  PRESKOK NA A4  
 3 - nekajkrat na teden  
 4 - večino dni  
 5 - vsak dan  
 7 - (zavrnitev)                 ––––  PRESKOK NA A4  
 8 - (ne vem)   
 
VPRAŠAJ, ČE JE ODGOVOR NA VPRAŠANJE A2 = 4, 5 
A3 Približno koliko časa na običajen dan porabite za uporabo interneta na računalniku, 

tablici, pametnem telefonu ali drugi napravi bodisi za službeno ali osebno uporabo? 
Prosimo, navedite odgovor v urah in minutah. 
 
Vpiši čas:  __ ur __ minut 
7777 (zavrnitev) 
8888 (ne vem) 
 

 
A4 KARTICA 2 Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali 

menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden? Izberite ustrezno vrednost na lestvici 
od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da je treba biti z ljudmi zelo previden, 10 pa, da večini 
ljudi lahko zaupamo. 

 
 treba je biti     

zelo previden 
           večini ljudi  

lahko zaupamo 
(zavr-
nitev) 

(ne 
vem)

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 
 
A5 KARTICA 3 Ali menite, da bi vas večina ljudi skušala izkoristiti, če bi za to dobila  
 priložnost, ali pa bi večina skušala ravnati pošteno? 
 

 večina bi me         
skušala izkoristiti 

     večina bi skušala 
  ravnati pošteno 

(zavr-
nitev) 

(ne 
vem)

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 
 
A6 KARTICA 4 Kaj menite, ali so ljudje večinoma pripravljeni pomagati drugim, ali pa  

večinoma gledajo predvsem nase? 
 

 večinoma gledajo 
predvsem nase      

   večinoma so pripravljeni  
            pomagati drugim 

(zavr-
nitev) 

(ne 
vem)

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
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Zdaj vam bomo zastavili nekaj vprašanj o vladi in politiki na sploh. 
 
B1  Kaj bi rekli, koliko se zanimate za politiko? PREBERI… 

 
 1 - zelo se zanimam   

2 - še kar se zanimam   
 3 - komaj kaj se zanimam  
 4 - sploh se ne zanimam  
 7 - (zavrnitev)      
 8 - (ne vem)  

 
 
B2 KARTICA 5 V kolikšni meri politični sistem v Sloveniji omogoča ljudem kot ste vi, da 
 imajo besedo pri tem, kaj počne vlada?  
 
 1 - sploh nič  

2 - zelo malo  
 3 - do neke mere  
 4 - precej  
 5 - v veliki meri  
 7 - (zavrnitev)      
 8 - (ne vem)  
 
 
B3 KARTICA 6 V kolikšni meri mislite, da ste zmožni prevzeti aktivno vlogo v skupini 

ljudi, ki se ukvarja s političnimi vprašanji?  
 

1 - sploh nisem zmožen/-na  
 2 - le malo sem zmožen/-na  
 3 - dokaj zmožen/-na  
 4 - zelo zmožen/-na  
 5 - povsem zmožen/-na  
 7 - (zavrnitev)      
 8 - (ne vem)   
 
 
B4 KARTICA 7 In v kolikšni meri politični sistem v Sloveniji omogoča ljudem kot ste vi, da 

vplivajo na politiko? 
 

1 - sploh nič  
 2 - zelo malo  
 3 - do neke mere  
 4 - precej  
 5 - v veliki meri  
 7 - (zavrnitev)      
 8 - (ne vem)   
 
 
B5 KARTICA 8 In koliko se čutite sposobni za sodelovanje v politiki? 
 

1 - sploh se ne čutim sposobnega / sposobno  
 2 - le malo se počutim sposobnega / sposobno  
 3 - čutim se dokaj sposobnega / sposobno  
 4 - čutim se zelo sposobnega / sposobno  
 5 - čutim se povsem sposobnega / sposobno  
 7 - (zavrnitev)      
 8 - (ne vem)   
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KARTICA 9 Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate  
vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem 
zaupate. Najprej ... PREBERI… 
 
  sploh ne                                                        povsem 

zaupam                                                         zaupam 
(zavr-
nitev)

(ne 
vem)

B6 Državnemu zboru           00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
B7 pravnemu sistemu          00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
B8 policiji         00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
B9 politikom     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
B10 političnim strankam 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
B11 Evropskemu parlamentu 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
B12 Organizaciji združenih 

narodov OZN 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 
B13 Danes je običajno, da se nekateri ljudje iz takšnih ali drugačnih razlogov ne  

udeležujejo volitev. 
Ali ste se vi udeležili zadnjih volitev v Državni zbor junija 2014? 
 

 1 - da       
2 - ne                                                          

 3 - nisem imel/-a volilne pravice          ––––  PRESKOK NA B15  
 7 - (zavrnitev)      
 8 - (ne vem)         
 
VPRAŠAJ, ČE JE ODGOVOR NA VPRAŠANJE B13 = 1 
B14 Za katero stranko oz. za kandidata katere stranke ste glasovali na volitvah za Državni 
 zbor leta 2014?  
 

 01 - DESUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije 
 02 - DL - Državljanska lista 
 03 - NSI - Nova Slovenija – Krščanski demokrati 
 04 - PS - Pozitivna Slovenija 
 05 - SD - Socialni demokrati 
 06 - SDS - Slovenska demokratska stranka    
 07 - SLS  - Slovenska ljudska stranka 
 08 - SMC - Stranka Mira Cerarja 
 09 - VERJAMEM - Stranka Igorja Šoltesa 
 10 - ZAAB - Zavezništvo Alenke Bratušek 
 11 - ZL - Združena levica (DSD, IDS in Stranka TRS) 
 12 - druga stranka  
 77 - (zavrnitev)     

88 - (ne vem) 
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ODGOVARJAJO VSI 

Obstaja več načinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprečili, da bi  
šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega? Ali ste... 

 PREBERI… 
 

  
da ne 

(zavrni
tev) 

(ne 
vem)

B15 stopili v stik s politikom ali predstavnikom državne ali 
občinske oblasti 1 2 7 8 

B16 delovali v politični stranki ali skupini aktivistov 1 2 7 8
B17 delovali v kakšni drugi organizaciji ali zvezi  1 2 7 8
B18 nosili značko ali nalepko v podporo neki politični akciji  1 2 7 8
B19 podpisali peticijo                             1 2 7 8
B20 se udeležili zakonitih demonstracij 1 2 7 8
B21 bojkotirali določene izdelke            1 2 7 8
B22 objavili ali delili z drugimi karkoli o politiki na spletu, na 

primer v blogih, po elektronski pošti ali na družbenih 
omrežjih kot sta Facebook ali Twitter 1 2 7 8

 
 
B23 Ali je kakšna politična stranka, ki vam je bližje kot druge stranke? 
 
 1 - da     

2 - ne                                      
7 - (zavrnitev)    –––––– PRESKOK NA B26  

 8 - (ne vem)     
 
 
VPRAŠAJ, ČE JE ODGOVOR NA VPRAŠANJE B23 = 1 
B24 Katera stranka je to?  
 

 01 - DESUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije 
 02 - DL - Državljanska lista 
 03 - NSI - Nova Slovenija – Krščanski demokrati 
 04 - PS - Pozitivna Slovenija 
 05 - SD - Socialni demokrati 
 06 - SDS - Slovenska demokratska stranka    
 07 - SLS  - Slovenska ljudska stranka 
 08 - SMC - Stranka Mira Cerarja 
 09 - VERJAMEM - Stranka Igorja Šoltesa 
 10 - ZAAB - Zavezništvo Alenke Bratušek 
 11 - ZL - Združena levica (DSD, IDS in Stranka TRS) 
 12 - druga stranka  
 77 - (zavrnitev) 

88 - (ne vem)       –––––––––––––– PRESKOK NA B26 
 
VPRAŠAJ, ČE JE ODGOVOR NA VPRAŠANJE B24 OD 1-12 
B25 Kako blizu se čutite tej stranki? Se ji čutite... PREBERI… 
 
 1 - zelo blizu  

2 - blizu  
 3 - ne preveč blizu  
 4 - sploh ne blizu  
 7 - (zavrnitev)      
 8 - (ne vem)  
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ODGOVARJAJO VSI 
B26    KARTICA 10 V politiki se včasih govori o levici in desnici. Kam bi vi uvrstili sami sebe  
           na lestvici  od 0 do 10, kjer pomeni 0 levo in 10 desno? 
 

 
levo 

     
      desno 

(zavr-
nitev) 

(ne 
vem)

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 
B27 KARTICA 11 V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem? 
  Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da ste izredno  
  nezadovoljni, 10 pa, da ste izredno zadovoljni. 
 

 izredno 
nezadovoljen/-na 

           izredno  
 zadovoljen/-na 

(zavr-
nitev) 

(ne 
vem)

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 
B28     PONOVNO KARTICA 11 Kako zadovoljni ste na splošno s sedanjim gospodarskim  
  stanjem v Sloveniji? Prosimo, uporabite enako lestvico.  

 
 izredno  

nezadovoljen/-na 
     izredno 

 zadovoljen/-na 
(zavr-
nitev) 

(ne 
vem)

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 
B29     PONOVNO KARTICA 11 Kako zadovoljni ste s sedanjo slovensko vlado, s tem, kako 
  opravlja svoje delo? Uporabite enako lestvico. 

 
 izredno  

nezadovoljen/-na 
     izredno 

 zadovoljen/-na 
(zavr-
nitev) 

(ne 
vem)

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 
B30     PONOVNO KARTICA 11 Kako zadovoljni ste na splošno z delovanjem demokracije v 
  Sloveniji? 

 
 izredno  

nezadovoljen/-na 
     izredno 

 zadovoljen/-na 
(zavr-
nitev) 

(ne 
vem)

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 
B31     KARTICA 12 Kakšno je po vašem mnenju splošno stanje šolstva danes v Sloveniji? 
 

 izredno  
slabo 

     izredno  
dobro  

(zavr-
nitev) 

(ne 
vem)

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 
B32     PONOVNO KARTICA 12 In kakšno je po vašem mnenju splošno stanje zdravstva  
  danes v Sloveniji? 
 

 izredno  
slabo 

     izredno  
dobro  

(zavr-
nitev) 

(ne 
vem)

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
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KARTICA 13 Povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev?  
 
 

(preberi...en odgovor v vrstici) 
močno 
sogla-
šam 

sogla- 
šam 

niti – 
niti 

ne 
sogla- 
šam 

sploh 
ne 

sogla- 
šam 

(zavr-
nitev)

(ne 
vem)

B33 
 
 

Vlada bi morala sprejeti ukrepe 
za zmanjšanje razlik v 
dohodkih med ljudmi.      1 2 3 4 5 7 8 

B33a  
 
 

Kadar ni dovolj delovnih mest, 
bi morali imeti moški prednost 
pri zaposlovanju pred 
ženskami. 1 2 3 4 5 7 8 

B34  
 
 

Homoseksualci in lezbijke 
morajo imeti svobodo, da si 
uredijo življenje po lastnih 
željah.  1 2 3 4 5 7 8 

B35 Če bi bil ožji družinski član gej 
ali lezbijka, bi me bilo sram. 1 2 3 4 5 7 8 

B36 Gejevski oz. lezbični pari bi 
morali imeti enake pravice do 
posvojitve otrok kot 
raznospolni (heteroseksualni) 
pari. 1 2 3 4 5 7 8 

 
 
B37 KARTICA 14 Nekateri menijo, da bi se morala Evropska unija navznoter še bolj 

poenotiti, drugi pa pravijo, da je že tako preveč poenotena. Kaj menite vi? Ocenite s 
pomočjo te lestvice. 

 
 poenotenje je  

šlo že predaleč 
        poenotenja 

je še premalo 
(zavr-
nitev) 

(ne 
vem)

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 
 
Sedaj pa sledi nekaj vprašanj o ljudeh iz drugih držav, ki prihajajo živet v Slovenijo... 
 
B38 KARTICA 15 Kaj menite, v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi s 

podobnim narodnostnim izvorom, kot ga ima večina prebivalcev Slovenije?  
 
 1 - mnogim naj dovoli priselitev  

2 - nekaterim naj dovoli   
 3 - zelo redkim naj dovoli   
 4 - nikomur naj ne dovoli priselitve  
 7 - (zavrnitev)      
 8 - (ne vem)  
 
 
B39 PONOVNO KARTICA 15 Kaj pa ljudem z drugačnim narodnostnim izvorom, kot ga ima 
 večina prebivalcev Slovenije?  
 
 1 - mnogim naj dovoli priselitev  

2 - nekaterim naj dovoli   
 3 - zelo redkim naj dovoli   
 4 - nikomur naj ne dovoli priselitve  
 7 - (zavrnitev)      
 8 - (ne vem)  
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B40 PONOVNO KARTICA 15 V kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi iz 
 revnejših držav zunaj Evrope? 
 
 1 - mnogim naj dovoli priselitev  

2 - nekaterim naj dovoli   
 3 - zelo redkim naj dovoli   
 4 - nikomur naj ne dovoli priselitve  
 7 - (zavrnitev)      
 8 - (ne vem)  
 
 
B41 KARTICA 16 Ali menite, da je na splošno dobro ali slabo za slovensko gospodarstvo, 

da prihajajo živet k nam priseljenci iz drugih držav? 
 

 slabo za          
gospodarstvo 

            dobro za  
gospodarstvo 

(zavr-
nitev) 

(ne 
vem)

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 
B42 KARTICA 17 Ali menite, da je kulturno življenje v Sloveniji zaradi priseljencev na 

splošno ogroženo ali obogateno? 
 

 kulturno življenje 
je ogroženo    

     kulturno življenje 
je obogateno 

(zavr-
nitev) 

(ne 
vem)

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 
B43 KARTICA 18 Ali menite, da je Slovenija zaradi priseljencev iz drugih držav postala 

slabša ali boljša dežela za bivanje?  
  

 slabša dežela  
za bivanje     

     boljša dežela 
      za bivanje 

(zavr-
nitev) 

(ne 
vem)

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 
 
Zdaj pa vam bomo zastavili nekaj vprašanj o vas in vašem življenju. 
 
 
C1   KARTICA 19 V celoti gledano, kako srečni bi rekli, da ste? Izberite ustrezno vrednost 
 na lestvici od 0 do 10. 

 
 zelo  

nesrečen/-na 
          zelo  

 srečen/-na 
(zavr-
nitev) 

(ne 
vem)

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 
C2 KARTICA 20 Ocenite, kako pogosto se iz družabnih razlogov dobivate s prijatelji, 
 sorodniki ali kolegi z dela? 
 
