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MMLLAADDIINNAA  22001133  ––   ““UUSSTTNNII””   VVPPRRAAŠŠAALLNNIIKK  

 

KO DOBIŠ  SOGOVORNIKA, NAJPREJ VPIŠI  ŠTEVILKO VZORČNE ENOTE, DATUM IN URO PRIČETKA 

ANKETIRANJA,  ostalo lahko dopolniš kasneje.  

 

POMEMBNO: anketirancu /  anketiranki  pojasni,  da boš od njega /  nje potreboval /a  njegove osebne 

podatke (ime in priimek ter telefon),  in sicer za potrebe preverjanja dela anketarjev.  ČE 

PODATKOV NE ŽELI  POSREDOVATI,  Z NJIM NE MOREŠ OPRAVITI  ANKETE!!! Podatke vpiši na 

zadnjo stran ustnega vprašalnika.  

 

Številka vzorčne enote:  |___||___||___|  

Ura pričetka anketiranja: |___||___|:|___||___| Ime in priimek anketarja: ______________________ 

Ura konca anketiranja: |___||___|:|___||___| Datum: |___||___|.|___||___| 2013 

 
 

Šifra anketarja (Ne vpisuj!): |___||___||___| 

ID ankete (Ne vpisuj!): |___||___||___| 

___________________________________________________________________________________________ 
 
Dober dan. Moje ime je ______________________. Raziskovalna inštituta INTERSTAT in CEPYUS (Center 
za raziskovanje post-Jugoslovanskih družb) opravljata anketo med mladimi na Slovenskem. Program 
financira fundacija Friedrich Ebert iz Nemčije. Cilj raziskave je preučiti stališča in vedenja mladih v večjem 
številu držav. Za to študijo si bil/a izbran/a na podlagi naključno določenega vzorca. Tvoji odgovori 
zagotovljeno ostanejo anonimni, kar pomeni, da nihče ne bo izvedel za tvoje ime ali dobil vpogled v tvoje 
odgovore. Imaš vprašanja? Lahko začnemo? Hvala za razumevanje! 
 
Koliko oseb starih od 16 do 27 let stalno živi v tvojem gospodinjstvu? Koliko oseb, vključno s teboj, živi v 
tvojem gospodinjstvu? 
[A: Če stari med 16-27 let, ki  živijo v gospodinjstvu niso prisotni, zaključi!] 

 

Število oseb, ki stalno živijo v 
tem stanovanju / hiši 

16-27 let: Skupaj: 

 
[A: Vnesi starost (od najstarejšega do najmlajšega) tistih odraslih članov 

gospodinjstva (starejših od 16 let), ki tam živijo stalno.] 

 

Šifra Spol (M/Ž) Starost 

1 1 M           2 Ž  

2 1 M           2 Ž  

3 1 M           2 Ž  

4 1 M           2 Ž  

5 1 M           2 Ž  

 
[A: Sedaj vnesi podatke samo za izbranega člana gospodinjstva (tj. podatke 

anketiranca). Pod šifro vpiši podatek iz prejšnjega vprašanja, datum rojstva, 

starost, spol.] 

 
Šifra: I__I 
Datum rojstva (dan/mesec/leto): I__II__I. I__II__I. I__II__II__II__I 
Starost (v letih): I__II__I 
Spol:  (1) M  (2) Ž 
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PROSTI ČAS IN ŽIVLJENSKI STILI 
[ANKETAR: Odgovora (9) »NA« (brez odgovora – b.o.) ne beri na glas] 

 

A1. Kako pogosto izvajaš vsako izmed naslednjih dejavnosti? [A: V vsaki vrstici obkroži izbran 
odgovor - ENO številko.] 

 

ODGOVOR: Nikoli Včasih Pogosto  b.o. 

A1.1. Poslušanje glasbe 1 2 3 9 

A1.2. Druženje s prijatelji 1 2 3 9 

A1.3. Branje knjig / časopisov 1 2 3 9 

A1.4. Ukvarjanje s športom 1 2 3 9 

A1.5. Gledanje televizije 1 2 3 9 

A1.6. Gledanje filmov 1 2 3 9 

 
 
A2. Koliko ur na dan v povprečju gledaš televizijo? _______________ (Ure) 
 
 

A3. Kako pogosto spremljaš naslednje televizijske vsebine? [A: V vsaki vrstici obkroži izbran 
odgovor - ENO številko.] 

 

ODGOVOR: Nikoli 
Manj kot enkrat 

na teden 
Enkrat na 

teden 
2 do 3 krat 
na teden 

Vsak dan b.o. 

A3.1. Oddaje slovenske narodne 
glasbe 

1 2 3 4 5 9 

A3.2. Oddaje s slovensko pop 
glasbo 

1 2 3 4 5 9 

A3.3. Oddaje s tujo glasbo 1 2 3 4 5 9 

A3.4. Slovenski filmi 1 2 3 4 5 9 

A3.5. Tuji filmi z družbenimi temami 1 2 3 4 5 9 

A3.6. Tuji akcijski filmi 1 2 3 4 5 9 

A3.7. Tuje kriminalke  1 2 3 4 5 9 

A3.8. Dokumentarci z zgodovinskimi 
/ znanstvenimi temami 

1 2 3 4 5 9 

A3.9. Nanizanke/serije 1 2 3 4 5 9 

A3.10. Novice/poročila 1 2 3 4 5 9 

A3.11. Politične razprave 1 2 3 4 5 9 

A3.12. Športne oddaje / prenosi/ 
razprave o športu 

1 2 3 4 5 9 

A3.13. Verske oddaje 1 2 3 4 5 9 

A3.14. Komedije 1 2 3 4 5 9 

A3.15. Srečelovi/Kvizi 1 2 3 4 5 9 

A3.16. Resničnostni šovi 1 2 3 4 5 9 

 
 

A4. Ali imaš dostop do interneta? (1) Da  (2) Ne  [A: če je odg. »Ne«, potem na A7] 

 
 
A5. Koliko ur na dan v povprečju uporabljaš internet (vključno z uporabo na pametnem telefonu/tablici)?  
 
________________ (Ure) 
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A6. Za kaj uporabljaš internet? [A: Preberi odgovore. Lahko izbere več kot en odgovor. 
Obkroži vse navedene odgovore!] 

 
A6.1. Za potrebe poklica, ki ga opravljam 
A6.2. Branje novic 
A6.3. Iskanje informacij (v zvezi s šolo / delom / iz radovednosti, itd) 
A6.4. Komuniciranje s prijatelji/znanci/sorodniki 
A6.5. Pošiljanje elektronske pošte (e-mail) 
A6.6. Gledanje videoposnetkov / poslušanje glasbe 
A6.7. "Prenos podatkov" (download) filmov/knjig/glasbe 
A6.8. Igranje iger 
A6.9. Spletno nakupovanje / plačevanje računov 
A6.10. Dostop do družabnih omrežij kot so Facebook / MySpace / Hi5 / G+ 
A6.11. Spletna banka 
A6.12. Cyber seks 

A6.13. Drugo [A: Preciziraj] _________________________________ 

 
 

A7. Kakšen je tvoj povprečni mesečni izdatek za vsako izmed naslednjih aktivnosti? [A: V vsako 
vrstico vpiši znesek v EUR. Če anketiranec ne ve, vpiši 999.] 

 
A7.1. Gledanje filmov (kino / nakup DVD-jev, itd) __________ 
A7.2. Obisk  kavarn / klubov / restavracij  __________ 
A7.3. Oblačila / obutev / dodatki   __________ 
A7.4. Klicne kartice / telefonski računi  __________ 
A7.5. Nakup knjig    __________ 

A7.6. Drugo [A: Preciziraj] ______________________ 

 
 

A8. Kaj od naslednjega je po tvojem mnenju "modno" (je »in«) in kaj ni "modno" (je »out«)? [A: V vsaki 
vrstici obkroži izbran odgovor - ENO številko. Odgovora »Ne vem«, ne beri]. 

 

ODGOVOR: Je »out« 
Ni niti »in«, 
niti »out« 

Je »in« Ne vem 

A8.1. Biti zvest (do partnerja, prijateljev, delodajalcev) 1 2 3 9 

A8.2. Prevzemati odgovornost 1 2 3 9 

A8.3. Biti neodvisen 1 2 3 9 

A8.4. Končati šolo 1 2 3 9 

A8.5. Imeti kariero 1 2 3 9 

A8.6. Biti dejaven v politiki 1 2 3 9 

A8.7. Sodelovati v civilnih pobudah/protestih 1 2 3 9 

A8.8. Biti poročen 1 2 3 9 

A8.9. Biti lep, urejen  1 2 3 9 

A8.10. Nositi oblačila znanih, prestižnih modnih znamk  1 2 3 9 

A8.11. Se zdravo prehranjevati 1 2 3 9 

A8.12. Uživati marihuano (»travo«) 1 2 3 9 

 
 

A9. Ali kadiš (cigarete)? [A: Obkroži številko pred izbranim odgovorom.] 

 
(1) Da, redno (vsak dan) 
(2) Občasno 
(3) Ne (sem nekadilec) 
(9) Brez odgovora 
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A10. Ali piješ alkohol? [A: Obkroži številko pred izbranim odgovorom.] 

