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A1  Prosimo ocenite, koliko časa na dan gledate televizijo na običajen dan v tednu? 
 

00 - sploh nič             3.7 
01 - manj kot ½ ure        10.5 
02 - od ½ ure do 1 ure        25.0 
03 - več kot 1 uro do 1½ ure       14.9 
04 - več kot 1½ ure, do 2 uri       17.5 
05 - več kot 2 uri do 2½ uri                        11.0 
06 - več kot 2½ uri do 3 ure         7.8 
07 - več kot 3 ure          9.2 
88 - (ne vem)                                       0.3 

___________________________________________________________________________ 
 PRESKOK (A1=01-88; n=1391) 
A2 Ponovno povejte za običajen dan v tednu, koliko od časa, ki ga porabite za  

gledanje televizije, gledate poročila ali oddaje s politično tematiko oziroma  
tematiko aktualnih dogodkov? 

 
 00 - sploh nič           9.0  

01 - manj kot ½ ure        37.0 
02 - od ½ ure do 1 ure        38.7 
03 - več kot 1 uro do 1½ ure         9.6 
04 - več kot 1½ ure, do 2 uri        3.7 
05 - več kot 2 uri do 2½ uri         0.8 
06 - več kot 2½ uri do 3 ure        0.6 
07 - več kot 3 ure         0.5 
88 - (ne vem)                                      0.1 

___________________________________________________________________________ 
A3 Koliko časa na dan poslušate radio na običajen dan v tednu? 
 

00 - sploh nič                                         11.1  
01 - manj kot ½ ure        16.4 
02 - od ½ ure do 1 ure        17.3 
03 - več kot 1 uro do 1½ ure        7.2 
04 - več kot 1½ ure, do 2 uri         6.3 
05 - več kot 2 uri do 2½ uri                          6.2 
06 - več kot 2½ uri do 3 ure         4.9 
07 - več kot 3 ure        30.4 
88 - (ne vem)                                        0.2 

___________________________________________________________________________ 
 PRESKOK (A3=01-88; n=1313) 
A4 In koliko časa na običajen dan v tednu na radiu poslušate poročila ali oddaje s 

politično tematiko, oziroma tematiko aktualnih dogodkov? 
 
00 - sploh nič         23.0  
01 - manj kot ½ ure        42.0 
02 - od ½ ure do 1 ure        21.6 
03 - več kot 1 uro do 1½ ure         6.5 
04 - več kot 1½ ure, do 2 uri         1.9 
05 - več kot 2 uri do 2½ uri         2.2 
06 - več kot 2½ uri do 3 ure          0.7 
07 - več kot 3 ure          2.1 
88 - (ne vem)                                       0.1 
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A5 Koliko časa na dan berete časopise na običajen dan v tednu? 
 
00 - sploh nič                                         15.6 
01 - manj kot ½ ure        43.1 
02 - od ½ ure do 1 ure        29.3 
03 - več kot 1 uro do 1½ ure         6.6 
04 - več kot 1½ ure do 2 uri         3.2 
05 - več kot 2 uri do 2½ uri                          1.0 
06 - več kot 2½ uri do 3 ure         0.2 
07 - več kot 3 ure          0.7 
88 - (ne vem)                                       0.3 

___________________________________________________________________________ 
 PRESKOK (A5=01-88; n=1250) 
A6 In koliko tega časa porabite za branje o politiki oziroma aktualnih dogodkih? 

 
00 - sploh nič         29.7 
01 - manj kot ½ ure        56.1 
02 - od ½ ure do 1 ure        11.1 
03 - več kot 1 uro do 1½ ure         2.0 
04 - več kot 1½ ure, do 2 uri         0.6 
05 - več kot 2 uri do 2½ uri         0.3 
06 - več kot 2½ uri do 3 ure         0.1 
07 - več kot 3 ure          0.2 
88 - (ne vem)                                    0.0 

___________________________________________________________________________ 
A7 Kako pogosto za osebno rabo uporabljate internet - svetovni splet ali elektronsko  

pošto - bodisi doma, bodisi v službi? 
 
00 - doma in v službi nima dostopa      18.7 
01 - nikoli         37.2 
02 - manj kot enkrat mesečno         3.0 
03 - enkrat mesečno          2.1 
04 - nekajkrat mesečno         5.2 
05 - enkrat tedensko          4.2 
06 - večkrat tedensko        11.4 
07 - vsak dan         18.0 
88 - (ne vem)           0.2 

___________________________________________________________________________ 
A8 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                                                                                     večini ljudi       (ne 
zelo previden                                           lahko zaupamo     vem) 
00        01        02        03        04        05        06        07        08        09         10  88 

           9.6      7.2     11.2       13.5      9.6      21.0      7.6      10.3      7.4       1.5         0.9     0.3 
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A9 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                                                                          večina bi skušala        (ne 
skušala izkoristiti                                                                   ravnati  pošteno      vem) 
00        01        02        03        04        05        06        07        08        09         10   88 

          5.8       4.4       9.2       11.4      8.6       25.7     7.6      11.1     10.8      2.7        2.0       0.7 
 
 
A10 Kaj bi rekli, ali so ljudje večinoma pripravljeni pomagati drugim ali pa večinoma  

gledajo predvsem nase? 
 
           večinoma                            večinoma so  
           gledajo                                                                                  pripravljeni      (ne 
           predvsem nase                                                                        pomagati drugim     vem) 

00        01        02        03        04        05        06        07        08        09         10   88 
          6.9        5.8      11.8    13.0       8.8      24.0      8.0      10.4      7.6       1.6         1.3       0.7 
 
___________________________________________________________________________ 
ZDAJ VAM BOMO ZASTAVILI NEKAJ VPRAŠANJ O VLADI IN POLITIKI  
NA SPLOH 
 
B1  Kaj bi rekli, koliko se zanimate za politiko?   

 
1 - zelo se zanimam          5.5 
2 - še kar se zanimam        36.1 
3 - komaj kaj se zanimam       38.4 
4 - sploh se ne zanimam       19.9 
8 - (ne vem)            0.1 
 

___________________________________________________________________________ 
B2 Kako pogosto se vam zdi politika tako zapletena, da pravzaprav ne razumete, kaj  

se dogaja? 
 
1 - nikoli           6.8 
2 - zelo redko         18.0 
3 - občasno          35.9 
4 - pogosto         24.1 
5 - zelo pogosto        12.5 
8 - (ne vem)            2.7 
 

___________________________________________________________________________ 
B3  Kako težko ali lahko si vi osebno ustvarite mnenje o različnih političnih  

vprašanjih? 
 
1 - zelo težko           7.7 
2 - težko         22.9 
3 - niti težko, niti lahko       40.6 
4 - lahko         19.8 
5 - zelo lahko           4.5 
8 - (ne vem)            4.4 

 
___________________________________________________________________________ 
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Prosim, da s pomočjo lestvice od 00-10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od 
naslednjih ustanov. 00 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem 
zaupate. Najprej.. 
        sploh ne                                                                        povsem    (ne 
                                         zaupam                                                         zaupam  vem) 
                                          0        1         2       3        4       5       6       7      8       9       10       88 
B4   državnemu zboru     8.4    6.1    10.1   15.2   10.3   22.8   6.0   8.4   6.3    1.2     1.4     3.8       
B5    pravnemu sistemu  10.5    7.2    13.1   15.2     9.0   18.0   6.9   7.4   5.3    1.9     1.0     4.6  
B6    policiji                      7.1    5.2      8.8   11.6     9.2   20.7   8.4 10.0   9.6    3.5     3.1     2.9             
B7    politikom               14.6   10.1    16.5   16.2   10.0   18.7   4.8   3.8   1.5    0.5     0.4     3.1       
B8    političnim  
         strankam                12.8     9.2    15.5   18.4    9.7   19.3   5.7   3.4    1.5    0.5    0.5     3.5   
B9    Evropskemu  
 parlament                 5.8     4.9      8.8   10.3    8.3   20.0   8.3   9.6    7.5    2.3    0.8   13.5 
B10  Združenim  
         narodom                   8.6     5.2      8.3     9.6    9.0   17.8   7.5   9.3    9.3    3.0    2.4   10.2 
 
B11 Danes je običajno, da se nekateri ljudje iz takšnih ali drugačnih razlogov ne  

udeležujejo volitev. Ali ste se vi udeležili nedavnih volitev v Državni zbor 
3. oktobra letos? 
 
1 - da               65.2 
2 - ne            30.0 
3 - nisem imel(a) volilne pravice            4.4 
8 - (ne vem)               0.4 
 
PRESKOK (B11=01; n=942) 

B12 Za katero stranko oz. kandidata katere stranke ste glasovali na volitvah za  
državni zbor 3. oktobra 2004? 
 

    01 - Slovensko demokratsko stranko (SDS)        29.0  
 02 - Liberalno demokracijo Slovenije (LDS)     19.0 
      03 - Združeno listo socialnih demokratov (ZLSD)            9.7 
      04 - Novo Slovenijo (NSI)             5.0 
      05 - Slovensko ljudsko stranko(SLS)              3.1 
      06 - Slovensko nacionalno stranko(SNS)             4.1 
      07 - Demokratično stranko upokojencev Slovenije (DESUS)     4.2 
 08 - drugo stranko           4.6 
 77 - (ne želi odgovoriti)       18.8 
 88 - (ne vem)            2.5 
___________________________________________________________________________ 
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.. 
 
         da ne  (ne vem) 
          1  2        8 
B13  stopili v stik s politikom ali predstavnikom državne  
         ali občinske oblasti       11.2    88.0          0.7 
B14  delovali v politični stranki ali skupini aktivistov    3.0    96.2          0.9   
B15  delovali v kakšni drugi politični organizaciji ali zvezi     1.7    97.6          0.7 
B16  nosili značko ali nalepko v podporo neki politični akciji   1.9    97.3          0.8 
 



 

 

 

7

         da ne  (ne vem) 
          1  2        8 
B17  podpisali peticijo                                         5.7     93.6            0.7 
B18  se udeležili zakonitih demonstracij                        1.6     97.7            0.7 
B19  bojkotirali določene izdelke                               2.1     97.2            0.7 
 
 
B20a Ali je kakšna politična stranka, ki se ji čutite bližje kot drugim strankam? 
 

1 - da           35.6 
2 - ne                                        61.2 
8 - (ne vem)                3.1 

___________________________________________________________________________ 
 
 PRESKOK (B20a=01; n=516) 
B20b Katera stranka je to? 
 
 01 - Slovenska demokratska stranka (SDS)        31.6  
 02 - Liberalna demokracija Slovenije (LDS)     20.2 
      03 - Združena lista socialnih demokratov (ZLSD)          14.0 
      04 - Nova Slovenija (NSI)                                          7.6                       
      05 - Slovenska ljudska stranka (SLS)                              2.9                 
            06 - Slovenska nacionalna stranka (SNS)             6.4 
      07 - Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS)    2.7  
 08 - druga stranka          4.8 
 77 - (ne želi odgovoriti)             8.9 
 88 - (ne vem)             1.0 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 PRESKOK (B20b=01-08; n=472) 
B20c Kako blizu se čutite tej stranki? Se ji čutite... 
 

1 - zelo blizu         10.4 
2 - blizu         56.6 
3 - ne preveč blizu        29.0 
4 - sploh ne blizu          2.3 
8 - (ne vem)            1.7 

___________________________________________________________________________ 
 
B21 Ali ste član kakšne politične stranke 
 

1 - da            3.5 
2 - ne          96.3 
8 - (ne vem)             0.3 

___________________________________________________________________________ 
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 PRESKOK (B21=01; n=53) 
B22 Katera stranka je to? 
 
    01 - Slovenska demokratska stranka (SDS)        28.3  
 02 - Liberalna demokracija Slovenije (LDS)     11.3 
      03 - Združena lista socialnih demokratov (ZLSD)          24.5 
      04 - Nova Slovenija (NSI)           11.3 
      05 - Slovenska ljudska stranka (SLS)            9.4 
      06 - Slovenska nacionalna stranka (SNS)             1.9 
      07 - Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS)    5.7 
 08 - druga stranka            3.8 
 77 - (ne želi odgovoriti)         0.0 
 88 - (ne vem)           3.8 
___________________________________________________________________________ 
 
B23    V politiki se včasih govori o levici in desnici. Kam bi vi uvrstili sami sebe  
           na lestvici  od 00 do 10, kjer pomeni 00 levico in 10 desnico? 
                                                                                                                                             (ne 

levo                         desno     vem) 
00      01        02        03        04       05        06        07        08        09         10        88 

           3.8     2.4       3.4       5.1       6.0      30.7     4.6       5.1       4.9       2.4        3.4       28.3 
 
B24 V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem? Prosim, izberite  
  ustrezno vrednost na lestvici od 00 do 10, pri čemer pomeni 00, da ste izredno  
  nezadovoljni, 10 pa, da ste izredno zadovoljni. 
 

izredno                     izredno     (ne 
nezadovoljen                zadovoljen    vem) 
00       01        02        03        04       05        06        07        08        09         10        88 

           1.0      1.5       1.4       2.4       2.8     19.3      8.4      16.8      24.2    12.3       9.7       0.2 
___________________________________________________________________________ 
B25     Kako zadovoljni ste na splošno s sedanjim  gospodarskim stanjem v Sloveniji? 

Prosimo, uporabite enako lestvico.  
 
izredno                     izredno     (ne 
nezadovoljen                zadovoljen    vem) 
00       01        02        03        04       05        06        07        08        09         10        88 

           4.2      3.5       9.8      15.3      11.4    21.4     14.0     10.7     5.1       1.1         0.6       2.7 
___________________________________________________________________________ 
B26     Kako zadovoljni ste s sedanjo slovensko vlado, s tem, kako opravlja svoje delo? 

Prosimo, uporabite enako lestvico. 
 
izredno                     izredno     (ne 
nezadovoljen                zadovoljen    vem) 
00       01        02        03        04       05        06        07        08        09         10        88 

           6.5      3.5       8.8       12.3     13.6    22.8     10.7     7.4       4.9      1.0         1.2       7.2 
___________________________________________________________________________ 
B27     Kako zadovoljni ste na splošno z delovanjem demokracije v Sloveniji? 
 

izredno                     izredno     (ne 
nezadovoljen                zadovoljen    vem) 
00       01        02        03        04       05        06        07        08        09         10        88 

          4.7       3.4       9.2       11.9     12.2    24.8      9.8      10.2      5.7       1.1        1.2      5.8 
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B28     Kakšno je po vašem mnenju splošno stanje šolstva danes v Sloveniji? 
 

izredno                     izredno       (ne 
slabo                                   dobro       vem) 
00       01        02        03        04       05        06        07        08        09         10        88 

           3.3      2.9       6.1      11.7     11.4     21.0     10.3     12.8      9.8       2.6       1.5        6.5 
___________________________________________________________________________ 
 
B29     In kakšno je po vašem mnenju splošno stanje zdravstva danes v Sloveniji? 
 

izredno                     izredno       (ne 
slabo                                   dobro       vem) 
00       01        02        03        04       05        06        07        08        09         10        88 

           3.5       5.3       8.4      12.1    11.9     17.5     13.2     12.9      9.4       2.3        2.5       1.0 
___________________________________________________________________________ 
 
Prosim povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev? 
 
                   niti 
             soglašam, 
                     močno                   niti ne            ne           sploh ne    (ne 
                     soglašam  soglašam   soglašam     soglašam   soglašam  vem) 
                                                            1                2               3                  4                5            8 
B30  Vlada bi morala sprejeti  
         ukrepe za zmanjšanje razlik  
         v dohodkih med ljudmi.          41.1           42.6           9.1                4.2            1.2         1.8 
B31  Homoseksualci in lezbijke       
         morajo imeti svobodo, da 
         si uredijo življenje po  
         lastnih željah.           14.9           36.2         21.6              12.7            8.1         6.4 
B32  Politične stranke, katerih cilj   
         je odprava demokracije, 
         je potrebno prepovedati.         15.9           27.7         22.7              19.6            5.1         8.9 
B33  Lahko smo prepričani, da          
         bo moderna znanost rešila  
         probleme v zvezi z okoljem.    4.9            23.3        27.1               30.1           8.7         5.9 
 
 
B34 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 spodnje lestvice. 

 
poenotenje je                 poenotenja          (ne 
šlo že predaleč                        je še premalo        vem) 
00      01       02       03       04      05       06       07       08       09         10          88 

           1.0     0.9      3.9      6.4       6.5    25.2     8.5     11.8    12.1     4.8        4.6       14.3 
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Zdaj pa nekaj vprašanj o ljudeh iz drugih držav, ki prihajajo živet v Slovenijo. 
 
B35 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      14.9 
 2 - nekaterim naj dovoli        47.9 
 3 - zelo redkim naj dovoli        24.5 
 4 - nikomur naj ne dovoli          9.5 
 8 - (ne vem)           3.2 
___________________________________________________________________________ 
B36 Kaj pa ljudje z drugačnim narodnostnim izvorom, kot ga ima večina  

prebivalcev Slovenije?  
 
 1 - mnogim naj dovoli priselitev      11.4 
 2 - nekaterim naj dovoli       43.4 
 3 - zelo redkim naj dovoli       29.2 
 4 - nikomur naj ne dovoli       12.6 
 8 - (ne vem)           3.4 
 
B37 In v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi iz revnejših držav  

zunaj Evrope?  
 
 1 - mnogim naj dovoli priselitev        8.9 
 2 - nekaterim naj dovoli       41.1 
 3 - zelo redkim naj dovoli       31.2 
 4 - nikomur naj ne dovoli       15.4 
 8 - (ne vem)           3.5 
___________________________________________________________________________ 
B38 Ali menite, da je v splošnem dobro ali slabo za slovensko gospodarstvo, da 

prihajajo živet k nam priseljenci iz drugih držav? 
 

slabo za                                                                                     dobro za         (ne 
gospodarstvo                                                 gospodarstvo      vem) 
00      01       02       03       04      05       06       07       08       09         10         88 

           7.1     6.7     10.2     13.1    8.7     25.9     7.3      8.0      5.8     1.6        1.1         4.4  
 ___________________________________________________________________________ 
 
B39 Ali menite, da je kulturno življenje v Sloveniji zaradi priseljencev v splošnem 

ogroženo ali obogateno? 
 
 kulturno življenje                 kulturno življenje        (ne 

je ogroženo                                                   je obogateno       vem) 
  00      01       02       03       04      05       06       07       08       09         10         88 
           3.4     4.3       6.7     10.0     8.0   26.8      9.0    11.0     9.2      2.8        2.8         5.8 
___________________________________________________________________________ 
B40 Ali menite, da je Slovenija zaradi priseljencev iz drugih držav postala slabša ali 

boljša dežela za bivanje?  
  
 slabša dežela                  boljša dežela        (ne 

za bivanje                                                        za bivanje       vem) 
  00      01       02       03       04      05       06       07       08       09         10         88 
          3.4      4.1      9.0      11.1     9.4    31.8    9.4       7.1      5.6     1.0        1.6         6.6 
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ZDAJ PA VAM BOMO ZASTAVILI NEKAJ VPRAŠANJ O VAS IN VAŠEM 
ŽIVLJENJU 
 
C1  V celoti gledano, kako srečni bi rekli, da ste? Prosimo izberite ustrezno vrednost na  
       lestvici od 00 do 10. 

zelo                    zelo       (ne 
nesrečen                   srečen      vem) 
00      01       02       03       04      05       06       07       08       09         10         88 

           0.6     0.3      1.0      2.2      2.4     15.9    9.9      16.0   25.8    14.5       10.7       0.6 
___________________________________________________________________________ 
C2 Prosim ocenite, kako pogosto se iz družabnih razlogov dobivate s prijatelji,  

sorodniki ali kolegi z dela? 
 

01 - nikoli           1.7 
02 - manj kot enkrat na mesec        9.4 
03 - enkrat na mesec         12.2 
04 - nekajkrat na mesec        21.4 
05 - enkrat na teden         18.1 
06 - večkrat na teden         24.4 
07 - vsak dan         12.5 
88 - (ne vem)           0.3 

 
C3 Ali imate koga, s katerim se lahko pogovorite o intimnih in osebnih stvareh? 
 

1 - da           90.4 
2 - ne            8.5 
8 - (ne vem)           1.1 

___________________________________________________________________________ 
C4 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        9.8 
2 - manj kot večina drugih       26.4 
3 - približno enako        45.8 
4 - več kot večina drugih        14.6 
5 - precej več kot večina drugih        2.6 
8 - (ne vem)           0.7 

___________________________________________________________________________ 
C5 Ste bili vi ali kdo od članov vašega gospodinjstva v zadnjih petih letih žrtev vloma 

ali fizičnega napada? 
 

1 - da          11.8 
2 - ne          87.9 
8 - (ne vem)           0.3 

___________________________________________________________________________ 
C6 Kako varno se počutite (bi se počutili), kadar zvečer hodite (ali bi hodili) sami po 

vaši soseski? 
  