 1 - nikoli  

2 - manj kot enkrat na mesec  
 3 - enkrat na mesec   
 4 - nekajkrat na mesec   
 5 - enkrat na teden   
 6 - večkrat na teden   
 7 - vsak dan  
 77 - (zavrnitev)      
 88 - (ne vem)                   
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C3 KARTICA 21  S koliko ljudmi, če sploh s kom, se lahko pogovarjate o osebnih  
 in intimnih stvareh? 
 
 0 - nič  
 1 - 1  

2 - 2  
 3 - 3  
 4 - 4 do 6  
 5 - 7 do 9  
 6 - 10 in več  
 77 - (zavrnitev)      
 88 - (ne vem)                   
 
 
C4 KARTICA 22 Če se primerjate z drugimi ljudmi vaše starosti, kako pogosto bi zase 

rekli, da se udeležujete različnih družabnih srečanj?  
 
 1 - precej manj kot večina drugih  

2 - manj kot večina drugih  
 3 - približno enako  
 4 - več kot večina drugih   
 5 - precej več kot večina drugih  
 7 - (zavrnitev)      
 8 - (ne vem)                   
 
 
C5 Ste bili vi ali kdo od članov vašega gospodinjstva v zadnjih petih letih žrtev vloma ali 

fizičnega napada? 
 
 1 - da                   

2 - ne            
7 - (zavrnitev)      

 8 - (ne vem)         
 
 
C6 Kako varno se počutite (bi se počutili), kadar zvečer hodite (ali bi hodili) sami po vaši 

soseski? PREBERI… 
 

 1 - zelo varno  
2 - varno  

 3 - ogroženo  
 4 - zelo ogroženo  
 7 - (zavrnitev)      
 8 - (ne vem)                   
 
 
Naslednjih nekaj vprašanj se nanaša na vas ...  
 
C7 Kako bi na splošno ocenili vaše zdravje? Bi rekli, da je… PREBERI… 
 
 1 - zelo dobro  

2 - dobro  
 3 - zadovoljivo  
 4 - slabo  
 5 - zelo slabo  
 7 - (zavrnitev)      
 8 - (ne vem)                   
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C8 Ali vas pri vaših vsakdanjih opravilih kakorkoli ovira kakšna kronična bolezen, 

invalidnost ali psihična težava? Če da, koliko vas ovira? 
 

 1 - da, precej   
2 - da, do neke mere  

 3 - ne  
 7 - (zavrnitev)      
 8 - (ne vem)                   
 
 
Ljudje lahko občutijo različno močno navezanost na državo, v kateri živijo, in na Evropo. 
 
C9 KARTICA 23 Koliko se čutite čustveno navezani na Slovenijo? Prosimo, ocenite s 

pomočjo lestvice od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da sploh niste čustveno navezani, 10 pa 
da ste zelo čustveno navezani. 

 
 sploh nisem 

čustveno 
navezan/a 

      zelo sem 
čustveno 

navezan/a 
(zavr-
nitev) 

(ne 
vem)

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 
 
C10 PONOVNO KARTICA 23 In koliko se čutite čustveno navezani na Evropo?  
 

 sploh nisem 
čustveno 
navezan/a 

      zelo sem 
čustveno 

navezan/a 
(zavr-
nitev) 

(ne 
vem)

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 
 
C11 Ste pripadnik/ca kakšne religije ali veroizpovedi? 
 
 1 - da    

2 - ne                            
7 - (zavrnitev)    –––––––––– PRESKOK NA C13  

 8 - (ne vem)         
 
VPRAŠAJ, ČE JE ODGOVOR NA VPRAŠANJE C11 = 1 
C12 Katere? 
 
 1 - rimokatoliške  
 2 - protestantske  
 3 - pravoslavne  
 4 - druge krščanske    
 5 - judovske                                           ––––––––PRESKOK NA C15  
 6 - muslimanske  
 7 - vzhodnjaške (hinduizem, budizem)  
 8 - druge nekrščanske  
 77 - (zavrnitev)      
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VPRAŠAJ, ČE JE ODGOVOR NA VPRAŠANJE C11 = 2, 7, 8 
C13 Ali ste se v preteklosti čutili pripadnika kakšne religije ali verske skupnosti? 
 
 1 - da   

2 - ne                 
7 - (zavrnitev)    ––––––––––PRESKOK NA C15          

 8 - (ne vem)       
 
VPRAŠAJ, ČE JE ODGOVOR NA VPRAŠANJE C13 = 1 
C14 Katere?  
 
 1 - rimokatoliške  

2 - protestantske  
 3 - pravoslavne  
 4 - druge krščanske    
 5 - judovske                                                  
 6 - muslimanske  
 7 - vzhodnjaške (hinduizem, budizem)  
 8 - druge nekrščanske  
 77 - (zavrnitev)      
 
ODGOVARJAJO VSI 
C15 KARTICA 24 Ne glede na to ali pripadate kateri od religij ali ne, prosimo, ocenite, 

koliko ste verni? 
 

 sploh   
nisem veren/-na 

      zelo 
sem veren/-na 

(zavr-
nitev) 

(ne 
vem)

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 
 
C16 KARTICA 25 Če odštejete posebne priložnosti kot so poroke ali pogrebi, kako pogosto 
 obiskujete verske obrede? 
 
 1 - vsak dan  

2 - več kot enkrat na teden  
 3 - enkrat na teden  
 4 - vsaj enkrat na mesec  
 5 - le ob posebnih verskih praznikih  
 6 - še redkeje  
 7 - nikoli  
 77 - (zavrnitev)      
 88 - (ne vem)                   
 
 
C17  PONOVNO KARTICA 25 Če odštejete udeležbo pri verskih obredih, kako pogosto sicer 

molite, če sploh molite?  
 

 1 - vsak dan  
2 - več kot enkrat na teden  

 3 - enkrat na teden  
 4 - vsaj enkrat na mesec  
 5 - le ob posebnih verskih praznikih  
 6 - še redkeje  
 7 - nikoli  
 77 - (zavrnitev)      
 88 - (ne vem)                   
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ODGOVARJAJO VSI 
C18 Ali bi zase lahko rekli, da pripadate kakšni skupini, ki v naši državi trpi zaradi  

diskriminacije, neenakopravnosti? 
 
 1 - da  

2 - ne          
7 - (zavrnitev)    ––––––––––PRESKOK NA C20  

 8 - (ne vem)       
 
 
VPRAŠAJ, ČE JE ODGOVOR NA VPRAŠANJE C18 =1 
C19 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?  

DODATNA POIZVEDBA: 'Še na podlagi česa drugega?'   
(označi vse ustrezne odgovore)  

 
 01 - barve kože ali rase  

02 - tujega državljanstva  
 03 - vere  
 04 - jezika  
 05 - narodnostne pripadnosti  
 06 - starosti  
 07 - spola  
 08 - spolne usmerjenosti  
 09 - invalidnosti  
 10 - drugo___________________________________  
 77 - (zavrnitev)      
 88 - (ne vem)                   
 
ODGOVARJAJO VSI 
C20 Ali ste državljan/ka Slovenije?  
 
 1 - da  ––––––––––PRESKOK NA C22  

2 - ne            
7 - (zavrnitev) ––––PRESKOK NA C22   

 8 - (ne vem)       
 
VPRAŠAJ, ČE JE ODGOVOR NA VPRAŠANJE C20 = 2, 8 
C21 Katero državljanstvo imate?  
 
 01 - hrvaško  

02 - bosansko (BiH)  
 03 - srbsko  
 04 - črnogorsko  
 05 - makedonsko  
 06 - albansko  
 07 - drugo___________________________________  
 77 - (zavrnitev)      
 88 - (ne vem)                   
 
ODGOVARJAJO VSI 
C22 Ali ste bili rojeni na ozemlju današnje Slovenije? 
 
 1 - da   –––––––––––––––– PRESKOK NA C25  

2 - ne   
7 - (zavrnitev)      

 8 - (ne vem)      ––––––––––PRESKOK NA C25  



 

 

 

13

 
VPRAŠAJ, ČE JE ODGOVOR NA VPRAŠANJE C22 = 2 
C23 V kateri državi (ali republiki bivše Jugoslavije) ste bili rojeni?  
 
 01 - Hrvaška  

02 - Bosna in Hercegovina  
 03 - Srbija  
 04 - Črna Gora  
 05 - Makedonija  
 06 - Kosovo  
 07 - Jugoslavija  
 08 - Albanija  
 09 - Avstrija  
 10 - Italija  
 11 - Nemčija  
 12 - drugo___________________________________  
 77 - (zavrnitev)      
 88 - (ne vem)                   
 
 
C24 Katerega leta ste prvič prišli živet v Slovenijo?  
 

|__|__|__|__| - vpiši letnico   
7777 – (zavrnitev) 
8888 – (ne vem) 
 
 

ODGOVARJAJO VSI! 
C25 Kateri jezik ali jezika doma najpogosteje govorite? (vpiši največ dva jezika) 
 
 01 - slovensko  

02 - bosansko   
 03 - srbsko  
 04 - hrvaško  
 05 - makedonsko  
 06 - albansko  
 07 - italijansko  
 08 - madžarsko  
 09 - nemško  
 10 - angleško  
 11 - romunsko  
 12 - rusko  
 13 - drugo___________________________________  
 77 - (zavrnitev)      
 88 - (ne vem)                   
 
C26 Ali se čutite pripadnika katere od manjšinskih narodnosti v Sloveniji? 
 
 1 - da                   

2 - ne            
7 - (zavrnitev)      

 8 - (ne vem)         
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C27 Je bil vaš oče rojen v Sloveniji oz. v eni od republik nekdanje Jugoslavije? 
 
 1 - da,  na ozemlju današnje Slovenije   ––––––––––––  PRESKOK NA C29      

2 - da, v eni od drugih republik nekdanje Jugoslavije  
3 - ne    
7 - (zavrnitev)     

 8 - (ne vem)     –––––––––––––––––––––––––––––––  PRESKOK NA C29    
 
VPRAŠAJ, ČE JE ODGOVOR NA VPRAŠANJE C27 = 2, 3 
C28 V kateri državi oz. republiki (ali pokrajni) je bil rojen vaš oče?   
 
 01 - Hrvaška  

02 - Bosna in Hercegovina  
 03 - Srbija  
 04 - Črna Gora  
 05 - Makedonija  
 06 - Kosovo  
 07 - Jugoslavija  
 08 - Albanija  
 09 - Avstrija  
 10 - Italija  
 11 - Nemčija  
 12 - drugo___________________________________  
 77 - (zavrnitev)      
 88 - (ne vem)                   
 
 
ODGOVARJAJO VSI 
C29    Je bila vaša mati rojena v Sloveniji oz. eni od republik nekdanje Jugoslavije? 
 
 1 - da,  na ozemlju današnje Slovenije –––––––––  PRESKOK NA C32             

2 - da, v eni od drugih republik nekdanje Jugoslavije  
3 - ne             
7 - (zavrnitev)     

 8 - (ne vem)       –––––––––––––––––––––––––––  PRESKOK NA C32    
 
VPRAŠAJ, ČE JE ODGOVOR NA VPRAŠANJE C29 = 2, 3 
C30 V kateri državi oz. republiki (ali pokrajni) je bila rojena vaša mati?  
 
 01 - Hrvaška  

02 - Bosna in Hercegovina  
 03 - Srbija  
 04 - Črna Gora  
 05 - Makedonija  
 06 - Kosovo  
 07 - Jugoslavija  
 08 - Albanija  
 09 - Avstrija  
 10 - Italija  
 11 - Nemčija  
 12 - drugo___________________________________  
 77 - (zavrnitev)      
 88 - (ne vem)                   
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NAKLJUČNI RAČUNALNIŠKI IZBOR OSEBE  (PRESKOK) 

 
 
VPRAŠAJ, ČE KODA C32 = 1  
 
Ljudje iz drugih držav prihajajo živet v Slovenijo iz različnih razlogov. Nekateri imajo tu svoje 
prednike. Drugi prihajajo sem zaradi dela ali zato, da se pridružijo svojim družinam. Tretji 
pridejo, ker jim tam, kjer so doma, grozi nevarnost. Postavili vam bomo nekaj vprašanj v 
zvezi s tem. 
 
KARTICA 26 Kako pomembna bi morala biti vsaka od naslednjih stvari pri odločanju o tem, 
 ali se lahko nekdo, ki je bil rojen in je odraščal in živel drugje, priseli v Slovenijo. 
 Najprej, kako pomembno je … PREBERI … 
 

  sploh ni  
pomembno 

   izredno
 pomembno

(zavr
nitev) 

(ne 
vem)

C33 ... da ima dobro 
izobrazbo?     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

C34 ... da prihaja iz 
krščanskega okolja?   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

C35 … da je usposobljen za 
take delovne veščine, ki 
jih Slovenija potrebuje? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

POJDI NA UVOD PRED C42 
 
 
VPRAŠAJ, ČE KODA C32 = 2 
Ljudje iz drugih držav prihajajo živet v Slovenijo iz različnih razlogov. Nekateri imajo tu svoje 
prednike. Drugi prihajajo sem zaradi dela ali zato, da se pridružijo svojim družinam. Tretji 
pridejo, ker jim tam, kjer so doma, grozi nevarnost. Postavili vam bomo nekaj vprašanj v 
zvezi s tem. 
 
C36 KARTICA 27 Kako pomembno bi po vašem mnenju moralo biti to, da ima dobro 

izobrazbo, pri odločanju o tem, ali se lahko nekdo, ki je bil rojen in je odraščal in živel 
drugje, priseli v Slovenijo? 

 
 sploh ni  

pomembno 
    izredno  

pomembno 
(zavr-
nitev) 

(ne 
vem)

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 
 
C37  KARTICA 28 Kako pomembno bi po vašem mnenju moralo biti to, da prihaja iz 

krščanskega okolja, pri odločanju o tem, ali se lahko nekdo, ki je bil rojen in je 
odraščal in živel drugje, priseli v Slovenijo? 

 
 sploh ni  

pomembno 
    izredno  

pomembno 
(zavr-
nitev) 

(ne 
vem)

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 
 

C32 ANKETARSKE KODA  
 

                SKUPINA 1  1 POJDI NA UVOD PRED C33 

                SKUPINA 2 2 POJDI NA UVOD PRED C36 

SKUPINA 3 3 POJDI NA UVOD PRED C39 
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C38 KARTICA 29 Kako pomembno bi po vašem mnenju moralo biti to, da je usposobljen za 
take delovne veščine, ki jih Slovenija potrebuje, pri odločanju o tem, ali se lahko 
nekdo, ki je bil rojen in je odraščal in živel drugje, priseli v Slovenijo? 

 
 sploh ni  

pomembno 
    izredno  

pomembno 
(zavr-
nitev) 

(ne 
vem)

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 
POJDI NA UVOD PRED C42 
 
 
VPRAŠAJ, ČE KODA C32 = 3 
Ljudje iz drugih držav prihajajo živet v Slovenijo iz različnih razlogov. Nekateri imajo tu svoje 
prednike. Drugi prihajajo sem zaradi dela ali zato, da se pridružijo svojim družinam. Tretji 
pridejo, ker jim tam, kjer so doma, grozi nevarnost. Postavili vam bomo nekaj vprašanj v 
zvezi s tem. 
 