 
(1) Da, redno (vsak dan) 
(2) Da, večkrat na teden 
(3) Le ob vikendih 
(4) Redko 
(5) Ne, skoraj nikoli 
(9) Brez odgovora 
 
 

A11. Alkohol je po tvojem mnenju: [A: Obkroži številko pred izbranim odgovorom.] 

 
(1) Sprejemljiv 
(2) Potreben z vidika pripadnosti družbi  
(3) Nesprejemljiv 
(9) Ne vem / Brez odgovora 
 
 

A17. Kako bi na splošno ocenil/a svoje zdravje? Bi rekel/a, da je…  [A: Obkroži številko pred 
izbranim odgovorom.] 

 
(1) Slabo 
(2) Zadovoljivo    
(3) Dobro     
(4) Zelo dobro 
(5) Odlično 
 

A18. Pomisli na zadnjih sedem dni. Koliko dni si bil/a intenzivno telesno dejaven/a, skupaj vsaj 20 min na 
dan? Intenzivne telesne aktivnosti so npr. dvigovanje uteži, kolesarjenje, hitra hoja, tek, ipd. Upoštevaj le 

dejavnosti, ki so trajalae več kot 10 min. neaenkrat. [A: Obkroži izbran odgovor.] 

 

1) 0 dni         2) 1 dan        3) 2 dni          4) 3 dni          5) 4 dni        6) 5 dni         7) 6 dni          8) 7 dni 

 
A19. Ali te pri vsakdanjih opravilih kakorkoli ovira kakšna kronična bolezen, invalidnost ali psihična 

težava? Če da, koliko te ovira? [A: Obkroži številko pred izbranim odgovorom.] 

 
(1) Da, precej  
(2) Da, do neke mere 
(3) Ne 
(9) Ne vem     
 
 
A20. Koliko enot sadja običajno poješ dnevno (za  eno enoto se šteje eno jabolko, ena banana, en grozd, za 

pest velika skodelica sadja ipd.). [A: Obkroži številko pred izbranim odgovorom.] 

 
(1) Ne jem sadja 
(2) Manj kot eno enoto dnevno 
(3) Eno enoto dnevno 
(4) Dve enoti dnevno 
(5) Tri enote dnevno 
(6) Štiri enote dnevno 
(7) Pet enot dnevno 
(8) Šest enot ali več dnevno 
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A21. Koliko enot zelenjave običajno poješ dnevno (za  eno enoto se šteje en paradižnik, ena paprika ali za 

pest velika skodelica kuhane/surove zelenjave, solate ipd.). [A: Obkroži številko pred izbranim 
odgovorom.] 

 
(1) Ne jem zelenjave 
(2) Manj kot eno enoto dnevno 
(3) Eno enoto dnevno 
(4) Dve enoti dnevno 
(5) Tri enote dnevno 
(6) Štiri enote dnevno 
(7) Pet enot dnevno 
(8) Šest enot ali več dnevno 
 
 

A22. Mislim, da se prehranjujem… [A: Obkroži številko pred izbranim odgovorom.] 

 
(1) Nezdravo 
(2) Bolj nezdravo kot zdravo 
(3) Niti zdravo niti nezdravo 
(4) Bolj zdravo kot nezdravo 
(5) Zdravo 
 
 
VERSKE IN DRUŽBENE PRIPADNOSTI                   
[ANKETAR: Odgovora (9) »NA« (brez odgovora – b.o.) ne beri na glas] 

 
B1. Prosim, predstavljaj si lestvico od 1 do 10, pri čemer vrednost 1 označuje ljudi, ki jim najmanj zaupaš, 

10 pa ljudi, ki jim zaupaš najbolj. Kako bi se na tej lestvici uvrstili naslednji ljudje? [A: V vsaki vrstici 
obkroži izbran odgovor - ENO številko. Odgovora »Ne vem« ne beri.] 

 
B1.1. Člani tvoje družine   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  99 (ne vem) 
B1.2. Tvoji  sorodniki    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  99 (ne vem)  
B1.3. Tvoji prijatelji    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  99 (ne vem) 
B1.4. Tvoji sosedje    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  99 (ne vem) 
B1.5. Tvoji sodelavci    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  99 (ne vem) 
B1.6. Ljudje druge veroizpovedi   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  99 (ne vem) 
B1.7. Ljudje z drugačnimi političnimi prepričanji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  99 (ne vem) 
B1.8. Verski voditelji (duhovniki)   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  99 (ne vem) 
 
 

B2. Kako bi se počutil/a, če bi se ena od spodaj navedenih družin preselila v tvojo okolico? [A: V vsaki 
vrstici obkroži izbran odgovor - ENO številko.] 

 

ODGOVOR:  
Zelo slabo Slabo 

Niti slabo-niti 
dobro 

Dobro Zelo dobro b.o. 

B2.1. Romska družina 1 2 3 4 5 9 

B2.2. Homoseksualna/lezbična 
družina 

1 2 3 4 5 9 

B2.3. Skupina študentov 1 2 3 4 5 9 

B2.4. Upokojeni par 1 2 3 4 5 9 

B2.5. Družina iz drugega dela 
Slovenije 

1 2 3 4 5 9 

B2.7. Družina iz zahodne Evrope 
(Francija ipd.) 

1 2 3 4 5 9 

B2.8. Družina iz ZDA 1 2 3 4 5 9 

B2.9. Družina iz neke balkanske 
države (Albanija, Bosna, itd) 

1 2 3 4 5 9 
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B3. Ali si se kdaj počutil/a diskriminiran/a zaradi dejavnikov, ki jih bom sedaj prebral/a? Kako pogosto? 
[A: V vsaki vrstici obkroži izbran odgovor - ENO številko. Odgovora »Ne vem« ne 

beri.] 

 

 
ODGOVOR:  

Nikoli Redko Občasno Pogosto 
Zelo 

pogosto 
Ne vem 

B3.1. Spol  
(moški / ženski) 

1 2 3 4 5 9 

B3.2. Ekonomski status (revni / 
bogati) 

1 2 3 4 5 9 

B3.3. Verska pripadnost (katoličan, 
musliman, itd) 

1 2 3 4 5 9 

B3.4. Narodnost, etničnost (Srb, 
Rom, itd.) 

1 2 3 4 5 9 

B3.5. Izobrazba (osnovna šola, 
srednja šola, itd) 

1 2 3 4 5 9 

B3.6. Politična orientacija 
/strankarska pripadnost (levičar, 
desničar, socialist, SDS, SD itd.) 

1 2 3 4 5 9 

B3.7. Regionalni izvor (Primorska, 
Štajerska, Koroška, itd.) 

1 2 3 4 5 9 

B3.8. Tip naselja (podeželje / 
mesto) 

1 2 3 4 5 9 

 
 
B4. Katere tri vrednote iz ponujenega niza najbolj ceniš? Najprej navedi najpomembnejšo vrednoto, nato 
pa še drugo in tretjo po pomembnosti. 
[A: Pokaži kartico B4. V prvi stolpec vpiši najpomembnejšo vrednoto, v drugega drugo 

najbolj pomembno vrednoto, v tretjega tretjo najbolj pomembno vrednoto] 

 
ODGOVOR: B4.1 Prvi stolpec:____  B4.2 Drugi stolpec:____  B4.3 Tretji stolpec: ____ 
 
(1) Osebno dostojanstvo (identiteta / izobraževanje) 
(2) Družbeni ugled (socialni status, socialni pomen) 
(3) Altruizem (pomagati drugim) 
(4) Materialni uspeh/bogastvo 
(5) Strpnost, toleranca (spoštovanje različnih mnenj) 
(6) Bojevitost (prizadevanje za dosego cilja) 
(7) Korektnost / poštenost 
(8) Inovativnost duha (ustvarjalnost) 
(9) Ne vem / brez odgovora 
 
 
B5. Ali si v zadnjih 12 mesecih bil/a kaj prostovoljno aktiven/a? (bil/a volonter/ka)? 
 

(1) Da      [ANKETAR: naprej na B6] 

(2) Ne       [ANKETAR: naprej na B8] 

(9) Ne vem / Brez odgovora   [ANKETAR: naprej na B8] 

 
 
B6. Pri katerih od navedenih aktivnostih si bil/a v zadnjih 12 mesecih prostovoljno aktiven/a?  
[A: Pokaži kartico B6. Možnih je več odgovorov. Obkroži vse navedene odgovore.] 

 
A. Javna dela 
B. Pomoč osebam s posebnimi potrebami 
C. Pomoč pri športnih dogodkih  
D. Pomoč pri kulturnih dogodkih  
E. Pomoč kolegom pri učenju  
F. Pomoč podjetju  
G. Pomoč nevladni organizaciji  
K. Pomoč pri verski dejavnosti 

L. Drugo [A: Preciziraj]_____________________________ 
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B7. Kaj je (bil) glavni razlog za tvoje prostovoljstvo? 
[A: Pokaži kartico B7. Možen je EN odgovor. Obkroži številko pred izbranim 

odgovorom]. 

