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Vprašalnik  

 

1. del: Identifikacija gospodinjstva in register oseb 
 

Poskusi navezave stika z izbrano osebo in »njenim« gospodinjstvom - 

ANKETIRANJE NA TERENU 

 

 

TER1 Ali izbrana oseba [Ime Priimek (letnica)] prebiva na naslovu s seznama? 

1. Da 

2. Ne 

3. Ni možno dobiti podatka o izbrani osebi 

4. V obdobju anketiranja nedostopno območje (zaradi poplave, ni ceste ipd.) 

 

PONOVLJENO ANKETIRANJE 

TER2 Ali [Ime Priimek (letnica)] živi v istem stanovanju kot pri zadnjem anketiranju 

[DatumAnk]? 

1. Da 

2. Ne, živi v drugem stanovanju 

 

TER4 Vpišite, zakaj [Ime Priimek (letnica)] ne živi na naslovu, ki ga imate na 

seznamu? 

1. Selitev 

2. Umrla 

3. Neznana na naslovu 

 

TER5 Vpišite kam se je [Ime Priimek (letnica)] preselil. 

1. V drugo zasebno gospodinjstvo v Sloveniji 

2. Izbrana oseba se je preselila v skupinsko gospodinjstvo ali institucijo (npr. dom za 

ostarele) 

3. Izbrana oseba se je preselila v tujino 

4. Ni možno pridobiti naslova oz. izbrana oseba se je preselila neznano kam 

 

TER6 Vpišite, ali na tem naslovu prebiva gospodinjstvo po definiciji SILC. 

1. Na tem naslovu prebiva gospodinjstvo po definiciji SILC 

2. Ni gospodinjstva po definiciji SILC 

 

TER7 Vpišite, ali bo gospodinjstvo sodelovalo v anketi? 

1. Da 

2. Ne 

 

TER8 Vpišite, zakaj gospodinjstvo ne bo sodelovalo v anketi?  

1. Gospodinjstvo zavrača sodelovanje 

2. Gospodinjstvo je odsotno 

3. Gospodinjstvo ni zmožno sodelovati (bolezen, nerazumevanje jezika, smrt v družini ipd.) 

4. Drugi razlogi 

 

TER11 Vpišite, drug razlog za neodgovor. Možnost »4« pri prejšnjem vprašanju izberete le v 

primerih, ko razlog ne ustreza nobeni od možnosti od 1 do 3! 

_________________________________________________ 
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TER9 Zakaj zavrača?  

1. Zaradi prezasedenosti (prezaposlenosti), pomanjkanja časa 

2. Zaradi zasičenosti z anketami  

3. Ker načelno odklanja anketiranje, brez navedbe razloga 

4. Ker je že predolgo v anketi 

5. Iz drugih razlogov  

 

TER10 Vpišite, drug razlog zavračanja. Možnost »5« pri prejšnjem vprašanju izberete le v 

primerih, ko razlog ne ustreza nobeni od možnosti od 1 do 4!    

_________________________________________________ 

 

 

 

Poskusi navezave stika z izbrano osebo in »njenim« gospodinjstvom - 

ANKETIRANJE PO TELEFONU 

 

 

TEL1 Dober dan/dober večer. Moje ime je [Ime in priimek anketarja, kličem v imenu 

Statističnega urada RS glede raziskovanja Življenjski pogoji, kot ste bili obveščeni z 

obvestilnim pismom in zgibanko. Prosim, če bi lahko govoril z gospodom/gospo [Ime, 

priimek in (leto roj) osebe, ki je odgovarjal lansko leto, ali s katero drugo polnoletno 

osebo iz vašega gospodinjstva? 

1. Da 

2. Ne 

 

TEL2 Ali v vašem stanovanju živi gospod/gospa [Ime in Priimek (letnica)]?  

1. Da 

2. Ne 

 

TEL3 Ali živite na istem naslovu kot lani [DatumAnk]? 

1. Da 

2. Ne 

 

TEL4 Ali živite tudi v istem stanovanju kot lani [DatumAnk]?  

1. Da 

2. Ne 

 

TEL5 Vpišite, ali bo gospodinjstvo sodelovalo v anketi? 