1 - zelo varno         28.3 
2 - varno         61.0 
3 - ogroženo           8.5 
4 - zelo ogroženo           1.0 
8 - (ne vem)           1.2 
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C7 Kako bi na splošno ocenili vaše zdravje? Bi rekli, da je…  
 

1 - zelo dobro         15.2 
2 - dobro         38.9 
3 - zadovoljivo        33.8 
4 - slabo         10.2 
5 - zelo slabo           1.8 
8 - (ne vem)           0.2 

___________________________________________________________________________ 
C8 Ali vas pri vaših vsakdanjih opravilih kakorkoli ovira kakšna kronična bolezen, 

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

1 - da, precej            9.4 
2 - da, do neke mere        24.2 
3 - ne          66.1 
8 - (ne vem)          0.4 

 
C9 Ali se imate za pripadnika kakšne religije ali veroizpovedi? 
 

1 - da          53.3 
2 - ne                                         45.8 
8 - (ne vem)                                           0.9 

___________________________________________________________________________ 
 PRESKOK (C9=01; n=769) 
C10 Katere?  
 

01 - krščanske (splošno)       47.9 
02 - rimskokatoliške        45.8 
04 - pravoslavne          2.1 
05 - protestantske          2.6 
14 - druge krščanske                                                        0.3 

 18 - vzhodnjaške (hinduizem, budizem)       0.0 
19 - judovske           0.0 

 20 - muslimanske          1.3 
 21 - druge nekrščanske         0.1 
___________________________________________________________________________ 
 
 PRESKOK (C9=02,08; n=715) 
C11 Ali ste se kdaj v preteklosti čutili pripadnika kakšne religije ali verske skupnosti? 
 

1 - da          16.2  
2 - ne          82.9 
8 - (ne vem)              0.8 

___________________________________________________________________________ 
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 PRESKOK (C11=01; n=118) 
C12 Katere?  
 

01 - krščanske (splošno)       52.5 
   02 - rimskokatoliške        43.2 

04 - pravoslavne          0.0 
05 - protestantske          2.5 

 14 - druge krščanske                                                        0.8 
 18 - vzhodnjaške (hinduizem, budizem)       0.0 

19 - judovske           0.0 
 20 - muslimanske          0.8 
 21 - druge nekrščanske         0.0 
 
 (Odgovarjajo vsi) 
C13 Ne glede na to, ali pripadate kateri od religij ali ne, prosimo ocenite, koliko ste 

verni? 
 
sploh          zelo       (ne 
nisem veren          sem veren     vem) 
00      01       02       03       04      05       06       07       08       09         10         88 

          10.6    4.9      5.5      7.7      6.7     24.8    8.9     11.2     8.9      4.4        4.6         1.8 
 
C14 Če odštejete posebne priložnosti, kot so poroke ali pogrebi, kako pogosto  
  obiskujete verske obrede? 
 

01 - vsak dan            0.5  
02 - več kot enkrat na teden           2.3 
03 - enkrat na teden        13.7 
04 - vsaj enkrat na mesec       11.4 
05 - le ob posebnih verskih praznikih      34.8 
06 - še redkeje         12.8 
07 - nikoli         24.0 
88 - (ne vem)            0.5 

___________________________________________________________________________ 
C15  Če odštejete udeležbo pri verskih obredih, kako pogosto sicer molite, če sploh 

molite?  
 
01 - vsak dan          14.3 
02 - več kot enkrat na teden          5.2 
03 - enkrat na teden          7.6 
04 - vsaj enkrat na mesec         5.5 
05 - le ob posebnih verskih praznikih      13.7 
06 - še redkeje         12.5 
07 - nikoli         39.6 
88 - (ne vem)            1.7 

___________________________________________________________________________ 
C16 Ali bi zase lahko rekli, da pripadate kakšni skupini, ki v naši državi trpi zaradi  

diskriminacije, neenakopravnosti? 
 
 1 - da             3.3 
  2 - ne            95.8 
 8 - (ne vem)            0.9 
___________________________________________________________________________ 
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 PRESKOK (C16=1; n=45) 
C17 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? Dodatna poizvedba: 

'Še na podlagi česa drugega?'  (Seštevek vseh odgovorov!) 
 
 01 - barve kože ali rase         2.2 
 02 - tujega državljanstva         4.4 
 03 - vere         26.7 
 04 - jezika           4.4 
 05 - narodnostne pripadnosti       11.1 
 06 - starosti         17.8 
 07 - spola         13.3 
 08 - spolne usmerjenosti         0.0 
 09 - invalidnosti        13.3 
 10 - drugo         28.9 

88 - (ne vem)           2.2 
___________________________________________________________________________ 
C18 Ali ste državljan(ka) Slovenije?  
 
 1 - da            99.7 
  2 - ne              0.1  
 8 - (ne vem)             0.2 
 
 PRESKOK (C18=2, 8) 
C19 Kakšno državljanstvo imate?  
 
 Samo 1 navedba: nemško 
__________________________________________________________________________ 
C20 Ste bili rojeni v Sloveniji, na njenem sedanjem ozemlju? 
 
 1 - da            91.5 
 2 - ne              7.6 

8 - (ne vem)             0.9 
___________________________________________________________________________ 
 
 PRESKOK (C20=2; n=108) 
C21 V kateri državi ste bili rojeni? (Za anketirance, rojene v nekdanji Jugoslaviji,  

vpišite tudi, v kateri republiki so bili rojeni. Na primer Jugoslavija - Bosna in  
Hercegovina)  

  
Avstrija            2.8 

 Bosna in Hercegovina         28.7 
 Češka             0.9 
 Nemčija           6.5 
 Francija           0.9 
 Hrvaška         27.8 
 Italija            3.7 
 Makedonija           0.9 
 Švedska           0.9 
 Jugoslavija         26.9 

88 - (ne vem)           0.0 
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 PRESKOK (C20=2; n=110) 
C22 Koliko let je od tega, ko ste prvič prišli živeti v Slovenijo?  
 
 1 - manj kot eno leto nazaj         0.0  
 2 - pred 1-5 leti           1.8 
 3 - pred 6-10 leti          0.9 
 4 - pred 11-20 leti        13.6 
 5 - pred več kot 20 leti       81.8 

(8 - ne vem)           1.8 
 
C23 Kateri jezik ali jezike doma najpogosteje govorite?  
         Seštevek dveh navedb 
 slovenski         99.4 

albanski          0.1 
 bosanski          0.9  
 angleški          0.3 
 nemški           0.6 
 madžarski          0.3 
 italijanski          0.5 
 romunski          0.4 
 makedonski          0.1 
 poljski           0.1 
 srbski           1.5 
 hrvaški           2.1 
 888 - (ne vem)          0.2 
___________________________________________________________________________ 
C24 Ali se čutite pripadnika katere od manjšinskih narodnosti v Sloveniji? 
 
 1 - da             1.9  
 2 - ne          93.6 
 8 - (ne vem)           4.6 
___________________________________________________________________________ 
C25 Je bil vaš oče rojen v Sloveniji, oziroma v eni od republik nekdanje Jugoslavije? 
 
 1 - da,  na ozemlju današnje Slovenije        85.5  
 2 - da, v eni od drugih republik nekdanje Jugoslavije     11.7 
 3 - ne              2.4 
 8 - (ne vem)             0.5 
  

PRESKOK (C25= 3; n=86) 
C26 V kateri državi je bil rojen vaš oče?   
 Avstrija         11.6 
 Bosna in Hercegovina        19.7 
 Bolgarija           1.2 
 Nemčija           4.7 
 Francija                     1.2 
  Hrvaška         24.4 
 Italija            8.2 
 Makedonija           1.2 
 Rusija            1.2 
 ZDA            2.3 
 Jugoslavija         18.7 

88 - (ne vem)           5.8 
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C27    Je bila vaša mama rojena v Sloveniji, oziroma eni od republik nekdanje Jugoslavije? 
 
 1 - da, na ozemlju današnje Slovenije       86.8 
 2 - da, v eni od drugih republik nekdanje Jugoslavije     10.1 
 3 - ne              2.4 

8 - (ne vem)            0.8 
 
 PRESKOK (C27=3; n=78) 
C28 V kateri državi je bila rojena vaša mama?  
 

Avstrija         10.2 
 Bosna in Hercegovina        25.7 
 Belgija            1.3 
 Češka            1.3 

Nemčija           6.4 
 Francija                     3.9 
  Hrvaška         26.9 
 Italija            3.9 
 Poljska            1.3 
 ZDA            2.6 
 Jugoslavija         12.8 
            88 - (ne vem)           3.9 
 
Zdaj pa bi vam rad(a) zastavil(a) nekaj vprašanj o zdravju in zdravstvu. 

 
V kolikšni  meri odobravate oz. ne odobravate, da ljudje, ki so sicer zdravi, 
uporabljajo zdravila za to, da bi... 

  
                      niti odo- 
              zelo          odo-     bravam            ne           sploh ne 
                       odobra-     bra-    niti ne odo-    odobra-     odobra-    (ne 
                          vam          vam      bravam           vam            vam      vem) 
                                                  1               2               3                  4                5            8 
D1  shujšali                3.5           16.8           19.7             42.6           16.0        1.4 
D2  preprečili izpadanje las            6.4           41.0           22.5             21.7             6.2        2.3 
D3  izboljšali svoj spomin            9.2           52.4           18.0             14.8             3.7        2.0 
D4  se počutili bolj srečne            7.1           31.6           18.0             29.1           11.4        2.9 
D5  izboljšali svoje spolno življenje  8.5           37.3           22.7            20.2             7.4        4.0 
 
 
D6 Kako pogosto uporabljate zeliščna zdravila, kadar imate težave z zdravjem?  

 
1 - nikoli ali skoraj nikoli       17.4 

 2 - včasih         48.2 
 3 - približno v polovici primerov         7.7 
 4 - pogosto         18.3 
 5 - vedno ali skoraj vedno         6.9 
 (6 - nima težav z zdravjem)         1.1 

8 - (ne vem)           0.3 
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D7       Kako pogosto vas skrbijo stranski učinki, kadar vam zdravnik predpiše zdravila? 
 

1 - nikoli ali skoraj nikoli       30.6 
 2 - včasih         34.5 
 3 - približno v polovici primerov        7.7 
 4 - pogosto         14.4 
 5 - vedno ali skoraj vedno         9.0 
 6 - (ne uporablja zdravil na recept)        2.9 

8 - (ne vem)           0.9 
 

D8 Kadar imate težave z zdravjem, kako pogosto se raje odločite za zdravila na 
recept, ki vam jih predpiše zdravnik uradne medicine, kot pa za tista, ki jih lahko 
kupite brez recepta, ali na priporočilo alternativnega zdravnika? 
 
1 - nikoli ali skoraj nikoli         8.1 

 2 - včasih         22.6 
 3 - približno v polovici primerov      13.0 
 4 - pogosto         20.5 
 5 - vedno ali skoraj vedno       30.7 
 6 - (ne uporablja zdravil na recept)        2.8 

8 - (ne vem)           2.3 
  

D9 Prosim, pomislite na zadnji primer, ko vam je zdravnik predpisal zdravilo, ki ga 
pred tem še niste jemali. Katera od naslednjih trditev najbolj ustreza temu, kako 
ste takrat ravnali? 

 
01 - zdravila sploh nisem šel iskat v lekarno       1.7 

 02 - zdravilo sem šel iskat v lekarno, a ga nisem niti enkrat uporabil   2.6 
 03 - zdravilo sem deloma ali v celoti porabil, vendar ne povsem  

       tako, kot je bilo predpisano      13.9 
 04 - zdravilo sem porabil natanko tako, kot je bilo predpisano  75.7 

05 - (ne spominjam se)         3.6 
06 - (nikoli nisem dobil zdravil na recept)        1.1 
07 - (drug odgovor)          0.3 
88 - (ne vem)           1.0 
 

D10 Ali redno jemljete kakšne tablete oz. uporabljate kakšno zdravilo, ki ste ga dobili 
na recept? 

 
1 - da          41.6 

 2 - ne          58.3 
 8 - (ne vem)           0.1 
 
D11 Precej ljudi včasih uporabi zdravila, ki so bila predpisana za nekoga drugega. 

Kako pogosto ste vi v zadnjih 5 letih vzeli zdravila, ki so bila sicer dana na recept 
nekomu drugemu? 

 
1 - štirikrat ali več          1.6 

 2 - dvakrat ali trikrat          5.1 
 3 - enkrat           6.5 
 4 - nikoli v zadnjih 5 letih       85.6 

8 - (ne vem)           1.1 
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D12 Denimo, da imate zelo vneto grlo. Na koga, če sploh koga, bi se najprej obrnili za  
nasvet ali zdravljenje? Prosim izberite en odgovor. 
 
01 - na nikogar        18.6 
02 - prijatelje ali družino       25.1 
03 - lekarnarja         16.7 
04 - zdravnika                    37.4 
05 - medicinsko sestro         0.8  
06 - internet           0.1 
07 - telefonsko linijo za zdravstvene nasvete       0.1 
08 - na alternativnega zdravnika         0.7 
88 - (ne vem)                           0.5 

 
 
 PRESKOK (D12=08; n=23) 
D12a H kateremu izmed spodaj navedenih alternativnih zdravnikov bi se najprej  

obrnili po nasvet ali zdravljenje? Prosim izberite en odgovor. 
 
01 - akupunktura ali akupresura        4.3  
02 - kitajska medicina          4.3 
03 - kiropraktika ali osteopatija        8.7 
04 - zdravljenje z zelišči ali homeopatija     30.4 
05 - terapija s hipnozo          0.0 
06 - masažna terapija          4.3 
07 - fizioterapija          0.0 
08 - refleksologija          4.3 
09 - druge prakse           8.7 
88 - (ne vem)           34.8 

  
 
D13 Sedaj pa si predstavljajte, da imate hud glavobol. Na koga, če sploh koga, bi se 

najprej obrnili za nasvet ali zdravljenje? Prosim izberite en odgovor. 
 
01 - na nikogar        23.9 
02 - prijatelje ali družino       23.8 
03 - lekarnarja         14.9 
04 - zdravnika         34.2 
05 - medicinsko sestro         0.8  
06 - internet           0.3 
07 - telefonsko linijo za zdravstvene nasvete       0.1 
08 - na alternativnega zdravnika         1.0 
88 - (ne vem)            1.0 
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 PRESKOK (D13=8; n=24) 
D13a H kateremu izmed spodaj navedenih praktikov bi se najprej obrnili po nasvet ali  

zdravljenje? Prosim izberite en odgovor. 
 
01 - akupunktura ali akupresura        4.2 
02 - kitajska medicina          4.2 
03 - kiropraktika ali osteopatija        0.0 
04 - zdravljenje z zelišči ali homeopatija     25.0 
05 - terapija s hipnozo          0.0 
06 - masažna terapija        12.5 
07 - fizioterapija          4.2 
08 - refleksologija          8.3 
09 - druge prakse        12.5 
88 - (ne vem)           29.2 

 
D14 Kaj pa če bi imeli resne probleme z nespečnostjo? Na koga, če sploh koga, bi se  

najprej obrnili za nasvet ali zdravljenje? Prosim izberite en odgovor.  
 
01 - na nikogar        19.9 
02 - prijatelje ali družino       18.3 
03 - lekarnarja           8.0 
04 - zdravnika         47.7 
05 - medicinsko sestro         0.5 
06 - internet           0.2 
07 - telefonsko linijo za zdravstvene nasvete       0.3 
08 - na alternativnega zdravnika        2.0 
88 - (ne vem)           3.1 

  
 
 
PRESKOK (D14=8; n=41) 

D14a H kateremu izmed spodaj navedenih praktikov bi se najprej obrnili po nasvet ali  
zdravljenje? Prosim, izberite en odgovor. 
 
01 - akupunktura ali akupresura        4.9 
02 - kitajska medicina          7.3 
03 - kiropraktika ali osteopatija        2.4 
04 - zdravljenje z zelišči ali homeopatija     31.7 
05 - terapija s hipnozo          0.0 
06 - masažna terapija        19.5 
07 - fizioterapija          4.9 
08 - refleksologija          2.4 
09 - druge prakse         17.1 
88 - (ne vem)           9.8 
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D15 In če bi imeli hude bolečine v križu? Na koga, če sploh koga, bi se najprej obrnili  
za nasvet ali zdravljenje? Prosim izberite en odgovor.  
 
01 - na nikogar          8.2 
02 - prijatelje ali družino       12.0 
03 - lekarnarja           2.8 
04 - zdravnika         70.7 
05 - medicinsko sestro         0.4 
06 - internet           0.4 
07 - telefonsko linijo za zdravstvene nasvete       0.5 
08 - na alternativnega zdravnika        3.7 
88 - (ne vem)           1.4 

 
PRESKOK (D15=8; n=63) 

D15a H kateremu izmed spodaj navedenih praktikov bi se najprej obrnili po nasvet ali  
zdravljenje? Prosim izberite en odgovor. 
 
01 - akupunktura ali akupresura        4.8 
02 - kitajska medicina          1.6 
03 - kiropraktika ali osteopatija      28.6 
04 - zdravljenje z zelišči ali homeopatija     11.1 
05 - terapija s hipnozo          0.0 
06 - masažna terapija        23.8 
07 - fizioterapija        14.3 
08 - refleksologija          0.0 
09 - druge prakse           9.5 
88 - (ne vem)           6.3 

 
D16 Ali menite, da imate pri izbiri svojega osebnega zdravnika... 
 
 1 - dovolj možnosti izbire       77.9 

2 - premalo možnosti izbire       19.1 
8 - (ne vem)           2.9 
 

D17  Nekateri ljudje za pomoč pri manjših zdravstvenih težavah najraje obiščejo 
vedno istega zdravnika. Drugi za pomoč pri manjših težavah raje obiskujejo 
različne zdravnike. Kaj pa vi, ali raje obiščete...   

  
 1 - istega zdravnika za vse manjše zdravstvene težave   93.2 
 2 - različne zdravnike za različne manjše zdravstvene težave    4.0 
 3 - (ne daje prednosti enemu ali drugemu)        1.7 
 8 - (ne vem)           1.2 

 
D18 Kolikokrat ste v zadnjih 12 mesecih iskali nasvet zdravnika zaradi svojega 

zdravja? Upoštevajte stike z vsemi vrstami zdravnikov, tako specialisti kot 
osebnim zdravnikom. 

 
1 - nikoli         23.9 

 2 - enkrat ali dvakrat        37.9 
 3 - 3-5 krat         22.9 
 4 - 6-10 krat           7.5 
 5 - več kot 10 krat           7.1 

8 - (ne vem)           0.7 
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V kolikšni meri soglašate oz. ne soglašate z naslednjimi trditvami? 
  
                   niti 
             soglašam, 
                     močno                   niti ne             ne          sploh ne    (ne 
                     soglašam  soglašam   soglašam     soglašam   soglašam  vem) 
                                                            1                2               3                  4                5            8 
D19  Večina bolezni se pozdravi  
         sama od sebe, ne da bi bilo  
         treba hoditi k zdravniku.         7.4            30.7          22.6               33.1           5.3        0.9         
D20  Bolezni, kot so navaden         
         prehlad, si ljudje lahko 
         pozdravijo sami.            30.7            60.4            6.2                2.1            0.3        0.3 
D21  Ljudje se pri skrbi za svoje    
         zdravje preveč zanašajo 
         na svoje zdravnike name- 
         sto sami nase.                       14.5            50.7          21.2              11.0            1.3        1.3 
D22  Kadar ljudje že sami dobro     
         vedo, katero zdravilo  
         potrebujejo, potem jim  
         ga mora zdravnik  
         le še predpisati.                      6.2            38.7          22.5              25.6            4.8        2.3  
D23  Najbolje je, da upoštevaš       
         navodila zdravnikov.        25.7            58.6          11.9               2.3             0.5        1.0  
D24  Kar malo sem razočaran,         
         kadar grem iz zdravniške  
         ordinacije brez recepta.           2.2            11.5          13.7             46.5           23.4        2.6 
  
Kako pogosto po vašem mnenju za zdravnike veljajo naslednje stvari... 
 
                                                    enkrat          
                  nikoli        le          je tako,       večino- 
                                ni         včasih      drugič         ma je       vedno     (ne 
                                tako      je tako         ni              tako        je tako    vem) 
                                                                   1              2              3                 4              5            8 
D25  Zdravniki pacientom ne 
         povedo vse resnice.                         11.7       42.6         23.3            15.9           3.1        3.4 
D26  Osebni zdravniki ravnajo s svo-       
         jimi pacienti kot s sebi enakimi.     11.3       22.0         25.9           29.5           7.4         3.9 
D27  Preden se zdravniki odločijo za         
         način zdravljenja, se o tem najprej  
         pogovorijo s pacientom.                   2.5       15.0         17.3           46.1         17.2         1.9 
D28  Pacienti si svojega zdravnika ne     
         upajo vprašati vsega, kar jih  
         zanima.                                           16.6        31.2        22.6            23.1           3.5         3.0 
D29  Zdravniki so svoje napake priprav- 
         ljeni priznati svojim pacientom.     32.8       34.5         16.1             8.0            2.7         5.9   
D30  Zdravniki uporabljajo izraze, ki  
         jih pacienti težko razumejo.             8.0       27.8         24.5            27.5         10.3         1.9 
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Zdaj pa nekaj vprašanj o tem, kako naj bi ravnali državljani in pripadniki neke družbe. 
V kolikšni meri soglašate oz. ne soglašate z naslednjimi trditvami? 
  
                   niti 
             soglašam, 
                     močno                   niti ne            ne           sploh ne    (ne 
                     soglašam  soglašam   soglašam     soglašam   soglašam  vem) 
                                                           1                2               3                  4                5            8 
E1 Državljani bi vsaj nekaj  
      svojega prostega časa morali  
      nameniti za pomoč drugim.       15.8          66.2        13.6              3.1             0.3         1.0 
E2 V družbi bi šle stvari bolje, če  
      bi vsak poskrbel predvsem  
      zase                                   14.4         41.7           19.4            20.7             2.3         1.4 
E3  Državljani ne bi smeli golju- 
       fati  pri svoji davčni napovedi  31.0         51.4             9.9             4.6              1.2         1.8
  
 
Koliko zaupate naslednjim skupinam in organizacijam, da bodo pošteni v odnosu do 
ljudi kot ste vi? 
  