KARTICA 30 Kako pomembna bi morala biti vsaka od naslednjih stvari pri odločanju o tem, 
 ali se lahko nekdo, ki je bil rojen in je odraščal in živel drugje, priseli v Slovenijo. 
 Najprej, kako pomembno je … PREBERI … 
 

  
sploh ni 
pomembno   

zelo 
pomembno 

(zavr
nitev) 

(ne 
vem) 

C39 ... da ima dobro izobrazbo?      0 1 2 3 4 5 7 8 
C40 ... da prihaja iz krščanskega 

okolja?   0 1 2 3 4 5 7 8 
C41 … da je usposobljen za take 

delovne veščine, ki jih Slovenija 
potrebuje? 0 1 2 3 4 5 7 8 

 
 
ODGOVARJAJO VSI 
 
Nekateri ljudje pridejo v Slovenijo in zaprosijo za status begunca, ker se bojijo preganjanja v 
svoji lastni državi.  
 
KARTICA 31 S pomočjo te kartice, prosimo povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z 
naslednjimi trditvami. Najprej ... PREBERI … 
 
  

močno 
sogla-
šam 

sogla- 
šam 

niti – 
niti 

ne 
sogla- 
šam 

sploh 
ne 

sogla- 
šam 

(zavr
nitev) 

(ne 
vem) 

C42 Država bi morala biti 
velikodušna pri reševanju 
prošenj za status begunca. 1 2 3 4 5 7 8 

C43 Večina prosilcev za status 
begunca se v resnici ne boji 
preganjanja v svoji državi.    1 2 3 4 5 7 8 

C44 Beguncem, katerih prošnji je 
bilo ugodeno, bi morali 
dovoliti, da pripeljejo s seboj 
člane ožje družine. 1 2 3 4 5 7 8 
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Sedaj pa še nekaj vprašanj o drugačni tematiki. 
 
D1 KARTICA 32 Denimo, da bi kupili večji električni aparat za vaše gospodinjstvo. Kako 

verjetno je, da bi kupili takega, ki sodi med najbolj energijsko varčne? 
 

 sploh ni  
verjetno  

     izredno 
 verjetno 

(zavr-
nitev) 

(ne 
vem)

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 
 
D2 KARTICA 33 Porabo energije lahko zmanjšamo na različne načine, na primer tako, da 

ugašamo gospodinjske aparate, kadar jih ne potrebujemo, da krajše razdalje 
prehodimo peš, ali da ogrevamo ali hladimo prostore le, ko je to zares potrebno. Kako 
pogosto v vsakdanjem življenju počnete stvari, da bi zmanjšali porabo energije? 

 
 1 - nikoli  

2 - komaj kdaj  
 3 - občasno  
 4 - pogosto  
 5 - zelo pogosto  
 6 - vedno  
 55 - (ne more zmanjšati porabe energije)  
 77 - (zavrnitev)      
 88 - (ne vem)                   
 
 
D3 KARTICA 34 Na splošno, kako prepričani ste, da bi lahko porabili manj energije, kot jo 

porabite sedaj? 
 

 sploh nisem 
prepričan/a 

     povsem sem 
prepričan/a 

(zavr-
nitev) 

(ne 
vem)

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 
 
KARTICA 35 V okvirju na vrhu kartice so navedeni različni viri energije, ki se lahko uporabijo 
za pridobivanje elektrike. Prosimo, oglejte si seznam. 
ANKETAR/KA: PUSTI ANKETIRANCU/KI DOVOLJ ČASA, DA PREBERE SEZNAM. 
Koliko električne energije, porabljene v Sloveniji, bi morali proizvesti iz vsakega od teh 
virov? Izberite odgovor s pomočjo lestvice spodaj na kartici. 
 

  
zelo 

veliko veliko srednje malo
sploh 

nič 

(ne 
pozna 

tega vira
energije)

(zavr
nitev) 

(ne 
vem) 

D4 Najprej, koliko elektrike, ki 
jo porabimo v Sloveniji, bi 
morali proizvesti iz 
premoga?* 1 2 3 4 5 55 77 88 

D5 In koliko iz zemeljskega 
plina? 1 2 3 4 5 55 77 88 

D6 In koliko iz hidroelektrarn, 
pridobljene s pomočjo 
zajezitve rek, jezer in 
morja? 1 2 3 4 5 55 77 88 

D7 Koliko elektrike, 
porabljene v Sloveniji, bi 
morali proizvesti iz 
jedrske energije? 1 2 3 4 5 55 77 88 
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zelo 

veliko veliko srednje malo
sploh 

nič 

(ne 
pozna 

tega vira
energije)

(zavr
nitev) 

(ne 
vem) 

D8 In koliko iz sončne 
energije? 1 2 3 4 5 55 77 88 

D9 In koliko iz vetrne 
energije? 1 2 3 4 5 55 77 88 

D10 In koliko bi jo morali 
proizvesti iz biomase, 
pridobljene iz lesa, rastlin 
in živalskih iztrebkov? 1 2 3 4 5 55 77 88 
 

 ANKETAR/KA: Če anketiranec/ka vpraša: “Katero vrsto premoga?”, preberi naslednje: “S 
premogom mislimo na vse vrste premoga, ki jih lahko uporabimo za proizvajanje elektrike, 
vključno s črnim in rjavim premogom.” 
 

 
D11 KARTICA 36 Koliko vas skrbi, da bi v Sloveniji prišlo do občasnih prekinitev dobave 

električne energije? 
 
 1 - sploh me ne skrbi   

2 - ne skrbi me preveč  
 3 - nekoliko me skrbi  
 4 - zelo me skrbi   
 5 - izredno me skrbi  
 7 - (zavrnitev)      
 8 - (ne vem)                   
 
 
Naslednjih nekaj vprašanj se nanaša na energijo, ki jo ljudje doma porabijo za ogrevanje, 
razsvetljavo, kuhanje in različne električne naprave. 
  
D12 PONOVNO KARTICA 36 Koliko vas skrbi, da je energija morda za mnoge ljudi v 

Sloveniji predraga? 
 
 1 - sploh me ne skrbi   

2 - ne skrbi me preveč  
 3 - nekoliko me skrbi  
 4 - zelo me skrbi   
 5 - izredno me skrbi  
 7 - (zavrnitev)      
 8 - (ne vem)                   
 
 
D13 PONOVNO KARTICA 36 Koliko vas skrbi, da je Slovenija preveč odvisna od uvoza 

energije iz drugih držav? 
 
 1 - sploh me ne skrbi   

2 - ne skrbi me preveč  
 3 - nekoliko me skrbi  
 4 - zelo me skrbi   
 5 - izredno me skrbi  
 7 - (zavrnitev)      
 8 - (ne vem)                   
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D14 PONOVNO KARTICA 36 Koliko vas skrbi, da je Slovenija preveč odvisna od energije, 
proizvedene iz fosilnih goriv, kot so nafta, plin in premog? 

 
 1 - sploh me ne skrbi   

2 - ne skrbi me preveč  
 3 - nekoliko me skrbi  
 4 - zelo me skrbi   
 5 - izredno me skrbi  
 7 - (zavrnitev)      
 8 - (ne vem)                   
 
 
PONOVNO KARTICA 36 Koliko vas skrbi, da bi bila dobava energije prekinjena zaradi … 
PREBERI ... 
 

  

sploh 
me ne 
skrbi

ne skrbi 
me 

preveč

nekoliko 
me 

skrbi
zelo me 

skrbi 

izredno 
me 

skrbi
(zavr
nitev) 

(ne 
vem) 

D15 ... naravnih nesreč in izrednih 
vremenskih razmer? 1 2 3 4 5 7 8 

D16 ... premajhne proizvodnje 
energije? 1 2 3 4 5 7 8 

D17 ... tehničnih napak? 1 2 3 4 5 7 8 
 
 
D18 PONOVNO KARTICA 36 In koliko vas skrbi, da bi bila dobava energije prekinjena 
 zaradi terorističnega napada? 
 
 1 - sploh me ne skrbi   

2 - ne skrbi me preveč  
 3 - nekoliko me skrbi  
 4 - zelo me skrbi   
 5 - izredno me skrbi  
 7 - (zavrnitev)      
 8 - (ne vem)                   
 
 
D19 KARTICA 37 Verjetno ste že slišali za trditev, da se podnebje na Zemlji spreminja 

zaradi zviševanja temperature v zadnjih 100 letih. Kakšno je vaše osebno mnenje o 
tem? Ali menite, da se podnebje na Zemlji spreminja? Odgovorite s pomočjo kartice. 

 
 1 - zagotovo se spreminja   

2 - verjetno se spreminja         –––––– PRESKOK NA D21  
 3 - verjetno se ne spreminja   
 4 - zagotovo se ne spreminja  
 7 - (zavrnitev)        –––––– PRESKOK NA D21  
 8 - (ne vem)                   
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VPRAŠAJ, ČE JE ODGOVOR NA VPRAŠANJE D19 = 4 
D20 KARTICA 38 Koliko ste doslej razmišljali o podnebnih spremembah? 
 
 1 - sploh nič  

2 - zelo malo  
 3 - do neke mere  
 4 - precej                        –––––– PRESKOK NA D30  
 5 - v veliki meri  
 7 - (zavrnitev)      
 8 - (ne vem)                   
 
D21 KARTICA 38 Koliko ste doslej razmišljali o podnebnih spremembah? 
 
 1 - sploh nič  

2 - zelo malo  
 3 - do neke mere  
 4 - precej  
 5 - v veliki meri  
 7 - (zavrnitev)      
 8 - (ne vem)                   
 
D22 KARTICA 39 Ali menite, da so vzrok za podnebne spremembe naravni procesi, 

človekova dejavnost ali oboje? 
 
 1 - v celoti naravni procesi   

2 - predvsem naravni procesi  
 3 - približno enako naravni procesi in človekova dejavnost  
 4 - predvsem človekova dejavnost  
 5 - v celoti človekova dejavnost  
 55 - (menim, da podnebnih sprememb ni) –––––– PRESKOK NA D30  
 77 - (zavrnitev)      
 88 - (ne vem)                   
 
 
D23 KARTICA 40 V kolikšni meri čutite osebno odgovornost za to, da se skuša zmanjšati 

podnebne spremembe? 
 

 
sploh nič 

      
v veliki meri 

(zavr-
nitev) 

(ne 
vem)

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 
 
D24 KARTICA 41 Koliko vas skrbi zaradi podnebnih sprememb? 
 
 1 - sploh me ne skrbi   

2 - ne skrbi me preveč   
 3 - nekoliko me skrbi  
 4 - zelo me skrbi   
 5 - izredno me skrbi   
 7 - (zavrnitev)      
 8 - (ne vem)                   
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D25 KARTICA 42 Kaj menite, kako dober ali slab vpliv bodo imele podnebne spremembe 
na ljudi po vsem svetu? Ocenite na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni izredno 
slab vpliv, 10 pa izredno dober vpliv. 

 
 izredno  

slab vpliv 
     izredno 

 dober vpliv  
(zavr-
nitev) 

(ne 
vem)

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 
 
D26 KARTICA 43 Predstavljajte si, da bi veliko število ljudi omejilo svojo porabo energije.  

Kako verjetno se vam zdi, da bi to zmanjšalo podnebne spremembe? 
 

 sploh ni  
verjetno 

     izredno  
verjetno  

(zavr-
nitev) 

(ne 
vem)

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 
 
D27 PONOVNO KARTICA 43 Kako verjetno se vam zdi, da bo veliko število ljudi dejansko 

omejilo svojo porabo energije zato, da bi se zmanjšale podnebne spremembe? 
 

 sploh ni  
verjetno 

     izredno  
verjetno  

(zavr-
nitev) 

(ne 
vem)

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 
 
D28 PONOVNO KARTICA 43 In kako verjetno se vam zdi, da bodo vlade v zadostnem 

številu držav sprejele ukrepe za zmanjšanje podnebnih sprememb? 
  

 sploh ni  
verjetno 

     izredno  
verjetno  

(zavr-
nitev) 

(ne 
vem)

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 
 
D29 PONOVNO KARTICA 43 Kako verjetno se vam zdi, da bi zmanjšanje vaše lastne 
 porabe energije pomagalo zmanjšati podnebne spremembe? 
 

 sploh ni  
verjetno 

     izredno  
verjetno  

(zavr-
nitev) 

(ne 
vem)

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 
ODGOVARJAJO VSI 
KARTICA 44 V kolikšni meri ste za ali proti naslednjim ukrepom v Sloveniji za zmanjšanje 
podnebnih sprememb?  
 

 (preberi... en odgovor v vrstici) 
odločno 

za 
delno 

za 
niti za 

niti proti 
delno 
proti 

odločno 
proti 

(zavr
nitev) 

(ne 
vem) 

D30 Povečanje davkov na fosilna 
goriva, kot so nafta, plin in 
premog. 1 2 3 4 5 7 8 

D31 Z javnim denarjem 
subvencionirati  uporabo 
obnovljivih virov energije, kot 
sta vetrna in sončna energija. 1 2 3 4 5 7 8 

D32 Zakon, ki prepoveduje prodajo 
energijsko najmanj varčnih 
gospodinjskih aparatov. 1 2 3 4 5 7 8 
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Sledi nekaj vprašanj o tem, kakšna je naša družba. 
 
KARTICA 45 S pomočjo kartice povejte, kako močno soglašate ali ne soglašate z naslednjimi 
trditvami. 