1. Da 

2. Ne 
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Sklop vprašanj za Neodgovor  

 

T1_NR Vpišite razlog za nesodelovanje izbrane osebe oz. njenega gospodinjstva: 

1. Selitev izbrane osebe   

2. Ker je celotno gosp. odsotno (v času zbiranja podatkov) 

3. Nezmožnost sodelovanja   

4. Izbrana oseba je umrla    

5. Zavračanje sodelovanja  

6. Neznano 

8. Želijo anketiranje na terenu 

      

T2_NR Kam se je preselila? 

1. Izbrana oseba se je preselila v drugo zasebno gospodinjstvo v Sloveniji 

2. Izbrana oseba se je preselila v drugo stanovanje na istem naslovu 

3. Izbrana oseba se je preselila v skupinsko gospodinjstvo ali institucijo (npr. dom za 

ostarele) 

4. Izbrana oseba se je preselila v tujino 

 

T3_NR Zakaj zavrača/-jo? 

1. Zaradi prezasedenosti (prezaposlenosti), pomanjkanja časa 

2. Zaradi zasičenosti z anketami   

3. Zaradi načelnega odklanjanja anketiranja, brez navedbe razloga 

4. Grobo zavračanje (brez možnosti ponovnega anketiranja)   

5. Iz drugih razlogov  

 

T4_NR Kdo zavrača? 

1. Informator   

2. Izbrana oseba   

3. Nismo izvedeli, kdo je zavrnil anketiranje 

 

T5_NR Vpišite razlog nesodelovanja: 

1. Bolezen, invalidnost 

2. Nerazumevanje jezika 

3. Drugo (npr. smrt v družini itd.) 
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Sklop A: REGISTER OSEB 

 
 

GA2 Koliko oseb šteje vaše gospodinjstvo?  
|___|___| 

 

Ime in Priimek oseb v gospodinjstvu: 

AA9 Ime 

AA10 Priimek 

 

AA2_NOVI Ali v tem gospodinjstvu živi še katera druga oseba? 

1. Da 

2. Ne 

 

Datum rojstva: 

AA11 Dan  

AA12 Mesec  

AA13 Leto 

AA14 Starost osebe 

 

AA16 Spol 

1. Moški 

2. Ženski 

 

Sorodstvena razmerja med sedanjimi člani gospodinjstva: 

AA17 Kdo je oče te osebe v tem gospodinjstvu? 

         |___|___| številka očeta 

AA18 Kdo je mati te osebe v tem gospodinjstvu?  

         |___|___| številka matere 

AA19 Kdo je zakonec ali partner od te osebe v tem gospodinjstvu? 

         |___|___| številka zakonca oz. partnerja 

 

PONOVLJENO ANKETIRANJE 1 

AA1 Ali je 'Ime Priimek (letnica rojstva)' še član vašega gospodinjstva? 

1. Da, je član gospodinjstva 

2. Ne, ker se je odselil drugam v Slovenijo 

3. Ne, ker se je odselil v tujino 

4. Ne, ker se je preselil v skupinsko gospodinjstvo (npr. dom za ostarele) 

5. Je umrl 

6. Da, je član gospodinjstva – spremenjena ime ali priimek 

 

PONOVLJENO ANKETIRANJE – je selitev 

AA1 Ali je 'Ime Priimek (letnica rojstva)' še član vašega gospodinjstva? 

     1. Da, je član gospodinjstva 

     6. Da, je član gospodinjstva – spremenjena ime ali priimek 

     8. Ne, je bil član mojega bivšega gospodinjstva 

     9. Ne, se je odselil (drugam v Slovenijo, v tujino ali pa v dom za ostarele) 

   10. Ne, je umrl 

 

AA4 Ali se je 'nova oseba'… 

1. priselila v gospodinjstvo? 

2. rodila v času od prejšnjega anketiranja v tem gospodinjstvu? 

 

                                           
1 Ponovljeno anketiranje pomeni, da so gospodinjstva že sodelovala v raziskovanju, zato ne sprašujemo ponovno vseh 
vprašanj. Določene stvari vprašamo drugače, ali pa jih le preverimo. Zato so v tem seznamu ta vprašanja posebej 
označena z napisom ali/in poševno pisavo. Vsa ostala vprašanja so enaka tako za prvo kot ponovljeno anketiranje. 
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AA21 Kdaj se je 'Ime Priimek (letnica)' odselil? Najprej vpišite mesec, nato leto.  
          Mesec 

AA22  Leto 

 

AA23 Kdaj je 'Ime Priimek (letnica)' umrl? Najprej vpišite mesec, nato leto.  
            Mesec 

AA24  Leto 

 

AA27 Od kdaj je 'Ime Priimek (letnica)' član gospodinjstva? Najprej vpišite mesec, nato 

leto. 