 
(1) Želja po aktivnosti / po družbenem angažmaju  
(2) Želja pomagati drugim 
(3) Družinska tradicija 
(4) Versko prepričanje 
(5) Želja po spoznavanju novih ljudi, prijateljev 
(6) Želja, da bi strokovno znanje uporabil/a v praksi 
(7) Želja, da bi spoznal/a delodajalce iz zasebnega sektorja, ki bi me lahko kasneje zaposlili   
(8) Želja, da bi spoznal/a delodajalce iz javnega sektorja, ki bi me lahko kasneje zaposlili   
(9) Želja, da bi spoznal/a mednarodne delodajalce, ki bi me lahko kasneje zaposlili   

(10) Drugo [A: Preciziraj]_____________________________ 

(99) Ne vem / Brez odgovora 
 
 

B8. Kateri veroizpovedi pripadaš? [A: Obkroži številko pred izbranim odgovorom]. 

 
(1) Katoliški veroizpovedi 
(2) Evangeličanski veroizpovedi 
(3) Islamski veroizpovedi 
(4) Pravoslavni veroizpovedi 
(5) Neki drugi veroizpovedi 
(6) Brez verske pripadnosti 
 
 
B9. Kako pomemben je bog v tvojem življenju? Prosim oceni s pomočjo 10-stopenjske lestvice, kjer ocena 

1 pomeni, da sploh ni pomemben, ocena 10 pa pomeni, da je zelo pomemben. [A: Obkroži ENO 
številko na lestvici.] 

 

Sploh ni 
pomemben 

                
Zelo je 

pomemben 

[A: Ne beri!] 

ne vem, b.o. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 
 

B10. Kako pogosto običajno obiskuješ verske obrede v cerkvi ali drugi verski instituciji? [A: Obkroži 
številko pred izbranim odgovorom]. 

 
(1) Nikoli  
(2) Le ob redkih priložnostih 
(3) Občasno 
(4) Vsaj enkrat mesečno 
(5) Vsaj enkrat tedensko 
(6) Vsak ali skoraj vsak dan 
 
 

B11. Kako pogosto moliš ali meditiraš izven okvira verskih obredov? [A: Obkroži številko pred 
izbranim odgovorom]. 

 
(1) Nikoli  
(2) Le ob redkih priložnostih 
(3) Občasno 
(4) Vsaj enkrat mesečno 
(5) Vsaj enkrat tedensko 
(6) Vsak ali skoraj vsak dan 
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DRUŽINA IN PRIJATELJI             
[ANKETAR: Odgovora (9) »NA« (brez odgovora – b.o.) ne beri na glas] 

 
C1. S kom trenutno živiš? [A: Obkroži številko pred izbranim odgovorom]. 
 

(1) Živim sam/a      [ANKETAR: naprej na C3] 

(2) Živim s starši      [ANKETAR: naprej na C2] 
(3) Živim s partnerjem/ko     [ANKETAR: naprej na C3] 

(4) Živim s prijatelji / sorodniki    [ANKETAR: naprej na C3] 

(5) Drugo [A: Preciziraj]____________________ [ANKETAR: naprej na C3] 

(9) Ne vem / brez odgovora    [ANKETAR: naprej na C3] 
 
 
C2. Katera od naslednjih trditev najbolje opisuje tvoje želje glede bivalnih razmer? [A: Obkroži 

številko pred izbranim odgovorom. Odgovorov »Drugo« in »Ne vem, b.o.« ne beri.] 
 
(1) Živel/a bi s starši, saj je to najenostavnejša rešitev 
(2) Če bi to dopuščale finančne zmožnosti, bi živel/a sam/a  
(3) Rad/a bi živel/a sam/a, vendar se moji starši s tem ne bi strinjali  

(4) Drugo [A: Preciziraj]__________________________ 
(9) Ne vem / brez odgovora 
 
 
C3. Katera od naslednjih trditev najbolje opisuje tvoj odnos s starši? [A: Obkroži številko pred 

izbranim odgovorom]. 
 
(1) Zelo dobro se razumemo 
(2) Razumemo se, čeprav imamo včasih različna mnenja 
(3) Praviloma se ne razumemo, pogosto se prerekamo  
(4) Naš odnos je poln konfliktov 
(5) Moji starši niso več živi 
(9) Ne vem / brez odgovora 
 
 
C4. Katera od naslednjih trditev najbolje opisuje tvoj odnos s tvojimi brati / sestrami? [A: Obkroži 

številko pred izbranim odgovorom].  
 
(1) Zelo dobro se razumemo 
(2) Razumemo se, čeprav imamo včasih različna mnenja 
(3) Praviloma se ne razumemo, pogosto se prerekamo  
(4) Naš odnos je poln konfliktov 
(5) Nimam brata/sestre 
(9) Ne vem / brez odgovora 
 
 
C5. Kdo od tvojih družinskih članov najbolj vpliva na tvoje pomembne odločitve? [A: Možen je samo en 

odgovor. Obkroži številko pred izbranim odgovorom]. 
 
(1) Oče 
(2) Mati 
(3) Brat 
(4) Sestra 
(5) Dedek 
(6) Babica 

(7) Drugo [A: Vpiši]: ___________________________ 
(9) Ne vem / Brez odgovora 
 
 
C6. Kako sprejemaš pomembne odločitve? [A: Obkroži številko pred izbranim odgovorom].  
 
(1) O vsem odločajo moji starši 
(2) Moji starši in jaz skupno sprejemamo odločitve 
(3) Sem svoboden, da samostojno, neodvisno odločam 
(9) Ne vem / brez odgovora 
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C7. Kako si predstavljaš svojo prihodnost? [A: Obkroži številko pred izbranim odgovorom].  
 

(1) Zakonska zveza / Poročen     [ANKETAR: naprej na C8] 

(2) Zunajzakonska zveza     [ANKETAR: naprej na C9] 

(3) Brez partnerja/ke       [ANKETAR: naprej na C10] 

(9) Ne vem / brez odgovora     [ANKETAR: naprej na C10] 

 

 
C8. Kaj je po tvojem mnenju glavna prednost zakonske zveze v primerjavi z zunajzakonsko zvezo? [A: 

Obkroži številko pred izbranim odgovorom. Nato nadaljuj z vprašanjem C10!] 
 
(1) Zakonska zveza vodi do več odgovornosti med partnerji 
(2) Zakonska zveza vodi do več odgovornosti partnerjev do njihovih otrok 
(3) Zakonska zveza prinaša večjo finančno varnost 
(4) V naši družbi je zakonska zveza bolj spoštovana kot zunajzakonska zveza 

(5) Drugo [A: Preciziraj]_____________________________ 
(9) Ne vem / brez odgovora 
 
 

C9. Kaj je po tvojem mnenju glavna prednost zunajzakonske zveze v primerjavi z zakonsko? [A: Obkroži 

številko pred izbranim odgovorom]. 
 
(1) Partnerja sta bolj neodvisna  
(2) Partnerja imata več možnosti, da se osredotočita na lastno kariero 
(3) Verjetnost za konflikte med partnerjema je manjša   
(4) Partnerja lažje rešujeta medsebojne nesporazume 
(5) Partnerja lahko enostavneje pretrgata zvezo  

(6) Drugo [A: Preciziraj]_____________________________ 
(9) Ne vem / brez odgovora 
 
 
C10. Katera je po tvojem mnenju najprimernejša starost, da ženska stopi v zakonsko zvezo?  

____________________ (Starost v letih) 
 
 
C11. Katera je po tvojem mnenju najprimernejša starost, da moški stopi v zakonsko zvezo?  

____________________ (Starost v letih) 
 
 
C12. Ali misliš, da boš imela/a otroke? 

 
(1) Da  
(2) Ne 
(3) Že imam otroke_______(število) 
 
C13. Kako pomembne se ti zdijo naslednje lastnosti pri izbiri zakonca/partnerja? [A: V vsaki vrstici 

obkroži izbran odgovor - ENO številko.] 
 

ODGOVOR:  Popolnoma 
nepomembno 

Nepomembno 
Nekoliko 

pomembno 
Pomembno 

Zelo 
pomembno 

b.o. 
 

C13.1. Verska pripadnost  1 2 3 4 5 9 

C13.2. Ekonomski položaj 1 2 3 4 5 9 

C13.3. Soglasje družine 1 2 3 4 5 9 

C13.4. Nedolžnost 1 2 3 4 5 9 

C13.5. Osebnost 1 2 3 4 5 9 

C13.6. Videz 1 2 3 4 5 9 

C13.7. Stopnja izobrazbe 1 2 3 4 5 9 

C13.8. Skupni interesi 1 2 3 4 5 9 

C13.9. Regionalno poreklo 
(Štajerska, Primorska, itd) 

1 2 3 4 5 9 

C13.10. Narodnost / 
etnična pripadnost  

1 2 3 4 5 9 
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C14. Ali pripadate krogu prijateljev in znancev, kjer vsakdo pozna vsakogar in s katerimi se pogosto 
zabavate, hodite »ven«? 

 
(1) Da 
(2) Ne        

(3) Ne vem / brez odgovora 
 
 
C15. Kako zadovoljen/a si s svojimi prijatelji? [A: Obkroži številko pred izbranim odgovorom]. 