 

 (preberi... en odgovor v vrstici) 

močno 
sogla-
šam 

sogla- 
šam niti – niti 

ne sogla- 
šam 

sploh ne 
sogla- 
šam 

(zavr
nitev) 

(ne 
vem) 

E1 
 
 
 

Velike razlike v dohodkih so 
sprejemljive, ker nagrajujejo 
razlike v sposobnostih in 
vloženem trudu ljudi. 1 2 3 4 5 7 8 

E2 
 
 

Družba je lahko pravična le, če 
so razlike v življenjskem 
standardu ljudi majhne. 1 2 3 4 5 7 8 

 
 
E3 KARTICA 46 Kaj menite, koliko ljudi je nezaposlenih oziroma išče zaposlitev med 100 
 ljudmi v Sloveniji, ki so primerno stari za zaposlitev. Odgovor izberite s pomočjo te 
 kartice. Če ne veste natančno, izberite odgovor, ki se vam zdi najverjetnejši. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sedaj pa nekaj vprašanj o tem, kako dobre ali slabe so določene stvari za različne družbene 
skupine v Sloveniji danes.  
 
E4 KARTICA 47 S pomočjo kartice ocenite, kakšen se vam na splošno zdi življenjski 

standard upokojencev? Ocenite na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni izjemno  
slab, 10 pa izjemno dober.  

 
 

izjemno slab 
     

     izjemno dober 
(zavr
nitev) 

(ne 
vem)

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 
 
E5 PONOVNO KARTICA 47 Kakšen se vam na splošno zdi življenjski standard 
 brezposelnih? Uporabite isto lestvico. 

 
 

izjemno slab 
     

     izjemno dober 
(zavr
nitev) 

(ne 
vem)

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 

 

 01 - 0-4                
02 - 5-9             
03 - 10-14  
04 - 15-19  
05 - 20-24  
06 - 25-29  
07 - 30-34  
08 - 35-39  
09 - 40-44  
10 - 45-49  
11 - 50 ali več  
77 - (zavrnitev)  

 88 - (ne vem)         
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KARTICA 48 Ljudje imajo različne poglede na to, za kaj bi morala biti odgovorna država in za 
kaj ne. Za vsako od navedenih stvari z lestvico od 0 do 10 ocenite, kolikšna naj bo po vašem 
mnenju odgovornost države. 0 pomeni, da naj država za navedeno stvar sploh ne bi bila 
odgovorna, 10 pa, da naj bi bila za to odgovorna v celoti. Najprej - to da... (PREBERI...) 
 

  država naj sploh ne 
bi bila odgovorna 

   država naj bi bila 
odgovorna v celoti

(zavr
nitev) 

(ne 
vem)

E6 
 
 

zagotovi primeren 
življenjski standard 
za starejše 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

E7 
 
 

zagotovi primeren 
življenjski standard za 
brezposelne 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

E8 
 
 

zagotovi otroško 
varstvo zaposlenim 
staršem 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
 
Sedaj pa nekaj vprašanj o tem, kakšen vpliv imajo izdatki za socialno varnost na različna 
področja življenja v Sloveniji. Z izdatki za socialno varnost mislimo predvsem na izdatke na 
področju zdravstvenega in socialnega varstva ter pokojnin. 
 
KARTICA 49 S pomočjo kartice povejte, koliko soglašate ali ne soglašate s tem, da izdatki za 
socialno varnost v Sloveniji... (PREBERI...) 
 

  

močno 
sogla-
šam 

sogla- 
šam niti – niti 

ne sogla- 
šam 

sploh ne 
sogla- 
šam 

(zavr
nitev) 

(ne 
vem) 

E9 
 

... predstavljajo preveliko breme 
za gospodarstvo 1 2 3 4 5 7 8 

E10 … preprečujejo širjenje 
revščine 1 2 3 4 5 7 8 

E11  
 

… zagotavljajo pravičnejšo 
družbo 1 2 3 4 5 7 8 

E12 
 
 

… predstavljajo prevelik strošek 
za podjetja zaradi davkov in 
prispevkov 1 2 3 4 5 7 8 

 
  
PONOVNO KARTICA 49 In koliko soglašate ali ne soglašate s tem, da izdatki za socialno 
varnost v Sloveniji...  (PREBERI...) 
 

  

močno 
sogla-
šam 

sogla- 
šam niti – niti 

ne sogla- 
šam 

sploh ne 
sogla- 
šam 

(zavr
nitev) 

(ne 
vem) 

E13 
 

... ljudi polenijo 
1 2 3 4 5 7 8 

E14  
 
 

… povzročajo, da so ljudje 
manj pripravljeni pomagati drug 
drugemu 1 2 3 4 5 7 8 
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E15  KARTICA 50 Če pomislite na ljudi, ki prihajajo živet v Slovenijo iz drugih držav, kdaj  
menite, da bi lahko pridobili enake socialne pravice kot državljani Slovenije. Izberite  
odgovor na tej kartici, ki je najbližje vašim pogledom. (le en odgovor) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
KARTICA 51 S pomočjo te kartice povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od 
naslednjih trditev o ljudeh v Sloveniji. 
 

 (preberi... en odgovor v vrstici) 

močno 
sogla-
šam 

sogla- 
šam niti – niti 

ne sogla- 
šam 

sploh ne 
sogla- 
šam 

(zavr
nitev) 

(ne 
vem) 

E16 
 

Večina brezposelnih si v resnici 
ne prizadeva najti zaposlitve. 1 2 3 4 5 7 8 

E17  
 
 

Veliko ljudi z najnižjimi dohodki 
dobi manj podpore, kot so jo po 
zakonu upravičeni dobiti. 1 2 3 4 5 7 8 

E18 
 

Veliko ljudem uspe pridobiti 
podporo, ki jim ne pripada.  1 2 3 4 5 7 8 

 
 
E20 NAKLJUČNI RAČUNALNIŠKI IZBOR OSEBE  (PRESKOK – 4 SKUPINE) 
 
VPRAŠAJ, ČE JE KODA E20 = 1 
 
KARTICA 52 Predstavljajte si nekoga, ki je brezposeln in išče delo. Ta oseba je bila prej že 
zaposlena, vendar je izgubila zaposlitev in sedaj prejema nadomestilo za brezposelnost. Kaj 
menite, da bi se moralo zgoditi z nadomestilom za brezposelnost te osebe, če … PREBERI ... 
 

  

ta oseba bi 
morala 
izgubiti 
celotno 

nadome-
stilo za 

brezpose-
lnost 

ta oseba bi 
morala 
izgubiti 

približno 
polovico 
nadome-
stila za 

brezpose-
lnost 

ta oseba bi 
morala 
izgubiti 

manjši del 
nadome-
stila za 

brezpose-
lnost 

ta oseba bi 
morala 
obdržati 
celotno 

nadome-
stilo za 

brezpose-
lnost 

(zavrn
itev) 

(ne 
vem) 

E21 ... odkloni zaposlitev, ker je 
plačana veliko slabše kot 
predhodna? 1 2 3 4 7 8 

E22 ... odkloni zaposlitev, ker je 
zahtevana precej nižja 
stopnja izobrazbe, kot jo ima 
ta oseba? 1 2 3 4 7 8 

E23 ... odkloni redno opravljanje 
neplačanega dela v svoji 
soseski, v zameno za 
nadomestilo za 
brezposelnost? 1 2 3 4 7 8 

 
POJDI NA UVOD PRED E33 

 1 - takoj ob prihodu  
2 - potem ko so eno leto bivali v Sloveniji, ne glede na to, ali so bili 

zaposleni, ali ne 
 

3 - samo v primeru, da so bili vsaj leto dni zaposleni in so plačevali davke  
4 - potem ko postanejo slovenski državljani  
5 - nikoli ne bi smeli dobiti enakih pravic  
7 - (zavrnitev)      

 8 - (ne vem)         
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VPRAŠAJ, ČE JE KODA E20 = 2 
 
KARTICA 52 Predstavljajte si nekoga - starega med 50 in 60 let, ki je brezposeln in išče delo. 
Ta oseba je bila prej že zaposlena, vendar je izgubila zaposlitev in sedaj prejema 
nadomestilo za brezposelnost. Kaj menite, da bi se moralo zgoditi z nadomestilom za 
brezposelnost te osebe, če … PREBERI ... 
 

  

ta oseba bi 
morala 
izgubiti 
celotno 

nadome-
stilo za 

brezpose-
lnost 

ta oseba bi 
morala 
izgubiti 

približno 
polovico 
nadome-
stila za 

brezpose-
lnost 

ta oseba bi 
morala 
izgubiti 

manjši del 
nadome-
stila za 

brezpose-
lnost 

ta oseba bi 
morala 
obdržati 
celotno 

nadome-
stilo za 

brezpose-
lnost 

(zavr
nitev) 

(ne 
vem) 

E24 ... odkloni zaposlitev, ker je 
plačana veliko slabše kot 
predhodna? 1 2 3 4 7 8 

E25 ... odkloni zaposlitev, ker je 
zahtevana precej nižja 
stopnja izobrazbe, kot jo ima 
ta oseba? 1 2 3 4 7 8 

E26 ... odkloni redno opravljanje 
neplačanega dela v svoji 
soseski, v zameno za 
nadomestilo za 
brezposelnost? 1 2 3 4 7 8 

 
POJDI NA UVOD PRED E33 
 
VPRAŠAJ, ČE JE KODA E20 = 3 
KARTICA 52 Predstavljajte si nekoga - starega med 20 in 25 let, ki je brezposeln in išče delo. 
Ta oseba je bila prej že zaposlena, vendar je izgubila zaposlitev in sedaj prejema 
nadomestilo za brezposelnost. Kaj menite, da bi se moralo zgoditi z nadomestilom za 
brezposelnost te osebe, če … PREBERI ... 
 

  

ta oseba bi 
morala 
izgubiti 
celotno 

nadome-
stilo za 

brezpose-
lnost 

ta oseba bi 
morala 
izgubiti 

približno 
polovico 
nadome-
stila za 

brezpose-
lnost 

ta oseba bi 
morala 
izgubiti 

manjši del 
nadome-
stila za 

brezpose-
lnost 

ta oseba bi 
morala 
obdržati 
celotno 

nadome-
stilo za 

brezpose-
lnost 

(zavr
nitev) 

(ne 
vem) 

E27 ... odkloni zaposlitev, ker je 
plačana veliko slabše kot 
predhodna? 1 2 3 4 7 8 

E28 ... odkloni zaposlitev, ker je 
zahtevana precej nižja 
stopnja izobrazbe, kot jo ima 
ta oseba? 1 2 3 4 7 8 

E29 ... odkloni redno opravljanje 
neplačanega dela v svoji 
soseski, v zameno za 
nadomestilo za 
brezposelnost? 1 2 3 4 7 8 

 
POJDI NA UVOD PRED E33 
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VPRAŠAJ, ČE JE KODA E20 = 4 
KARTICA 52 Predstavljajte si starša - samohranilca oz. samohranilko s 3-letnim otrokom, ki 
je brezposeln in išče delo. Ta oseba je bila prej že zaposlena, vendar je izgubila zaposlitev in 
sedaj prejema nadomestilo za brezposelnost. Kaj menite, da bi se moralo zgoditi z 
nadomestilom za brezposelnost te osebe, če … PREBERI ... 
 

  

ta oseba bi 
morala 
izgubiti 
celotno 

nadome-
stilo za 

brezpose-
lnost 

ta oseba bi 
morala 
izgubiti 

približno 
polovico 
nadome-
stila za 

brezpose-
lnost 

ta oseba bi 
morala 
izgubiti 

manjši del 
nadome-
stila za 

brezpose-
lnost 

ta oseba bi 
morala 
obdržati 
celotno 

nadome-
stilo za 

brezpose-
lnost 

(zavr
nitev) 

(ne 
vem) 

E30 ... odkloni zaposlitev, ker je 
plačana veliko slabše kot 
predhodna? 1 2 3 4 7 8 

E31 ... odkloni zaposlitev, ker je 
zahtevana precej nižja 
stopnja izobrazbe, kot jo ima 
ta oseba? 1 2 3 4 7 8 

E32 ... odkloni redno opravljanje 
neplačanega dela v svoji 
soseski, v zameno za 
nadomestilo za 
brezposelnost? 1 2 3 4 7 8 

 
 
ODGOVARJAJO VSI 
Kot odziv na spreminjajoče se družbeno-ekonomske razmere lahko vlada v naslednjih 
desetih letih spremeni način zagotavljanja socialne varnosti. 
 
E33 KARTICA 53 Ali bi bili proti ali za, da bi vlada zagotavljala socialno varnost samo 

ljudem z najnižjimi dohodki, medtem ko bi bili ljudje s srednjimi in višjimi dohodki 
sami odgovorni zase? 

 
1 - odločno proti  
2 - proti  
3 - za  
4 - odločno za  

 7 - (zavrnitev)  
 8 - (ne vem)  
 
 
E34 PONOVNO KARTICA 53 Predstavljajte si, da je na razpolago vnaprej določena količina 

denarja, ki se ga lahko porabi za reševanje brezposelnosti. Bi bili proti ali za, da bi 
vlada porabila več za programe izobraževanja in usposabljanja brezposelnih na račun 
znižanja nadomestil za brezposelnost?  

 
1 - odločno proti  
2 - proti  
3 - za  
4 - odločno za  

 7 - (zavrnitev)  
 8 - (ne vem)  
 
 



 

 

 

27

E35 PONOVNO KARTICA 53 Bi bili proti ali za, da bi vlada zagotovila dodatna sredstva za 
socialno varnost zaposlenih staršev, da bi ti lažje usklajevali delovne in družinske 
obveznosti, tudi če bi to pomenilo precej višje davke za vse? 

 
1 - odločno proti  
2 - proti  
3 - za  
4 - odločno za  

 7 - (zavrnitev)  
 8 - (ne vem)  
 
 
E36 KARTICA 54 V nekaterih državah razmišljajo o uvedbi sheme temeljnega dohodka.  

Prosili vas bomo, da nam poveste, ali ste proti temu ali za to.  Najprej pa vam bomo 
predstavili nekaj podrobnosti. V okvirju na vrhu te kartice so predstavljene glavne 
značilnosti te sheme. 
Uvedba sheme temeljnega dohodka vključuje vse naslednje elemente: 
 PREBERI … 

- Vlada vsakomur izplača mesečni dohodek za kritje osnovnih življenjskih stroškov.  
- Temeljni dohodek nadomesti druge prejemke za socialno varnost. 
- Njegov namen je vsakomur zagotoviti minimalen življenjski standard. 
- Vsakdo prejme enak znesek, ne glede na to, ali je zaposlen ali ne. 
- Ljudje še naprej prejemajo dohodek, ki ga zaslužijo z delom ali iz drugih virov. 
- Ta shema se financira iz davkov. 
 