            Mesec 

AA28  Leto 

 

AA25 Koliko mesecev je bil 'Ime Priimek (letnica)' v gospodinjstvu v letu 2017? 

|___|___| mesecev 

 

AA26 Kateri je bil osnovni status aktivnosti 'Ime Priimek (letnica)' v letu 2017? 

1. Zaposlen, samozaposlen 

2. Kmet 

3. Brezposeln 

4. Upokojen 

5. Drugi neaktivni (dijak, študent, gospodinja…) 

 

 

ZAPOSLITVENI STATUS  
 

AB1 Ali je 'Ime Priimek (letnica)'…?  

1. Zaposlen, pripravnik ali vajenec, opravlja javna dela 

2. Dela prek avtorske oz. podjemne pogodbe 

3. Samozaposlen   

4. Kmet   

5. Pomaga na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju 

6. Brezposeln  

7. Učenec, dijak, študent  

8. Upokojenec  

9. Nezmožen za delo  

10. Gospodinja  

11. Predšolski otrok 

12. Druga neaktivna oseba 

 

  

AB40 Kaj pa v letu 2017? Kateri od naštetih statusov so veljali za 'Ime Priimek 

(letnica)' …  

1. Zaposlen, pripravnik ali vajenec, opravljal javna dela 

2. Delal prek avtorske oz. podjemne pogodbe  

3. Samozaposlen   

4. Kmet   

5. Pomagal na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju 

6. Brezposeln 

7. Učenec, dijak, študent  

8. Upokojenec  

9. Nezmožen za delo  

10. Gospodinja  

12. Druga neaktivna oseba 
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AB41 - AB51 Koliko mesecev je bil 'Ime Priimek (letnica)' v letu 2017 … 

 … zaposlen, pripravnik ali vajenec, opravljal javna dela? 

 … delal prek avtorske oz. podjemne pogodbe? 

 … samozaposlen? 

 … kmet? 

 … pomagajoči družinski član? 

 … brezposeln? 

 … učenec, dijak, študent? 

 … upokojenec? 

 … nezmožen za delo? 

 … gospodinja? 

 … druga neaktivna oseba? 

 

AB2 Ali 'Ime Priimek (letnica)' dela …  

1. polni delovni čas?  

2. delovni čas, krajši od polnega?  

 

AB56 Ali je 'Ime Priimek (letnica)' zaposlen …  

1. za nedoločen čas? 

2. za določen čas?  

 

AB3 Ali 'Ime Priimek (letnica)' zaposluje delavce?  

1. Da 

2. Ne 

 

AB7 Koliko ur na teden 'Ime Priimek (letnica)' opravlja delo, vključno z nadurami, če 

jih opravlja redno?  

|___|___| 

 ur na teden 

 

AB8 Ali je 'Ime Priimek (letnica)' poleg osnovnega dela v zadnjem tednu opravljal še 

kakšno dodatno delo za plačilo ali dobiček?  

1. Da 

2. Ne 

 

AB9 Koliko ur v zadnjem tednu je 'Ime Priimek (letnica)' opravljal dodatno delo?  

|___|___|___| ur v zadnjem tednu  

 

AB11 Kaj je glavni razlog, da 'Ime Priimek (letnica)' dela manj kot 30 ur na teden? 

1. Izobraževanje ali usposabljanje 

2. Bolezen, invalidnost, delna upokojitev 

3. Ne more najti dela z daljšim delovnim časom 

4. Ne želi opravljati dela z daljšim delovnim časom 

5. Število ur, ki jih opravi, se šteje kot polni delovni čas 

6. Družinski razlogi 

7. Drugo 

 

AB30 Ali je bil 'Ime Priimek (letnica)' kdaj zaposlen ali samozaposlen za vsaj 6 

mesecev? 

1. Da 

2. Ne 

 

AB31 Naziv delovnega mesta, ki ga je 'Ime Priimek (letnica)' nazadnje opravljal. 