 
(1) Zelo nezadovoljen/na 
(2) Nezadovoljen/na 
(3) Niti zadovoljen/na niti nezadovoljen/na 
(4) Zadovoljen/na 
(5) Zelo zadovoljen/na 
 
 

C16. Ali si v zadnjih 12 mesecih kadarkoli sodeloval/a v konfliktnih / nasilnih situacijah? [A: V vsaki 

vrstici obkroži izbran odgovor - ENO številko.] 
 

ODGOVOR:  Da Ne b.o. 

C16.1. V soseski, kjer živiš 1 2 3 

C16.2. V klubu / pred klubom (gostinskim lokalom, diskoteko, ipd.)  1 2 3 

C16.3. V telovadnici, nogometnem stadionu, itd. 1 2 3 

C16.4. V šoli 1 2 3 

C16.5. V spopadu z mladimi drugačnega političnega prepričanja 1 2 3 

C16.6. V spopadu s policijo (npr. protesti) 1 2 3 

 
 
SKRBI IN ASPIRACIJE/TEŽNJE           
[ANKETAR: Odgovora (9) »NA« (brez odgovora – b.o.) ne beri na glas] 

 
 
D1. Bi se želel/a preseliti / spremeniti bivališče v drugi kraj v Sloveniji? 

 

(1) Da       [ANKETAR: naprej na D2] 
(2) Ne       [ANKETAR: naprej na D3] 

(9) Ne vem / Brez odgovora   [ANKETAR: naprej na D3] 

 
 

D2. Kateri je glavni razlog, da bi se preselil/a? [A: Preberi odgovore in označi številko pred 

izbranim odgovorom. Odgovorov »Drugo« in »Ne vem, b.o.« ne beri.] 

 

(1) Izboljšanje življenjskega standarda 
(2) Več kulturne raznolikosti 
(3) Boljše izobraževanje 
(4) Lažja zaposlitev 
(5) Več možnosti, da ustanovim lastno podjetje 
(6) Bil/a bi blizu ljudi, ki so mi pomembni 
(7) Pobeg iz konflikta v mojem mestu oz. vasi 

(8) Drugo [A: Preciziraj]_____________________________ 
(9) Ne vem / Brez odgovora 
 
 
D3. Kako močna je tvoja želja, da se izseliš iz Slovenije? [A: Obkroži številko pred izbranim 

odgovorom]. 
 

(1) Trenutno sploh ni želje   [ANKETAR: naprej na D6] 

(2) Ni tako močna     [ANKETAR: naprej na D6] 

(3) Zmerno močna     [ANKETAR: naprej na D4] 
(4) Zelo močna      [ANKETAR: naprej na D4] 

(5) Ne vem / Brez odgovora   [ANKETAR: naprej na D6] 
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D4. Kam bi se najraje izselil/a? [A: Obkroži številko pred izbranim odgovorom]. 
 
(1) Avstrija 
(2) Italija 
(3) Nemčija 
(4) Anglija 
(5) Druge države v EU 
(6) Združene države Amerike 
(7) Kanada 

(8) Drugo [A: Preciziraj]_____________________________ 
(9) Ne vem / Brez odgovora 
 
 
D5. Kateri je glavni razlog, da bi se izselil/a? [A: Preberi odgovore in označi številko pred 

izbranim odgovorom. Odgovorov »Drugo« in »Ne vem, b.o.« ne beri.] 

 
(1) Izboljšanje življenjskega standarda 
(2) Več kulturne raznolikosti 
(3) Boljše izobraževanje 
(4) Lažja zaposlitev 
(5) Več možnosti, da zaženem lastno podjetje 
(6) Bil/a bi blizu ljudi, ki so mi pomembni 
(7) Pobeg iz konflikta / stresa v Sloveniji 

(8) Ostalo [A: Preciziraj]_____________________________ 
(9) Ne vem / Brez odgovora 
 
 
D6. Kako vidiš svojo prihodnost v 10 letih? [A: Obkroži številko pred izbranim odgovorom]. 

 
(1) Slabše kot sedaj  
(2) Enako kot sedaj  
(3) Boljše kot je sedaj 
(4) Ne vem / Brez odgovora 
 
 
IZOBRAŽEVANJE IN POKLIC            
[ANKETAR: Odgovora (9) »NA« (brez odgovora – b.o.) ne beri na glas] 

 
E1. Na kateri ravni se trenutno šolaš? 

 

(1) Srednja šola     [ANKETAR: naprej na E2] 

(2) Dodiplomski študij     [ANKETAR: naprej na E2] 

(3) Podiplomski / doktorski študij   [ANKETAR: naprej na E2] 

(4) Ne hodim v šolo / ne študiram   [ANKETAR: nadaljuj na E10] 

(9) Brez odgovora     [ANKETAR: nadaljuj na E10] 
 
 
E2. Ali bi rekel/a, da v šolo / na fakulteto hodiš: [A: Obkroži številko pred izbranim odgovorom]. 

 
(1) Zelo nerad/a  
(2) Nerad/a  
(3) Včasih rad/a včasih nerad/a 
(4) Rad/a 
(5) Zelo rad/a 
(9) Ne vem / brez odgovora 
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E3. Kakšno je tvoje mnenje o šoli / fakulteti, kamor si vpisan? [A: Obkroži številko pred izbranim 

odgovorom]. 
 
(1) Je zelo lahko in popolnoma brez stresa  
(2) Je lahko in ne preveč stresno  
(3) Je nekoliko naporno in stresno  
(4) Je naporno in stresno  
(5) Je zelo naporno in stresno 
(9) Ne vem / brez odgovora 
 
 
E4. Kakšna je bila tvoja povprečna ocena v zadnjem letu?  

 
(1) Med 1-2 /nezadostno-zadostno (študenti: med 5 in 6)   
(2) Med 2-3 /zadostno-dobro   (študenti: med 6 in 7)  
(3) Med 3-4 /dobro-prav dobro  (študenti: med 7 in 8)  
(4) Med 4-5 /prav dobro-odlično  (študenti: med 8 in 10) 
(9) Ne vem / brez odgovora 
 
 

E5. Koliko ur dnevno se v povprečju učiš / študiraš? [A: Obkroži številko pred izbranim 

odgovorom]. 
 
(1) Do 1 ure 
(2) Več kot 1 uro, a največ 2 uri na dan 
(3) Več kot 2 uri, a največ 3 ure na dan 
(4) Več kot tri 3 ure, a največ 4 ure na dan 
(5) Več kot 4 ure na dan 
(9) Ne vem / brez odgovora 
 
 
E6. Katere tečaje si obiskoval v preteklem (koledarskem) letu  [ANKETAR: možnih je več odgovorov!] 

 

A. Tečaj tujega jezika [A: Preciziraj]___________________ 
B. Naravoznanstveni tečaj (npr. matematika, fizika, kemija) [A: Preciziraj]___________________ 
C. Tečaj iz  družboslovja ali humanistike [A: Preciziraj]___________________ 
D. Tečaj s področja umetnosti [A: Preciziraj]___________________ 
E. Nisem se udeležil zasebnih tečajev v preteklem letu [ANKETAR: pojdi na E8] 

 
 
E7. Kaj je glavni razlog, ki te je spodbudil, da si se udeležil/a tečaja / tečajev? [A: Obkroži številko 

pred izbranim odgovorom]. 
  
(1) Brez obiskovanja tečajev ne morem obvladati snovi 
(2) Brez obiskovanja tečajev ni mogoče izdelati predmetov pri nekaterih učiteljih 
(3) Brez obiskovanja tečajev se doseže slabša ocena  
(4) To je trend, vsi obiskujejo tečaje 
(5) Ker želim pridobiti več znanja kot to omogoča program šole oz. fakultete 
(6) Ker želim razvijati svoj talent na določenem področju  
(7) Drugo [A: Preciziraj]_____________________________ 
(9) Ne vem / brez odgovora 
 
 
E8. Katera od naslednjih izjav v zvezi z izbiro tvoje fakultete / visoke šole najbolje opisuje tvojo situacijo? 

 
(1) Študiram / bom študiral-a / sem študiral-a študij, ki sem ga želel-a / (ki ga želim študirati) 
(2) Izbral-a / bom / sem študij, ki zagotavlja delovna mesta, čeprav se ta študij ne ujema z mojimi željami 
(3) Izbral-a / bom / sem študij, za katerega mislim / sem mislil-a, da obstaja realna možnost za vpis, čeprav se ta 
študij ne ujema (ni ujemal) z mojimi željami 
(9) Ne vem / brez odgovora 
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E9. Koliko si na splošno zadovoljen/a s kakovostjo izobraževanja v Sloveniji? [A: Obkroži številko 

pred izbranim odgovorom]. 
 
(1) Zelo nezadovoljen/a 
(2) Nezadovoljen/a 
(3) Nekoliko zadovoljen/a 
(4) Zadovoljen/a 
(5) Zelo zadovoljen/a 
(9) Ne vem / brez odgovora 
 
 
E10. Če bi lahko izbiral/a, kje bi se najraje izobraževal/a? [A: Obkroži številko pred izbranim 

odgovorom]. 
 