                          niti 
                                                      sploh                     zaupam,      
                                   ne             ne         niti ne                        zelo      (ne 
                                 zaupam    zaupam  zaupam    zaupam   zaupam vem) 
                                                                     1               2              3               4               5         8 
E4  Inštalaterji, gradbinci, avtomehaniki  
      in drugi serviserji                                 3.1           12.1          30.9          48.3          3.0      2.6  
E5  Finančne družbe kot so banke  
      ali zavarovalnice          4.2           15.1          31.7          43.7          3.7      1.5 
E6  Javni uslužbenci                              3.9           11.9          36.5          42.2          3.1      2.4 
 
Kolikokrat se vam je v zadnjih petih letih zgodila katera od naslednjih stvari? 
ANKETAR: šifrirajte "nimam izkušnje" kot "ne vem" 
 
                               3 - 4    5 krat    (ne 
                                              nikoli   enkrat   dvakrat     krat    ali več  vem) 
                                                                                 1            2            3              4          5         8 
E7    Inštalater, gradbinec, avtomehanik ali  
        drug serviser vam je računal preveč, ali  
        opravil nepotrebno delo                               60.7       19.3       8.5           3.4       1.5      6.7  
E8    Kupili ste hrano, ki je bila pakirana tako,  
        da so bili najslabši kosi prikriti                  48.7        18.9     12.9           8.6       7.4      3.5     
E9    Banka ali zavarovalnica vam ni ponudila  
         najboljših možnih pogojev, do katerih  
         ste bili upravičeni                   66.1        14.8      5.8            2.4       1.4     9.6     
 
E10  Kupili ste rabljeno blago, ki se je kmalu  
         pokazalo kot blago z napako                  62.3        19.1      7.8            3.9       1.5    5.4    
E11  Javni uslužbenec je za svojo storitev od  
         vas zahteval protiuslugo ali podkupnino    92.9          2.4      0.5            0.1       0.3    3.8    
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E12  Povprašali smo vas o vaših izkušnjah z nepoštenim ravnanjem do vas v zadnjih  
        petih letih. Koliko vas skrbi, da bi se vam kaj takega zgodilo v prihodnje? 
 

1 - sploh me ne skrbi        26.1  
 2 - malo me skrbi        55.8 
 3 - kar precej me skrbi        12.8 
 4 - zelo me skrbi          3.3 

8 - (ne vem)           2.1 
 

Kakšno je vaše mnenje o spodaj navedenih ravnanjih? Kako napačna se vam  
zdijo, če sploh?  
 
                     to je                                        to je  
                                   povsem   ni čisto      to je        zelo      (ne 
                                                     v redu     v redu     narobe   narobe   vem) 
                                                                                          1              2              3            4           8 
E13  Če nekdo plača z gotovino brez računa,  
 da bi se tako izognil plačilu DDV ali  
 drugih davkov?                                                       8.4        38.8         34.5       15.3       3.0 
E14  Če nekdo prodaja rabljeno blago tako, da  
        prikrije napake na tem blagu?                                 0.7       11.0         45.8       40.5       1.9 
 
E15  Če nekdo pri zavarovalnici vloži pretirano  
         ali lažno zahtevo za povrnitev škode?                  1.3       13.0          46.8       36.1       2.8 
E16  Če javni uslužbenec od nekoga za svojo  
         storitev zahteva protiuslugo ali podkupnino?         0.7        4.5           29.1       63.5      2.3 

 
 
Sledi nekaj trditev o tem, kako ljudje razumejo pravila in zakone. V kolikšni meri 
soglašate ali ne soglašate s temi trditvami? 
  
                            niti 
                      močno   sogla    soglašam,       ne         sploh 
                                 sogla-    šam-       niti ne         sogla-     ne so-      (ne 
                                    šam                   soglašam       šam       glašam    vem) 
                                                                    1            2              3                 4              5            8 
E17  Če hočeš kaj zaslužiti, ne  
         moreš biti vedno pošten                   7.0        32.5          20.6           30.6          7.4        1.9   
E18  Zakone moraš vedno dosledno  
        spoštovati, tudi če zaradi tega  
        zamudiš kakšno dobro priložnost    8.8        42.3           30.8          14.0          1.7        2.3 
E19  Včasih ni nič narobe, če se za 
         zakone ne zmeniš in počneš  
         to kar želiš                                       3.2         14.4           26.9          41.7        10.5       3.3 
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In koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami o tem, kako danes delujejo 
stvari v gospodarstvu? 
  
                            niti 
                      močno   sogla    soglašam,       ne         sploh 
                                 sogla-    šam-       niti ne         sogla-     ne so-      (ne 
                                    šam                   soglašam       šam       glašam    vem) 
                                                                     1            2              3                 4              5           8 
E20  Danes podjetja zanima le dobiček, 
         nič pa izboljšanje uslug ali izdel-  
         kov v korist njihovih strank            16.6        41.7          19.8           15.0         1.8         4.9      
E21  Danes velika podjetja sodelujejo  
         med sabo tako, da ohranjajo  
         previsoke cene                                 11.6        45.7          22.0           11.2        1.0         8.5 
E22  Danes imajo potrošniki boljše  
         možnosti za zaščito svojih  
         interesov                                           6.4         46.9          23.3           13.4        1.9         8.0 
 
E23 Denimo, da bi radi prišli do ugodnosti ali uslug, do katerih niste upravičeni. Kaj 

mislite, koliko prijateljev ali sorodnikov bi lahko pri tem prosili za podporo? 
 

1 - nobenega         34.3 
 2 - le nekatere od njih         40.2 
 3 - kar precej         10.3 
 4 - večino ali kar vse          1.9 
 5 - (tega ne bi nikoli naredil)          9.6 

7 - (odklonil odgovor)          1.0 
8 - (ne vem koliko)          2.7 
 

 
 
Kako pogosto, če sploh, ste v preteklih petih letih storil kaj od naštetega? Torej, kako 
pogosto ste... 
  
                                             (nima 
                 ni-      en-     dva-    3-4     5 krat   izku-   (odklo-   (ne 
                                                   koli     krat    krat    krat   ali več   šenj)     nil)     vem) 
                                                              1         2          3         4         5           6          7          8 
E24  Obdržali drobiž od prodajalke  
        ali natakarja, čeprav ste vedeli,  
         da ste dobili vrnjeno preveč?     79.3    11.4     3.8      1.2       0.8       2.1         0.1       1.1    
E25  Plačali z gotovino brez računa,  
        da bi se tako izognili plačilu  
        DDV ali drugih davkov?            70.5    10.3    7.4      3.7       4.0       2.4          0.2      1.6 
E26  Prodali rabljeno blago in ob  
        tem prikrili nekatere napake na  
        tem blagu?                                   91.8     2.2    0.4      0.2        0.1      4.2          0.1       0.9 
E27  Uporabili ali priredili neko  
         izkaznico ali dokument tako, da  
         ste se prikazali kot upravičeni do  
         nečesa, do česar sicer ne bi bili  
         upravičeni                                    94.1     1.3    0.8      0.3       0.3       2.6          0.1       0.5 
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                                             (nima 
                 ni-      en-     dva-    3-4     5 krat   izku-   (odklo-   (ne 
                                                   koli     krat    krat    krat   ali več   šenj)     nil)     vem) 
                                                              1         2          3         4         5           6          7          8 
E28  Pri zavarovalnici vložili pre- 
         tirano ali neresnično zahtevo  
         za  povrnitev škode?                   94.5      1.2     0.2      0.0       0.0       3.5        0.1      0.5    
E29  Ponudili protiuslugo ali               
   podkupnino javnemu usluž- 
         bencu za njegovo storitev?         95.2      0.8     0.0      0.2       0.1       3.0        0.1      0.5   
E30  V vlogi za državna nadomestila   
   kot npr. socialno zavarovanje  
   in podobno, navedli višje  
   zahtevke kot so vam pripadali?  94.2     0.6      0.1      0.1      0.0       3.9         0.1     0.9 
 
 
Zdaj pa bi vam radi zastavili nekaj vprašanj o vas in vašem gospodinjstvu. 
 
F1 Koliko oseb živi v vašem gospodinjstvu, vključno z otroci in z vami? 
 

1 oseba          8.5 
2 osebi         19.4 
3 osebe        22.7 
4 osebe        31.6 
5 oseb         11.0 
6 oseb           4.2 
7 oseb           1.4 
8 oseb           0.4 
9 oseb           0.1 
10 oseb in več          0.2 
88 - ne vem           0.4 
 

___________________________________________________________________________ 
 
V TABELI ZBERITE PODATKE O ANKETIRANCU (F2, F3) IN DRUGIH 
DRUŽINSKIH ČLANIH (F2 - F4), OD NAJSTAREJŠEGA DO NAJMLAJŠEGA. 
 
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 V kakšnem odnosu, sorodstvu, je z vami? 
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Od najstarejše do najmlajše osebe   

Oseba 01 
anketiranec

02 
 

03 
 

04 
 

05 
 

06 
 

NEOBVEZNO: 
Ime ali začetnice 

 
n = 1442 

 
n = 1298 

 
n = 1015 

 
n = 694 

 
n = 243 

 
n = 86 

F2 Spol       
moški 46.0 54.7 44.4 51.6 49.0 54.7 
ženski 54.0 45.3 55.6 48.4 51.0 45.3 

F3 Leto rojstva-
starost 

      

do 18 let 7.5 2.2 27.0 45.6 53.7 72.9 
19 do 30 let 19.2 7.7 25.0 36.4 32.0 16.5 
31 do 45 let 25.4 29.5 22.9 11.1 9.0 4.7 
46 do 60 let 22.9 33.8 20.4 5.9 2.0 2.4 
61 let in več 25.0 26.8 4.7 1.0 3.3 3.5 
F4 Odnos, 
sorodstvo 

      

mož / žena / partner  59.4 4.0 3.9 2.4 1.1 
sin / hči (tudi  
pastorki / posvojeni / 
rejenci) 

  
7.6 

 
56.3 

 
51.1 

 
35.5 

 
26.4 

mama / oče /  
tašča / tast / starši 
partnerja 

  
26.9 

 
29.7 

 
7.3 

 
6.1 

 
1.1 

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

  
1.8 

 
3.6 

 
28.0 

 
26.9 

 
27.6 

drug sorodnik   3.3 5.0  8.3 26.1 40.2 
ni v sorodu   0.9 1.4 1.3 2.9 3.4 
(ne vem)  0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 
Oseba 
 

07 
 

08 
 

09 
 

10 
 

11 12 

NEOBVEZNO:  
Ime ali začetnice 

 
n = 28 

 
n = 8 

 
n = 3 

 
n = 3 

 
n = 1 

 
n=1 

F2 Spol       
Moški 64.3 25.0 33.3 33.3 100.0 100.0 
Ženski 35.7 75.0 76.7 66.7 0.0 0.0 

F3 Leto rojstva- 
starost 

      

do 18 let 65.4 57.1 66.7 100.0 100.0 0.0 
19 do 30 let 19.2 28.6 33.3 0.0 0.0 0.0 
31 do 45 let 3.8 14.3 0.0 0.0 0.0 100.0 
46 do 60 let 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
61 let in več 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
F4 Odnos, 
sorodstvo 

      

mož / žena / partner 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
sin / hči (tudi  
pastorki / posvojeni 
rejenci) 

 
23.1 

 
0.0 

 
33.3 

 
33.3 

 
0.0 

 
0.0 

 
mama / oče /  
tašča / tast / starši 
partnerja 

 
3.8 

 
0.0 

 
0.0 

 
0.0 

 
0.0 

 
0.0 

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

 
23.1 

 
25.0 

 
33.3 

 
33.3 

 
0.0 

 
0.0 

drug sorodnik 42.3 50.0 33.3 33.3 100.0 100.0 
ni v sorodu 7.7 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
(ne vem) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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F5 Kako bi opisali območje, na katerem živite? 
 
 1 - veliko mesto          9.2 
 2 - predmestje ali obrobje velikega mesta     14.1 
 3 - manjše mesto        22.6 
 4 - vas          43.4 
 5 - kmetija ali hiša na deželi       10.3 
 8 - (ne vem)           0.4 
___________________________________________________________________________ 
F5a Ali je kdo iz gospodinjstva lastnik tega bivališča? (stanovanja, hiše) 

(Anketar: lastništvo velja tudi za primer nakupa s pomočjo hipoteke ali posojila. 
 
 1 - da          85.7 
 2 - ne          14.1 
        - b. o.            0.2 
___________________________________________________________________________ 
F5b Koliko sob ima na voljo vaše gospodinjstvo, če odštejete kuhinjo, kopalnico in  

stranišče? (ANKETAR: Prav tako se ne štejejo prostori, namenjeni izključno za  
opravljanje dejavnosti, hodniki, podesti, garderobe, shrambe.) 
 
1 soba            5.8 
2 sobi          23.0 
3 sobe          31.2 
4 sobe          18.2 
5 sob          10.5 
6 sob            5.7 
7 sob             2.1 
8 sob             1.0 
9 sob             0.5 
10 sob            0.6 
11 in več            0.5 
88 - ne vem            1.0 

___________________________________________________________________________ 
F6 Katera je zadnja šola, ki ste jo končali, redno ali izredno?  
 

01 - nedokončana osnovna šola          4.8 
 02 - dokončana osnovna šola           25.5 
 03 - 2-3 letna poklicna šola           24.1 
 04 - splošna gimnazija, poklicna gimnazija, 
                   štiriletna strokovna šola          30.1 
 05 - 2-letna višja (strokovna) šola           5.0 
 06 - visoka šola ali fakulteta           9.6 
 07 - magisterij, doktorat         0.8 

88 - (ne vem)              0.2 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

28

PRESKOK (F6=03-07; n=1006) 
F6a Na katerem od navedenih področij ste si pridobili najvišjo izobrazbo oz.  

kvalifikacijo? Prosim izberite eno. 
Anketar: Če ima respondent dve enakovredni področji izobrazbe, kodirajte s šifro 1. 

 
 01 - Splošna izobrazba - brez specifičnega področja    12.1 
 02 - Umetnost - lepa ali uporabna umetnost       1.4 
 03 - Humanistika - jeziki, filozofija, zgodovina, teologija ipd.    1.6 
 04 - Tehnika in strojništvo - vključno: arhitektura in projektiranje,  

        industrija, obrt, gradbeništvo ipd.     27.0 
 05 - Kmetijstvo in gozdarstvo         3.8 
 06 - Šolstvo           4.1 
 07 - Naravoslovje, matematika, računalništvo ipd.      3.3 
 08 - Medicina, zdravstvene storitve, zdravstvena nega ipd.     5.2 
 09 - Ekonomija, trgovina, poslovna administracija, računovodstvo ipd. 26.9 

10 - Družboslovje, javna uprava, mediji, kultura, šport      2.5 
11 - Pravo in pravne usluge         1.0 
12 - Osebne storitve - gostinstvo, frizerstvo ipd.      8.2 
13 - Javni red in varnost - policija, vojska, gasilstvo, ipd.     0.9 
14 - Prevozništvo in telekomunikacije       2.1 
 

F7 Koliko let je trajalo vaše šolanje (redno ali izredno)? Upoštevajte vso izobrazbo,  
pridobljeno v okviru različnih šolskih ustanov. (ANKETAR: upoštevajte tudi  
dokončane letnike šolanja pri anketiranih dijakih in študentih) 
 
od 1 - 4 leta           3.6  
od 5 - 8 let         23.1 
od 9 do 10 let           6.9 
od 11 do 12 let        37.9 
od 13 do 16 let        20.2 
17 in več let           7.5 
88 - ne vem, b.o.           0.7 
       

__________________________________________________________________________ 
 
F8a Kaj od naštetega opisuje vašo delovno aktivnost v zadnjem tednu dni?  

Navedite vse ustrezne odgovore. (Seštevek večih odgovorov) 
  

01 - opravlja plačano delo, tudi če je bil(a) na dopustu     
       (zaposlen samozaposlen, dela za svoje družinsko podjetje)            46.8 
02 - se izobražuje (tudi če je trenutno na šolskih počitnicah;  
       gre za izobraževanje, ki ga ne plačuje delodajalec)   20.8 
03 - je nezaposlen(a), aktivno je iskal(a) delo      3.3 
04 - je nezaposlen(a), ni aktivno iskal(a)dela       3.1 
05 - trajno bolan ali delovno nezmožen       1.3 
06 - upokojen(a)        30.1 

 07 - javna dela           0.6 
 08 - opravlja gospodinjska dela, skrbi za otroke ali druge osebe  21.2 
 09 - (drugo)           2.0 
 88 - (ne vem)           0.1 
___________________________________________________________________________ 
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F8b ANKETARSKA ŠIFRA 
 
 1 - več kot ena obkrožena šifra pri F8a        
 2 - le ena obkrožena šifra pri F8a                 

 
 
PRESKOK (F8b=1; n=415) 

F8c 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(a) na dopustu  
       (zaposlen samozaposlen, dela za svoje družinsko podjetje)   49.4 
02 - se izobražuje (tudi če je trenutno na šolskih počitnicah; gre za  
       izobraževanje, ki ga ne plačuje delodajalec)    13.7 
03 - je nezaposlen(a), aktivno je iskal(a) delo      1.7 
04 - je nezaposlen(a), ni aktivno iskal(a)dela           1.2 
05 - trajno bolan ali delovno nezmožen       1.0 
06 - upokojen(a)        22.9 

 07 - javna dela           0.0 
 08 - opravlja gospodinjska dela, skrbi za otroke ali druge osebe    9.2 
 09 - (drugo)           0.7 
 88 - (ne vem)           0.2 
___________________________________________________________________________ 
 
ANKETAR: Če je pri F8c obkrožena kakšna šifra, jo prenesite v F8d kot glavno 
aktivnost anketiranca. Če ni, prenesite šifro iz F8a. 
 
F8d GLAVNA AKTIVNOST (ŠIFRIRA ANKETAR)  
 

01 - opravlja plačano delo, tudi če je bil(a) na dopustu     
       (zaposlen samozaposlen, dela za svoje družinsko podjetje)            43.1 
02 - se izobražuje (tudi če je trenutno na šolskih počitnicah;  
       gre za izobraževanje, ki ga ne plačuje delodajalec)   14.9 
03 - je nezaposlen(a), aktivno je iskal(a) delo      2.4 
04 - je nezaposlen(a), ni aktivno iskal(a)dela       2.1 
05 - trajno bolan ali delovno nezmožen       1.0 
06 - upokojen(a)        27.4 

 07 - javna dela           0.2 
 08 - opravlja gospodinjska dela, skrbi za otroke ali druge osebe    5.1 
 09 - (drugo)           0.4 
 88 - (ne vem)           3.4 
___________________________________________________________________________ 
VPRAŠAJ TISTE, KI SO PRI F8a ODGOVORILI, DA NE OPRAVLJAJO 
PLAČANEGA DELA (šifre 2-9 ter 88) ČE OPRAVLJA PLAČANO DELO (šifra 1 pri 
F8a) VPRAŠAJTE F12. 
 

PRESKOK (F8a=02-09 ter 88; n=1002) 
F9   Ali lahko še enkrat preverim, ali ste v zadnjih sedmih dneh opravili  

kakršnokoli plačano delo (vsaj uro ali več)? 
 
 1 - da             27.1 
 2 - ne            72.8 
 8 - (ne vem)           0.1 
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PRESKOK (F9=2,8; n=744) 
F10 Ste kdaj prej imeli plačano delo? 
 
 1 - da            66.3 
 2 - ne            33.6 
 8 - (ne vem)             0.1 
___________________________________________________________________________ 

PRESKOK (F10=1, n=503) 
F11 Katerega leta ste imeli zadnje plačano delo, zaposlitev? 
 
 do 1980         14.1 
 od 1981 do 1990        22.7 
 od 1991 do 2000        32.0 
 od 2001 naprej        28.0 
 8888 - ne vem, b.o.          3.2 

 
(vsa vprašanja o zaposlitvi: n=1170)    
ANKETAR: Če je anketiranec sedaj zaposlen ali opravlja plačano delo (šifra 1 pri F8a 
ali F9, se vprašanja F12 do F25 nanašajo na njegovo sedanjo zaposlitev. Če sedaj ni 
zaposlen, a je prej bil (šifra 1 pri F10), se nanašajo na njegovo zadnjo zaposlitev.  
 