 

AB32 Opis delovnega mesta, ki ga je 'Ime Priimek (letnica)' nazadnje opravljal. 
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AB34 Kakšen je bil zaposlitveni status 'Ime Priimek (letnica)' pri zadnjem delu? 

1. Zaposlen 

2. Samozaposlen (vključen tudi kmet), zaposloval je delavce 

3. Samozaposlen (vključen tudi kmet), ni zaposloval delavcev 

4. Pomagajoči družinski član 

5. Delo po podjemni pogodbi, avtorski pogodbi, študentski napotnici 

  

AB55 Po kateri vrsti pogodbe je 'Ime Priimek (letnica)' opravljal zadnje delo? 

1. Po pogodbi o zaposlitvi za nedoločen čas 

2. Po pogodbi o zaposlitvi za določen čas 

3. Drugačen dogovor o delu (pogodba o delu oz. podjemna pogodba, avtorska pogodba, 

študentska napotnica) 

4. Brez pogodbe 

 

AB26 Ali je 'Ime Priimek (letnica)' v prejšnjem tednu (od ponedeljka do nedelje) delal 

vsaj eno uro za plačilo (denarno ali nedenarno) ali dobiček?  

1. Da 

2. Ne 

 

AB4 Ali je 'Ime Priimek (letnica)' v zadnjih štirih tednih iskal kakšno delo?  

1. Da 

2. Ne 

 

AB5 Ali je 'Ime Priimek (letnica)' že našel delo?  

1. Da 

2. Ne 

3. Ne, čaka na odgovor na prošnjo za delo 

 

AB6 Če bi 'Ime Priimek (letnica)' zdaj našel delo, ali bi lahko začel delati v naslednjih 

dveh tednih?  

1. Da 

2. Ne 

  

IZBRANA OSEBA2 

 

ASP9 Ali je 'Ime Priimek (letnica)' pri delu vodil osebje?  

1. Da 

2. Ne 

 

ASP12 Ali 'Ime Priimek (letnica)' pri delu vodi osebje?  

1. Da 

2. Ne 

 

ASP13 Ali je 'Ime Priimek (letnica)' v preteklih 12 mesecih zamenjal službo?  

1. Da 

2. Ne 

 

ASP14 Kaj je bil najpomembnejši vzrok, da je 'Ime Priimek (letnica)' zamenjal 

prejšnjo službo?  

1. Našel je boljše delo 

2. Izteklo se mu je delo za določen čas 

3. Postal je tehnološki višek, bil je odpuščen, delodajalec je prenehal poslovati 

4. Prodal ali zaprl je lastno podjetje 

5. Poroka 

6. Rojstvo otroka, varstvo otroka 

7. Skrb za osebo, ki potrebuje nego (invalid, oseba je nepokretna) 

8. Delo partnerja je zahtevalo selitev 

                                           
2 Nekaj dodatnih vprašanj glede statusa aktivnosti se nanaša samo na izbrano osebo. 
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9. Izobraževanje 

10. Lastna bolezen, nezmožnost za delo 

11. Delna upokojitev 

12. Drugi vzrok 

 

ASP18 Katerega leta ali koliko je bil star 'Ime Priimek (letnica)', ko se je prvič zaposlil 

vsaj za 6 mesecev?  

|___|___|___|___| leta 

 

|___|___| koliko je bila oseba stara 

 

ASP17 Koliko let delovne dobe ima 'Ime Priimek (letnica)'?  

|___|___| let 

 

 

IZOBRAZBA  
 

 

AB52 Katero najvišjo doseženo izobrazbo ima 'Ime Priimek (letnica)'?  

1. Brez šolske izobrazbe 

2. Osnovnošolska ali manj 

3. Srednješolska 

4. Višješolska, visokošolska  

 

AB17 Katerega leta ali koliko je bil star 'Ime Priimek (letnica)', ko je dosegel sedanjo 

stopnjo izobrazbe?  

|___|___|___|___| leto oz. starost 

 

AB15 Ali se 'Ime Priimek (letnica)' trenutno izobražuje po programu za pridobitev 

javnoveljavne izobrazbe?  

1. Da 

2. Ne 

 

AB16 V katero raven izobraževanja je 'Ime Priimek (letnica)' vključen?  