(1) Na javni izobraževalni ustanovi v Sloveniji 
(2) Na zasebni izobraževalni ustanovi v Sloveniji 
(3) Na javni izobraževalni ustanovi v tujini 
(4) Na zasebni izobraževalni ustanovi v tujini 
(9) Ne vem / brez odgovora 
 
 
E11. Če bi lahko izbiral/a, katero izmed naslednjih izobraževalnih poti bi izbral/a? 

 
(1) Strokovna ali poklicna srednja šola   
(2) Univerza 
(9) Ne vem / brez odgovora 
 
 
E12. Ali si kdaj sodeloval/a pri praktikumu / dodatnih kvalifikacijah / pripravništvu? 
 
(1) Da 
(2) Ne 
(9) Ne vem / brez odgovora 
 
 

E13. [ANKETAR: Vprašanje zastavi samo dodiplomskim in podiplomskim študentom!] 

Ali verjameš, da bo po zaključenem dodiplomskem / podiplomskem študiju mogoče najti službo? [A: 
Obkroži številko pred izbranim odgovorom]. 

 
(1) Da, verjamem, da bom takoj po tem, našel/a delo 
(2) Da, mislim, da bom sčasoma našel/a zaposlitev 
(3) Ne, mislim, da ne bom kmalu našel/a službe 
(9) Ne vem / upam 
 
 

E14. Ali si trenutno zaposlen/a? [A: Obkroži številko pred izbranim odgovorom]. 

 

(1) Da, v rednem (določen, nedoločen čas) ali pogodbenem delovnem razmerju. [ANKETAR: na E15] 

(2) Delam samo preko študentskega servisa      [ANKETAR: na E15] 

(3) Ne          [ANKETAR: na E18] 

(9) Ne vem / brez odgovora        [ANKETAR: na E18] 

 
 
E15. Koliko ur na teden v povprečju delaš? _______________________ (Ure) 
 
 

E16. Ali delaš »v stroki« tj. je v poklicu, za katerega si se šolal/a oz. za katerega se šolaš? [A: Obkroži 
številko pred izbranim odgovorom]. 

 
(1) Nisem se izučil/a za poklic 
(2) Da, delam v poklicu, za katerega sem usposobljen-a / za katerega sem se šolal-a  
(3) Da, na nek način  
(4) Ne, ne delam v poklicu, za katerega sem se šolal/a 
(9) Ne vem / brez odgovora 
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E17. Moja zaposlitev je vezana na delovno mesto (redno, začasno, honorarno, avtorska pogodba, itd.), ki: 
[A: Obkroži številko pred izbranim odgovorom]. 

 
(1) Predvideva nižjo stopnjo formalne izobraženosti v primerjavi z mojo 
(2) Je skladno z mojo doseženo stopnjo formalne izobrazbe.   
(3) Predvideva višjo stopnjo formalne izobraženosti v primerjavi z mojo 
 
 
E18. V katerem od naslednjih sektorjev bi želel delati? [A: Obkroži številko pred izbranim 

odgovorom]. 
 
(1) Javni sektor / državna podjetja 
(2) Zasebni sektor  
(3) Nevladne organizacije 
(4) Mednarodne organizacije (Svetovna banka, OVSE, itd) 
(5) Drugo [A: Preciziraj]_____________________________ 
 
 
E19. Predstavil/a bom pet dejavnikov, ki jih ljudje v Sloveniji štejejo za pomembne pri iskanju zaposlitve. 
To so: znanci / prijatelji, znanje, izobrazba, politične povezave, sreča. Prosim, razvrsti omenjene dejavnike 
od najpomembnejšega (rang 1) do najmanj pomembnega (rang 5). 
 
Dejavnik    Rang 
 
E19A Poznanstva / Prijatelji _________ 
E19B Strokovnost  _________ 
E19C Izobrazba   _________  
E19D Politične zveze  _________   
E19E Sreča   _________ 

E19F Drugo [A: Preciziraj]_____________________________ 
 
 
E20. Predstavil/a bom štiri dejavnike, ki veljajo za pomembne pri odločitvi, ali naj človek sprejme določeno 
zaposlitev To so: prihodki / plača, varnost zaposlitve, možnost za delo s prijaznimi ljudmi in zadovoljstvo 
pri delu. Kot pri prejšnjem vprašanju, te prosim, da razvrstiš omenjene dejavnike od najpomembnejšega 
(rang 1) do najmanj pomembnega (rang 4). 
 
Dejavnik     Rang 
 
E20A Prihodki / Plača    __________ 
E20B Varnost zaposlitve  __________ 
E20C Možnost delati s prijaznimi ljudmi __________ 
E20D Zadovoljstvo pri delu  __________ 

E20E Drugo [A: Preciziraj]_____________________________ 
 
 
E21. V kolikšni meri se strinjaš ali ne strinjaš z naslednjimi trditvami? Da bi se izognil/a 

NEZAPOSLENOSTI, bi bil/a pripravljena: [Anketar: V vsaki vrstici obkroži izbran odgovor - 

ENO številko].  
 

Sploh se 
ne 

strinjam 

Se ne 
strinjam 

Niti se 
strinjam, 
niti se ne 
strinjam 

Se 
strinjam 

Popolnoma 
se strinjam 

[A: Ne 

beri!] 

ne vem, b.o. 

E21.1 Sprejeti delo, ki zahteva nove 
veščine in znanja.  

1 2 3 4 5 9 

E21.2 Sprejeti nižji položaj za nižje 
plačilo. 

1 2 3 4 5 9 

E21.3 Sprejeti začasno zaposlitev. 1 2 3 4 5 9 

E21.4 Sprejeti delo v oddaljenem kraju.  1 2 3 4 5 9 

E21.5 Sprejeti delo, ki bi bilo življenjsko 
nevarno 

1 2 3 4 5 9 

E21.6 Sprejeti delo, ki bi bilo v nasprotju 
z zakonom (npr. delo „na črno“)  

1 2 3 4 5 9 
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Sploh se 

ne 
strinjam 

Se ne 
strinjam 

Niti se 
strinjam, 
niti se ne 
strinjam 

Se 
strinjam 

Popolnoma 
se strinjam 

[A: Ne 

beri!] 

ne vem, b.o. 

E21.7 Sprejeti delo, ki bi od mene 
zahtevalo, da se odpovem moralnim 
načelom 

1 2 3 4 5 9 

 
 
DEMOKRACIJA IN POLITIKA            
[ANKETAR: Odgovora (9) »NA« (brez odgovora – b.o.) ne beri na glas] 
F1. Koliko tvoje starše zanimajo politični dogodki / politika nasploh? [A: Obkroži številko pred 

izbranim odgovorom]. 
 
(1) Sploh jih ne zanimajo  
(2) Jih ne zanimajo  
(3) Nekoliko jih zanimajo 
(4) Jih zanimajo 
(5) Močno jih zanimajo 
(9) Ne vem / brez odgovora 
 
 
F2. Koliko tebe osebno zanimajo politični dogodki? Oceni svoj interes za posamezne dogodke s pomočjo 
5-stopenjske lestvice, kjer ocena 1 pomeni »sploh me ne zanimajo«, ocena 5 pa pomeni »zelo me 
zanimajo«. [Anketar: V vsaki vrstici obkroži izbran odgovor - ENO številko].  
 

ODGOVOR:  Sploh me ne 
zanimajo 

Ne zanimajo 
me 

Nekoliko me 
zanimajo 

Me zanimajo 
Močno me 
zanimajo 

b.o. 

F2.1. Svetovna 
politika 

1 2 3 4 5 9 

F2.2. Politika v EU 1 2 3 4 5 9 

F2.3. Politika na 
Balkanu 

1 2 3 4 5 9 

F2.4. Politika v 
Sloveniji 

1 2 3 4 5 9 

 
 
F3. Koliko se tvoja politična stališča in prepričanja ujemajo s stališči tvojih staršev? [A: Obkroži 

številko pred izbranim odgovorom]. 
 
(1) Se ne ujemajo 
(2) Malo se ujemajo 
(3) Do neke mere se ujemajo 
(4) Zelo se ujemajo 
(9) Ne vem / Brez odgovora 
 
 
F4. Kolikokrat si glasoval/a na volitvah, odkar imaš volilno pravico? [A: Obkroži številko pred 

izbranim odgovorom]. 
 
(1) Nikoli  
(2) Pri majhnem številu volitev 
(3) Na večini volitev 
(4) Na vseh volitvah, pri katerih sem imel/a volilno pravico 
(9) Ne vem / brez odgovora 
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F5. Kaj meniš, koliko vpliva tvoj glas na delovanje naslednjih institucij? [Anketar: V vsaki vrstici 

obkroži izbran odgovor - ENO številko]. 
 

ODGOVOR:  Sploh ne 
vpliva 

Malo vpliva 
Nekoliko 

vpliva 
Zelo 

vpliva 
b.o. 

F5.1. Na nacionalne institucije (parlament in 
vlada) 

1 2 3 4 9 

F5.2. Lokalne institucije (lokalna 
samouprava) 

1 2 3 4 9 

 
 

F6. Kateri so tvoji glavni viri informacij v zvezi s spremljanjem političnih dogodkov? [A: Možnih je več 

odgovorov. Obkroži številke pred izbranimi odgovori. Odgovora »Drugo« ne beri.] 