F12 Ali pri svoji poglavitni zaposlitvi... 
 
 1 - delate/ ste delali za koga drugega        90.7 
 2 - ste (bili) samozaposleni             5.9 
 3 - delate v družinskem podjetju            3.1 
 8 - (ne vem)             0.3 
___________________________________________________________________________ 
 PRESKOK (F12=2; n=71) 
F13 Koliko ljudi zaposlujete (če sploh)? 
 
 0 ljudi          43.7 
 do 5 ljudi         45.1 
 6 do 10 ljudi           5.6 
 11 ljudi in več           4.2 

88888 - (ne vem)          1.4 
 
 PRESKOK (F12=1, 3 ali 8; n=1118) 
F14 Ali imate / ste imeli pogodbo za... 
 
 1 - nedoločen čas        74.9 
 2 - določen čas        13.7 
 3 - nisem imel(a) pogodbe       10.4 
  (8 - ne vem)            1.1 
    
F15 Koliko ljudi je (bilo) zaposlenih v podjetju, organizaciji, kjer delate (ste delali)? 
 
 1 - manj kot 10        19.1 
 2 - 10 do 24         10.1 
 3 - 25 do 99         18.3 
 4 - 100 do 499         25.6 
 5 - 500 ali več         24.3 
 8 - (ne vem)           2.6 



 

 

 

31

F16 Ali pri svojem delu tudi nadzorujete delo drugih zaposlenih, oziroma ste zanj  
odgovorni?  

 
 1 - da            38.1 
 2 - ne            61.8 
 8 - (ne vem)             0.1 
___________________________________________________________________________ 

PRESKOK (F16=1; n=446) 
F17 Koliko podrejenih imate (ste imeli) pri svojem delu 
 
 0 ljudi             6.5 
 do 5 ljudi         45.8 
 6 do 10 ljudi         19.1 
 11 ljudi in več         24.6 

88888 - (ne vem)          4.0 
 
Vprašajte vse, ki imajo / so imeli plačano delo, zaposlitev (n=1172) 
Prebral(a) vam bom nekaj stvari v zvezi z vašim delom, zaposlitvijo. Prosim, ocenite, 
koliko vam vaši predpostavljeni pri delu dopuščajo / so dopuščali... 
 
    sploh nimam/       v celoti vplivam/      
    nisem imel(a)                      sem vplival(a)     (ne 
    vpliva na to                                                           na to    vem) 
                                                0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 88 
F18 da se sami odločate, kako si boste organizirali delo čez dan 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 
19.4   5.6   4.4    4.7    3.8    9.2    4.2    7.7   11.9   7.6    20.7   0.9 

 
F19   da vplivate na odločitve o delovanju organizacije                

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 

34.0   9.4   8.6    8.3    4.0    8.3    4.6    4.9    6.8   2.6    7.4    1.2 
 

F19a  da si sami določate, ali spreminjate ritem dela     
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 
23.1   7.4   5.2    5.6    4.3    9.7    3.8    7.0   11.2   6.8    14.9   0.9 

 
F20 Kolikšno je osnovno število delovnih ur, ki jih morate tedensko opraviti (ste jih 

morali opraviti) po pogodbi, pri čemer ne upoštevajte plačanih ali neplačanih 
nadur. (n=113) 

  
Povprečno 40.68 ure 

 888 - (ne vem)           4.3 
      
F21 Ne glede na število ur, ki jih morate opraviti po pogodbi, prosim ocenite, koliko 

ur na teden običajno dejansko opravite (ste opravili), vključno s plačanimi ali 
neplačanimi nadurami. (n=1057) 

   
 Povprečno 44.19 ur 

888 - (ne vem)           4.9 
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F22 Kakšen je (je bil) naziv vašega delovnega mesta? 
F23 Kakšno delo pretežno opravljate (ste opravljali) v okviru tega delovnega mesta? 
F24 Kakšno usposabljanje ali kvalifikacije so (bile) potrebne za opravljanje tega 

dela? (n=1173) 
 

0 - vojaški poklici          0.0 
1 - zakonodajalci/zakonodajalke, visoki uradniki/visoke uradnice,  
     menedžerji/menedžerke         6.0 
2 - strokovnjaki/strokovnjakinje      14.6 

  3 - tehniki/tehnice in drugi strokovni sodelavci/druge strokovne sodelavke  13.9  
4 - uradniki/uradnice        12.7 

  5 - poklici za storitve, prodajalci/prodajalke     14.0 
6 - kmetovalci/kmetovalke, gozdarji/gozdarke, ribiči/ribičke,  
     lovci/lovke           1.0 

  7 - poklici za neindustrijski način dela     19.7 
8 - upravljalci/upravljalke strojev in naprav, industrijski izdelovalci/ 
     industrijske izdelovalke in sestavljalci/sestavljalke      7.2 

 9 - poklici za preprosta dela       10.9  
 
F25 Kaj podjetje ali organizacija, za katero delate (ste delali) predvsem proizvaja, 

oziroma kaj je (bila) poglavitna dejavnost? (n=1141) 
 
     - kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo       2.6 
     - rudarstvo           1.3 
 - predelovalne dejavnosti       32.2 
 - oskrba z elektriko, plinom in vodo        1.1 
 - gradbeništvo           5.5 
 - trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe  16.8 
 - promet, skladiščenje in zveze        6.6 
 - finančno posredništvo         3.1 
 - poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve     0.6 

- dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje    5.6 
 - izobraževanje           8.0 
 - zdravstvo in socialno varstvo        8.1 

- druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti     8.5 
- zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem      0.0 
- eksteritorialne organizacije in združenja        0.1 

 
F26 Ali ste v zadnjih 10 letih najmanj 6 mesecev skupaj opravljali kakršnokoli  
     plačano delo v drugi državi? 
 
 1 - da            4.1 
 2 - ne          95.9 
 8 - (ne vem)          0.0 
 

Odgovarjajo vsi! 
F27 Ali ste bili kdaj brezposelni in ste iskali zaposlitev več kot tri mesece? 
 
 1 - da           22.6 
 2 - ne          76.4 
 8 - (ne vem)           1.1 
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PRESKOK (F21=1; n=352) 

28 Ali je katero od teh obdobij trajalo 12 mesecev ali več?  
 

1 - da            45.7      
2 - ne          54.0 
8 - (ne vem)           0.3 

 
            PRESKOK (F21=1; n=352) 
F29 Ali je bilo katero od teh obdobij v zadnjih 5 letih?  
 

1 - da             48.4      
2 - ne          51.3 
8 - (ne vem)           0.3 

 
            Odgovarjajo vsi! 
F30 Ali ste zdaj, oziroma ste kdaj bili član sindikata ali podobne organizacije?  ČE 

DA, ali ste član sedaj ali ste bili član, pa niste več?  
 

1 - da, sedaj sem           19.9 
2 - da, prej sem bil(a)        31.6 
3 - ne           46.8 
8 - (ne vem)           1.7 

 
 
F31 Prosim, 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         61.3 
02 - dohodek iz samozaposlitve (brez kmetovanja)      2.7 
03 - dohodek iz kmetovanja         2.3 
04 - pokojnine         29.5 
05 - podpora za brezposelne ali presežne delavce      0.6 
06 - druge socialne podpore ali štipendije        0.8 
07 - dohodek iz naložb, prihrankov, zavarovanja ali lastnine     0.1 
08 - dohodki iz drugih virov         0.8 
77 - (odklonil odgovor)         0.8 
88 - (ne vem)           1.0 
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F32 Če seštejete dohodke iz vseh virov, katera kategorija najbolje ustreza celotnemu 

mesečnemu neto dohodku vašega gospodinjstva? Če ne veste povsem natančno, 
prosimo ocenite. 
 
01 - manj kot 35.000          0.3 
02 - od 35.000 - manj kot 70.000        3.8 
03 - od 70.000 do manj kot 115.000      10.8 
04 - od 115.000 do manj kot 230.000      22.5 
05 - od 230.000 do manj kot 350.000      16.8 
06 - od 350.000 do manj kot 450.000      11.3 
07 - od 450.000 do manj kot 580.000        6.4 
08 - od 580.000 do manj kot 700.000        2.8 
09 - od 700.000 do manj kot 1.200.000       1.9 
10 - od 1.200.000 do manj kot 1.700.000       0.1 
11 - od 1.700.000 do manj kot 2.400.000       0.1 
12 - več kot 2.400.000         0.1 
77 - (odklonil odgovor)       12.5 
88 - (ne vem)         10.7 

 
F32a Približno kolikšen delež dohodka gospodinjstva prispevate vi? 
 

01 - nič         13.9 
02 - zelo majhen delež       12.2 
03 - manj kot polovico       16.1 
04 - približno polovico        25.2 
05 - več kot polovico        11.1 
06 - zelo velik delež          5.3 
07 - celoten delež (gospodinjstvo nima drugega dohodka)   12.7 
77 - (odklonil odgovor)         2.1 
88 - (ne vem)           1.3 

___________________________________________________________________________ 
F33 Kako vidite situacijo z dohodkom v vašem gospodinjstvu? Kateri od naslednjih 

opisov ji najbolj ustreza? 
 
1 - s sedanjimi dohodki se lahko brez težav preživljamo    39.3 
2 - s sedanjimi dohodki ravno še shajamo     45.4 
3 - s sedanjimi dohodki se le težko preživljamo    11.4 
4 - s sedanjimi dohodki se izredno težko preživljamo     2.9 
8 - (ne vem)           1.1 

___________________________________________________________________________ 
F34 Če bi se nenadoma iz kakršnegakoli razloga znašli v resnih finančnih težavah in 

bi si morali od nekoga sposoditi denar, da bi se lahko preživljali, kako enostavno 
ali težko bi bilo to za vas? 

 
 1 - zelo težko          40.3 
 2 - dokaj težko         28.6 
 3 - niti težko niti enostavno       16.4 
 4 - dokaj enostavno          8.5 
 5 - zelo enostavno          3.6 
 8 - (ne vem)           2.5 
_________________________________________________________________________ 
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F35 ANKETARSKA ŠIFRA 
 ŠIFRIRAJ NA PODLAGI VPRAŠANJA F4 

1 - anketiranec(ka) živi z zakoncem  oziroma  partnerjem  
2 - ne živi z zakoncem ali  partnerjem      

 
PRESKOK (F35=1; n=853) 

F36 Katera je najvišja stopnja izobrazbe, ki jo je dosegel vaš zakonec, partner? 
 

00 - nedokončana osnovna šola        3.4 
 01 - dokončana osnovna šola       17.4 
 02 - 2-3 letna poklicna šola       29.4 
 03 - splošna gimnazija, poklicna gimnazija, štiriletna strokovna šola 30.5 
 04 - 2-letna višja (strokovna) šola        6.8 
 05 - visoka šola, fakulteta, akademija      10.9 
 06 - magisterij, doktorat         1.2 

88 - (ne vem)           0.5 
 
F37a Kaj od naštetega opisuje delovno aktivnost zakonca / partnerja v zadnjem tednu  

dni? Navedite vse ustrezne odgovore. (Seštevek večih odgovorov)   
  

01 - opravlja plačano delo, tudi če je bil(a) na dopustu     
               (zaposlen samozaposlen, dela za svoje družinsko podjetje)           57.5 

02 - se izobražuje (tudi če je trenutno na šolskih počitnicah;  
       gre za izobraževanje, ki ga ne plačuje delodajalec)     5.2 
03 - je nezaposlen(a), aktivno je iskal(a) delo      3.5 
04 - je nezaposlen(a), ni aktivno iskal(a)dela       1.8 
05 - trajno bolan ali delovno nezmožen       1.4 
06 - upokojen(a)        31.2 
07 - javna dela           0.5 
08 - opravlja gospodinjska dela, skrbi za otroke ali druge osebe   23.4 
09 - (drugo)           1.5 
88 - (ne vem)           0.0 

 
F37b ANKETARSKA ŠIFRA 
 1 - več kot ena obkrožena šifra pri F37a   
 2 - le ena obkrožena šifra pri F37a            
 

PRESKOK (F37b=1; n=275) 
F37c In kaj od naštetega najbolje opisuje delovno aktivnost zakonca / partnerja v  
            zadnjem tednu dni? Prosimo navedite le en odgovor.  
 

01 - opravlja plačano delo, tudi če je bil(a) na dopustu  
       (zaposlen samozaposlen, dela za svoje družinsko podjetje)    57.8 
02 - se izobražuje (tudi če je trenutno na šolskih počitnicah;  
       gre za izobraževanje, ki ga ne plačuje delodajalec)     2.2 
03 - je nezaposlen(a), aktivno je iskal(a) delo      2.2 
04 - je nezaposlen(a), ni aktivno iskal(a)dela       0.7 
05 - trajno bolan ali delovno nezmožen       0.4 
06 - upokojen(a)        23.3 
07 - javna dela           1.1 
08 - opravlja gospodinjska dela, skrbi za otroke ali druge osebe  11.3 
09 - (drugo)           0.7 
88 - (ne vem)            0.4 
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PRESKOK (F37 a=2-9,88; n=613) 
VPRAŠAJ TISTE, KI SO PRI F37a ODGOVORILI, DA PARTNER NE OPRAVLJA 
PLAČANEGA DELA (šifre 2-9 ter 88). ČE PARTNER OPRAVLJA PLAČANO DELO 
(šifra 1 pri F37a) VPRAŠAJTE F39. 
 
F38   Ali lahko še enkrat preverim, ali je v zadnjem tednu dni opravil(a) kakšno delo  

za plačilo (uro ali več)? 
 
 1 - da            41,6 
 2 - ne            58,4 
 8 - (ne vem)            0.0 
 
 (ČE PARTNER OPRAVLJA PLAČANO DELO, n=505 ) 
F39 Kakšen je naziv njegovega / njenega delovnega mesta? 
F40 Kakšno delo večinoma opravlja na svojem delovnem mestu? 
F41 Kakšna znanja ali kvalifikacije so potrebne za opravljanje tega dela?  
 

0  vojaški poklici          0.0 
1  zakonodajalci/zakonodajalke, visoki uradniki/visoke uradnice,  
     menedžerji/menedžerke        8.3 
2  strokovnjaki/strokovnjakinje      17.0 

  3  tehniki/tehnice in drugi strokovni sodelavci/druge strokovne  
                        sodelavke         13.5 

4  uradniki/uradnice       11.5 
  5 poklici za storitve, prodajalci/prodajalke    14.3 

6 kmetovalci/kmetovalke, gozdarji/gozdarke, ribiči/ribičke,  
lovci/lovke          1.8 

  7 poklici za neindustrijski način dela     20.0 
8 upravljalci/upravljalke strojev in naprav, industrijski izdelovalci/ 

industrijske izdelovalke in sestavljalci/sestavljalke      6.5 
9 poklici za preprosta dela        7.1 

 
F42 Ali pri svoji poglavitni zaposlitvi... (n=503) 
 
 1 - dela za koga drugega         85.3 
 2 - je samozaposlen(a)            11.1 
 3 - dela v družinskem podjetju         3.0 
 8 - (ne vem)             0.6 
 
 PRESKOK (F42=2; n=62) 
F43 Koliko ljudi zaposluje (če sploh)? 
 
 0 ljudi          46.8 
 do 5 ljudi         32.2 
 6 do 10 ljudi           3.2 
 11 ljudi in več         17.6 

88888 - (ne vem)                  0.0 
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F44 Ali pri svojem delu nadzoruje delo drugih zaposlenih, oziroma je zanj  
odgovoren/ odgovorna?  

 
 1 - da            38.1 
 2 - ne            60.9 
 8 - (ne vem)             1.0 
 
 PRESKOK (F44=1; n=195) 
F43 Koliko podrejenih ima pri svojem delu? 
 
 0 ljudi            6.7 
 do 5 ljudi         39.0 
 6 do 10 ljudi         18.5 
 11 ljudi in več         22.5 
 8888 - (ne vem)         13.3 
 
ČE PARTNER OPRAVLJA PLAČANO DELO (šifra 1 pri F37a ali F38) (n=496) 
 
Prebral(a) vam bom nekaj stvari v zvezi s partnerjevim delom, zaposlitvijo. Prosim 
ocenite, koliko mu / ji predpostavljeni pri njegovem / njenem delu dopuščajo... 
 
     sploh nima                        v celoti              (ne 
     vpliva na to                       vpliva na to      vem) 
                                                   00    01    02     03    04    05    06    07     08    09     10      88 
 
F46  da se sam(a) odloča, ka- 
         ko si bo organiziral(a)  
         delo čez dan                   15.7   6.9   3.6    4.4    4.2   13.1  5.6   6.5  10.1  7.3    18.8    3.8        
F47  da vpliva na odločitve  
        o delovanju organizacije 28.1 10.3   8.5    6.5    3.0    8.5   4.5   4.3    6.5  2.6    13.4    3.8 
 
F48 Koliko ur na teden običajno dela, vključno s plačanimi ali neplačanimi 

nadurami. (n=466) 
 

povprečno število ur: 44.58  
888 - (ne vem)    2.8        

___________________________________________________________________________ 
VPRAŠAJ VSE ! 

F49 Katera je najvišja stopnja izobrazbe, ki jo je dosegel vaš oče? 
 

00 - nedokončana osnovna šola      10.6 
 01 - dokončana osnovna šola       27.7 
 02 - 2-3 letna poklicna šola       29.5 
 03 - splošna gimnazija, poklicna gimnazija, štiriletna strokovna šola 13.5 
 04 - 2-letna višja (strokovna) šola        2.8 
 05 - visoka šola, fakulteta, akademija        5.0 
 06 - magisterij, doktorat         0.8 

88 - (ne vem)           9.9 
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F50 Ko ste bili stari 14 let, ali je vaš oče... 
 
 1 - delal za koga drugega          59.5 
 2 - bil je samozaposlen(a)         13.3 
 3 - ni bil zaposlen         14.6 
 4 - ni bil prisoten / že umrl            7.8 
            8 - (ne vem)             4.7 
 

PRESKOK (F50=2; n=205) 
F51 Koliko ljudi je zaposloval? 
 
 1 - nič          60.0 
 2 - 1 do 24         37.6 
 3 - 25 ali več           2.4 
 8 - (ne vem)           0.0 
 
 (Če je bil oče zaposlen,  n=913) 
F52 Ali je pri svojem delu nadzoroval delo drugih zaposlenih, oziroma je bil zanj  

odgovoren?  
 
 1 - da          40.3 
 2 - ne          56.2 
 8 - (ne vem)           3.5 
 
F53 Kakšen je bil naziv njegovega delovnega mesta? 
 Podatki so v datoteki! 
 
F54 Katera od stvari najbolje opisuje vrsto dela, ki ga je opravljal, ko ste imeli 14 let? 
 (n=1064) 
 

01 - tradicionalni izvedenski poklici (odvetnik, zdravnik,  
       znanstvenik, inženir, računovodja)       3.9 
02 - moderni izvedenski poklici (učitelj, medicinska sestra, 
       psihiater, socialni  delavec, strokovnjak-svetovalec, umetnik,  
       višji policist, računalniški programer)       3.8 
03 - uradniški poklici, poklici srednje ravni (tajnica, osebni  
       tajnik, administrator, uradnik v pisarni, delo telefonskem  
       servisu, pomožna medicinska          2.8 
       sestra, vzgojiteljica v vrtcu) 
04 - višji manager ali administrator (planiranje, organizacija,  
       koordinacija dela ali financ - finančni direktor, direktor)    4.4 
05 - tehnični in obrtniški poklici (mehanik, monter, vodovodni inštalater 
       tiskar, orodjar, električar, kmetovalec, vrtnar, voznik vlaka)   30.1 
06 - polrutinski proizvodni in storitveni poklici (poštar,  
       varnostnik, upravljalec stroja, hišnik, kmet, pomožni  
       gostinski delavec, receptor, prodajalec)     15.1 
07 - rutinski proizvodni in storitveni poklici (voznik tovornjaka,  
       čistilec, vratar, delavec pri pakiranju, industrijska šivilja, kurir,  
       fizični delavec, natakar)       25.8 
08 - srednji ali nižji management (vodja pisarne, poslovodja,  
       direktor bančne podružnice, upravnik kmetijskega posestva, 
       vodja restavracije, vodja skladišča, gostilničar)      8.2 
88 - (ne vem)           5.9 
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F55 Katera je najvišja stopnja izobrazbe, ki jo je dosegla vaša mama? 
 

00 - nedokončana osnovna šola      14.0 
 01 - dokončana osnovna šola       43.6 
 02 - 2-3 letna poklicna šola       16.6 
 03 - splošna gimnazija, poklicna gimnazija, štiriletna strokovna šola 13.8 
 04 - 2-letna višja (strokovna) šola        2.1 
 05 - visoka šola, fakulteta, akademija        4.2 
 06 - magisterij, doktorat         0.6 

88 - (ne vem)           5.0 
 
F56 Ko ste bili stari 14 let, ali je vaša mama... 
 
 1 - delala za koga drugega           45.4 
 2 - bila je samozaposlen(a)          5.1 
 3 - ni bila zaposlena          45.6 
 4 - ni bila prisotna / že umrla          2.5 
            8 - (ne vem)             1.4 
 

PRESKOK (F56=2; n=81) 
F57 Koliko ljudi je zaposlovala, če sploh? 
  