1. Osnovnošolsko izobraževanje 

2. Nižje ali srednje poklicno izobraževanje 

3. Srednje tehniško ali drugo strokovno izobraževanje  

4. Srednje splošno izobraževanje  

5. Višje strokovno izobraževanje 

6. Visokošolsko strokovno izobraževanje (1. bolonjska stopnja) 

7. Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (1. bolonjska stopnja) 

8. Magistrsko izobraževanje (2. bolonjska stopnja) 

9. Doktorsko izobraževanje (3. bolonjska stopnja) 
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OVIRANOST ZARADI ZDRAVSTVENIH TEŽAV PRI OBIČAJNIH AKTIVNOSTIH 

 

 
TAC3a Ali je 'Ime Priimek (letnica)' trenutno oviran zaradi kakršnihkoli zdravstvenih 

težav pri običajnih aktivnostih? 

Zanima nas subjektivna ocena oviranosti zaradi fizičnih, duševnih ali čustvenih zdravstvenih 

težav in bolezni.  

1. Da 

2. Ne 

 
TAC3b Ali ta oviranost neprekinjeno traja vsaj 6 mesecev? 

1. Da 

2. Ne  

 
TAC3c V kolikšni meri je 'Ime Priimek (letnica)' oviran zaradi svojih zdravstvenih 

težav pri običajnih aktivnostih? 

1. Zelo oviran 

2. Zmerno oviran 
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2. del: Vprašanja za gospodinjstvo 
 

 

Sklop B: LASTNOST STAVBE IN STANOVANJA  

 
 
 

 

GB21 V kakšni stavbi je vaše stanovanje?  

1. V individualni samostojno stoječi hiši 

2. V vrstni hiši, dvojčku 

3. V tri- ali večstanovanjski stavbi z manj kot 10 stanovanji 

4. V večstanovanjski stavbi z 10 stanovanji ali več 

5. Drugo (npr. bivalni kontejner, gasilski dom, poslovna stavba ipd.) 

 

GB4 Katerega leta je bila zgrajena stavba, v kateri je vaše stanovanje? 

 

|___|___|___|___| leta 

 

PONOVLJENO ANKETIRANJE 

GB3 Ali ste od zadnjega anketiranja '(datum)' do danes kaj povečali ali zmanjšali vaše 

stanovanje? 

1. Da 

2. Ne 

 

GB6 Koliko kvadratnih metrov meri vaše stanovanje? 
 

 |___|___|___| m2 

 

GB5 Koliko sob v stanovanju ima na razpolago vaše gospodinjstvo?  
  

 |___|___| sob 

 

GB19 Ali kuhinja v vašem stanovanju meri vsaj 6 m2?  

1. Da 

2. Ne 

3. Stanovanje nima kuhinje 

 

GB20 Ali kuhinjo v vašem stanovanju uporabljate tudi kot jedilnico, dnevno sobo, 

delovno sobo, ipd.?  

1. Da 

2. Ne, kuhinja je namenjena samo kuhanju in pripravi obrokov 

 

GB14 Ali imate v stanovanju kad ali tuš?  

1. Da, imamo svojo kad ali tuš 

2. Da, imamo v souporabi 

3. Ne 

 

GB15 Ali imate v stanovanju stranišče na izplakovanje?  

1. Da, imamo svoje stranišče na izplakovanje 

2. Da, imamo ga v souporabi 

3. Ne 
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GB16 Ali imate v stanovanju centralno ogrevanje? 

1. Da 

2. Ne 

 

GB9 Ali imate v stanovanju, kjer bivate, težave s streho, ki pušča?  

1. Da 

2. Ne 

 

GB17 Ali imate v stanovanju težave z vlažnimi stenami/tlemi ali temelji?  

1. Da 

2. Ne 

 

GB18 Ali imate v stanovanju težave s trhlimi okenskimi okvirji ali trhlimi tlemi?  

1. Da 

2. Ne 

 

GB10 Ali je vaše stanovanje pretemno?  

1. Da 

2. Ne 

 

GB11 Ali imate v stanovanju, kjer bivate, težave s hrupom sosedov ali hrupom z ulice 

(promet, podjetja, tovarne itd.)?  

1. Da 

2. Ne 

 

GB12 Ali imate v okolišu, kjer bivate, težave z onesnaženostjo okolja, umazanijo ali 

drugimi okoljskimi problemi, npr. dim, prah, smrad ali onesnažena voda?  