 
F6.1. Internet 
F6.2. TV 
F6.3. Časopisi 
F6.4. Radio 
F6.5. Pogovori v družini 
F6.6. Pogovori s prijatelji / znanci 

F6.7. Drugo [A: Preciziraj]_______________________ 
 
 
F7. Ko danes ljudje govorijo o svojih političnih prepričanjih, pogosto govorijo o »levici« in »desnici«. 
Skladno s tem simpatizirajo z »levimi« ali pa z »desnimi« političnimi strankami. Kam bi na lestvici »levo-

desno« uvrstil sebe? [A: Obkroži izbrano številko] 

 

Skrajno 
levo 

        
Skrajno 
desno 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

99 = Ne vem kaj pomeni »levo-desno« 
 
 
F8. Koliko se počutiš zastopanega preko mladih, ki so dejavni v politiki? [A: Obkroži številko pred 

izbranim odgovorom]. 
 
(1) Sploh ne 
(2) Malo 
(3) Nekoliko 
(4) Zelo 
(9) Ne vem / brez odgovora 
 
 
F9. Koliko na splošno zaupaš v naslednje institucije? [Anketar: V vsaki vrstici obkroži izbran 

odgovor - ENO številko]. 
 

ODGOVOR:  
Sploh ne Malo Nekoliko Zelo 

Ne vem, 
b.o. 

F9.1. Politične stranke 1 2 3 4 9 

F9.2. Parlament 1 2 3 4 9 

F9.3. Vlada 1 2 3 4 9 

F9.4. Lokalna samouprava / župan / občinski svet 1 2 3 4 9 

F9.5. Državno tožilstvo 1 2 3 4 9 

F9.6. Policija 1 2 3 4 9 

F9.7. Računsko sodišče 1 2 3 4 9 

F9.8. Verski voditelji 1 2 3 4 9 

F9.9. Sodstvo 1 2 3 4 9 

F9.10. Mediji 1 2 3 4 9 

F9.11. Sindikati 1 2 3 4 9 

F9.12. Nevladne organizacije 1 2 3 4 9 
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ODGOVOR:  
Sploh ne Malo Nekoliko Zelo 

Ne vem, 
b.o. 

F9.13. Protikorupcijska komisija 1 2 3 4 9 

F9.14. Šola / izobraževalni sistem 1 2 3 4 9 

 
 

F10. Koliko si zadovoljen/a s stanjem demokracije v Republiki Sloveniji? [A: Obkroži številko pred 

izbranim odgovorom]. 
 
(1) Zelo nezadovoljen/a 
(2) Nezadovoljen/a 
(3) Nekoliko zadovoljen/a 
(4) Zadovoljen/a 
(5) Zelo zadovoljen/a 
 
 
F11. Če bi bile jutri državnozborske (parlamentarne) volitve, katero stranko bi volil/a? [A: Obkroži 

številko pred izbranim odgovorom]. 
 
(1) Pozitivna Slovenija (PS – Alenka Bratušek)  
(2) Slovenska demokratska stranka (SDS – Janez Janša)  
(3) Državljanska Lista (DL – Gregor Virant)  
(4) Socialdemokratska stranka (SD – Igor Lukšič)  
(5) Demokratska stranka upokojencev (Desus – Karl Erjavec)  
(6) Nova Slovenija (Nsi – Ljudmila Novak)  
(7) Slovenska ljudska stranka (SLS – Franc Bogovič)  

(8) Volil/a bi drugo stranko [A: Preciziraj]_______________________  

(9) Ne bi se udeležil/a volitev 
(10) Ne vem 

 
 
F12. Koliko bi se po tvojem mnenju Slovenska vlada / politika morala posvetiti uresničitvi naštetih ciljev? 
[Anketar: V vsaki vrstici obkroži izbran odgovor - ENO številko]. 

 

 Sploh ne Malo 
Do neke 

mere 
Zelo 

F12.1. Boju broti kriminalu in korupciji  1 2 3 4 

F12.2. Duhovni prenovi 1 2 3 4 

F12.3. Gospodarski rasti in razvoju 1 2 3 4 

F12.4. Krepitvi vojaške moči in nacionalni varnosti 1 2 3 4 

F12.5. Varstvu okolja 1 2 3 4 

F12.6. Varstvu človekovih pravic 1 2 3 4 

F12.7. Socialni pravičnosti in varnosti 1 2 3 4 

F12.8. Izboljšanju položaja žensk 1 2 3 4 

F12.9. Izboljšanju položaja mladih 1 2 3 4 

F12.10. Spodbujanju rodnosti 1 2 3 4 

F12.11. Razvoju podjetništva 1 2 3 4 

F12.12. Zmanšanju brezposlenosti 1 2 3 4 

F12.13. Izboljšanju odnosov z drugimi državami 1 2 3 4 
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UPRAVLJANJE IN RAZVOJ            
[ANKETAR: Odgovora (9) »NA« (brez odgovora – b.o.) ne beri na glas] 

 
G1. Koliko so po tvojem mnenju naslednje težave moteče za slovensko družbo? [Anketar: V vsaki 

vrstici obkroži izbran odgovor - ENO številko. Odgovorov »Ne vem« in »b.o.« ne beri]. 
 

ODGOVOR:  Zelo 
nemoteča 

Nemoteča Moteča 
Zelo 

moteča 
Ne vem 

/ b.o. 

G1.1. Revščina 1 2 3 4 9 

G1.2. Brezposelnost 1 2 3 4 9 

G1.3. Onesnaženje 1 2 3 4 9 

G1.4. Grožnja terorizma 1 2 3 4 9 

G1.5. Nevarnost širjenja virusa HIV / 
aidsa 

1 2 3 4 9 

G1.6. Nevarnost širjenja tumorjev / raka 1 2 3 4 9 

G1.7. Nepravilna uporaba 
prava/korupcija/odsotnost pravne države 

1 2 3 4 9 

G1.8. Negotovost zaposlitve 1 2 3 4 9 

G1.9. Tveganja za zdravje in življenje na 
delovnem mestu 

1 2 3 4 9 

G1.10. Imigranti, »prišleki« iz drugih 
držav 

1 2 3 4 9 

G1.11. Ulični kriminal 1 2 3 4 9 

G1.12. Tihotapljenje 1 2 3 4 9 

G1.13. Podnebne spremembe 1 2 3 4 9 

 
 
G2. Kakšen bo po tvojem mnenju gospodarski oz. ekonomski položaj ljudi v Sloveniji v naslednjih 10 letih? 
[A: Obkroži številko pred izbranim odgovorom]. 

 
(1) Zelo se bo poslabšal 
(2) Nekoliko se bo poslabšal 
(3) Ne bo sprememb 
(4) Nekoliko se bo izboljšal 
(5) Zelo se bo izboljšal  
(9) Ne vem / Brez odgovora 
 
 
G3. Kako je danes s porazdelitvijo blaginje med generacijami? Katera od naslednjih trditev po tvojem 

mnenju najbolj velja? [A: Obkroži številko pred izbranim odgovorom]. 

 
(1) Blaginja je med mladimi in starejšimi pravično razdeljena. 
(2) Mlajši ljudje bi morali zmanjšati svoje zahteve v korist starejših. 
(3) Starejši ljudje bi morali zmanjšati svoje zahteve v korist mlajših. 
 
 
DOMAČA IN TUJA POLITIKA            
[ANKETAR: Odgovora (9) »NA« (brez odgovora – b.o.) ne beri na glas] 

 
H2. Kakšne so bile po tvojem mnenju posledice vključevanja Slovenije v Evropsko unijo iz vidika 

gospodarstva in političnega sistema? [A: v vsaki vrstici obkroži številko pred izbranim 
odgovorom]. 

 

H 2.1. Gospodarstvo 
(1) Gospodarski razvoj 

/pozitivne posledice 
(2) Brez posledic 

(3) Gospodarske težave 
/negativne posledice 

H 2.2. Politični sistem 
(1) Politični razvoj 

/pozitivne posledice 
(2) Brez posledic 

(3) Politične težave 
/negativne posledice 
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H3. Kako razumeš pojem evropske integracije (kaj ponazarja/pooseblja)? [A: v vsaki vrstici 
obkroži številko pred izbranim odgovorom]. 

 

 Sploh ne 
ponazarja 

   
Zelo 

ponazarja 
Ne vem 

/ b.o. 

(1) Prost pretok ljudi 1 2 3 4 5 9 

(2) Prost pretok blaga 1 2 3 4 5 9 

(3) Boljši pogoji za bivanje v članicah EU 1 2 3 4 5 9 

(4) Uporaba evra / enotna valuta 1 2 3 4 5 9 

(5) Drugo [A: Preciziraj]  

 
 
H4. Ali bi po tvojem mnenju Slovenska diplomacija (oziroma politika nasploh) morala biti bolj usmerjena v 
krepitev vezi z republikami nekdanje Jugoslavije (Hrvaška, Bosna, Makedonija, Srbija…)? 
 