 1 - nič          70.4 
 2 - 1 do 24         24.7 
 3 - 25 ali več             0.0 
           (8 - ne vem)             4.9 

  
 

 (Če je bila mama zaposlena, n=674) 
F58 Ali je pri svojem delu nadzorovala delo drugih zaposlenih, oziroma je bila zanj  

odgovorna?  
 
 1 - da                                     22.3 
 2 - ne          74.5 
 8 - (ne vem)                                3.3 

 
 
F59 Kakšen je bil naziv njenega delovnega mesta? 
 
 Podatki so v datoteki! 
 
 
F60 Katera od stvari najbolje opisuje vrsto dela, ki ga je opravljala, ko ste imeli 14 let? 
 (n=714) 
 

01 - tradicionalni izvedenski poklici (odvetnik, zdravnik,  
       znanstvenik, inženir, računovodja)       4.5  
02 - moderni izvedenski poklici (učitelj, medicinska sestra,  
       psihiater, socialni delavec, strokovnjak-svetovalec, umetnik,  
       višji policist, računalniški programer)       9.4 

 03 - uradniški poklici, poklici srednje ravni (tajnica, osebni tajnik,  
  administrator, uradnik v pisarni, delo telefonskem servisu,  
  pomožna medicinska sestra, vzgojiteljica v vrtcu)   17.9 
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04 - višji manager ali administrator (planiranje, organizacija,  
       koordinacija dela ali financ - finančni direktor, direktor)    3.6 

 05 - tehnični in obrtniški poklici (mehanik, monter, vodovodni  
                   inštalater, tiskar, orodjar, električar, kmetovalec, vrtnar, voznik vlaka)   8.0 
 06 - polrutinski proizvodni in storitveni poklici (poštar,  
                   varnostnik, upravljalec stroja, hišnik, kmet, pomožni  
                   gostinski delavec, receptor, prodajalec)     15.0 
 07 - rutinski proizvodni in storitveni poklici (voznik tovornjaka,  
                   čistilec, vratar, delavec pri pakiranju, industrijska šivilja,  
                   kurir, fizični delavec, natakar)      32.2 
 08 - srednji ali nižji management (vodja pisarne, poslovodja,  
                   direktor bančne podružnice, upravnik kmetijskega posestva,  
                   vodja restavracije, vodja skladišča, gostilničar)      5.5 
 88 - (ne vem)           3.9 
 
            Odgovarjajo vsi! 
F61 Ali ste se v zadnjih 12 mesecih udeležili kakšnega tečaja, predavanja ali 

konference, da bi izboljšali svoje znanje ali delovne veščine? 
 
 1 - da          39.0 
 2 - ne          60.3 
 8 - (ne vem)           0.6 
 
 
F62 Vas lahko vprašam o vašem sedanjem uradnem zakonskem stanu? Kateri od  

naslednjih opisov najbolj ustreza vaši situaciji? 
 
   1 - poročen(a)          51.9 
   2 - živi ločeno (legalno še poročen)        0.8 
   3 - ločen(a)           3.9 
   4 - vdovec, vdova                9.5                               
   5 - nikoli ni bil(a) poročen(a)       32.7 
   7 - (ne želi odgovoriti)         0.6 
   8 - (ne vem)           0.7 
 
 

PRESKOK (F62=1; n=791) 
F63 Ali sedaj živite s svojim zakoncem? 
 
 1 - da            95.2 
 2 - ne            4.8 

(7 - ne želi odgovoriti)                              0.0 
(8 - ne vem)           0.0  
 
 
PRESKOK (F63=2.7.8; n=42) 

F64 Ali sedaj živite z drugim partnerjem? 
 
 1 - da            19.0 
 2 - ne          81.0 

7 - (ne želi odgovoriti)          0.0               
8 - (ne vem)           0.0 
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PRESKOK (F62=2-8; n=666) 

 ČE ANKETIRANEC NI POROČEN 
F65 Ali sedaj živite s kakšnim partnerjem? 
 
 1 - da             15.9 
 2 - ne          83.8 

7 - (ne želi odgovoriti)                  0.3           
8 - (ne vem)           0.0 

 
 

PRESKOK (F63=1; F64=2, 7, 8; F65=2, 7, 8; n=1271) 
F66 Ali ste kdaj živeli s partnerjem, ne da bi bili z njim / njo poročeni? 
 
 1 - da          18.9 

2 - ne          80.6 
7 - (ne želi odgovoriti)         0.5 

 8 - (ne vem)           0.0 
 
F67 ANKETAR, ŠIFRIRAJ NA PODLAGI VPRAŠANJA F62  
 

1 - ANKETIRANEC JE POROČEN, LOČEN ALI VDOVEC  
           (šifre 1, 2 ali 4 pri F62)                                      
 2 - DRUGO                
 
F68 Ali ste bili kdaj ločeni?(n=957) 

 
1 - da          11.2 

 2 - ne          88.7 
 7 - (ne želi odgovoriti)         0.1 

8 - (ne vem)           0.0 
 
 Odgovarjajo vsi! 
F69 ANKETAR, GLEDE NA DRUŽINSKO TABELO (F4) KODIRAJTE: 
 
 1 - PRI ANKETIRANCU DOMA ŽIVIJO OTROCI                 
            2 - NE ŽIVIJO                   
 

PRESKOK (F69=2; n=699) 
F70 Ali so v vašem gospodinjstvu kdaj živeli otroci (vaši, posvojeni, pastorki, 

rejenci)? 
 
 1 - da          53.9 
 2 - ne          45.4 
 8 - (ne vem)           0.7 
 
F70a Ali vaša mama še živi? 
 OPOMBA ZA ANKETARJA: lahko se nanaša tudi na mačeho ali posvojiteljico 
 
 1 - da          58.5 
 2 - ne          41.1 
 8 - (ne vem)           0.4 
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F70b Ali vaš oče še živi? 
 OPOMBA ZA ANKETARJA: lahko se nanaša tudi na očima ali posvojitelja  

 
1 - da          44.5 

 2 - ne          54.7 
 8 - (ne vem)           0.9 
 
In zdaj nekaj vprašanj o tem, kako usklajujete različna področja svojega življenja 
 
Najprej vam bom prebral/a nekaj trditev o tem, kako ste se morda počutili v zadnjem 
času. Za vsako trditev prosim povejte, kako pogosto ste se tako počutili v zadnjih dveh 
tednih. 
  
                    več kot    manj kot     le 
                           ves   večino   polovico   polovico    malo                 (ne  
                                      čas    časa        časa          časa         časa    nikoli   vem) 
                                                              1        2             3               4              5            6         8 
G1    Bil sem se vesel in dobre volje   8.1   35.6        30.8           14.2          9.1        1.2       0.9    
G2   Bil sem miren in sproščen          6.2   33.4        30.5            18.9         8.9        1.2       0.8   
G3  Bil sem dejaven in poln  
       energije                                       9.3   31.9        28.9            16.7       10.1        1.9       1.1   
G4  Zbujal sem se svež in spočit       7.1   24.1        22.1            23.6       17.0        5.1       1.1    
G5  Moje vsakodnevno življenje        
       je bilo polno stvari, ki me  
       zanimajo                                     9.6   32.4        27.0            17.5       10.2        1.7       1.5 
 
Sedaj pa vam bom prebral/a nekaj trditev o moških in ženskah ter o njihovih vlogah v 
družini. V kolikšni meri soglašate oz. ne soglašate z vsako od teh trditev?   
                   niti 
             soglašam, 
                     močno                    niti ne           ne           sploh ne    (ne 
                     soglašam  soglašam   soglašam     soglašam   soglašam  vem) 
                                                           1                2               3                  4                5            8 
G6  Ženska mora biti priprav- 
 ljena zmanjšati obseg svoje- 
 ga plačanega dela v korist  
 svoje družine.                      6.8             35.4           24.7            26.1            4.6         2.4     
G7  Moški morajo prevzeti ena-  
    ko mero odgovornosti za  
    dom in družino kot ženske.   31.5            58.4             6.3              2.4            0.5         0.9 
G8  Kadar ni dovolj delovnih  
 mest, bi morali imeti mo-  
 ški prednost pri zaposlo-  
 vanju pred ženskami.             4.0             19.8           17.3            39.8           16.9        1.1  
G9  Kadar so v družini otroci,  
   bi morali starši ostati skupaj,  
   tudi če se ne razumejo.           5.3             20.5           21.2            37.5           12.9        2.5 
G10  Družina bi morala biti za - 
    vsakega najpomembnejša  
    stvar v njegovem / njenem  
         življenju.                               34.6            49.9            10.1              3.4            0.6         1.5 
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G11 ANKETARSKA ŠIFRA: 
 GLEDE NA DRUŽINSKO TABELO KODIRAJTE 
 

1 - ANKETIRANEC ŽIVI Z MOŽEM / ŽENO /PARTNERJEM 
     (šifra 01 pri F4)               
2 - NE ŽIVI Z ZAKONCEM ALI PARTNERJEM    
  
  
PRESKOK (G11=1, n=849) do vključno G17  

G12 Katerega leta ste začeli živeti v skupnem gospodinjstvu s svojim možem/ženo/  
  partnerjem/-ico?  

 
1 - do 1970         27.3 
2 - od 1971 do 1980        23.9 
3 - od 1981 do 1990        22.1 
4 - od 1991 do 2000        19.4 
5 - od 2001 do 2004          5.7 
8888- (ne vem)           1.5 

 
 
 
Zakonci ali partnerji imajo včasih različna mnenja o družinskih zadevah. Kako pogosto se 
zgodi, da sta z vašim možem/ženo/partnerjem/-ico nesoglasna glede tega..   
 
                                                         manj                                                                        nobe- 

                      kot                    nekaj-                  nekaj-               den  
                    enkrat   enkrat   krat      enkrat    krat      vsak     ni 

                           nikoli   meseč-  meseč-  meseč-   teden-    teden-    dan    zapo- (ne 
                                                           no         no         no          sko        sko                  slen   vem) 
                                               01        02         03          04           05           06         07       -        88 
G13  kako si razdeliti delo 
         v gospodinjstvu           45.3     18.6      14.0       10.2         4.8         2.6        3.3      0.1       1.1 
G14  glede denarja               56.7     17.1      12.4         6.6         2.8         1.2        2.1      0.1       1.1 
G15 glede tega, koliko ča- 
 sa naj kdo preživi v 
 službi                           58.9     10.3       5.3          3.6         1.6         1.1        1.5    14.7       2.9 
 
Čigava beseda obvelja, kadar se z vašim možem / ženo / partnerjem odločata o 
naslednjih stvareh.. 
 
                                                                                              pona-                      navadno 
                                                                      pona-   od        vadi        vedno          od 
                                                         vedno   vadi    obeh    partner-  partner-  nekoga    (ne  
                                                         moja    moja   enako   jeva         jeva         tretjega   vem) 
                                                            01        02         03         04           05           06            88 
G16 občasnih večjih nakupih za 
        gospodinjstvo                             7.4      12.8      61.3       9.1           7.9          0.4           1.2 
G17 o tem, kako si razdeliti delo 
        v gospodinjstvu                          7.6      11.8      61.6     10.8           6.2          0.2           1.6 

 
 
 



 

 

 

44

 
 
G18 ANKETARSKA ŠIFRA: 

ANKETAR, ŠIFRIRAJ NA PODLAGI VPRAŠANJ F37a IN F38  
 
1 - PARTNER ANKETIRANCA IMA PLAČANO ZAPOSLITEV 

           (šifra 01 pri F37a ali 01 pri F38)  
 2 - PARTNER NI ZAPOSLEN     
 
PRESKOK (G18=1, n=490) do vključno G21 
Kako pogosto mora partner pri svojem delu oz. službi...  
 
                                                               manj                                                                         

                             kot                    nekaj-                  nekaj-               
                           enkrat  enkrat    krat      enkrat     krat      vsak     

                                 nikoli   meseč-  meseč-   meseč-   teden-    teden-    dan    (ne 
                                                                  no         no          no          sko        sko                 vem) 
                                                     01         02         03          04           05           06         07     88 
G19 delati zvečer ali ponoči      55.5       9.0        5.3         17.1        3.5          6.5        2.7     0.4         
G20 delati nadure brez 
        predhodnega obvestila       49.6     12.8        9.3        14.6         5.5          3.9        2.8     1.4  
 
G21 Kako pogosto mora partner delati ob vikendih (ob sobotah in nedeljah)? 
 
 1 - nikoli         33.3 
 2 - manj kot enkrat mesečno       16.7 
 3 - enkrat mesečno        15.9 
 4 - nekajkrat mesečno        23.9 
 5 - vsak teden           9.6 
 8 - (ne vem)           0.6 
 
            (n=842) do vključno G27 
G22 Sedaj vam bom zastavil(a) nekaj vprašanj o gospodinjskem delu. Z gospodinj- 

skim delom imamo v mislih stvari, ki jih običajno delamo na domu ali okoli 
njega, kot na primer kuhanje, pomivanje, pospravljanje, pranje, delo na vrtu, 
nakupovanje, vzdrževanje in popravila v hiši oz. stanovanju - ne pa tudi varstva 
otrok in prostočasnih dejavnosti. Če vzamemo običajen dan v tednu, približno 
koliko ur skupaj člani vašega gospodinjstva porabijo za gospodinjsko delo? 
(ANKETAR: Zaokroži na najbližjo celo uro. Sprejmi tudi približno oceno!) 

 
 0 ur            0.7 
 1 uro            6.1 
 2 uri          17.7 
 3 ure          22.4 
 4 ure          15.6 
 5 ur          10.1 
 6 ur            4.9 
 7 ur            1.1 
 8 ur            5.1 
 9 ur            0.1 
 10 ur            5.1 
 11 ur in več           7.9 
 88 - (ne vem)           3.2 
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G23 In približno kolikšen delež tega časa za gospodinjska dela porabite vi?  
 

01 - nič ali skoraj nič        11.8 
 02 - do ene četrtine        16.6 
 03 - od ene četrtine do polovice       27.3 
 04 - od ene polovice do treh četrtin      20.4 
 05 - nad tri četrtine, a ne ves čas      10.6 
 06 - ves čas ali skoraj ves čas       12.7 
 88 - (ne vem)           0.6 
 
G24 In približno kolikšen delež časa za gospodinjska dela porabi vaš mož/ žena/ 

partner?  
 

01 - nič ali skoraj nič        16.5 
 02 - do ene četrtine        20.2 
 03 - od ene četrtine do polovice       24.3 
 04 - od ene polovice do treh četrtin      18.8 
 05 - nad tri četrtine, a ne ves čas        9.7 
 06 - ves čas ali skoraj ves čas       10.0 
 88 - (ne vem)           0.6 
 
G25 Še vedno govoriva o tem, koliko časa člani vašega gospodinjstva porabijo za 

gospodinjska dela na domu. Prosim povejte mi, koliko ur skupaj običajno 
porabite za gospodinjska dela ob koncu tedna.   

  
 (ANKETAR: Zaokroži na najbližjo celo uro. Sprejmi tudi približno oceno!) 
 

0 ur            0.7 
 1 uro            1.7 
 2 uri            6.4 
 3 ure          12.0 
 4 ure          14.9 
 5 ur          11.4 
 6 ur          12.7 
 7 ur            5.0 
 8 ur            8.5 
 9 ur            0.5 
 10 ur          10.0 
 11 ur in več         14.3 
 88 - (ne vem)           1.9 
 
G26 In približno kolikšen delež tega časa za gospodinjska dela ob vikendih  

porabite vi?  
 

01 - nič ali skoraj nič        12.1 
 02 - do ene četrtine        17.5 
 03 - od ene četrtine do polovice       28.4 
 04 - od ene polovice do treh četrtin      21.0 
 05 - nad tri četrtine, a ne ves čas        9.7 
 06 - ves čas ali skoraj ves čas       11.0 
 88 - (ne vem)           0.4 
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G27 Kaj pa vaš mož/ žena/ partner? Približno kolikšen delež časa za gospodinjska 

dela ob vikendih porabi on / ona?  
 

01 - nič ali skoraj nič        14.0 
 02 - do ene četrtine        20.3 
 03 - od ene četrtine do polovice       26.7 
 04 - od ene polovice do treh četrtin      19.0 
 05 - nad tri četrtine, a ne ves čas      10.0 
 06 - ves čas ali skoraj ves čas         9.6 
 88 - (ne vem)           0.4 
  
G28 ANKETARSKA ŠIFRA:  ŠIFRIRAJ NA PODLAGI VPRAŠANJ G23 IN G26 
 
1 - ANKETIRANEC NE OPRAVLJA NIČ ALI SKORAJ NIČ GOSPODINJSKEGA  
      DELA (šifra 1 pri G23 IN šifra 1 pri G26)    
 
2 - VSE OSTALO     
 
ČE ANKETIRANEC NE ŽIVI S PARTNERJEM  (n=579) do vključno G32 
 
G29 Sedaj vam bom zastavil(a) nekaj vprašanj o gospodinjskem delu. Z gospodinj- 

skim delom imamo v mislih stvari, ki jih običajno delamo na domu ali okoli 
njega, kot na primer kuhanje, pomivanje, pospravljanje, pranje, delo na vrtu, 
nakupovanje, vzdrževanje in popravila v hiši oz. stanovanju - ne pa tudi varstva 
otrok in prostočasnih dejavnosti. Če vzamemo običajen dan v tednu, približno 
koliko ur skupaj člani vašega gospodinjstva porabijo za gospodinjsko delo? 

 
 (ANKETAR: Zaokroži na najbližjo celo uro. Sprejmi tudi približno oceno!) 
  

0 ur            1.4 
 1 uro            7.6 
 2 uri          17.3 
 3 ure          20.4 
 4 ure          13.0 
 5 ur          10.9 
 6 ur            6.2 
 7 ur            2.1 
 8 ur            5.5 
 9 ur            0.2 
 10 ur            5.0 
 11 ur in več           5.3 
 88 - (ne vem)           5.3 
 
G30 In približno kolikšen delež tega časa za gospodinjska dela porabite vi? 
 

01 - nič ali skoraj nič        17.4 
 02 - do ene četrtine        28.3 
 03 - od ene četrtine do polovice       16.0 
 04 - od ene polovice do treh četrtin        6.9 
 05 - nad tri četrtine, a ne ves čas        3.6 
 06 - ves čas ali skoraj ves čas       26.6 
 88 - (ne vem)           1.2 
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G31 Še vedno govoriva o tem, koliko časa člani vašega gospodinjstva porabijo za 
gospodinjska dela na domu. Prosim povejte mi, koliko ur skupaj običajno 
porabite za gospodinjska dela ob koncu tedna.   

 (ANKETAR: Zaokroži na najbližjo celo uro. Sprejmi tudi približno oceno!)  
 

0 ur            2.1 
 1 uro            3.9 
 2 uri            8.0 
 3 ure          11.5 
 4 ure          15.8 
 5 ur          13.5 
 6 ur          11.0 
 7 ur            4.5 
 8 ur            7.0 
 9 ur            1.2 
 10 ur            9.1 
 11 ur in več           7.9 
 88 - (ne vem)           4.6 
  
G32 In približno kolikšen delež tega časa za gospodinjska dela ob vikendih  

porabite vi?  
 

01 - nič ali skoraj nič        14.7 
 02 - do ene četrtine        29.9 
 03 - od ene četrtine do polovice       16.1 
 04 - od ene polovice do treh četrtin        9.3 
 05 - nad tri četrtine, a ne ves čas        4.1 
 06 - ves čas ali skoraj ves čas       24.7 
 88 - (ne vem)           1.2 
 
G33 ANKETARSKA ŠIFRA:  ŠIFRIRAJ NA PODLAGI VPRAŠANJ G30 IN G32 
 
1 - ANKETIRANEC NE OPRAVLJA NIČ ALI SKORAJ NIČ GOSPODINJSKEGA  
      DELA (šifra 1 pri G30 IN šifra 1 pri G32)    
2 - VSE OSTALO     
 
Če pomislite na delo, ki ga običajno opravljate v gospodinjstvu, koliko soglašate ali ne 
soglašate z naslednjimi trditvami? (n=1185) 
 
                            niti                      sploh          
                                                                   močno            soglašam,      ne        ne         
                                  sogla -   sogla-       niti ne      sogla-  sogla-     (ne 
                                     šam       šam       soglašam     šam     šam       vem) 
                                                                      1            2               3                4          5            8 
G34  Doma je treba postoriti veliko 
    stvari in pogosto mi zmanjka  
     časa, predno vse naredim.          11.4       48.6         15.8            19.9     3.6          0.7      
G35  Moje delo v gospodinjstvu se  
     mi zdi enolično.                                   6.5       37.4         24.1            28.1     3.0          0.9  
G36  Sam(a) se lahko odločim, kdaj in 
    kako opravljam gospodinjska dela.    21.9      60.9         10.0              6.1     0.5          0.6  
G37  Moje delo v gospodinjstvu se  
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    mi zdi stresno                                   1.8        9.0         12.6             57.1   18.6         1.0  
           Odgovarjajo vsi! 
G38  Kako dobro je vaše gospodinjstvo opremljeno za gospodinjska dela? Če na 

primer 00 pomeni, da v gospodinjstvu ni tekoče vode, 10 pa, da imajo stroj za 
pomivanje posode, kako bi vi ocenili opremljenost vašega gospodinjstva? 

 
zelo slabo                                                                                    zelo dobro 
opremljeno                                                                               opremljeno    (ne vem) 
00       01       02       03       04        05       06        07       08       09         10         88 

           0.2      0.2      0.8      1.7      2.2       9.4      6.7     13.5      22.0    14.6      27.3      1.4        
 
G39 Če pustimo ob strani gospodinjsko delo - ali poleg tega dela morda tudi skrbite za  

kakega člana gospodinjstva, na primer za majhnega otroka ali nekoga, ki je 
bolan, invaliden ali ostarel?   