1. Da 

2. Ne 

 

GB13 Ali imate v okolišu, kjer bivate, težave s kriminalom, nasiljem ali vandalizmom?  

1. Da 

2. Ne 
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Sklop C: LASTNIŠTVO STANOVANJA 

 

 
 

PONOVLJENO ANKETIRANJE 

GC1 Ali je vaše gospodinjstvo še lastnik tega stanovanja, kot je bilo pri zadnjem 

anketiranju '(datum)'?  

1. Da 

2. Ne 
 

GC2 Ali je vaše gospodinjstvo še najemnik stanovanja kot je bilo pri zadnjem 

anketiranju '(datum)'? 

1. Da 

2. Ne 
 

GC3 Ali je vaše gospodinjstvo še uporabnik tega stanovanja, kot je bilo pri zadnjem 

anketiranju '(datum)'? 

1. Da 

2. Ne 

 

GC18 Ali ste vi ali kdo od članov vašega gospodinjstva lastnik tega stanovanja ali 

imate stanovanje najeto oz. v uporabi? 

Gospodinjstvo 

1. je lastnik/solastnik stanovanja 

2. je najemnik/podnajemnik v stanovanju v lasti fizične osebe 

3. je najemnik/podnajemnik v stanovanju v lasti pravne osebe 

4. je uporabnik stanovanja (uporablja stanovanje staršev, sorodnikov ipd.) 

5. Drugo 

 

GC6 Katera oseba v gospodinjstvu je lastnik stanovanja? 
 

|___|___| številka osebe 

 

GC7 Ali je še katera oseba iz gospodinjstva lastnik stanovanja? 

1. Da 

2. Ne 

 

GC9 Katera oseba je to? 
 

 |___|___| številka osebe 

 

GC11 S katero osebo v gospodinjstvu je sklenjena najemna pogodba?  

 

|___|___| številka osebe 

 

GC12 Ali je še s katero osebo iz gospodinjstva sklenjena najemna pogodba? 

1. Da 

2. Ne 

 

GC14 Katera oseba je to?  
 

|___|___| številka osebe 

 

GC16 Kateri osebi je bilo stanovanje dodeljeno v uporabo? 
  

|___|___| številka osebe 
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GC17 Ali plačujete najemnino po tržni ceni? 

1. Da 

2. Ne 

 

 

LETO, od katerega so LASTNIKI, UPORABNIKI ali NAJEMNIKI STANOVANJA 

 

 

GE1 Od katerega leta ste vi ali kdo od članov vašega gospodinjstva lastnik tega 

stanovanja? 
 

|___|___|___|___| leta 

 

GD25 Od katerega leta stanujete v tem stanovanju? 

 

|___|___|___|__| leta 

 

GF1 Katerega leta ste najeli to stanovanje? 

 

|___|___|___|___| leta 
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Sklop D: STANOVANJSKI STROŠKI  
- za lastnike in uporabnike stanovanj 

 

 

 

GD4 Ali vaše gospodinjstvo plačuje stroške
3
 za hladno vodo?  

1. Da 

2. Ne 

 

GD5 Koliko plačate na mesec za hladno vodo?    

|___|___|___| EUR  

 

GD6 Ali vaše gospodinjstvo plačuje stroške za kanalizacijo? 

1. Da 

2. Ne 

3. Da, znesek je vključen pri stroških za vodo 

 

GD7 Koliko plačate na mesec za kanalizacijo?  

|___|___|___| EUR  

 

GD8 Ali vaše gospodinjstvo plačuje stroške za odvoz odpadkov? 

1. Da 

2. Ne 

3. Da, znesek je vključen pri stroških za vodo 

 

GD9 Koliko plačate na mesec za odvoz odpadkov? 

|___|___|___| EUR  

 

GD10 Ali vaše gospodinjstvo plačuje stroške za elektriko? 

1. Da 

2. Ne 

3. Da, znesek je vključen pri stroških za vodo 

 

GD11 Koliko plačate na mesec za elektriko?  

|___|___|___| EUR  

 

GD19 Ker niste vedeli posameznih stroškov, koliko pa znašajo skupni mesečni stroški 
za vodo, kanalizacijo, odvoz odpadkov in elektriko? 

|___|___|___| EUR  

 

GD26 Ali vaše gospodinjstvo plačuje stroške za stanovanje na eni položnici oz. z enim 
računom (hladno vodo, kanalizacijo, odvoz odpadkov in/ali ogrevanje/toplo vodo)? 