ANKETAR/KA: PUSTI ANKETIRANCU/KI DOVOLJ ČASA, DA PREBERE KARTICO. 
Na splošno gledano, ali ste proti temu ali za to, da bi imeli tako shemo v Sloveniji?  
Izberite odgovor s seznama spodaj na kartici. 

 
1 - odločno proti  
2 - proti  
3 - za  
4 - odločno za  

 7 - (zavrnitev)  
 8 - (ne vem)  
 
 
E37 KARTICA 55 Obstaja predlog, da bi morala imeti Evropska unija skupno socialno-

varstveno shemo za vse revne ljudi. Prosili vas bomo, da nam poveste, ali ste proti ali 
za ta predlog. V okvirju na vrhu kartice so predstavljene glavne značilnosti te sheme.  
Skupna socialno-varstvena shema vključuje vse naslednje elemente: 
PREBERI … 

- Njen namen je zagotoviti minimalen življenjski standard za vse revne ljudi v Evropski uniji. 
- Višina socialno-varstvenega prejemka, ki bi ga ljudje prejemali, bi bila prilagojena 

življenjskim stroškom v njihovi državi. 
- Po tej shemi bi morale bogatejše države članice prispevati več kot revnejše države članice 

Evropske unije. 
 

ANKETAR/KA: PUSTI ANKETIRANCU/KI/KI DOVOLJ ČASA, DA PREBERE KARTICO. 
Na splošno gledano, ali ste proti ali za, da bi imeli takšno skupno evropsko socialno- 
varstveno shemo v Sloveniji? Izberite odgovor s seznama spodaj na kartici. 

 
1 - odločno proti  
2 - proti  
3 - za  
4 - odločno za  

 7 - (zavrnitev)  
 8 - (ne vem)  
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E38 KARTICA 56 Ali menite, da bi bila višina izdatkov za socialno varnost v Sloveniji višja 

ali nižja, če bi o tem več odločali na ravni Evropske unije kot na ravni nacionalnih 
vlad?  

 
1 - veliko višja  
2 - višja  
3 - niti višja niti nižja  
4 - nižja  
5 - veliko nižja  

 7 - (zavrnitev)  
 8 - (ne vem)  
 
 
Pri naslednjih dveh vprašanjih vas prosimo, da pomislite na to, kaj bi se lahko zgodilo v 
naslednjih dvanajstih mesecih. 
  
E39 KARTICA 57 S pomočjo te kartice prosimo povejte, kako verjetno je, da boste v 

naslednjih dvanajstih mesecih brezposelni in boste iskali delo najmanj štiri tedne 
zapored? 

 
1 - sploh ni verjetno  
2 - ni zelo verjetno  
3 - verjetno je  
4 - zelo verjetno je  
5 - (ni bil/a oz. ni več zaposlen/a in ne išče zaposlitve)  

 7 - (zavrnitev)  
 8 - (ne vem)  
 
 
E40 PONOVNO KARTICA 57 In kako verjetno je, da bodo v naslednjih dvanajstih mesecih 

obdobja, ko ne boste imeli dovolj denarja za kritje stroškov v svojem gospodinjstvu? 
Uporabite isto kartico. 

 
1 - sploh ni verjetno  
2 - ni zelo verjetno  
3 - verjetno je  
4 - zelo verjetno je  

 7 - (zavrnitev)  
 8 - (ne vem)  
 
 
E41 Denimo, da bi bil naslednjo nedeljo referendum o članstvu Slovenije v Evropski uniji. 

Ali bi glasovali za to, da Slovenija ostane članica Evropske unije, ali za to, da iz 
Evropske unije izstopi? 

 
1 - glasoval/a bi za to, da ostane članica Evropske unije  
2 - glasoval/a bi za izstop iz Evropske unije  
3 - (oddal/a bi prazno glasovnico)  
4 - (pretrgal/a bi glasovnico)  
5 - (ne bi volil/a)  
6 - (nimam volilne pravice)  

 7 - (zavrnitev)  
 8 - (ne vem)  
 
 



 

 

 

29

ODGOVARJAJO VSI 
 
Zdaj pa bi vam radi zastavili nekaj vprašanj o vas in vašem gospodinjstvu. 
 
F1 Vključno z vami, koliko oseb redno živi v vašem gospodinjstvu (upoštevajte tudi 

otroke). 
 77 – (zavrnitev) 

88 – (ne vem) 
 

 
ANKETAR/KA: 
Zberite podatke o anketirancu/ki (vprašanja F2, F3) in drugih družinskih članih (F2 - F4),  
od najstarejšega do najmlajšega. Prva oseba naj bo anketiranec/ka! 
 
Vsak stolpec je ena oseba. Zaradi lažjega anketiranja si lahko v ustrezno polje vpišete njihovo ime 
ali začetnici. 
 
F2 SPOL 
 
F3 Katerega leta ste bili rojeni / je bila rojena / je bil rojen?  
 
F4 KARTICA 58 V kakšnem sorodstvenem odnosu je z vami?  
 
 

Od najstarejše do najmlajše osebe   
Oseba 01 

anketiranec
/ka 

02 
 

03 
 

… 
 

… 
 

12 
 

NEOBVEZNO: 
Ime ali začetnice 

      

       
F2 Spol       
moški 1 1 1 1 1 1 
ženski 2 2 2 2 2 2 
       

F3 Leto rojstva                         

       
F4 Odnos, 
sorodstvo 

      

mož / žena / partner  1 1 1 1 1 
sin / hči (tudi  
pastorki / posvojeni 
/ rejenci) 

 2 2 2 2 2 

mama / oče /  
tašča / tast / starši 
partnerja 

 3 3 3 3 3 

brat / sestra (tudi 
polbrat / polsestra, 
posvojenec, 
rejenec) 

 4 4 4 4 4 

drug sorodnik/ca   5 5 5 5 5 
ni v sorodu   6 6 6 6 6 
(zavrnitev)  7 7 7 7 7 
(ne vem)  8 8 8 8 8 
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F5 KONTROLNO VPRAŠANJE: 
 
ANKETAR/KA - GLEJ ZGORNJO TABELO IN USTREZNO OBKROŽI:  
1 - ANKETIRANEC/KA ŽIVI Z ZAKONCEM / PARTNERJEM/KO 
                                                                                   (šifra 01 pri F4) ––––  VPRAŠAJ F6 
2 - VSI OSTALI ODGOVORI                                                               ––––  PRESKOK NA F7 

 
 F6 KARTICA 59 Povedali ste, da živite z zakoncem / partnerjem/ko. Kateri od naslednjih  
  opisov najbolj ustreza vaši sedanji situaciji? 

 
 1 - poročen/-a                                        
 2 - registrirana istospolna partnerska skupnost 
 3 - zunajzakonska partnerska skupnost ––––– PRESKOK NA F8 
 6 - ločen/-a, razvezan/-a                           
 7 - (zavrnitev)     
 8 - (ne vem) 
 
F7 Ali ste kdaj živeli s partnerjem/ko, ne da bi bili z njim / njo poročeni? 
 

1 - da  
2 - ne  

 7 - (zavrnitev)  
 8 - (ne vem)  
 
ODGOVARJAJO VSI 
F8 Ste se kdaj ločili? 
 

1 - da  
2 - ne  

 7 - (zavrnitev)  
 8 - (ne vem)  
 
F9  KONTROLNO VPRAŠANJE: 
 
1 - ANKETIRANEC/KA ŽIVI Z ZAKONCEM / PARTNERJEM/KO  
                                                                                   (šifra 01 pri F5) –––  VPRAŠAJ F10 
2 - VSI OSTALI ODGOVORI ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  PRESKOK NA F11 

  
F10  KONTROLNO VPRAŠANJE: 
 
1 - ANKETIRANEC/KA ŽIVI V ZUNAJZAKONSKI SKUPNOSTI  
                                                                             (šifra 03 pri F6) ––– VPRAŠAJ F11  
2 - VSI OSTALI ODGOVORI   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––  PRESKOK NA F12 

 
VPRAŠAJ, ČE NE ŽIVI Z ZAKONCEM ALI PARTNERJEM/KO ALI ČE ŽIVI V ZUNAJZAKONSKI 
SKUPNOSTI 
F11 KARTICA 60 Vprašanje se nanaša na vaš uradni zakonski stan in ne na to, s kom 

živite. Kaj od naštetega najbolje opisuje vaš uradni zakonski stan? 
 
 1 - poročen/-a                                         
 2 - registrirana istospolna partnerska skupnost  
 4 - ločen/-a, razvezan/-a                            
 5 - vdovec, vdova  
 6 - nič od tega (nikoli poročen/-a ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti)  
 77 - (zavrnitev)  
 88 - (ne vem)  
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KODIRAJTE ZA VSE! 
F12  KONTROLNO VPRAŠANJE: 

GLEDE NA DRUŽINSKO TABELO (F4) KODIRAJTE: 
1 - PRI ANKETIRANCU/KI DOMA ŽIVIJO OTROCI  
              (šifra 02 pri F4 – sin / hči, pastor/ka, posvojenec/ka, rejenec/ka) –––PRESKOK NA F14  
2 - PRI ANKETIRANCU/KI DOMA NE ŽIVIJO OTROCI –––––––––––––––––  VPRAŠAJ F13 

 
F13 Ali so v vašem gospodinjstvu kdaj živeli otroci (vaši, posvojeni, pastorki, rejenci)? 
 

1 - da  
2 - ne  
7 - (zavrnitev)      

 8 - (ne vem)  
 
ODGOVARJAJO VSI 
F14 KARTICA 61 Kako bi opisali območje, na katerem živite? 
 
 1 - veliko mesto  

2 - predmestje ali obrobje velikega mesta  
 3 - manjše mesto  
 4 - vas  
 5 - kmetija ali hiša na deželi  
 7 - (zavrnitev)      
 8 - (ne vem)  
 
 
F15 KARTICA 62  Katera je zadnja šola, ki ste jo končali, redno ali izredno? 
 
 00 - Brez šolske izobrazbe - oseba, ki nima dokončanega niti enega razreda OŠ, je brez šolske izobrazbe. Brez 

šolske izobrazbe so tudi osebe, ki imajo narejene 3 razrede osemletke ali manj oz. 5 razredov devetletke ali manj

01 - Nepopolna osnovnošolska izobrazba - osebe, ki imajo več kot 3 razrede osemletke, ali več kot 5 
razredov devetletke a niso dokončale OŠ oz. niso pridobile spričevala o končani OŠ. 

02 - Osnovnošolska izobrazba - osebe, ki imajo zaključenih vseh osem oz. devet razredov OŠ in so pridobile 
spričevalo o končani OŠ. 

03 - Nižja ali srednja poklicna izobrazba - osebe, ki so končale šolanje v 1- do 2,5-letnih programih za 
pridobitev nižje poklicne izobrazbe oz. osebe, ki se končale šolanje v 3-letnih programih za pridobitev srednje 
poklicne izobrazbe; certifikat o NPK. 

04 - Srednja strokovna izobrazba - osebe, ki so končale srednjo tehniško šolo oz. drugo strokovno izobrazbo, 
trajanje 4 ali 5 let, opravljena matura; tudi mojstrska oziroma delovodska ali poslovodska šola. 

05 - Srednja splošna izobrazba - osebe, ki so končale šolanje v gimnaziji ali strokovni gimnaziji, imajo 
maturitetno spričevalo.

06 - Višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba - osebe, ki so končale šolanje v 2- letnem 
programu višjega strokovnega izobraževanja na višji strokovni šoli.

07 - Visokošolska strokovna izobrazba - osebe, ki so končale šolanje v 3- letnem (izjemoma 4-letnem) 
dodiplomskem visokošolskem programu na visoki strokovni šoli, fakulteti ali akademiji; 1. bolonjska stopnja.

08 - Visokošolska univerzitetna izobrazba -  osebe, ki so končale šolanje v 4-letnem dodiplomskem 
univerzitetnem programu na fakulteti ali akademiji; tudi 1. bolonjska stopnja; običajno 4 leta+diploma. 

09 - Bolonjski magisterij - magisterij 2. bolonjske stopnje. 
10 - Specializacija - ki so končale šolanje v 1- do 2- letnem podiplomskem specialističnem študijskem programu in 

si bodo pridobile strokovni naziv specialist; običajno 1 leto.

11 - Magisterij - osebe ki so končale šolanje v 2- letnem podiplomskem magistrskem programu in so si pridobile 
znanstveni naslov magister znanosti oziroma magister umetnosti. V to stopnjo študija spada tudi študij MBA. V to 
kategorijo spadajo tudi osebe, ki so se šolale 5 ali 6 let po starem univerzitetnem programu (npr. študij medicine).

12 - Doktorat 
55 - (drugo) 
77 - (zavrnitev) 
88 - (ne vem) 
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ODGOVARJAJO VSI 
F16 Koliko let je trajalo vaše šolanje bodisi redno ali izredno? Prosimo, izrazite število  

v celih letih in upoštevajte tudi obvezno izobrazbo.  
________ število let 
77 –(zavrnil) 
88 - (ne vem)  

 
F17a KARTICA 63 Kaj od naštetega opisuje vašo delovno aktivnost v zadnjem tednu dni?  

Navedite vse ustrezne odgovore. ... Morda še kaj? 
  
 01 - opravlja plačano delo, tudi če je bil na dopustu  

(zaposlen/-a, samozaposlen/-a, dela za svoje družinsko podjetje)           
 

02 - se izobražuje (tudi če je trenutno na šolskih počitnicah; gre za 
izobraževanje, ki ga ne plačuje delodajalec)

 

 03 - je nezaposlen/-a, aktivno je iskal/-a delo  
 04 - je nezaposlen/-a, ni aktivno iskal/-a dela  
 05 - trajno bolan/-na ali delovno nezmožen/-na  
 06 - upokojen/-a  
 08 - opravlja gospodinjska dela, skrbi za otroke ali druge osebe  
 09 - (drugo)  
 77 - (zavrnitev)      
 88 - (ne vem)  
 
F17b  KONTROLNO VPRAŠANJE: 
 
1 - več kot ena obkrožena šifra pri F17a   ––––––––– VPRAŠAJ F17c 
2 - le ena obkrožena šifra pri F17a   –––––––––––––– PRESKOK NA F17d  

 
VPRAŠAJ, ČE JE KODIRAN ODGOVOR F17B = 1 
F17c PONOVNO KARTICA 63 In kaj od naštetega najbolje opisuje vašo delovno aktivnost v  

zadnjem tednu dni? Prosimo, navedite le en odgovor.  
 