 
 1 - da          22.1 
 2 - ne          77.7 
 8 - (ne vem)           0.2 
 
G40 Ali poleg skrbi za lastne otroke kdaj brez plačila pomagate tudi članom širše 

družine ali sorodnikom, ki niso člani vašega gospodinjstva, npr. z varstvom otrok 
ali drugih odvisnih članov, ali z delom v njihovem gospodinjstvu? 

 
01 - nikoli         51.9 
02 - manj kot enkrat mesečno       12.4 
03 - enkrat mesečno        10.3 
04 - nekajkrat mesečno       10.7 
05 - enkrat tedensko          4.0 
06 - večkrat tedensko          5.3 
07 - vsak dan           3.9 
88 - (ne vem)           1.5 

 
G41 In če bi pomoč potrebovali vi - ali je kdo izven vašega gospodinjstva, ki ga lahko 

zaprosite za brezplačno pomoč pri varstvu otrok ali drugih odvisnih članov, ali 
za delo v vašem gospodinjstvu? 

 
 1 - da          76.2 
 2 - ne          18.4 
 88 - (ne vem)           5.3 
 
G42 ANKETAR, ŠIFRIRAJ ALI PO POTREBI VPRAŠAJ 

Rad(a) bi še enkrat preveril(a), ali z vami v gospodinjstvu živijo otroci stari do 
vključno 12 let? Prosim upoštevajte tudi pastorke, posvojence, rejence ali 
partnerjeve otroke. 

 
 1 - da            23.2 
 2 - ne            76.8 
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PRESKOK (G42=1; n=332) do vključno G45 
G43 Sedaj vas sprašujem za najmlajšega otroka v vašem gospodinjstvu - Prosim 

povejte, kdo ga ima običajno v varstvu, kadar ni z vami ali vašim možem / ženo / 
partnerjem, oziroma kadar ni v šoli? Izberite le en odgovor. 

 
 01 - stari starši         37.7 
 02 - moj nekdanji mož / nekdanja žena / nekdanji partner     0.6 
 03 - nek drug član družine       12.7 
 04 - nekdo, ki ni član družine, ga ima v brezplačnem varstvu na  
        našem domu ali pri sebi         3.6 
 05 - nekdo ga ima v plačanem varstvo na našem domu ali pri sebi     2.4 
 06 - je v brezplačnem vrtcu ali jaslih izven našega doma     0.3 
 07 - je v plačanem vrtcu ali jaslih izven našega doma   12.0 
 08 - otrok je lahko sam doma       11.1 
 09 - varstva otrok ne potrebujemo (nekdo od staršev je ves čas  
        doma, ni v službi)        13.9 
  10 - drugo           4.8 
 88 - (ne vem)             0.9 
 
G44 Glede na vašo sedanjo situacijo - ali bi v idealnem primeru želeli veliko več 

varstva za otroke, nekaj več, ali je sedaj v redu? 
 
 1 - precej več           3.6 
 2 - nekaj več         17.3 
 3 - sedaj je v redu        74.8 
 4 - (želel bi manj varstva)         0.3 
 8 - (ne vem)           4.0 
 
G45 Ali imate kaj otrok katerekoli starosti, ki sedaj ne živijo v vašem gospodinjstvu? 

Prosim upoštevajte tudi pastorke, posvojence, rejence ali partnerjeve otroke. 
 OPOMBA ZA ANKETARJA: upoštevajte le še živeče otroke 
 
 1 - da            31.1 
 2 - ne            68.9 
 
 PRESKOK (G45=1; n=449)  
G46 Koliko je takih otrok?  
 
 1 otrok          41.6 
 2 otroka         43.4 
 3 otroci         10.5 
 4 otroci           2.7 
 5 otrok            1.8 
      88 - (ne vem)            
 
G47 ANKETARSKA ŠIFRA: 
 ŠIFRIRAJ NA PODLAGI VPRAŠANJA G46 
 
1 - ANKETIRANEC IMA ENEGA OTROKA, KI NE ŽIVI V  
     GOSPODINJSTVU (G46 = 1)  
2 - ANKETIRANEC IMA DVA ALI VEČ OTROK, KI NE  
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     ŽIVJO V GOSPODINJSTVU (G46 = 2 ALI VEČ )  
ČE IMA ANKETIRANEC ENEGA OTROKA, KI NE  ŽIVI V GOSPODINJSTVU 
(n=194) 
 
G48 Je to sin ali hči?  
 
 1 - sin          46.9 
 2 - hči          53.1 
 8 - (ne vem)          0.0 
 
G49 Katerega leta je bil(a) rojen(a)?  
 

1 - do 1960         18.9 
2 - od 1961 do 1970        32.1 
3 - od 1971 do 1980        36.8 
4 - od 1981 do 1990          8.4 
5 - od 1991 dalje          2.1 
8888- (ne vem)           1.6 

 
ČE IMA ANKETIRANEC 2 ALI VEČ OTROK, KI NE  ŽIVJO V GOSPODINJSTVU 
(n=260) 
 
G50 Katerega leta je bil rojen najstarejši izmed otrok, ki sedaj ne živijo v vašem 

gospodinjstvu?  
 

1 - do 1960         46.9 
2 - od 1961 do 1970        34.6 
3 - od 1971 do 1980        16.2 
4 - od 1981 do 1990          1.9 
5 - od 1991 dalje          0.0 
8888- (ne vem)           0.4 

 
G51 In katerega leta je bil rojen najmlajši izmed otrok, ki sedaj ne živijo v vašem 

gospodinjstvu?  
 

1 - do 1960         24.3 
2 - od 1961 do 1970        36.3 
3 - od 1971 do 1980        34.0 
4 - od 1981 do 1990          3.9 
5 - od 1991 dalje          1.2 
8888- (ne vem)           0.4 

 
  
G52 Koliko izmed vaših otrok, ki sedaj ne živijo v vašem gospodinjstvu je hčera? 
 
 0 hčera          24.9 
 1 hči          40.2 
 2 hčeri          28.4 
 3 hčere            6.1 
 4 hčere            0.4 
 88 - (ne vem)            0.0 
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ČE KATERI IZMED OTROK SEDAJ NE ŽIVI V GOSPODINJSTVU 
ANKETIRANCA (n=447) 
  
G53 Koliko finančne pomoči dajete vašemu otroku /otrokom, oziroma vnuku / 

vnukom, ki ne živijo v vašem gospodinjstvu?  
 
 1 - veliko finančne pomoči         5.1 
 2 - nekaj finančne pomoči       49.0 
 3 - nič finančne pomoči       45.4 
 8 - (ne vem)           0.4 
 
G54 Koliko pomoči pri vsakdanjem gospodinjskem delu dajete vašim odraslim  

otrokom ali vnukom, ki ne živijo v vašem gospodinjstvu?  
 

1 - veliko pomoči pri gospodinjskem delu         3.6 
 2 - nekaj pomoči pri gospodinjskem delu         35.3 
 3 - nič pomoči pri gospodinjskem delu             58.0 
 4 - (otroci, ki ne živijo v gospodinjstvu še niso odrasli)      2.2 
 8 - (ne vem)             0.9 
 

PRESKOK (G54=1,2 3 ali 8; n=437) 
G55 In koliko finančne pomoči dobite od vaših odraslih otrok ali vnukov, ki ne živijo 

v vašem gospodinjstvu? 
 

1 - veliko finančne pomoči         0.2 
 2 - nekaj finančne pomoči       16.2 
 3 - nič finančne pomoči       83.3 
 8 - (ne vem)           0.2 
 
G56 Koliko pa dobite pomoči pri vsakdanjem gospodinjskem delu od vaših odraslih 

otrok ali vnukov, ki ne živijo v vašem gospodinjstvu? 
 

1 - veliko pomoči pri gospodinjskem delu         3.9 
 2 - nekaj pomoči pri gospodinjskem delu         32.6 
 3 - nič pomoči pri gospodinjskem delu       63.0 
 8 - (ne vem)             0.5 

 
ANKETARSKA ŠIFRA: 
ŠIFRIRAJ NA PODLAGI VPRAŠANJA F3 
 
1 - ANKETIRANEC JE BIL ROJEN PO LETU 1958   

                 (F3 = od 1959 do vključno 1990)        
 2 - VSE OSTALO           
 
G58 Ali nameravate v naslednjih treh letih imeti otroka? 

OPOMBA ZA ANKETARJA:  ČE JE ANKETIRANKA ALI ANKETIRANČEVA 
PARTNERKA NOSEČA, ŠIFRIRAJTE S 4 (n=780) 

 
 1 - zagotovo ne        51.4 
 2 - verjetno ne         28.2 
 3 - verjetno da         14.5 
 4 - zagotovo da          5.9 
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 8 - (ne vem)           0.0 
G59 ANKETARSKA ŠIFRA: 

ŠIFRIRAJ NA PODLAGI VPRAŠANJA F8d: Glavna aktivnost anketiranca: 
 
 1 - opravlja plačano delo (šifra 01 pri F8d)         
 2 - se izobražuje (šifra 02 pri F8d)          
 3 - upokojen (šifra 06 pri F8d)          
 4 - ostalo (šifre 03-05, 07-09, 88 pri F8d)        
 
 
G60 ANKETARSKA ŠIFRA: 

ŠIFRIRAJ NA PODLAGI VPRAŠANJA F12:  
 
 1 - dela za nekoga drugega (šifra 1 pri F12)        
 2 - vse ostalo (šifre 2-8 pri F12)        
  
 

PRESKOK (G60=1; n=586) 
G61 Če bi se danes kdo potegoval za delo, ki ga sedaj opravljate, ali bi za to moral 

narediti več kot osnovno šolo?  
 
 1 - da            87.2 
 2 - ne            11.4 

8 - (ne vem)             1.4 
 

PRESKOK (G61=1; n=518) 
G62 Koliko let dodatne izobrazbe bi poleg obvezne osnovne šole potreboval za tako  

delo?  
 
 01 - manj kot leto več (od osnovnošolske)       1.4 
 02 - približno 1 leto več         1.9 
 03 - približno 2 leti več         7.7 
 04 - približno 3 leta več       23.0 
 05 - približno 4-5 let več       35.5 
 06 - približno 6-7 let več       11.2 
 07 - približno 8-9 let več       15.1 
 08 - 10 ali več let več (od osnovnošolske izobrazbe)      3.5 
 88 - (ne vem)           0.8 
  

PRESKOK (G61=2,8; n=586) 
G63 Če bi vas pri vašem delu nadomestil nekdo s primerno stopnjo izobrazbe, koliko 

časa bi potreboval, da bi lahko delo zares dobro opravljal?  
 

01 - 1 dan ali manj          3.2 
 02 - 2 do 6 dni           4.4 
 03 - 1do 4 tedne        10.9 
 04 - 1do 3 mesece        18.6 
 05 - 3 mesece do 1 leta       28.3 
 06 - 1 do 2 leti         18.9 
 07 - 2 do5 let           9.0 
 08 - več kot 5 let          3.9 
 88 - (ne vem)           2.6 
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Prosim povejte, koliko naslednje trditve veljajo za vaše delo oz. službo.  
(n=588) do vključno do G80  
 
                                                   sploh        le malo   precej    v celoti    (ne 
                                                                                    ne velja    velja        velja      velja       vem) 
                                                                                      1          2             3            4             8 
G64  Moje delo je zelo raznoliko                          4.6             15.0         44.4        35.9      0.2     
G65  Moje delo zahteva, da se ves čas učim  
         novih stvari                                                        6.0             21.9         42.2       29.7       0.2    
G66  Varnost zaposlitve je visoka                              7.0             21.5         47.0       23.6      0.9 
G67  Moja plača je odvisna od tega, koliko se  
         pri delu potrudim.                                             33.2            32.4          22.6       11.1      0.7   
G68  Od sodelavcev lahko dobim pomoč, kadar  
         jo potrebujem                                                     5.1             11.4          51.9       30.4     1.2      
G69  Sam si lahko določim, kdaj z delom pričnem  
         ali končam                                                         56.8            20.6         14.2         8.2     0.2    
G70  Moje zdravje ali varnost sta zaradi dela  
 ogrožena.                             37.2            35.5         21.0         6.0     0.3 
 
In koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami o vašem delu oz. službi? 
 
                            niti                      sploh          
                                                                   močno            soglašam,      ne        ne         
                                  sogla -   sogla-       niti ne      sogla-  sogla-     (ne 
                                     šam       šam       soglašam     šam     šam       vem) 
                                                                      1            2               3               4           5            8 
G71   Delati moram zelo veliko.              21.5       51.4         19.6            6.1        1.0         0.3   
G72  Nikoli ni dovolj časa, da bi  
         opravil(a) vse stvari, ki bi 
         jih pri delu mora(la).                        8.7       32.6          24.6          30.0        3.8         0.3  
G73  Možnosti za napredovanje  
         so velike.                                    3.1       19.1          26.1          34.3      16.7        0.7 
 
G74 Za koliko ljudi je odgovoren vaš neposredno nadrejeni oziroma šef?  
 
 01 - nimam šefa            2.4 

02 - za 1-3 ljudi           10.0 
03 - za 4-9 ljudi           21.4 

 04 - za 10-19 ljudi           20.9 
 05 - za 20-49 ljudi           24.5 
 06 - za 50-99 ljudi             9.7 
 07 - za 100 za ali več ljudi           9.3 
 88 - ne vem za koliko            1.7 
 89 - ne vem, kdo je moj šef           0.2 
 
 

PRESKOK (G74=02-88; n=572) 
G75 Je vaš neposredno nadrejeni moški ali ženska?  
 

1 - moški         70.5 
2 - ženska         29.5 
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G75a Kolikšen je pri vašem delu oz. v vaši službi delež žensk?  
 

01 - nič jih ni         10.9  
02 - zelo majhen delež       22.8 

 03 - manj kot polovica       11.1 
 04 - približno polovica       10.7 
 05 - več kot polovica         15.7 
 06 - zelo velik delež         22.5 
 07 - vse so ženske          5.8 
 88 - (ne vem)            0.5 

 
G76 Katerega leta ste prvič pričeli delati za vašega sedanjega delodajalca?  
 

1 - do 1980         15.8 
2 - od 1981 do 1990        20.0 
3 - od 1991 do 2000        37.5 
4 - od 2001 do 2004        25.4 
8888- (ne vem)           1.4 

 
Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjima trditvama o vašem podjetju?  
 
                            niti                        sploh          
                                                                   močno            soglašam,      ne         ne         
                                  sogla -   sogla-       niti ne      sogla-   sogla-       (ne 
                                     šam       šam       soglašam     šam      šam        vem) 
                                                                      1             2               3               4            5            8 
G77  Zavrnil bi tudi bolje plačano službo, 
         da bi ostal v sedanjem podjetju.         6.1         19.9          19.4           37.4      15.4        1.9  
G78  Pri mojem delu me zelo  
         natančno kontrolirajo                        10.2        31.1          24.1           28.7        5.4        0.3 
 
 
G79 Kako težko ali enostavno bi bilo za vas najti podobno ali boljšo zaposlitev pri 

drugem delodajalcu, če bi tako želeli?  
 
           zelo                                                                                                          zelo       (ne 
          težko                                                                                             enostavno      vem) 

00       01       02       03       04        05       06        07       08       09         10         88 
          10.6    11.6    14.2     8.9      9.1      16.4     6.0       7.5      6.0      3.8        2.7        3.1 

 
 

G80 Kaj menite, kako težko ali enostavno bi vas vaš delodajalec nadomestil z nekom 
drugim, če bi odšli drugam?  

 
           zelo                                                                                                          zelo       (ne 
          težko                                                                                             enostavno      vem) 

00       01       02       03       04        05       06        07       08       09         10         88 
          4.8      4.6       7.1      8.8      6.8      21.1     9.0       6.8     12.6     6.6         8.7       1.7 

 
55 - (ne bi me skušal nadomestiti)  1.4 
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G81 Koliko časa ponavadi potrebujete za pot v službo? Upoštevajte tako čas 
potovanja kot čakanja, ne pa tudi časa za morebitne nakupe ali za oddajo otrok v 
šolo, vrtec. (n=652) do vključno G87 

 
 do 10 minut         28.4 
 11 do 20 minut        31.6 
 21 do 30 minut        18.7 
 31 do 60 minut        11.2 
 nad 61 minut           3.2 

000 - delam doma          4.8 
555 - nimam stalne delovne lokacije, ne morem dati ocene  
         običajnega časa          2.5 
888 - (ne vem)           0.5 

 
Kako pogosto morate pri svojem delu oz. službi. 
 
                                                               manj                                                                         

                             kot                    nekaj-                  nekaj-               
                           enkrat  enkrat    krat      enkrat     krat      vsak     

                                 nikoli   meseč-  meseč-   meseč-   teden-    teden-    dan    (ne 
                                                                  no         no          no          sko        sko                 vem) 
                                                     01         02         03          04           05           06         07      88 
G82  delati zvečer ali ponoči     49.7     13.4       7.1         14.4         2.5          9.6        3.0     0.3  
G83  delati nadure brez 
         predhodnega obvestila      47.8     14.5       8.5         14.5         4.5          6.6        2.9     0.8       
 
 
G84 Kako pogosto morate delati ob vikendih (ob sobotah in nedeljah)?  
 
 1 - nikoli         30.1 
 2 - manj kot enkrat mesečno       18.1 
 3 - enkrat mesečno        14.0 
 4 - nekajkrat mesečno        25.2 
 5 - vsak teden         12.1 
 8 - (ne vem)           0.6 
 
 
Kako pogosto se vam dogaja, da...  
 
                                                                                                                        (nima 
                                                                ni-   skoraj     ob-      po -   ved-   družine,        (ne 
                                                               koli   nikoli   časno  gosto    no    partnerja)     vem) 
                                                                 1         2           3         4         5            -                 8 
G85  imate skrbi zaradi službenih pro-  
    blemov tudi kadar niste v službi?  20.2   18.4      39.0    17.8    4.3           -               0.3 
G86  ste po službi preveč utrujeni,  
        da bi doma počeli stvari, ki bi  
        jih radi?                                          15.0   20.1      44.8    17.6    2.1           -               0.3 
G87  imate občutek, da zaradi službe  
         ne morete posvetiti dovolj časa  
         svojemu partnerju ali družini?       24.0   21.8      31.2    15.5    3.5         3.5             0.5 
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G88 ANKETARSKA ŠIFRA: 
ŠIFRIRAJ NA PODLAGI VPRAŠANJA G87:  

 
1 - šifra 06 pri G87 (anketiranec nima partnerja / družine)  
2 - vse ostale šifre  (01-05 ali 88 pri G87)  
 
PRESKOK (G88=2; n=536) 
Kako pogosto se vam dogaja, da...  
 
                                                                                                                          (nima 
                                                                  ni-   skoraj     ob-      po -   ved-   družine,        (ne 
                                                                 koli   nikoli   časno  gosto    no    partnerja)     vem) 
                                                                  01      02     03     04     05          06             88 
G89  ima vaš partner ali družina že 
      čez glavo vaših službenih skrbi?    37.9    25.0    27.6      8.2       0.9         -                 0.4                
G90  se le težko osredotočite na delo 
    zaradi vaših domačih obveznosti   52.3    32.9    12.8      1.5       0.2          -                0.4  
 
G90a ANKETARSKA ŠIFRA: 

ŠIFRIRAJ NA PODLAGI VPRAŠANJA G60:  
 
1 - dela za nekoga drugega           
2 - drugo (šifra 2 pri G60)           
 
PRESKOK (G90a=1) 
 
G91 Kolikšna je običajno vaša bruto plača, torej pred odbitjem davkov in 

prispevkov? (n=575) 
 
 Povprečna bruto plača: (n=325) 225.710 Sit 
 777 - ne želi odgovoriti            23.5  
 888 - (ne vem)           19.8 
 
G92 In kolikšna je običajno vaša neto plača, torej po odbitju davkov in prispevkov?   
 (n=471) 
 
 Povprečna neto plača: (n=396) 124.820 Sit 
 777 - ne želi odgovoriti            14.0  
 888 - (ne vem)             1.7 
      
 
G93 Za kakšno obdobje, oziroma kako pogosto dobivate to plačo? (n=510) 
 

01 - na uro           0.8 
02 - na dan           0.0 

 03 - na teden            0.6 
 04 - na dva tedna          0.6 
 05 - na štiri tedne                                                        7.3 
 06 - na koledarski mesec       90.2 
 07 - na leto           0.4 
 88 - (ne vem)           0.2 
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ČE JE GLAVNA AKTIVNOST ANKETIRANCA IZOBRAŽEVANJE (šifra 2 pri G59; 
n=219) do vključno G107 
 
G94 Katero šolo trenutno obiskujete?  
 