(1) Da 
(2) Ne 
(3) Ne vem, ne morem reči 
 
 
H5. Ali bi morala Slovenija izstopiti iz Evro območja (opustiti skupno valuto Evro in znova uvesti 
nacionalno valuto)? 
 
(1) Da 
(2) Ne 
(3) Ne vem, ne morem reči 
 
 
H5. Ali bi morala Slovenija izstopiti iz Evropske unije in tako znova pridobiti popolno (ekonomsko, 
politično) suverenost/neodvisnost? 
 
(1) Da 
(2) Ne 
(3) Ne vem, ne morem reči 
 
 
DEMOGRAFSKI MODUL 
Na koncu ti bom zastavil/a še nekaj vprašanj za zbiranje statističnih podatkov o anketirancih. 
 
I1. Kakšna je najvišja dosežena stopnja izobrazbe: [A: V vsaki vrstici obkroži številko pred 

izbranim odgovorom]. 
 

 
Brez/ 

Ne vem 
Nedokončana 
osnovna šola 

Končana 
osnovna šola 

Končana 
srednja šola 

Končana 
višja, visoka 

šola, univerza 

Končan 
magisterij ali 

doktorat 

I1.1. Anketiranec 0 1 2 3 4 5 

I1.2. Mati 0 1 2 3 4 5 

I1.3. Oče 0 1 2 3 4 5 

 
 
I2. Mi na koncu lahko poveš še, koliko: [A: Preberi in v vsako vrstico vpiši ustrezno 

številko. ] 
       Vnesi število (ne vem – 99)  

I2.1.  je mobitelov v vašem gospodinjstvu?  

I2.2.  je računalnikov v vašem gospodinjstvu?  

I2.3.  je televizorjev v vašem gospodinjstvu?  

I2.4.  je od tega LCD televizorjev?  

I2.5.  je klimatskih naprav v vašem gospodinjstvu?  

I2.6.  je hladilnikov v vašem gospodinjstvu?  

I2.7.  je kreditnih kartic v vašem gospodinjstvu?  

I2.8.  je avtomobilov v vašem gospodinjstvu?  

I2.9.  je sob v vašem stanovanju/hiši  
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I3. Kakšen je tvoj trenutni položaj / zaposlitveni status? [A: Preberi in obkroži kodo ob izbranem 
odgovoru. Možen je samo en odgovor.] 

 

 koda  koda 

Zaposlen/a za polni delovni čas 
- nedoločen čas 
- določen čas 

 
(1) 
(2) 

Študent / dijak (8) 

Zaposlen/a za skrajšani delovni čas 
- nedoločen čas 
- določen čas 

 
(3) 
(4) 

Kmetovalec/ka (9) 

Samostojni podjetnik / 
Samozaposlen 

(5) Lastnik podjetja (10) 

Nezaposlen (6) 
Drugo [A: preciziraj] 

___________ 
(11) 

Gospodinja (7)   

 
 
I7. Koliko tehtaš brez obleke?______________ (Vpiši kg) 
 
 
I8. Koliko si visok brez čevljev?_____________   (Vpiši cm) 
 
 

 
SEDAJ PA TE BOM PROSIL/A, DA ODGOVORIŠ ŠE NA NEKAJ VPRAŠANJ, TAKO DA SAMOSTOJNO 
IZPOLNIŠ KRATEK PISNI VPRAŠALNIK. 
 

 
 
Za potrebe preverjanja verodostojnosti ankete in kakovosti našega dela (dela nas anketarjev) te prosim 

za tvoje podatke (ime in priimek, mobilno ali stacionarno / fiksno telefonsko številko). Zagotavljam ti, da 

se bodo osebni podatki vodili ločeno od podatkov oz. odgovorov, ki si jih podal/a med anketiranjem. 

Ime: 
 

 

Priimek: 
 

 

Telefonska številka: 
 

 

 

 

ANKETAR: Pred oddajo ankete, le-to skrbno preglej. S podpisom na spodnjo črto potrjuješ, da si anketo 

izpolnil korektno in v skladu z navodili. Prav tako bodi pozoren/na na to, da pred oddajo pisni del 

vprašalnika vložiš v ustni vprašalnik. Brez pisnega vprašalnika anketa namreč ni veljavna. 

 

 

 

Podpis anketarja/ke: _______________________ 
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MMLLAADDIINNAA  22001133  ––   PPIISSNNII   VVPPRRAAŠŠAALLNNIIKK  

 

ZA KONEC SMO ZATE PRIPRAVILI ŠE NEKAJ VPRAŠANJ V PISNI OBLIKI. POZORNO PREBERI NAVODILA 

IN ODGOVORI NA VSA VPRAŠANJA OZ. TRDITVE. KER NI PRAVILNIH IN NAPAČNIH ODGOVOROV, TE 

PROSIMO, DA ODGOVARJAŠ ISKRENO OZIROMA TAKO, KOT RESNIČNO MISLIŠ IN / ALI ČUTIŠ. PODATKI 

SO POPOLNOMA ANONIMNI IN BODO PRIKAZANI ZGOLJ V ZBIRNI OBLIKI. 

 

A12. Prosimo, da kar se da iskreno odgovoriš na naslednja vprašanja. [V vsaki vrstici obkroži 
izbran odgovor - ENO številko.] 

 

 
1 = nikoli 2 = enkrat 3 = 2-5 krat 

4 = več kot 
petkrat 

A12.1 Ali si kdaj poškodoval-a ali uničil-a imetje? 1 2 3 4 

A12.2 Ali si kdaj šel/šla v šolo/službo vinjen-a ali 
omamljen-a? 

1 2 3 4 

A12.3 Ali si kdaj poskusil-a »mehke« droge? 
(marihuana, hašiš)  

1 2 3 4 

A12.4 Ali si kdaj poskusil-a »trde« droge (kokain, heroin, 
»speed«, LSD, ecstasy, itd.)? 

1 2 3 4 

A12.5 Ali si v šoli kdaj prepisoval-a pri nalogah? 1 2 3 4 

A12.6 Ali si kdaj kaj ukradel/la?  1 2 3 4 

A12.7 Ali si kdaj kupil-a/prodal-a nekaj, kar je bilo 
ukradenega? 

1 2 3 4 

A12.8 Ali si se kdaj poskusil-a zavestno izogniti plačilu? 1 2 3 4 

A12.9 Ali si kdaj koga udaril-a in na ta način komu grozil-
a? 

1 2 3 4 

A12.10 Ali si kdaj udaril-a in na ta način grozil-a kateremu 
od staršev? 

1 2 3 4 

 

A13. Koliko si zadovoljen/a s svojim videzom? [Obkroži številko pred izbranim odgovorom.] 

 
(1) Zelo nezadovoljen/a 
(2) Nezadovoljen/a 
(3) Zadovoljen/a 
(4) Zelo zadovoljen/a 
 

A14. Katera od naslednjih trditev najbolje opisuje tvojo spolno izkušnjo? [Obkroži številko pred 
izbranim odgovorom.] 

 

(1) Še nisem imel/a spolnega odnosa     [naprej na A16] 

(2) Imel/a sem odnos z enim partnerjem/ko    [naprej na A15] 

(3) Imel/a sem odnos z več partnerji/kami    [naprej na A15] 

 

A15. Ali uporabljaš kontracepcijo? [Obkroži številko pred izbranim odgovorom.] 

 
(1) Da, praviloma 
(2) Da, včasih 
(3) Ne, nikoli 
(4) Nisem poučen o kontracepciji / premalo vem o tem 
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A16. Kaj meniš o spolni vzdržnosti? [Obkroži številko pred izbranim odgovorom.] 

 
(1) Je vrednota / krepost za oba spola 

(2) Je vrednota / krepost za dekleta 

(3) Je psihološka obremenitev / obremenitev za mlade 

(4) Je preživet / zastarel koncept 

(5) Drugo [Vpiši] _______________________________ 

A23. Kako pogosto čutiš stres? Stres je situacija, ko se počutiš napeto, nemirno, nervozno, zaskrbljeno in 

se ne moreš osredotočiti. [Obkroži številko pred izbranim odgovorom.] 

  
(1) Nikoli oz. nekajkrat v letu 
(2) Vsak mesec 
(3) Vsak teden 
(4) Nekaj dni v tednu 
(5) Večino dni v tednu 
 
A24. Koliko naslednja trditev drži zate: »V preteklem tednu sem se počutil žalostnega in potrtega«. 
[Obkroži številko pred izbranim odgovorom.] 

 
(1)  Sploh ne drži 
(2)  Deloma drži  
(3)  Precej drži 
(4)  Zelo drži 
 

A25. Prosimo, oceni še, koliko se strinjaš z naslednjimi trditvami. [V vsaki vrstici obkroži izbran 
odgovor - ENO številko.] 

 

 Močno 
se ne 

strinjam 
    

Močno se 
strinjam 

A25.1 V življenju si zaslužim več uspeha kot ostali, 
ki pa jim je bilo lažje. 

1 2 3 4 5 6 

A25.2 Pripravljen sem priznati, da bi mi moralo v 
življenju pripadati več kot kot drugim. 