 01 - opravlja plačano delo, tudi če je bil na dopustu  

(zaposlen/-a, samozaposlen/-a, dela za svoje družinsko podjetje)           
 

02 - se izobražuje (tudi če je trenutno na šolskih počitnicah; gre za 
izobraževanje, ki ga ne plačuje delodajalec)

 

 03 - je nezaposlen/-a, aktivno je iskal/-a delo  
 04 - je nezaposlen/-a, ni aktivno iskal/-a dela  
 05 - trajno bolan/-na ali delovno nezmožen/-na  
 06 - upokojen/-a  
 08 - opravlja gospodinjska dela, skrbi za otroke ali druge osebe  
 09 - (drugo)  
 77 - (zavrnitev)      
 88 - (ne vem)  
 
F17d  KONTROLNO VPRAŠANJE: 
 
1 - ANKETIRANEC/KA OPRAVLJA PLAČANO DELO (F17a = 01)      ––––– PRESKOK NA F21 
2 - ANKETIRANEC/KA NE OPRAVLJA PLAČANEGA DELA (F17a ni 01) –– VPRAŠAJ F18       
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F18   Ali lahko še enkrat preverimo, ali ste v zadnjih sedmih dneh opravili kakršnokoli 
 plačano delo (vsaj uro ali več)? 
 

1 - da  ––––––––––––––––– PRESKOK NA F21  
 2 - ne                   
 7 - (zavrnitev)      
 8 - (ne vem)  
 
VPRAŠAJ, ČE JE ODGOVOR NA VPRAŠANJE F18 = 2, 7, 8 
F19 Ste kdaj prej imeli plačano delo? 
 

1 - da   
 2 - ne                 
 7 - (zavrnitev)     –––––––––– PRESKOK NA F36  
 8 - (ne vem)       
 
VPRAŠAJ, ČE JE ODGOVOR NA VPRAŠANJE F19 = 1 
F20 Katerega leta ste imeli zadnje plačano delo, zaposlitev? 
 7777 – (zavrnitev) 

8888 - (ne vem)  
        
ANKETAR/KA: Če je anketiranec/ka sedaj zaposlen/a ali opravlja plačano delo (šifra 1 pri F17a ali 
F18), se vprašanja F21 do F34a nanašajo na njegovo / njeno sedanjo zaposlitev. Če sedaj ni 
zaposlen/a, a je prej bil/a (šifra 1 pri F19), se nanašajo vprašanja F21 do F34a na njegovo / njeno 
zadnjo zaposlitev.  
 
Če ima anketiranec/ka več kot eno zaposlitev, naj odgovarja za tisto, ki obsega več ur na teden. Če 
ima anketiranec/ka dve povsem enakovredni zaposlitvi pa naj odgovarja za tisto, za katero prejema 
boljše plačilo. 
 
F21 Ali pri svoji poglavitni zaposlitvi... PREBERI… 
 

1 - delate / ste delali za koga drugega   –––––––––––PRESKOK NA F23  
 2 - ste (bili) samozaposleni    
 3 - delate v družinskem podjetju     
 7 - (zavrnitev)                               ––––––––––––––PRESKOK NA F23  
 8 - (ne vem)                                     
 
VPRAŠAJ, ČE JE ODGOVOR NA VPRAŠANJE F21 = 2 
F22 Koliko ljudi zaposlujete / ste zaposlovali (če sploh)? 
 
            Vpišite število zaposlenih ––––– PRESKOK NA F24 
  77777 – (zavrnitev)  

88888 - (ne vem) 
 
VPRAŠAJ, ČE JE ODGOVOR NA VPRAŠANJE F21 = 1, 3, 7, 8 
F23 Ali imate / ste imeli pogodbo za... PREBERI… 
 

1 - nedoločen čas   
 2 - določen čas  
 3 - nimam / nisem imel/a pogodbe       
 7 - (zavrnitev)      
 8 - (ne vem)  
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ODGOVARJAJO VSI ZAPOSLENI IN NEKDAJ ZAPOSLENI 
F24 Koliko ljudi je (bilo) zaposlenih v podjetju, organizaciji, kjer delate (ste delali)? 
 PREBERI…  
 

1 - manj kot 10  
 2 - 10 do 24  
 3 - 25 do 99  
 4 - 100 do 499  
 5 - 500 ali več  
 7 - (zavrnitev)      
 8 - (ne vem)  
 
 
F25 Ali pri svojem delu tudi nadzorujete (ste nadzorovali) delo drugih zaposlenih oz. ste 

(bili) zanj odgovorni?  
 

1 - da    
 2 - ne                   
 7 - (zavrnitev)    –––––––––– PRESKOK NA F27  
 8 - (ne vem)       
 
VPRAŠAJ, ČE JE ODGOVOR NA VPRAŠANJE F25 = 1 
F26 Koliko podrejenih imate (ste imeli) pri svojem delu? 
 
            Vpišite število podrejenih 
 77777 – (zavrnitev) 

88888 - (ne vem)  
 
ODGOVARJAJO VSI ZAPOSLENI IN NEKDAJ ZAPOSLENI 
KARTICA 64 Prebrali vam bomo nekaj stvari v zvezi z vašim delom, zaposlitvijo. Prosimo 
ocenite, koliko vam vaši predpostavljeni pri delu dopuščajo (so dopuščali)... PREBERI… 
 

  sploh nimam/
nisem imel 
vpliva na to  

v celoti vplivam/
    sem vplival

                    na to
(zavrni

tev) 
(ne 

vem)
F27 

 
 

da se sami odločate, kako si 
boste organizirali delo čez 
dan        00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

F28 da vplivate na odločitve o 
delovanju organizacije              00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
 
F29 Navedite število delovnih ur, ki jih morate tedensko opraviti (ste jih morali opraviti) po 

pogodbi, pri čemer ne upoštevajte plačanih ali neplačanih nadur. 
ANKETAR/KA: Pogodba z 0 urami kodiraj z ‘0’. Možen razpon je med 0 in 168 ur. 

 
Vpišite število ur   777 – (zavrnitev) 

888 - (ne vem)  
    555 – (s pogodbo nimam določenega števila ur dela) 

 
F30 Ne glede na število ur, ki jih morate opraviti po pogodbi, ocenite, koliko ur na teden 

običajno dejansko opravite (ste opravili), vključno s plačanimi ali neplačanimi 
nadurami. 

ANKETAR/KA: Možen razpon je med 0 in 168 ur. 
 
Vpišite število ur      777 – (zavrnitev) 

888 - (ne vem)   
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F31 Kaj podjetje ali organizacija, za katero delate (ste delali), predvsem proizvaja oz. kaj je 

(bila) njena poglavitna dejavnost? 
 
            
F32 KARTICA 65 V kakšnem tipu podjetja ali organizacije, ki so navedene na tej kartici, 
 delate (ste delali)?  
 

1 - državna ali občinska uprava       
 2 - ostali javni sektor (npr. izobraževanje in zdravstvo)  
 3 - podjetje v državni lasti      
 4 - podjetje v zasebni lasti       
 5 - samozaposlen       
 6 - drugo         
 7 - (zavrnitev)      
 8 - (ne vem)  
 
F33 Kakšen je (bil) naziv vašega delovnega mesta? 
 
F34 Kakšno delo pretežno opravljate (ste opravljali) v okviru tega delovnega mesta? 
 
F34a Kakšno usposabljanje ali kvalifikacije so (bile) potrebne za opravljanje tega dela? 
 
F35 Ali ste v zadnjih desetih letih najmanj 6 mesecev skupaj opravljali kakršnokoli 

plačano delo v drugi državi? 
 

1 - da            
 2 - ne                   
 7 - (zavrnitev)      
 8 - (ne vem)         
 
 
ODGOVARJAJO VSI  
F36 Ali ste bili kdaj brezposelni in ste iskali zaposlitev več kot tri mesece? 
 

1 - da  
 2 - ne                   
 7 - (zavrnitev)    –––––––––– PRESKOK NA F39  
 8 - (ne vem)       
 
VPRAŠAJ, ČE JE ODGOVOR NA VPRAŠANJE F36 = 1 
F37 Ali je katero od teh obdobij trajalo 12 mesecev ali več?  
 

1 - da            
 2 - ne                   
 7 - (zavrnitev)      
 8 - (ne vem)         
 
 
F38 Ali je bilo katero od teh obdobij v zadnjih 5 letih?  

ANKETAR/KA: gre za obdobja daljša od treh mesecev iz vprašanja F36 
 

1 - da            
 2 - ne                   
 7 - (zavrnitev)      
 8 - (ne vem)         
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ODGOVARJAJO VSI  
F39 Ali ste zdaj oz. ste kdaj prej bili član/ica sindikata ali podobne organizacije?    
 ČE DA, ali ste član/ica sedaj, ali ste bili član/ica, pa niste več?  
 

1 - da, sedaj sem         
 2 - da, prej sem bil/-a  
 3 - ne                             
 7 - (zavrnitev)      
 8 - (ne vem)         
 
 
F40 KARTICA 66 Prosimo, pomislite na dohodke vsakega od članov vašega gospodinjstva 
 in na morebitne druge dohodke gospodinjstva kot celote. Kaj bi rekli, kateri je glavni 
 vir dohodka v vašem gospodinjstvu? 
 
 01 - plače  

02 - dohodek iz samozaposlitve (brez kmetovanja)  
 03 - dohodek iz kmetovanja  
 04 - pokojnine  
 05 - podpora za brezposelne ali presežne delavce  
 06 - druge socialne podpore ali štipendije  
 07 - dohodek iz naložb, prihrankov, zavarovanja ali lastnine  
 08 - dohodki iz drugih virov  
 77 - (zavrnitev)  
 88 - (ne vem)  
 
F41 KARTICA 67 S pomočjo te kartice povejte, katera črka najbolje označuje skupni  

mesečni neto dohodek vašega gospodinjstva (neto - brez davkov in prispevkov). 
Seštejte dohodke iz vseh virov. Če ne veste natančno, povejte približno. 

 
   Anketar/ka ne vidi vrednosti!  
 01 - J  do 550 €  

02 - R od 551 do 800 €  
 03 - C od 801 do 1000 €  
 04 - M od 1001 do 1300 €  
 05 - F od 1301 do 1600 €  
 06 - S od 1601 do 1900 €  
 07 - K od 1901 do 2200 €  
 08 - P od 2201 do 2600 €  
 09 - D od 2601 do 3200 €  
 10 - H nad 3200 €  
 77 -  (zavrnitev)  
 88 -  (ne vem)  
 
 
F42 KARTICA 68 Kako vidite situacijo z dohodkom v vašem gospodinjstvu? Kateri od 

naslednjih opisov ji najbolj ustreza? 
 

1 - s sedanjimi dohodki se lahko brez težav preživljamo  
 2 - s sedanjimi dohodki ravno še shajamo  
 3 - s sedanjimi dohodki se le težko preživljamo  
 4 - s sedanjimi dohodki se izredno težko preživljamo  
 7 - (zavrnitev)      
 8 - (ne vem)         
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F43  KONTROLNO VPRAŠANJE - GLEJ F4 IN OBKROŽI USTREZNO: 
 
1 - ANKETIRANEC/KA ŽIVI Z ZAKONCEM / PARTNERJEM/KO (šifra 01 pri F5) –––––– F44 
2 - NE ŽIVI Z ZAKONCEM / PARTNERJEM/KO  –––––––––––––––––– PRESKOK NA F52 
 
 
F44 KARTICA 69 Katera je najvišja stopnja izobrazbe, ki jo je dosegel vaš zakonec, 

partner/ka? 
  
00 - Brez šolske izobrazbe - oseba, ki nima dokončanega niti enega razreda OŠ, je brez šolske izobrazbe. Brez 

šolske izobrazbe so tudi osebe, ki imajo narejene 3 razrede osemletke ali manj oz. 5 razredov devetletke ali manj

01 - Nepopolna osnovnošolska izobrazba - osebe, ki imajo več kot 3 razrede osemletke, ali več kot 5 
razredov devetletke a niso dokončale OŠ oz. niso pridobile spričevala o končani OŠ. 

02 - Osnovnošolska izobrazba - osebe, ki imajo zaključenih vseh osem oz. devet razredov OŠ 
in so pridobile spričevalo o končani OŠ. 

03 - Nižja ali srednja poklicna izobrazba - osebe, ki so končale šolanje v 1- do 2,5-letnih programih za 
pridobitev nižje poklicne izobrazbe oz. osebe, ki se končale šolanje v 3-letnih programih za pridobitev srednje 
poklicne izobrazbe; certifikat o NPK. 

04 - Srednja strokovna izobrazba – osebe, ki so končale srednjo tehniško šolo oz. drugo strokovno izobrazbo, 
trajanje 4 ali 5 let, opravljena matura; tudi mojstrska oziroma delovodska ali poslovodska šola. 

05 - Srednja splošna izobrazba – osebe, ki so končale šolanje v gimnaziji ali strokovni gimnaziji, imajo 
maturitetno spričevalo.

06 - Višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba - osebe, ki so končale šolanje v 2- letnem 
programu višjega strokovnega izobraževanja na višji strokovni šoli.

07 - Visokošolska strokovna izobrazba - osebe, ki so končale šolanje v 3- letnem (izjemoma 4-letnem) 
dodiplomskem visokošolskem programu na visoki strokovni šoli, fakulteti ali akademiji; 1. bolonjska stopnja.

08 - Visokošolska univerzitetna izobrazba -  osebe, ki so končale šolanje v 4-letnem dodiplomskem 
univerzitetnem programu na fakulteti ali akademiji; tudi 1. bolonjska stopnja; običajno 4 leta+diploma. 

09 - Bolonjski magisterij - magisterij 2. bolonjske stopnje. 
10 - Specializacija - ki so končale šolanje v 1- do 2- letnem podiplomskem specialističnem študijskem programu in 

si bodo pridobile strokovni naziv specialist; običajno 1 leto.

11 - Magisterij - osebe ki so končale šolanje v 2- letnem podiplomskem magistrskem programu in so si pridobile 
znanstveni naslov magister znanosti oziroma magister umetnosti. V to stopnjo študija spada tudi študij MBA. V to 
kategorijo spadajo tudi osebe, ki so se šolale 5 ali 6 let po starem univerzitetnem programu (npr. študij medicine).