01 - osnovno šolo           1.0 
 02 - 2-3 letno poklicno šolo           10.0 
 03 - splošno gimnazijo, poklicna gimnazijo, štiriletno strokovno šolo   45.2 
 04 - 2-letno višjo (strokovno) šolo           2.9 
 05 - visoko šolo          9.0 
 06 - fakulteto           29.0 
 07 - šolo za izobraževanje odraslih (nobena od prej navedenih)    2.9 

88 - (ne vem)                0.0 
 
Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami o vaši šoli oziroma fakulteti? 
 
                            niti                      sploh      (ne    
                                                                   močno            soglašam,      ne        ne        vem, 
                                  sogla -   sogla-       niti ne      sogla-  sogla-     se ne 
                                     šam       šam       soglašam     šam     šam     nanaša) 
                                                                       1           2               3               4           5           8 
G95  Prostori so prijetni.                          11.0      50.7         18.3           15.5       4.6        0.0 
G96  Med poukom oz. predavanji 
         navadno vladata mir in tišina.           7.3       35.6         22.4           26.5       7.8       0.5 
G97  Nekateri učitelji z menoj ravnajo  
         slabo ali nepravično.                         2.3       18.7         23.7           40.6     14.6       0.0 
G98  Nekateri sošolci z menoj ravnajo  
         slabo ali nepravično.                         1.8         5.0           7.3           54.8     30.1       0.9   
G99  Učitelji kažejo zavzetost za  
        učence / študente.                              5.0       45.2         33.8          12.8       2.7        0.5 
G100  Če imam kakšne pripombe, so me  
           moji učitelji pripravljeni poslušati.   7.3       52.1         27.9          11.4        0.5       0.9 
G101  Imam sošolce, ki jih ob morebitnih 
           težavah lahko zaprosim za pomoč   20.1      70.8           4.6            1.8        1.8       0.9 
G102  Zaradi šole / študija se ne morem  
           posvetiti svoji družini toliko, kot 
           bi si želel(a)                                       3.7       19.6         20.5          40.2      11.4       4.6 
G103  Zaradi družinskih obveznosti se        
           ne morem posvetiti šoli / študiju   
           toliko, kot bi si želel(a)                    1.4         5.5            9.1          57.1      23.3       3.7 
 
G104 Ali se vam zdi, da pri svojem pouku / študiju od svojih učiteljev dobite vso 

potrebno pomoč? 
 
 1 - da, vedno         15.1 
 2 - da, pogosto         57.1 
 3 - ne ravno pogosto        26.0 
 4 - nikoli           1.8 
 8 - (ne vem)           0.0 
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G105 Koliko časa na teden med šolskim letom povprečno porabite za šolo oziroma 
študij? Upoštevate vse dejavnosti, povezane s šolo - obiskovanje pouka oz. 
predavanj, pisanje nalog, učenje za izpite…  

 
 do 10 ur         18.3  
 11 do 20 ur         13.4 
 21 do 30 ur         10.0 
 31 ur do 40         24.3 

41 ur do 50          19.0 
51 in več ur         11.5 

 888 - (ne vem)           4.1 
 
G106 Ali se vam običajno zdi, da imate s šolo oziroma študijem.. 
 
 1 - precej preveč dela        10.5 
 2 - nekaj preveč dela        34.2 
 3 - približno primerno količino dela      52.1 
 4 - nekaj premalo dela          2.3 
 5 - precej premalo dela         0.5 
 8 - (ne vem)           0.5 
 
G107  Ali se vam zdi tempo pouka oz. študija.. 
 
 1 - prepočasen           4.6 
 2 - primeren                                       72.1 
 3 - prehiter         22.8 
 8 - (ne vem)           0.5 
 
ČE JE ANKETIRANEC UPOKOJEN (šifra 3 pri G59; n=424) 
 
G108 Katerega leta ste se upokojili? 
 

1 - do 1970           3.1 
2 - od 1971 do 1980          8.7 
3 - od 1981 do 1990        28.5 
4 - od 1991 do 2000        36.8 
5 - od 2001 do 2004        13.9 
8888- (ne vem)           3.1 

 0000 - (nikoli ni imel(a) plačane zaposlitve        5.9 
 
G109 Ste se takrat želeli upokojiti, ali bi raje še naprej delali?  
 
 1 - želel(a) sem se upokojiti       75.1 
 2 - raje bi še naprej delal(a)       21.4 
 8 - (ne vem)           3.5 
 
 
G110 ANKETARSKA ŠIFRA: 

ŠIFRIRAJ NA PODLAGI VPRAŠANJA F3:  
 

1 - ANKETIRANEC JE BIL ROJEN PO LETU 1934   
                 (F3 = od 1935 do vključno 1990)        
 2 - VSE OSTALO           
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Kako pomembne bi bile za vas osebno naslednje stvari, če bi se odločali za zaposlitev? 
(Če je bil anketiranec rojen po letu 1934, n=1234) 
 
                                                                     sploh          ni                         je         zelo je 
                                                                     ni po-      pomem-   niti-   pomem-  pomemb-   (ne 
                                                                   membno    -bno         niti       bno         no           vem) 
                                                                         1               2             3          4              5             8 
G111 varnost zaposlitve                                0.4            2.2          4.5       49.4         42.5        1.1 
G112 visoki dohodki                                     0.2            2.6        12.0       58.8         25.4        1.0 
G113 dobre možnosti za napredovanje         0.6            3.9        13.4       56.1         24.8        1.2 
G114 možnost lastne pobude pri delu           0.4            2.5          9.7       59.6         26.5        1.3 
G115 da je mogoče uskladiti službene  
          in družinske obveznosti                       0.4            1.9          7.5       54.8          34.4       1.0 
 
G116 Koliko ur na teden bi delali, če bi o tem lahko odločali sami? Pri tem upoštevajte, 

da bi bil vaš dohodek odvisen od števila ur dela. (n=1177) 
  
 Povprečno:  39.65 ur 
 888 - (ne vem)           4.2 

 
G117 Katerega leta ste dobili vašo prvo zaposlitev? (S tem mislimo na zaposlitev, ki je 

trajala vsaj 6 mesecev in vključevala vsaj 20 ur dela tedensko) (n=1417) 
 

1 - do 1960         15.7 
2 - od 1961 do 1970        13.3 
3 - od 1971 do 1980        15.9 
4 - od 1981 do 1990        14.3 
5 - od 1991 do 2000        13.3 
6 - od 2001 do 2004          4.7 
8888- (ne vem)           3.3 

 0000 - (nikoli ni imel(a) takšne zaposlitve      19.5 
 
G118 Koliko let delovne dobe imate do sedaj? (n=1087) 

OPOMBA ZA ANKETARJA: štejte tako zaposlitev s polnim, kot s skrajšanim 
delovnim časom  
 
Povprečno  22.22 let 
888 - (ne vem)           3.2 

 
G119 ANKETARSKA ŠIFRA: SPOL ANKETIRANCA 
 
 1 - ŽENSKA           
 2 - MOŠKI              
 
G120 ANKETARSKA ŠIFRA: 

ŠIFRIRAJ NA PODLAGI VPRAŠANJ F4 IN G45:  
 

1 - anketiranec ima sina ali hči (otroci živeči v gospodinjstvu 
                 pri F4, ali živeči izven gospodinjstva pri G45)       
 2 - VSE OSTALO           
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            PRESKOK (G120=1; n=513) 
G121 Koliko časa skupno ste zaradi svojih otrok ostali doma (niste hodili v službo)? 

Upoštevajte tudi porodniški in starševski dopust.  
 
 01 - nič ostajanja doma zaradi otrok       12.7 

02 - do vključno 6 mesecev         10.7 
03 - več od 6 mesecev do vključno enega leta      23.0 
04 - več od enega do vključno dveh let         27.7 
05 - več od dveh do vključno treh let        13.1 
06 - več od štirih do vključno desetih let          6.0 
07 - več kot 10 let               4.9 
88 - (ne vem)             1.9 
 
PRESKOK (G121=02-07; n=457) 

G122 Ali menite, da je to slabo vplivalo na vašo poklicno kariero? 
 
 1 - da, zagotovo je          7.2 
 2 - da, verjetno je          7.2 
 3 - ne, verjetno ni        30.6 
 4  -ne, zagotovo ni        52.7 
 8 - (ne vem)           2.2 
 

PRESKOK (G121=01,88; n=512) 
G123 In koliko časa skupno ste zaradi svojih otrok delali s polovičnim, namesto s 

polnim delovnim časom? 
 

01 - nič dela s polovičnim časom zaradi otrok     80.5 
02 - do vključno 6 mesecev            9.0 
03 - več od 6 mesecev do vključno enega leta        3.7 
04 - več od enega do vključno dveh let          1.6 
05 - več od dveh do vključno treh let         1.2 
06 - več od štirih do vključno desetih let         0.6 
07 - več kot 10 let               1.2 
88 - (ne vem)             2.3 

 
PRESKOK (G123=02-07; n=156) 

G124 Ali menite, da je to slabo vplivalo na vašo poklicno kariero? 
 
 1 - da, zagotovo je          8.3 
 2 - da, verjetno je          9.6 
 3 - ne, verjetno ni        20.5 
 4 - ne, zagotovo ni        54.5 
 8 - (ne vem)           7.1 
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PREHAJAMO NA ZADNJI DEL VPRAŠALNIKA… 
 
S1.  Kako pogosto se ukvarjate s športom - športno rekreacijo v prostem času? 
  (Sem ne štejemo obvezne športne vzgoje v šolah in na univerzi!)  
  
 1 - ne ukvarjam se s športom, rekreacijo     32.3 
 2 - 1 krat do nekajkrat letno         8.6 
 3 - 1 do 3 krat na mesec       10.2 
 4 - 1 krat tedensko        19.1 
 5 - 2 do 3 krat tedensko       16.0 
 6 - 4 do 6 krat tedensko         5.7 
 7 - vsak dan           7.8 
        - b. o.           0.3 
 
S2.  Koliko ur športne aktivnosti je to povprečno na teden?  
            (Samo tisti, ki se ukvarjajo; n=931) 
 
 Povprečno: 4.44 ure 
 
    
S3.  Ali se morda ukvarjate s kakim športom, bodisi  tekmovalno ali za rekreacijo,  

bodisi organizirano ali neorganizirano, bodisi redno ali občasno?  
 
 DA NE 
a) organizirano tekmovalno 5.3  94.7 
b) organizirana  rekreacija 
     1 - redna, vsaj enkrat, dvakrat tedenska,   sistematična      

 
16.9 

 
83.1 

     2 - neredna, na občasnih akcijah, prireditvah        8.5 91.5 
c) neorganizirana  rekreacija 
     1 - redna, vsaj enkrat, dvakrat tedenska sistematična  

 
24.5 

 
75.5 

     2 - neredna, občasna, v prostih dneh in na dopustu  42.4   57.6 
 
S4.  Ali ste, če šport odmislite, v vsakdanjem življenju kako drugače telesno aktivni,  

tako da se  npr. utrudite, zadihate ali prepotite?  
 

 1 - ne          18.7 
2 - da, enkrat do nekajkrat letno          7.3 
3 - da, 1 do 3 krat na mesec         8.5 
4 - da, 1 krat tedensko        18.6 
5 - da, 2 do 3 krat tedensko        18.1 
6 - da, skoraj vsak dan       27.0 
   - b. o.           1.8 

 
S5.  Koliko je za vas v vašem življenju pomembna vaša športna aktivnost? 
 

nepomembna                          zelo   pomembna       b. o.  
01         02        03       04          05         06        07       08       09       10 99 

           7.8        4.8       4.8      4.9        15.5        8.3     12.6    16.6      8.4     13.2      2.2      
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S6.  Koliko so po vašem mnenju pomembni vrhunski rezultati naših športnikov na 

velikih mednarodnih tekmovanjih (Olimpijske igre, svetovna, evropska 
prvenstva)?  
 
nepomembni                                    pomembni        b. o.  
01         02        03       04          05         06        07       08       09       10  99 

          3.7         1.5       2.1      2.6         8.3        5.5       12.2    22.8    17.2    21.5       2.5  
 
S7.  Tu je spisek športnih aktivnosti. S katerimi od njih ste se ukvarjali v zadnjih  

12 mesecih? 
 A - Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?   
       (Npr. 1-krat na teden je 52-krat) 
 B - Ali ste to počeli organizirano, v klubu, društvu ali neorganizirano, sami, v  
                 družini...? (Pod B lahko obkrožite 1-organizirano, 2-neorganizirano ali oboje) 
 
              A                              B                              ne 
                                      kolikokrat  v        organi-   neorgani-                 ukvarjam 
                                                  12 mesecih (n=)     zirano      zirano           oboje       se 
01 - aerobika           54.84      128             6.7   1.7  0.0. 91.5 
02 - alpinizem         15.21        42  0.7   2.3   0.0 97.0     
03 - atletika              46.19        53  1.4   2.2    0.1 96.3 
04 - avto-moto šport       45.71        24  0.1   1.5  0.1 98.3 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
05 - badminton        23.23      172  1.7 10.1  0.1 88.2 
06 - balinanje                    24.47        38  0.5   2.1  0.0 97.4 
07 - borilni športi (rokoborba,  
       karate, judo, boks)              74.92       36  1.7   0.8  0.0 97.4                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
08 - deskanje na snegu    18.18        28  0.1   1.9  0.0 98.0 
09 - drsanje                       8.73        49             0.6   2.7  0.0 96.7 
10 - fitnes                                   48.86     140       3.1   6.5  0.1 90.2 
11 - golf                                       5.50         4  0.1   0.2  0.0 99.7 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
12 - hoja, sprehodi              123.59      846 0.6 56.2  0.3 42.9 
13 - hokej na ledu                 12.64        14 0.2   0.6  0.0 99.2 
14 - jadranje                       5.00        18 0.2   1.0  0.0 98.8 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
15 - jadranje na deski                11.40        10  0.0   0.8  0.0 99.2 
16 - jadralno padalstvo                9.00          5  0.1   0.2  0.0 99.7 
17 - joga                                     53.84        37 1.2   1.5  0.1 97.3 
18 - jutranja gimnastika, 
       vadba doma                       159.30      171 0.4 11.2  0.1 88.3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
19 - kajak, kanu                          4.74         31 0.6   1.7  0.0 97.7 
20 - kegljanje                              27.02        43 1.0   2.0  0.0 96.9 
21 - kolesarstvo - cestno        54.13      379 0.2 25.5  0.1 74.2 
22 - kolesarstvo - gorsko     45.20        71  0.1   4.6  0.0 95.3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
23 - konjeniški šport                   54.77       22  0.2   1.3   0.0 98.5 
24 - košarka                                47.45      137 2.1   6.9  0.2 90.8 
25 - letalski športi                       54.50         2 0.2   0.0  0.0 99.8 
26 - lokostrelstvo                        16.00       12 0.3   0.4  0.0 99.3 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
              A                              B                              ne 
                                      kolikokrat  v        organi-   neorgani-                 ukvarjam 
                                                  12 mesecih (n=)     zirano      zirano           oboje       se 
27 - lov                                       40.96        23       0.8   0.8  0.1 98.4 
28 - namizni tenis                       27.01        89 1.0   5.1  0.0 93.9 
29 - nogomet                               57.47     167 3.6   7.4  0.2 88.8 
30 - obiskovanje trimskih stez    26.60       25 0.1   1.6  0.0 98.3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
31 - odbojka                                38.23     124 2.6   5.4  0.1 91.9 
32 - orientacijski šport                32.78         9 0.3   0.4  0.0 99.2 
33 - planinstvo, gorništvo           20.44     186 1.2 11.5  0.3 87.0 
34 - plavanje                               22.73     416  1.0 27.0  0.1 71.8 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
35 - ples                                      23.17     159           2.6   7.8  0.1 89.5 
36 - podvodni športi                   15.23       22  0.4   1.1  0.0 98.5 
37 - rafting                                   1.96       24  1.0   0.6  0.0 98.4 
38 - ribolov                                23.19        57  0.6   3.3  0.0 96.1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
39 - rokomet                              59.00       26   0.6   1.0  0.0 98.4 
40 - rolanje (na rolerjih)            34.17       94   0.1   6.0  0.1 93.8 
41 - smučanje alpsko                 16.31     225   0.5 14.9  0.1 84.5 
42 - smučarski tek                      10.48      33  0.1   2.2  0.1 97.6 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
43 - smučanje - turno      16.24      21   0.2   1.3  0.0 98.5 
44 - squash      18.82      11  0.0   0.8  0.0 99.2 
45 - strelstvo                              27.39      18    0.5   0.8  0.1 98.7 
46 - športna gimnastika             18.50        4    0.2   0.1  0.0 99.7 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
47 - športno plezanje                  29.36     11    0.2   0.6  0.0 99.2 
48 - tek (v naravi)                       54.70   175              0.6 11.2  0.0 88.1 
49 - tenis                                     25.87     54               0.1   3.5  0.0 96.3 
50 - triatlon                                    -            0       0.0   0.0    0.0     100.0 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
52 - veslanje                 14.80      10   0.1   0.5  0.1 99.3 
53 - druge športne aktivnosti     72.78      40   1.2   1.5  0.1 97.2 
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HF1 
Na kratko vam bomo opisali različne ljudi. Prosimo preberite vsakega izmed opisov in v 
vsaki vrstici obkrožite številko, ki pove, koliko je oseba podobna vam. 
(ANKETAR:  PRILAGODITE OBLIKO VPRAŠANJ SPOLU ANKETIRANCA)     
 
                                                            zelo                            malo        čisto malo                   sploh  

          podoben/  podoben/   podoben/   podoben/   ni  mi         mi ni 
                                                          podobna   podobna    podobna    podobna/   podoben/  podoben/ 
                                                            mi je         mi je         mi je          mi je        podobna   podobna 

     1                2             3                4              5               6   
 
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 b.o. 
14.3 38.5 26.3 8.2 9.4 1.5 1.8 

 
B  Zanj(o) je pomembno, da je premožen(a). Imeti želi veliko denarja in dragih  predmetov.  

1 2 3 4 5 6 b.o. 
2.1 8.2 21.0 16.4 36.3 14.0 1.9 

        
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 b.o. 
27.1 50.9 12.2 4.6 2.5 0.7 1.9 

 
D  Zanj(o) je pomembno, da pokaže svoje sposobnosti. Rad(a) vidi, da ljudje občudujejo to, kar  
    počne. 

1 2 3 4 5 6 b.o. 
11.2 35.0 26.1 10.7 12.8 2.2 2.0 

 
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 b.o. 
23.5 47.5 16.4 5.3 4.4 1.0 1.9 

 
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 b.o. 
17.0 36.9 23.6 10.2 8.2 1.9 2.1 

 
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 b.o. 
7.8 29.0 24.2 13.7 16.6 6.7 2.0 

 
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 b.o. 
13.7 44.0 23.8 8.3 6.2 1.7 2.3 

 
I  Zanj(o) je pomembno biti spoštljiv in skromen. Ne želi vzbujati pozornosti.                            

1 2 3 4 5 6 b.o. 
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20.4 46.5 19.3 7.0 3.6 1.2 1.9 
 

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

13.8 34.5 24.0 13.2 10.1 2.2 2.2 
 
K Zanj(o) je pomembno, da sam odloča o tem, kaj počne. Rad(a) je svoboden(a) in neodvisen(a)   
    od drugih. 
       1 2 3 4 5 6 b.o. 

29.1 46.3 13.8 4.9 3.2 1.0 1.8 
 
L Zanj(o) je zelo pomembno, da pomaga  ljudem okrog sebe. Hoče poskrbeti za njihovo  
    blagostanje.                             

1 2 3 4 5 6 b.o. 
18.0 47.2 24.3 6.4 1.9 0.2 2.0 

 
M Zanj(o) je pomembno, da je zelo uspešen(a). Upa, da bodo drugi cenili njegove/ njene  
    dosežke.                           

1 2 3 4 5 6 b.o. 
10.3 34.7 27.1 13.1 10.3 2.3 2.1 

 
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 b.o. 
22.3 44.6 17.3 7.4 4.4 1.9 2.1 

 
O Išče pustolovščine in rad(a) tvega.  Imeti želi vznemirljivo življenje.             

1 2 3 4 5 6 b.o. 
6.4 15.8 17.9 15.0 31.1 11.7 2.1 

 
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 b.o. 
16.6 40.0 22.1 9.6 7.5 1.8 2.4 

 
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 b.o. 
9.8 32.4 29.9 13.5 10.0 1.7 2.8 

 
R Zanj(o) je pomembno, da je vdan svojim prijateljem. Rad(a) se razdaja bližnjim.    

1 2 3 4 5 6 b.o. 
18.4 44.9 22.7 7.7 3.3 0.9 2.2 

 
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 b.o. 
28.1 45.6 17.3 4.9 1.6 0.3 2.2 

 
T Tradicija je zanj(o) pomembna. Skuša se ravnati po ustaljenih običajih svoje družine in vere.         