1 2 3 4 5 6 

A25.3 Ne bi mi bilo treba tako trdo delati kot 
drugim, da bi dobil kar si zaslužim. 

1 2 3 4 5 6 

 

B12. Prosimo, oceni, koliko zate velja naslednje: [V vsaki vrstici obkroži izbran odgovor - ENO 
številko.] 
 

 
Sploh ne 

velja 
Ne velja 

Srednje 
velja 

Velja Zelo velja 

B12.1. Ko se soočam z večjimi težavami v 
življenju, na svoje življenje večkrat gledam kot 
na del večje duhovne sile  

1 2 3 4 5 

B12.2. Ko se soočam z večjimi težavami v 
življenju, večkrat naslavljam Boga za moč, 
oporo in usmeritev. 

1 2 3 4 5 

 
C17. Spodaj je naštetih nekaj trditev, ki se nanašajo na tvoj odnos s starši. Na lestvici od 1 do 5 oceni, kako 

zelo so značilne zate. [V vsaki vrstici obkroži izbran odgovor - ENO številko.] 

 

 
Ni 

značilno 
zame. 

   
Zelo je 

značilno 
zame. 

C17.1 Z očetom sem si bil/a v zadnjem razredu OŠ bolj 
blizu, kakor večina ljudi moje starosti. 

1 2 3 4 5 

C17.2 Moj oče mi je v zadnjem razredu OŠ dajal pravo 
mero naklonjenosti. 

1 2 3 4 5 

C17.3 Moj oče je v zadnjem razredu OŠ želel vedeti, kje 
in s kom sem, ko me v prostem času ni bilo doma. 

1 2 3 4 5 
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Ni 

značilno 
zame. 

   
Zelo je 

značilno 
zame. 

C17.4 Starši so mi običajno pojasnili, zakaj moram 
upoštevati pravila. 

1 2 3 4 5 

C17.5 V moji družini sem lahko tudi sam-a sodeloval-a 
pri določanju pravil, ki smo se jih držali. 

1 2 3 4 5 

C17.6 Starši so vedeli za moje večje skrbi in probleme v 
zvezi s šolo. 

1 
 

2 3 4 5 

C17.7 Če se nisem ustrezno obnašal-a, sem večkrat 
dobil-a klofuto ali podobno telesno kazen. 

1 
 

2 3 4 5 

C17.8 Če se nisem obnašal-a skladno s pričakovanji 
staršev, sem bil-a večkrat zmerjan-a. 

1 2 3 4 5 

C17.9 Vsaj eden od staršev je večkrat kričal name. 1 2 3 4 5 

C17.10 Če sem se glede česa zelo upiral-a ali če sem kaj 
močno zahteval-a, mi je vsaj eden od staršev večkrat 
popustil. 

1 2 3 4 5 

C17.11 Večkrat sem dobil-a stvari, ki sem si jih želel-a 
(igrače, sladkarije…) samo zato, da bi bil-a priden/pridna. 

1 2 3 4 5 

C17.12 Vsaj eden od staršev mi je sicer pogosto grozil s 
kaznimi, vendar je do kazni v resnici le redko prišlo. 

1 2 3 4 5 

 
D7. Koliko se strinjaš z naslednjimi trditvami? Ali se s posamezno trditvijo popolnoma strinjaš, strinjaš, 

nekoliko strinjaš, ne strinjaš ali se z njo sploh ne strinjaš? [V vsaki vrstici obkroži izbran 

odgovor - ENO številko.] 
 

 Sploh se 
ne strinjam 

Se ne 
strinjam 

Nekoliko se 
strinjam 

Se strinjam 
V celoti se 
strinjam 

D7.1. Potrebno je vedeti, kaj človek hoče 
doseči v življenju. 

1 2 3 4 5 

D7.2. Kdor ne tvega, ne dobi nič. 1 2 3 4 5 

D7.3. Kdor skrbi za druge, bo na koncu 
nagrajen. 

1 2 3 4 5 

D7.4. Nesmiselno si je danes postavljati cilje, 
ker je vse tako negotovo. 

1 2 3 4 5 

D7.5. Da bi družba lahko funkcionirala, so 
potrebne moralne vrednote . 

1 2 3 4 5 

D7.6. Danes je nemogoče sočustvovati v 
žalosti z drugimi. 

1 2 3 4 5 

D7.7. Treba je verjeti v usodo in sprejeti, kar 
življenje nudi. 

1 2 3 4 5 

D7.8. V življenju se moraš obdati z ljudmi, na 
katere se lahko opreš. 

1 2 3 4 5 

D7.9. V življenju je dovolj, da imaš nekaj 
prijateljev in da se zabavaš. 

1 2 3 4 5 

D7.10. Potrebno se je osredotočiti na kariero, 
vse ostalo je manj pomembno. 

1 2 3 4 5 

D7.11. Potrebno se je oddaljiti od zunanjega 
sveta in živeti v lastnem svetu, ker je sicer 
življenje zelo težko. 

1 2 3 4 5 

D7.12. Pomemben del življenja predstavlja 
interes za aktualne dogodke v družbi. 

1 2 3 4 5 

D7.13. V življenju se je najpametneje 
zgledovati po drugih ter se prilagoditi. 

1 2 3 4 5 

 

D8. Oceni še spodaj naštete trditve. Pri vsaki trditvi presodi, v kolikšni meri zate velja. [V vsaki vrstici 

obkroži izbran odgovor - ENO številko.] 

 

 
Sploh ne 

velja 
Ne velja 

Srednje 
velja 

Velja Zelo velja 

D8.1 Naloge, ki si jih zadam, z vztrajnim delom vedno 
speljem do konca.  

1 2 3 4 5 
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Sploh ne 

velja 
Ne velja 

Srednje 
velja 

Velja Zelo velja 

D8.2 Kadar želim kaj doseči, si jasno zastavim cilje in 
konkretne poti za dosego teh ciljev. 

1 2 3 4 5 

D8.3 Znam se upreti skušnjavam, kadar vem, da je 
kako delo treba opraviti do konca. 

1 
 

2 3 4 5 

D8.4 Rad/a veliko tvegam, da doživim kaj 
vznemirljivega. 

1 
 

2 3 4 5 

D8.5 Velikokrat me vznemirjenje v trenutku tako 
prevzame, da pozabim na vse drugo. 

1 2 3 4 5 

D8.6 Zdi se mi bolj pomembno uživati v trenutku, kot pa 
vsako delo pravočasno opraviti. 

1 2 3 4 5 

D8.7 Življenje poskušam živeti vsak dan sproti, brez 
oziranja v prihodnost.  

1 2 3 4 5 

D8.8 Večkrat se odločim v trenutku in si mislim 'kar bo, 
pač bo'. 

1 2 3 4 5 

D8.9 Preden sprejmem kakšno odločitev, poskušam 
razmisliti, kako bo vplivala na druge ljudi. 

1 2 3 4 5 

D8.10 Uživam, če sem opažen/a in spoštovan/a. 1 2 3 4 5 

D8.11 Pomembno mi je, da naredim vtis na druge 1 2 3 4 5 

D8.12 Rad/a sem poseben/a in različen/a od vseh 
drugih. 

1 
 

2 3 4 5 

D8.13 Če  imam  priložnost izkoristiti druge,  to storim 
brez večjih občutkov krivde. 

1 
 

2 3 4 5 

D8.14 Zavezan/a sem načelu pravičnosti, vendar le 
dokler je to v mojo korist. 

1 2 3 4 5 

D8.15 Kadar storim kaj neodgovornega, se poskusim 
izvleči s kakšno lažjo. 

1 2 3 4 5 

D8.16 Življenje je prazno in zame brez pomena. 1 2 3 4 5 

 
D10. Če ocenjuješ celostno, koliko si trenutno zadovoljen/a s svojim življenjem? Prosim, oceni s pomočjo 
10-stopenjske lestvice, kjer ocena 1 pomeni »popolnoma nezadovoljen/a«, ocena 10 pa pomeni 

»popolnoma zadovoljen/a«. [Obkroži ENO številko na lestvici] 

 

Popolnoma 
nezadovoljen/a 

        
Popolnoma 
zadovoljen/a 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

D11. Kako bi na splošno ocenil/a svoje duševno zdravje? Bi rekel/a, da je… [Obkroži številko pred 
izbranim odgovorom]. 

(1) Slabo    
(2) Zadovoljivo    
(3) Dobro     
(4) Zelo dobro 
(5) Odlično 
 

I4. Kako ocenjuješ materialni položaj svoje družine glede na slovensko povprečje? [Obkroži ENO 

številko na lestvici]. 

 

Visoko 
podpovprečno 

        
Visoko 

nadpovprečno 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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I5. Oceni, prosim, kolikšen je približno tvoj povprečni mesečni dohodek v denarju? Seštej vse oblike 
dohodkov (sem poleg plače sodi npr. kakršnokoli nadomestilo, štipendija, žepnina, obresti, prihodki od 

najemnin, invalidnina, itd.). [Vpiši na spodnjo črto.] 

 
Mesečni dohodek v EUR:  ________________  
 

TO JE VSE, ZA TVOJ ČAS IN SODELOVANJE SE TI NAJLEPŠE ZAHVALJUJEMO! 

 