12 - Doktorat 
55 - (drugo) 
77 -  (zavrnitev)     
88 - (ne vem) 

 
 
F45a KARTICA 70 Kaj od naštetega opisuje delovno aktivnost zakonca / partnerja/ke v 

zadnjem tednu dni? Navedite vse ustrezne odgovore. ... Morda še kaj? 
 
  01 - opravlja plačano delo, tudi če je bil na dopustu (zaposlen/-a, 

samozaposlen/-a, dela za svoje družinsko podjetje)
 

02 - se izobražuje (tudi če je trenutno na šolskih počitnicah; gre za 
izobraževanje, ki ga ne plačuje delodajalec)

 

 03 - je nezaposlen/-a, aktivno je iskal/-a delo    
 04 - je nezaposlen/-a, ni aktivno iskal/-a dela   
 05 - trajno bolan/-na ali delovno nezmožen/-na    
 06 - upokojen/-a        
 08 - opravlja gospodinjska dela, skrbi za otroke ali druge osebe  
 09 - (drugo)         
 77 - (zavrnitev)      
 88 - (ne vem)  
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F45b  KONTROLNO VPRAŠANJE: 
1 - več kot ena obkrožena šifra pri F45a –––––––––  VPRAŠAJ F45c 
2 - le ena obkrožena šifra pri F45a    ––––––––––––  PRESKOK NA F45d 
 
 
F45c PONOVNO KARTICA 70 In kaj od naštetega najbolje opisuje delovno aktivnost  

zakonca / partnerja/ke v zadnjem tednu dni? Prosimo, navedite le en odgovor.  
 
 01 - opravlja plačano delo, tudi če je bil na dopustu (zaposlen/-a, 

samozaposlen/-a, dela za svoje družinsko podjetje)
 

02 - se izobražuje (tudi če je trenutno na šolskih počitnicah; gre za 
izobraževanje, ki ga ne plačuje delodajalec)

 

 03 - je nezaposlen/-a, aktivno je iskal/-a delo    
 04 - je nezaposlen/-a, ni aktivno iskal/-a dela    
 05 - trajno bolan/-na ali delovno nezmožen/-na   
 06 - upokojen/-a        
 08 - opravlja gospodinjska dela, skrbi za otroke ali druge osebe  
 09 - (drugo)         
 77 - (zavrnitev)      
 88 - (ne vem)  
 
 
F45d  KONTROLNO VPRAŠANJE: 
1 – PARTNER/KA IMA PLAČANO ZAPOSLITEV (F45a = 1) –––––––––  VPRAŠAJ F47 
2 – PARTNER/KA NIMA PLAČANE ZAPOSLITEV (F45a NI 1) –––––––––  VPRAŠAJ F46 
 
 
F46   Ali lahko še enkrat preverimo, ali je v zadnjem tednu dni opravil/-a kakšno delo  

za plačilo (uro ali več)? 
 

1 - da  
 2 - ne                   
 7 - (zavrnitev)  ––––––––––– PRESKOK NA F52  
 8 - (ne vem)      
 
 
VPRAŠAJ, ČE JE ODGOVOR NA VPRAŠANJE F45D = 1 ALI F46 = 1 
F47 Kakšen je naziv njegovega / njenega delovnega mesta? 
 
F48 Kakšno delo večinoma opravlja na svojem delovnem mestu? 
 
F49 Kakšno znanja ali kvalifikacije so potrebne za opravljanje tega dela? 
 
F50 Ali pri svoji poglavitni zaposlitvi... PREBERI… 
 

1 - dela za koga drugega   
 2 - je samozaposlen/-a   
 3 - dela v družinskem podjetju  
 7 - (zavrnitev)      
 8 - (ne vem)  
 
F51 Koliko ur na teden običajno dela, vključno s plačanimi ali neplačanimi nadurami? 
 

Vpišite število ur:   777 – (zavrnitev)  
888 - (ne vem) 
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ODGOVARJAJO VSI  
F52 KARTICA 71 Katera je najvišja stopnja izobrazbe, ki jo je dosegel vaš oče? 
 
00 - Brez šolske izobrazbe - oseba, ki nima dokončanega niti enega razreda OŠ, je brez šolske izobrazbe. Brez 

šolske izobrazbe so tudi osebe, ki imajo narejene 3 razrede osemletke ali manj oz. 5 razredov devetletke ali manj

01 - Nepopolna osnovnošolska izobrazba - osebe, ki imajo več kot 3 razrede osemletke, ali več kot 5 
razredov devetletke a niso dokončale OŠ oz. niso pridobile spričevala o končani OŠ. 

02 - Osnovnošolska izobrazba - osebe, ki imajo zaključenih vseh osem oz. devet razredov OŠ 
in so pridobile spričevalo o končani OŠ. 

03 - Nižja ali srednja poklicna izobrazba - osebe, ki so končale šolanje v 1- do 2,5-letnih programih za 
pridobitev nižje poklicne izobrazbe oz. osebe, ki se končale šolanje v 3-letnih programih za pridobitev srednje 
poklicne izobrazbe; certifikat o NPK. 

04 - Srednja strokovna izobrazba - osebe, ki so končale srednjo tehniško šolo oz. drugo strokovno izobrazbo, 
trajanje 4 ali 5 let, opravljena matura; tudi mojstrska oziroma delovodska ali poslovodska šola. 

05 - Srednja splošna izobrazba – osebe, ki so končale šolanje v gimnaziji ali strokovni gimnaziji, imajo 
maturitetno spričevalo.

06 - Višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba - osebe, ki so končale šolanje v 2- letnem 
programu višjega strokovnega izobraževanja na višji strokovni šoli.

07 - Visokošolska strokovna izobrazba - osebe, ki so končale šolanje v 3- letnem (izjemoma 4-letnem) 
dodiplomskem visokošolskem programu na visoki strokovni šoli, fakulteti ali akademiji; 1. bolonjska stopnja.

08 - Visokošolska univerzitetna izobrazba -  osebe, ki so končale šolanje v 4-letnem dodiplomskem 
univerzitetnem programu na fakulteti ali akademiji; tudi 1. bolonjska stopnja; običajno 4 leta+diploma. 

09 - Bolonjski magisterij - magisterij 2. bolonjske stopnje. 
10 - Specializacija - ki so končale šolanje v 1- do 2- letnem podiplomskem specialističnem študijskem programu in 

si bodo pridobile strokovni naziv specialist; običajno 1 leto.

11 - Magisterij - osebe ki so končale šolanje v 2- letnem podiplomskem magistrskem programu in so si pridobile 
znanstveni naslov magister znanosti oziroma magister umetnosti. V to stopnjo študija spada tudi študij MBA. V to 
kategorijo spadajo tudi osebe, ki so se šolale 5 ali 6 let po starem univerzitetnem programu (npr. študij medicine).

12 - Doktorat 
55 - (drugo) 
77 -  (zavrnitev)     
88 - (ne vem) 

 
 
F53 Ko ste bili stari 14 let, ali je vaš oče... 

1 -  delal za koga drugega    
2 -  bil je samozaposlen        

 3 -  ni bil zaposlen                   
 4 -  (ni bil prisoten / že umrl)     ––––––––––  PRESKOK NA F56                       
 7 - (zavrnitev)                         
 8 -  (ne vem)     
 
VPRAŠAJ, ČE JE ODGOVOR NA VPRAŠANJE F53 = 1, 2, 8 
F54 Kakšen je bil naziv njegovega delovnega mesta? 
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F55 KARTICA 72 Katera od stvari najbolje opisuje vrsto dela, ki ga je opravljal, ko ste imeli 
 14 let?  

ANKETAR/KA: Respondent/ka naj odgovor izbere sam/a. Če je potrebno, povejte, da ni 
»pravilnih« in »napačnih« odgovorov. Izbere naj kategorijo, za katero meni, da bi bila 
najprimernejša. 

 
 01 - strokovnjak ali tehnični poklic (zdravnik, učitelj, inženir, umetnik, 

računovodja) 
 

02 - višji uradniški poklic (bančnik, vodilni v večjem podjetju, visok državni 
uradnik, predstavnik sindikata) 

 

 03 - uradniški poklic (tajnik, uradnik, vodja pisarne, knjigovodja)  
 04 - trgovski poklic (vodja prodaje, trgovec, trgovski pomočnik, zavarovalniški 

agent) 
 

 05 - poklic v storitvenih dejavnostih (gostilničar, policist, natakar, oskrbnik, 
frizer, vojak) 

 

 06 - kvalificiran delavec (delovodja, mehanik, tiskar, orodjar, električar)  
 07 - polkvalificiran delavec (zidar, šofer, kovinar, tesar, klepar, pek)  
 08 - nekvalificiran delavec (delavec, nosač, nekvalificiran delavec v tovarni)  
 09 - kmetovalec (kmet, delavec na polju, šofer traktorja, ribič)  
 77 - (zavrnitev)      
 88 - (ne vem)  

 
 

ODGOVARJAJO VSI  
F56 KARTICA 73 Katera je najvišja stopnja izobrazbe, ki jo je dosegla vaša mama?  
 
00 - Brez šolske izobrazbe - oseba, ki nima dokončanega niti enega razreda OŠ, je brez šolske izobrazbe. Brez 

šolske izobrazbe so tudi osebe, ki imajo narejene 3 razrede osemletke ali manj oz. 5 razredov devetletke ali manj

01 - Nepopolna osnovnošolska izobrazba - osebe, ki imajo več kot 3 razrede osemletke, ali več kot 5 
razredov devetletke a niso dokončale OŠ oz. niso pridobile spričevala o končani OŠ. 

02 - Osnovnošolska izobrazba - osebe, ki imajo zaključenih vseh osem oz. devet razredov OŠ in so pridobile 
spričevalo o končani OŠ. 

03 - Nižja ali srednja poklicna izobrazba - osebe, ki so končale šolanje v 1- do 2,5-letnih programih za 
pridobitev nižje poklicne izobrazbe oz. osebe, ki se končale šolanje v 3-letnih programih za pridobitev srednje 
poklicne izobrazbe; certifikat o NPK. 

04 - Srednja strokovna izobrazba - osebe, ki so končale srednjo tehniško šolo oz. drugo strokovno izobrazbo, 
trajanje 4 ali 5 let, opravljena matura; tudi mojstrska oziroma delovodska ali poslovodska šola. 

05 - Srednja splošna izobrazba – osebe, ki so končale šolanje v gimnaziji ali strokovni gimnaziji, imajo 
maturitetno spričevalo.

06 - Višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba - osebe, ki so končale šolanje v 2- letnem 
programu višjega strokovnega izobraževanja na višji strokovni šoli.

07 - Visokošolska strokovna izobrazba - osebe, ki so končale šolanje v 3- letnem (izjemoma 4-letnem) 
dodiplomskem visokošolskem programu na visoki strokovni šoli, fakulteti ali akademiji; 1. bolonjska stopnja.

08 - Visokošolska univerzitetna izobrazba -  osebe, ki so končale šolanje v 4-letnem dodiplomskem 
univerzitetnem programu na fakulteti ali akademiji; tudi 1. bolonjska stopnjaj; običajno 4 leta+diploma. 

09 - Bolonjski magisterij - magisterij 2. bolonjske stopnje. 
10 - Specializacija - ki so končale šolanje v 1- do 2- letnem podiplomskem specialističnem študijskem programu in 

si bodo pridobile strokovni naziv specialist; običajno 1 leto.

11 - Magisterij - osebe ki so končale šolanje v 2- letnem podiplomskem magistrskem programu in so si pridobile 
znanstveni naslov magister znanosti oziroma magister umetnosti. V to stopnjo študija spada tudi študij MBA. V to 
kategorijo spadajo tudi osebe, ki so se šolale 5 ali 6 let po starem univerzitetnem programu (npr. študij medicine).

12 - Doktorat 
55 - (drugo) 
77 -  (zavrnitev)     
88 - (ne vem) 
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F57  Ko ste bili stari 14 let, ali je vaša mati... 
 

1 - delala za koga   
2 - bila je samozaposlena   

 3 - ni bila zaposlena     
 4 - (ni bila prisotna / že umrla)     –––––– PRESKOK NA F60  
 7 - (zavrnitev)  
 8 - (ne vem)     
 
VPRAŠAJ, ČE JE ODGOVOR NA VPRAŠANJE F57 = 1, 2, 8 
F58 Kakšen je bil naziv njenega delovnega mesta? 
 
F59 KARTICA 74 Katera od stvari najbolje opisuje vrsto dela, ki ga je opravljala, ko ste 
  imeli 14 let?  

ANKETAR/KA: Respondent/ka naj odgovor izbere sam/a. Če je potrebno, povejte, da ni 
»pravilnih« in »napačnih« odgovorov. Izbere naj kategorijo, za katero meni, da bi bila 
najprimernejša. 

 
 01 - strokovnjakinja ali tehnični poklic (zdravnica, učiteljica, inženirka, 

umetnica, računovodkinja) 
 

02 - višji uradniški poklic (bančnica, vodilna v večjem podjetju, visoka 
državna uradnica, predstavnica sindikata) 

 

 03 - uradniški poklic (tajnica, uradnica, vodja pisarne, knjigovodkinja)  
 04 - trgovski poklic (vodja prodaje, trgovka, trgovska pomočnica, 

zavarovalniška agentka) 
 

 05 - poklic v storitvenih dejavnostih (gostilničarka, policistka, natakarica, 
oskrbnica, frizerka, vojakinja) 

 

 06 - kvalificirana delavka (delovodkinja, mehaničarka, tiskarka, orodjarka, 
električarka) 

 

 07 - polkvalificirana delavka (zidarka, šoferka, kovinarka, tesarke, kleparka, 
pekarka) 

 

 08 - nekvalificirana delavka (delavka, nosačka, nekvalificirana delavka v 
tovarni) 

 

 09 - kmetovalka (kmetica, delavka na polju, šoferka traktorja, ribička)  
 77 - (zavrnitev)      
 88 - (ne vem)  
 
ODGOVARJAJO VSI  
F60 Ali ste se v zadnjih 12 mesecih udeležili kakšnega tečaja, predavanja ali konference, 

da bi izboljšali svoje znanje ali delovne veščine? 
 