1 2 3 4 5 6 b.o. 
16.0 35.9 23.6 11.0 8.4 3.1 2.1 
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U Išče priložnosti, da bi se zabaval(a).  Zanj(o) je pomembno, da počne stvari, v katerih uživa.                        

1 2 3 4 5 6 b.o. 
18.2 35.1 20.7 10.5 9.8 3.6 2.1 

 
 
V1 ANKETARSKA ŠIFRA:  

Verzija eksperimentalnega vprašalnika na katero bo odgovarjal anketiranec: 
 
1 - verzija A         33.5 
2 - verzija B          33.2 
3 - verzija C          33.3 
 

 
ANKETAR: PREIDITE NA USTREZNO VERZIJO DODATNEGA VPRAŠALNIKA  
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Eksperimentalni vprašalnik - verzija  A (n=481) 
 
Da bi v prihodnje izboljšali kakovost naših anket, vam bomo na koncu zastavili še nekaj 
vprašanj. Tematike so podobne kot prej a vas naprošamo, da se ne trudite spomniti, 
kako ste odgovarjali. Vprašanja jemljite kot povsem nova. 
 
 
i1 ANKETAR VPRAŠAJ ALI ŠIFRIRAJ 
 Še enkrat želim preveriti, ali sedaj živite z zakoncem ali partnerjem? 
 
 1 - da            60.0 
 2 - ne             40.0 
 8 - (ne vem)             0.0 
 
 

PRESKOK (I1=1, n=301)  
i2 Sedaj vam bom zastavil(a) nekaj vprašanj o gospodinjskem delu. Z 

gospodinjskim delom imamo v mislih stvari, ki jih običajno delamo na domu ali 
okoli njega, kot na primer kuhanje, pomivanje, pospravljanje, pranje, 
nakupovanje, vzdrževanje in popravila v hiši oz. stanovanju - ne pa tudi varstva 
otrok in prostočasnih dejavnosti. Če vzamemo običajen dan v tednu, približno 
koliko ur skupaj člani vašega gospodinjstva porabijo za gospodinjsko delo? 

 
ANKETAR: ZAOKROŽI NA NAJBLIŽJO CELO URO. SPREJMI TUDI PRIBLIŽNO 
OCENO  
 
 1 uro            5.6 
 2 uri          23.3 
 3 ure          21.3 
 4 ure          15.3 
 5 ur          11.3 
 6 ur            5.0 
 7 ur            0.3 
 8 ur            5.3 
 9 ur            0.0 
 10 ur            3.3 
 11 ur in več           7.1 
 88 - (ne vem)           2.2 

 
 
 
i3 Približno koliko ur od tega za gospodinjska dela porabite vi? 
 
ANKETAR: ZAOKROŽI NA NAJBLIŽJO CELO URO. SPREJMI TUDI PRIBLIŽNO 
OCENO  
 
 0 ur            9.7 
 1 uro          35.9 
 2 uri          19.8 
 3 ure          10.4 
 4 ure          10.1 
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 5 ur            4.0 
 6 ur            1.3 
 7 ur            0.3 
 8 ur            3.0 
 9 ur            0.7 
 10 ur            1.3 
 11 ur in več           1.0 
 88 - (ne vem)           2.3 
 
 
i4 In koliko ur od tega za gospodinjska dela porabi vaš mož/ žena/ partner? 
 
ANKETAR: ZAOKROŽI NA NAJBLIŽJO CELO URO. SPREJMI TUDI PRIBLIŽNO 
OCENO  
 
 0 ur          14.5 
 1 uro          36.6 
 2 uri          17.9 
 3 ure          10.3 
 4 ure            3.4 
 5 ur            2.8 
 6 ur            1.0 
 7 ur            2.1 
 8 ur            2.1 
 9 ur            1.4 
 10 ur            1.7 
 11 ur in več           2.7 
 88 - (ne vem)           3.3 

        
 
 
Odgovarjajo vsi! 
Prosim povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev o 
zdravnikih? (n=479) 
  
                           niti 
                     močno              soglašam,          ne         sploh 
                                 sogla-   sogla-     niti ne          sogla-     ne so-      (ne 
                                    šam      šam      soglašam       šam      glašam     vem) 
                                                                    1             2              3                 4              5            8 
i5  Zdravniki pacientom ne 
      povedo vse resnice                             5.4         38.0          33.2          18.0            3.1        2.3    
i6   Osebni zdravniki ravnajo s svojimi  
      pacienti kot s sebi enakimi.                4.8         35.1          28.2          27.1            2.7        2.1    
i7   Preden se zdravniki odločijo za  
      način zdravljenja, se o tem najprej  
      pogovorijo s pacientom                      9.6        57.2           20.7           9.0             1.9        1.7    
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Sedaj pa vam bom prebral/a nekaj trditev o moških in ženskah ter o njihovih vlogah v 
družini. V kolikšni meri soglašate oz. ne soglašate za vsako od teh trditev? (n=479) 
  
                           niti 
                     močno              soglašam,          ne         sploh 
                                 sogla-   sogla-     niti ne          sogla-     ne so-      (ne 
                                    šam      šam      soglašam       šam      glašam     vem) 
                                                                     1             2              3                 4              5            8 
i8  Ženska ni dolžna zmanjševati  
     obsega svojega plačanega  
     dela v korist svoje družine        6.1          42.5         21.1            24.9         2.3         3.1    
i9  Ženske morajo prevzeti več  
     odgovornosti za dom in  
     družino kot moški.                              4.8           20.9         16.5            46.3       10.2        1.3   
i10 Kadar ni dovolj delovnih mest,  
   bi morale imeti ženske enako mož-  
   nost pri zaposlovanju kot moški.      19.3           53.2         12.4            10.5        2.7         1.9    
 
i11      Kako zadovoljni ste na splošno s sedanjim gospodarskim stanjem v Sloveniji? 

                                                        
izredno             niti zadovoljen                izredno     (ne 
nezadovoljen            niti nezadovoljen                              zadovoljen    vem) 
00       01        02        03        04       05        06        07        08        09         10        88 

           4.4     2.3        5.2      12.5      9.8      31.5     11.7    11.7      6.9       0.4        0.6       2.9           
 
i12     Kako zadovoljni ste s sedanjo slovensko vlado, s tem, kako opravlja svoje delo? 

 
izredno             niti zadovoljen                izredno     (ne 
nezadovoljen            niti nezadovoljen                              zadovoljen    vem) 
00       01        02        03        04       05        06        07        08        09         10        88 

           5.6     4.0        6.9      11.3     12.5      30.6      9.8     9.4       3.5       0.4        0.4        5.6          
          
i13     Kako zadovoljni ste na splošno z delovanjem demokracije v Sloveniji? 
 

izredno             niti zadovoljen                izredno     (ne 
nezadovoljen            niti nezadovoljen                              zadovoljen    vem) 
00       01        02        03        04       05        06        07        08        09         10        88 

           4.2     1.3        7.7      10.6     10.2      31.5     8.8      12.5     7.3        0.4        0.4       5.2 
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Eksperimentalni vprašalnik - verzija  B (n=477) 
 
Da bi v prihodnje izboljšali kakovost naših anket, vam bomo na koncu zastavili še nekaj 
vprašanj. Tematike so podobne kot prej, a vas naprošamo, da se ne trudite spomniti, 
kako ste odgovarjali. Vprašanja jemljite kot povsem nova. 
 
i14 ANKETAR VPRAŠAJ ALI ŠIFRIRAJ 
 Še enkrat želim preveriti, ali sedaj živite z zakoncem ali partnerjem? 
 
 1 - da            59.8 
 2 - ne             39.8 
 8 - (ne vem)             0.4 
 

PRESKOK (I14=1; n=298) 
i15 Sedaj vam bom zastavil(a) nekaj vprašanj o gospodinjskem delu. Z 

gospodinjskim delom imamo v mislih stvari, ki jih običajno delamo na domu ali 
okoli njega, kot na primer kuhanje, pomivanje, pospravljanje, pranje, 
nakupovanje, vzdrževanje in popravila v hiši oz. stanovanju - ne pa tudi varstva 
otrok in prostočasnih dejavnosti. Če vzamemo običajen dan v tednu, približno 
koliko ur skupaj člani vašega gospodinjstva porabijo za gospodinjsko delo? 

 
ANKETAR: ZAOKROŽI NA NAJBLIŽJO CELO URO. SPREJMI TUDI PRIBLIŽNO 
OCENO  
 
 0 ur            0.3 
 1 uro            6.0 
 2 uri          18.1 
 3 ure          22.5 
 4 ure          14.4 
 5 ur          10.1 
 6 ur            7.0 
 7 ur            1.0 
 8 ur            4.0 
 9 ur            0.3 
 10 ur            4.7 
 11 ur in več           9.7 
 88 - (ne vem)           1.6 

       
 
i16 Približno koliko odstotkov tega časa za gospodinjska dela porabite vi?  

(0% pomeni nič od tega časa, 100% pa ves ta čas) 
 
 0%            6.0 
 1% do 20%         14.0 
 21% do 40%         20.4 
 41% do 60%         27.3 
 61% do 80%         18.1 
 81% do 100%         14.0 
 888 - (ne vem)           0.0 
 
 



 

 

 

71

i17 In približno koliko odstotkov tega časa za gospodinjska dela porabi vaš mož/ 
žena/ partner? 

 
ANKETAR: SPREJMI TUDI PRIBLIŽNO OCENO  
 
 0%          14.4 
 1% do 20%         15.3 
 21% do 40%         20.2 
 41% do 60%         22.6 
 61% do 80%         15.8 
 81% do 100%         10.2 
 888 - (ne vem)           1.4 
 
 (n=475) 
i18 ANKETAR VPRAŠAJ ALI ŠIFRIRAJ 
 Ali ste trenutno zaposleni, samozaposleni oziroma delate v družinskem podjetju? 
 ANKETAR: če začasno ne dela (bolezen, dopust) šifrirajte kot DA.  
 
 1 - da            46.1 
 2 - ne             53.7 
 8 - (ne vem)             0.2 
 
Tu je nekaj vprašanj o vaši sedanji službi, delu. 
 

PRESKOK (I18=1, n=221) 
i19 Ali bi rekli, da vaše sedanje delo... 
 
 1 -  sploh ni raznoliko          4.5 
 2 -  je le malo raznoliko       22.2 
 3 -  je precej raznoliko       57.5 
 4 -  je izredno raznoliko       15.4 
 8 - (ne vem)           0.5 
 
i20 Ali bi rekli, da glede na možnost izgube zaposlitve vaša sedanja zaposlitev.. 
 
 1 -  sploh ni varna          5.9 
 2 -  je le malo varna        25.8 
 3 -  je precej varna        57.5 
 4 -  je izredno varna        10.0 
 8 - (ne vem)           0.9 
 
i21 In ali bi rekli, da vaše sedanje delo za vaše zdravje in varnost..  
 
 1 -  sploh ni nevarno        31.2 
 2 -  je le malo nevarno        47.1 
 3 -  je precej nevarno        18.6 
 4 -  je izredno nevarno         3.2 
 8 - (ne vem)           0.0 
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Pred vami je nekaj trditev v parih. H kateri izmed njih se bolj nagibate? Prosimo 
izberite številko na lestvici glede na to, kako blizu ste eni ali drugi. 
 
i22 Ženska mora biti pripravljena                                        Ženska ni dolžna zmanjševati 
   zmanjšati obseg svojega plačanega                             obsega svojega plačanega 
    dela v korist svoje družine dela v korist svoje družine. 
                                      1                2               3                  4                5      
                                   14.9            21.6         30.0             19.3            14.1       
 
i23 Moški morajo prevzeti enako                                        Ženske morajo prevzeti več 
    mero odgovornosti za dom in                                       odgovornosti za dom in 
    družino kot ženske.                                                        družino kot moški. 

   1                2               3                  4                5            
                                   56.3            20.0         17.0               4.0             2.7      
   
i24 Kadar ni dovolj delovnih mest,                                     Kadar ni dovolj delovnih mest, 
   bi morali imeti moški prednost pri                                 bi morale imeti ženske enako mož- 
   zaposlovanju pred ženskami.                                        nost pri zaposlovanju kot moški. 
                                      1                2               3                  4                5            
                                   13.7            10.5         24.8             12.0            38.9       
 
Prosim, da s pomočjo lestvice od 00-10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od 
naslednjih ustanov. 00 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem 
zaupate. Najprej.. 
 
     sploh ne               povsem        
     zaupam               zaupam        

0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
 
i25  Državnemu zboru  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 
9.3     6.1    10.7  12.8    8.6   26.1   6.7    8.4    5.9   0.6    1.5    3.2 

 
i26   pravnemu sistemu   
  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 
10.3    6.5    13.0  10.5    9.2   22.5  10.1   7.8    4.8   0.6    1.7    2.9 

 
i27   politikom  
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 
13.7      6.9   16.0  15.5   12.0  19.5   6.5    4.0    1.5   0.6    1.1    2.7 
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Eksperimentalni vprašalnik - verzija  C (n=478) 
 
Da bi v prihodnje izboljšali kakovost naših anket, vam bomo na koncu zastavili še nekaj 
vprašanj. Tematike so podobne kot prej a vas naprošamo, da se ne trudite spomniti, 
kako ste odgovarjali. Vprašanja jemljite kot povsem nova. 
 
Prosim povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev o 
zdravnikih?  
                           niti 
                   močno        soglašam,        ne         sploh 
                              sogla-     sogla-      niti ne        sogla-     ne so-        (ne 
                                 šam        šam      soglašam       šam      glašam     vem) 
                                                                  1              2              3                 4              5            8 
i28 Zdravniki pacientom ne 
      povedo vse resnice                           5.5            42.7        29.7            17.7         2.9          1.5    
                                             
i29 Osebni zdravniki ravnajo s  
      svojimi pacienti kot s sebi  
      enakimi.                                           4.4            35.7        30.9            24.4         3.6          1.1    
 
i30 Preden se zdravniki odločijo  
      za način zdravljenja, se o tem  
      najprej pogovorijo s pacientom       9.3            55.8        19.4            13.3         1.5          0.8                  
 
i31 ANKETAR VPRAŠAJ ALI ŠIFRIRAJ 
 Ali ste trenutno zaposleni, samozaposleni oziroma delate v družinskem podjetju? 
 ANKETAR: če začasno ne dela (bolezen, dopust) šifrirajte kot DA.  
 
 1 - da            47.7 
 2 - ne          51.9 
 8 - (ne vem)           0.4 
 
Tu je nekaj vprašanj o vaši sedanji službi, delu. 

PRESKOK (I31=1, n=235) 
i32 Prosim ocenite na lestvici od 00 do 10, koliko je vaše sedanje delo raznoliko, pri 

čemer 00 pomeni da sploh ni raznoliko, 10 pa da je zelo raznoliko. 
 

sploh ni                                zelo je          (ne 
raznoliko                  raznoliko    vem) 
00       01        02        03        04       05        06        07        08        09         10        8 

           2.1      2.6       3.8       3.0       2.6       6.8       8.5     21.7      20.0     14.0      14.5     0.4 
 
i33 Zdaj pa prosim na enaki lestvici ocenite, kolikšna je, glede na možnost izgube 

zaposlitve, varnost vaše sedanje zaposlitve? 0 pomeni da sploh ni varna, 10 pa da 
je zelo varna. 

 
sploh ni                                zelo je           (ne 
varna                   varna           vem) 
00       01        02        03        04       05        06        07        08        09         10        88 

           0.9      3.1       4.8       7.9       4.4     14.0      10.0    13.5      16.2     14.0       9.2       2.2 
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i34 Zdaj pa ocenite še, koliko sta vaše zdravje in varnost zaradi vašega sedanjega 
dela ogrožena, pri čemer 0 pomeni da sploh nista ogrožena, 10 pa da sta zelo 
ogrožena..  

 
sploh nista                                             zelo sta       (ne 
ogrožena                    ogrožena    vem) 
00       01        02        03        04       05        06        07        08        09         10        88 

           13.3     7.3      15.9     16.7      5.6     10.7     6.0       8.6       12.0      1.3       1.7       0.9 
 
            Vprašaj vse! (n=478) 
i35       Prosim povejte, kako zadovoljni ste na splošno s sedanjim  gospodarskim stanjem  
            v Sloveniji? 

 
zelo                            zelo                 (ne 
nezadovoljen                zadovoljen     vem) 
00       01        02        03        04       05        06        07        08        09         10        88 

           4.2      3.3       6.3      12.1     14.9     27.6     11.9    11.1      5.2       0.4         0.6      2.3 
___________________________________________________________________________ 
i36      Kako zadovoljni ste s sedanjo slovensko vlado, s tem, kako opravlja svoje delo? 

 
zelo                            zelo                 (ne 
nezadovoljen                zadovoljen     vem) 
00       01        02        03        04       05        06        07        08        09         10        88 

          5.0      2.7        7.4     16.2      13.2     25.6    11.8       6.3      3.6        0.6        0.8       6.7 
_________________________________________________________________________ 
i37      Kako zadovoljni ste na splošno z delovanjem demokracije v Sloveniji? 
 

zelo                            zelo                 (ne 
nezadovoljen                zadovoljen     vem) 
00       01        02        03        04       05        06        07        08        09         10        88 

           3.6      3.6       5.9       14.2     13.6    29.1     10.7      8.8       4.8       0.8        0.8       4.2 
 
Prosim da s pomočjo lestvice od 0-10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od 
naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. 
Najprej… 
     sploh ne               povsem        
     zaupam               zaupam        

0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
 
i38  Državnemu zboru?  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 
10.3   4.4    7.5   13.4    10.9  27.2  8.8    7.1   3.8    1.5    0.8    4.4 

 
i39   pravnemu sistemu   
  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 
9.4   6.1    10.5  14.9    10.5  22.0  8.4    8.6   3.1    1.0    1.0    4.6 

 
i40   politikom  
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 
14.5   7.8    14.3  17.4    9.9   20.3  6.9   3.4    0.6    0.4    0.8    3.8 
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VPRAŠANJA ZA ANKETARJA 

 
VPRAŠANJA O CELOTNI ANKETI 
 

J1 Kako pogosto je anketiranec spraševal za pojasnila pri posameznih vprašanjih? 
 
 1 - nikoli         31.8 
 2 - skoraj nikoli        37.3 
 3 - vsake toliko časa        21.6 
 4 - pogosto           5.2 
 5 - zelo pogosto          2.4 
 8 - ne vem           1.7 
 
J2 Kako pogosto ste imeli občutek, da je anketiranec nerad odgovarjal na nekatera  

vprašanja? 
 
 1 - nikoli         48.3 
 2 - skoraj nikoli        34.1 
 3 - vsake toliko časa        12.4 
 4 - pogosto           2.6 
 5 - zelo pogosto          0.8 
 8 - ne vem           1.7 
 
J3 Kako pogosto ste imeli občutek, da se je anketiranec trudil odgovarjati po svojih  

najboljših močeh? 
 
 1 - nikoli           3.4 
 2 - skoraj nikoli          3.5 
 3 - vsake toliko časa          8.5 
 4 - pogosto         31.2 
 5 - zelo pogosto        51.4 
 8 - ne vem           1.9 
 
J4 Kako pogosto ste imeli občutek, da je anketiranec razumel vprašanja?  
 
 1 - nikoli           0.5 
 2 - skoraj nikoli          1.9 
 3 - vsake toliko časa        11.9 
 4 - pogosto         34.3 
 5 - zelo pogosto        49.4 
 8 - ne vem           2.0 

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

 
 1 - da          15.0                          
 2 - ne          82.9 
    - b. o.           2.1                      
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PRESKOK (J5=1, n=215) 
J6 Kdo je bil to? Obkrožite vse ustrezne odgovore. 

 
 1 - zakonec / partner        63.7 

2 - sin / hči         23.7 
3 - mama / oče / tast / tašča       14.4 
4 - drug sorodnik         11.6 

 5 - nekdo, ki ni sorodnik         6.0 
 8 - ne vem           0.9 
 
 
J9 Anketar, prosimo, zapišite morebitne dodatne komentarje v zvezi s potekom  

tega intervjuja 
 

navede          12.3 
ne navede         87.7 

 
J13 Kako je potekalo anketiranje dodatnih vprašalnikov 
 
 1 - na način osebnega intervjuja       94.3                                    
 2 - izpolnil jih je anketiranec z vašo pomočjo      0.5                            
 3 - izpolnil jih je anketiranec sam         0.6 
              - b. o.            4.6                                    
 
 
J14 Dodatni vprašalniki bi morali biti izvedeni na način osebnega intervjuja. Prosimo  

navedite, zakaj ni bilo tako. 
 

 Podatki so v datoteki! 

 
 Velikost naselja: 
 
 1 - hiša na samem, zaselek ali manjša vas (oddaljena od pošte, šole,  
       trgovine z do 500 prebivalci      27.7 
 2 - vas, kraj (s šolo, pošto, trgovino), trg z nad 500 do 2000 prebivalci 30.9 
 3 - kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci       8.9 
 4 - kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci       8.5 
 5 - kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalcev     10.7 
 6 - kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor)   13.3 
 
 
 Tip krajevne skupnosti: 
  
 1 - mestna         34.7 
 2 - primestna         12.5 
 3 - vaška         52.9 
 
 
 