1 - da   
 2 - ne   
 7 - (zavrnitev)      
 8 - (ne vem)   
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F61 KARTICA 75 Kako bi opisali svoj narodnostni izvor? Na kartici izberite največ dve 
možnosti, ki se vam zdita najbolj ustrezni. 
ANKETAR/KA: Označi največ dve možnosti. Če anketiranec/ka izbere več kot dve možnosti, 
ga/jo zaprosi, da izbere le dve. Če se anketiranec/ka ne more odločiti, označi prvi dve 
navedbi, ki ju je omenil. 

 ANKETAR/KA: (ena dodatna poizvedba) Še kateri?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  prva 
navedba 
prednikov 

druga 
navedba 
prednikov 

1 - Slovenec   
 2 - Italijan   
 3 - Rom   
 4 - Madžar   
 5 - Avstrijec   
 6 - Nemec   
 7 - Albanec   
 8 - Bošnjak   
 9 - Bolgar   
 10 - Hrvat   
 11 - Kosovar   
 12 - Makedonec   
 13 - Črnogorec   
 14 - Srb   
 15 - drugo, kaj____(VPIŠI NAJVEČ DVA 

ODGOVORA) 
  

 55 - (ni druge navedbe prednikov) ---  
 77 - (zavrnitev)   
 88 - (ne vem)   
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HF1 
KARTICA 76 Na kratko vam bomo opisali različne ljudi. Pomislite na vsakega izmed 
opisov in s pomočjo kartice povejte, koliko je oseba podobna vam. 
ANKETAR/KA: prilagodi obliko vprašanj spolu anketiranca     

 

  

zelo   
podoben/ 
podobna 

mi je 

podoben/ 
podobna 

mi je 

malo 
podoben/ 
podobna 

mi je 

čisto 
malo 

podoben/ 
podobna 

mi je 

ni  mi 
podoben/ 
podobna 

sploh 
mi ni  

podoben/ 
podobna 

(zavr
nitev

) 
(ne 

vem) 

A 
 
 
 

Zanj(o) je pomembno, da ima 
veliko novih zamisli in da je 
ustvarjalen(a). Stvari rad(a) 
počne na izviren način.     1 2 3 4 5 6 7 8 

B 
 
 

Zanj(o) je pomembno, da je 
premožen(a). Imeti želi veliko 
denarja in dragih  predmetov. 1 2 3 4 5 6 7 8 

C 
 
 
 
 

Zanj(o) je pomembno, da se 
vsakega na tem svetu 
obravnava enako. Verjame, 
da mora imeti vsakdo v 
življenju enake možnosti 1 2 3 4 5 6 7 8 

D 
 
 
 

Zanj(o) je pomembno, da 
pokaže svoje sposobnosti. 
Rad(a) vidi, da ljudje 
občudujejo to, kar počne.          1 2 3 4 5 6 7 8 

E 
 
 
 

Zanj(o) je pomembno, da živi v 
varnem okolju. Izogiba se 
vsemu, kar bi njegovo / njeno 
varnost lahko ogrozilo.              1 2 3 4 5 6 7 8 

F 
 
 
 
 

Rad(a) ima presenečenja in 
skuša vedno početi kaj 
novega. Zdi se mu/ji 
pomembno, da v življenju 
počne čim več različnih stvari.  1 2 3 4 5 6 7 8 

G 
 
 
 
 
 

Verjame, da bi morali ljudje  
narediti to, kar jim ukažejo.  
Meni, da bi morali ljudje 
spoštovati pravila ves čas, 
tudi takrat, ko jih nihče ne 
opazuje.    1 2 3 4 5 6 7 8 

H 
 
 
 
 

Zanj(o) je pomembno, da 
posluša ljudi, ki so drugačni od 
njega/nje. Tudi če se z njimi ne 
strinja, jih še vedno poskuša 
razumeti.      1 2 3 4 5 6 7 8 

I 
 
 

Zanj(o) je pomembno biti 
spoštljiv in skromen. Ne želi 
vzbujati pozornosti.            1 2 3 4 5 6 7 8 

J 
 

Zanj(o) je pomembno, da se  
ima dobro. Rad(a) se razvaja. 1 2 3 4 5 6 7 8 

K 
 
 
 

Zanj(o) je pomembno, da  
sam(a) odloča o tem, kaj počne
Rad(a) je svoboden(a) in 
neodvisen(a) od drugih.            1 2 3 4 5 6 7 8 
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zelo   
podoben/ 
podobna 

mi je 

podoben/ 
podobna 

mi je 

malo 
podoben/ 
podobna 

mi je 

čisto 
malo 

podoben/ 
podobna 

mi je 

ni  mi 
podoben/ 
podobna 

sploh 
mi ni  

podoben/ 
podobna 

(zav
rnite

v) 
(ne 
vem 

L 
 
 
 

Zanj(o) je zelo pomembno,  
da pomaga  ljudem okrog 
sebe. Hoče poskrbeti za 
njihovo blagostanje.                  1 2 3 4 5 6 7 8 

M 
 
 
 

Zanj(o) je pomembno, da je 
zelo  uspešen(a). Upa, da 
bodo drugi cenili njegove/ 
njene dosežke.            1 2 3 4 5 6 7 8 

N 
 
 
 
 

Zanj(o) je pomembno, da mu/ 
ji država zagotavlja varnost 
pred grožnjami. Želi si močno 
državo, ki bo lahko zaščitila 
svoje državljane.       1 2 3 4 5 6 7 8 

O 
 
 

Išče pustolovščine in rad(a) 
tvega. Imeti želi vznemirljivo 
življenje.    1 2 3 4 5 6 7 8 

P 
 
 
 
 

Zanj(o) je pomembno, da se 
vedno spodobno obnaša. Ne 
želi narediti česa takega, kar 
bi drugi označili kot 
neprimerno.                               1 2 3 4 5 6 7 8 

Q 
 
 
 

Zanj(o) je pomembno, da si 
pridobi spoštovanje drugih. 
Rad(a) vidi, da ljudje storijo 
to, kar reče.      1 2 3 4 5 6 7 8 

R 
 
 

Zanj(o) je pomembno, da je 
vdan(a) svojim prijateljem. 
Rad(a) se razdaja bližnjim.        1 2 3 4 5 6 7 8 

S 
 
 
 

Močno je prepričan(a), da bi 
morali ljudje skrbeti za 
naravo. Skrb za okolje ima 
zanj(o) velik pomen.         1 2 3 4 5 6 7 8 

T 
 
 
 

Tradicija je zanj(o) 
pomembna. Skuša se ravnati 
po ustaljenih običajih  svoje 
družine in vere.           1 2 3 4 5 6 7 8 

U 
 
 
 

Išče priložnosti, da bi se 
zabaval(a). Zanj(o) je 
pomembno, da počne stvari, 
v katerih uživa.       1 2 3 4 5 6 7 8 
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NAKLJUČNI RAČUNALNIŠKI IZBOR OSEBE  (PRESKOK)  

 
 
VPRAŠAJ, ČE KODA IF1 = 1 
 

BLOK A 
 
Da bi v prihodnje izboljšali kakovost naših raziskav, vam bomo na koncu zastavili še nekaj 
podobnih vprašanj. Prosimo vas, da se ne trudite spomniti, kako ste odgovorili prej. 
Vprašanja jemljite kot povsem nova. 
 
Ljudje iz drugih držav prihajajo živet v Slovenijo iz različnih razlogov. Nekateri imajo tu svoje 
prednike. Drugi prihajajo sem zaradi dela ali zato, da se pridružijo svojim družinam. Tretji 
pridejo, ker jim tam, kjer so doma, grozi nevarnost. Postavili vam bomo nekaj vprašanj v 
zvezi s tem.  
 
IF2  KARTICA 77 Kako pomembno bi po vašem mnenju moralo biti to, da ima dobro 
 izobrazbo, pri odločanju o tem, ali se lahko nekdo, ki je bil rojen in je odraščal in živel 
 drugje, priseli v Slovenijo? 
 

 sploh ni 
pomembno 

    izredno 
pomembno 

(zavrni
tev) 

(ne 
vem)

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 
 
IF3  KARTICA 78 Kako pomembno bi po vašem mnenju moralo biti to, da prihaja iz 
 krščanskega okolja, pri odločanju o tem, ali se lahko nekdo, ki je bil rojen in je 
 odraščal in živel drugje, priseli v Slovenijo? 
 

 sploh ni 
pomembno 

    izredno 
pomembno 

(zavrni
tev) 

(ne 
vem)

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 
 
IF4  KARTICA 79 Kako pomembno bi po vašem mnenju moralo biti to, da je usposobljen za 
 take delovne veščine, ki jih Slovenija potrebuje, pri odločanju o tem, ali se lahko 
 nekdo, ki je bil rojen in je odraščal in živel drugje, priseli v Slovenijo? 
 

 sploh ni 
pomembno 

    izredno 
pomembno 

(zavrni
tev) 

(ne 
vem)

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 
 
ANKETAR/KA IZPOLNI ŠE POGLAVJE J 

IF1 ANKETARSKE KODA:  IZBOR OSEBE - ENAK KOT PRI C32  
 

                SKUPINA 1  1 POJDI NA UVOD PRED IF2 

                SKUPINA 2 2 POJDI NA UVOD PRED IF5 

SKUPINA 3 3 POJDI NA UVOD PRED IF8 
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VPRAŠAJ, ČE KODA IF1 = 2 
 

BLOK B 
 
Da bi v prihodnje izboljšali kakovost naših raziskav, vam bomo na koncu zastavili še nekaj 
podobnih vprašanj. Prosimo vas, da se ne trudite spomniti, kako ste odgovorili prej. 
Vprašanja jemljite kot povsem nova. 
 
Ljudje iz drugih držav prihajajo živet v Slovenijo iz različnih razlogov. Nekateri imajo tu svoje 
prednike. Drugi prihajajo sem zaradi dela ali zato, da se pridružijo svojim družinam. Tretji 
pridejo, ker jim tam, kjer so doma, grozi nevarnost. Postavili vam bomo nekaj vprašanj v 
zvezi s tem.  
 
KARTICA 80 Kako pomembna bi morala biti vsaka od naslednjih stvari pri odločanju o tem, 
ali se lahko nekdo, ki je bil rojen in je odraščal in živel drugje, priseli v Slovenijo. Najprej, 
kako pomembno je …  
 
PREBERI… 
 
  sploh ni 

pomembno   
zelo  

pomembno 
(zavr
nitev) 

(ne 
vem) 

IF5 
 

… da ima dobro 
izobrazbo? 0 1 2 3 4 5 7 8 

IF6 ... da prihaja iz 
krščanskega 
okolja?   0 1 2 3 4 5 7 8 

IF7 … da je 
usposobljen za 
take delovne 
veščine, ki jih 
Slovenija 
potrebuje?          0 1 2 3 4 5 7 8 

 
ANKETAR/KA IZPOLNI ŠE POGLAVJE J 
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VPRAŠAJ, ČE KODA IF1 = 3 
 

BLOK C 
 
Da bi v prihodnje izboljšali kakovost naših raziskav, vam bomo na koncu zastavili še nekaj 
podobnih vprašanj. Prosimo vas, da se ne trudite spomniti, kako ste odgovorili prej. 
Vprašanja jemljite kot povsem nova. 
 
Ljudje iz drugih držav prihajajo živet v Slovenijo iz različnih razlogov. Nekateri imajo tu svoje 
prednike. Drugi prihajajo sem zaradi dela ali zato, da se pridružijo svojim družinam. Tretji 
pridejo, ker jim tam, kjer so doma, grozi nevarnost. Postavili vam bomo nekaj vprašanj v 
zvezi s tem.  
 
KARTICA 81 Kako pomembna bi morala biti vsaka od naslednjih stvari pri odločanju o tem, 
ali se lahko nekdo, ki je bil rojen in je odraščal in živel drugje, priseli v Slovenijo. 
Najprej, kako pomembno je … 
 
PREBERI... 
 

  sploh ni  
pomembno 

   izredno 
 pomembno 

(zavrni
tev) 

(ne 
vem)

IF8 
 

… da ima dobro 
izobrazbo? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

IF9 
 
 

... da prihaja iz 
krščanskega 
okolja?   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

IF10 
 
 

… da je 
usposobljen za 
take delovne 
veščine, ki jih 
Slovenija 
potrebuje?          00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
 
ANKETAR/KA IZPOLNI ŠE POGLAVJE J 
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IZPOLNI ANKETAR/KA: 

 
J1 Kako pogosto je anketiranec/ka spraševal/a za pojasnila pri posameznih vprašanjih? 
 

1 - nikoli  
2 - skoraj nikoli  
3 - vsake toliko časa  
4 - pogosto  
5 - zelo pogosto  

 8 - ne vem  
 
J2 Kako pogosto ste imeli občutek, da je anketiranec/ka nerad/a odgovarjal/a na nekatera  

vprašanja? 
 

1 - nikoli  
2 - skoraj nikoli  
3 - vsake toliko časa  
4 - pogosto  
5 - zelo pogosto  

 8 - ne vem  
 
J3 Kako pogosto ste imeli občutek, da se je anketiranec/ka trudil/a odgovarjati po svojih  

najboljših močeh? 
 

1 - nikoli  
2 - skoraj nikoli  
3 - vsake toliko časa  
4 - pogosto  
5 - zelo pogosto  

 8 - ne vem  
 
J4 Kako pogosto ste imeli občutek, da je anketiranec/ka razumel/a vprašanja?  
 

1 - nikoli  
2 - skoraj nikoli  
3 - vsake toliko časa  
4 - pogosto  
5 - zelo pogosto  

 8 - ne vem  
 

 
J5 Ali je bil prisoten še kdo, ki se je vmešaval v potek ankete? 

 
1 - da  

 2 - ne  ––––––––– POJDITE NA J6a  
 

J6 Kdo je bil to? Obkrožite vse ustrezne odgovore.  
 

1 - zakonec / partner/ka  
2 - sin / hči  
3 - mama / oče / tast / tašča   
4 - drug sorodnik/ica   
5 - nekdo, ki ni sorodnik/ica  

 8 - ne vem  
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J6a V kolikšni meri je anketiranec/ka uporabljal/a pokazne kartice? 
 

1 - anketiranec/ka je uporabljal/a vse potrebne pokazne kartice  
2 - anketiranec/ka je uporabljal/a le nekatere od pokaznih kartic  
3 - anketiranec/ka je zavrnil/a; ni bil/a sposoben/na uporabljati kartic  

 8 - ne vem  
 
 
J9 ANKETAR/KA: Prosimo, zapiši morebitne dodatne komentarje v zvezi s potekom tega 
 intervjuja 
 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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