1. Da 

2. Ne 

 

GD27 Koliko ste plačali v zadnjem mesecu za te stroške stanovanja?  

|___|___|___|___| EUR  

 

 

 

                                           
3 Stroške stanovanja sprašujemo posamezno, za vsako vrsto stroška, ali pa za vsoto stroškov na eni položnici (GD26), 

glede na to, ali gospodinjstvo živi v eni ali večstanovanjski stavbi.  



Življenjski pogoji 2018 

16  

GD28 Ali so v skupni znesek vključeni stroški za hladno vodo? 

1. Da 

2. Ne 

 

GD29 Ali so v skupni znesek vključeni stroški za kanalizacijo?  

1. Da 

2. Ne 

 

GD30 Ali so v skupni znesek vključeni stroški za odvoz odpadkov?  

1. Da 

2. Ne 

 

GD31 Ali so v skupni znesek vključeni stroški upravljanja, čiščenja in podobno? 

1. Da 

2. Ne 

 

GD32 Koliko ste plačali v zadnjem mesecu za stroške upravljanja, čiščenja in 
podobno?  

|___|___|___|___| EUR 

 

GD34 Ali so v skupni znesek vključeni tudi stroški za ogrevanje (plačevanje plina, 

kurilnega olja, drva ipd.) ter toplo vodo? 

1. Da 

2. Ne 

 

GD13 Ali je vaše gospodinjstvo v letu 2017 plačevalo stroške za ogrevanje in toplo 

vodo (stroški za plin, kurilno olje, drva ipd.)? 

1. Da 

2. Ne 

3. Stroški za ogrevanje so že vključeni pri stroških za elektriko 

 

GD14 Koliko ste plačali v letu 2017 za ogrevanje in toplo vodo? 

|___|___|___|___| EUR 

 

Koliko ste v letu 2017 za ogrevanje in toplo vodo porabili4 … 
 

GD35 kurilnega olja – v l (litrih)? 
        |___|___|___|___| litrov 
GD36 kupljenih drv – v m3 (kubičnih metrih)? 
        |___|___|___|___| kubičnih metrov 
GD37 lastnih drv – v m3 (kubičnih metrih)? 
        |___|___|___|___| kubičnih metrov 

GD38 premoga – v t (tonah)? 
        |___|___|___|___| ton 

GD39 zemeljskega plina – v Sm3 (standardnih kubičnih metrih)? 
        |___|___|___|___| standardnih kubičnih metrov 

GD41 lesnih peletov, briketov – v t (tonah)? 
        |___|___|___|___| ton 

GD40 drugo – kaj? 

 

GD12 Ali vaše gospodinjstvo plačuje v obvezni rezervni sklad? 

1. Da 

2. Ne 

 

  

                                           
4 V primeru, da v gospodinjstvu ne vedo zneska, sledijo vprašanja, koliko posameznih energentov so porabili za 

ogrevanje in toplo vodo v preteklem letu. 
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GD15 Ali je vaše gospodinjstvo v letu 2017 plačalo stroške za zavarovanje stanovanja? 

1. Da 

2. Ne 

 

GD16 Koliko ste plačali v letu 2017 za zavarovanje stanovanja? 

|___|___|___|___| EUR 

 

GD17 Ali je vaše gospodinjstvo imelo v letu 2017 stroške za redno vzdrževanje in 

popravila? 

1. Da 

2. Ne 

 

GD18 Koliko ste plačali v letu 2017 za redno vzdrževanje in popravila?  

|___|___|___|___| EUR  

 

GD20 Ali je vaše gospodinjstvo v letu 2017 plačalo nadomestilo za uporabo stavbnega 

zemljišča? 

1. Da 

2. Ne 

 

GD21 Koliko ste plačali v letu 2017 kot nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča? 

|___|___|___|___| EUR  

 

GD22 Ali je vaše gospodinjstvo v letu 2017 plačalo davek od premoženja? 

1. Da 

2. Ne 

 

GD23 Koliko ste plačali v letu 2017 za davek od premoženja? 

|___|___|___|___| EUR  
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Sklop E: HIPOTEKARNI KREDITI  
- odgovarjajo lastniki stanovanj 

 

 

 

PONOVLJENO ANKETIRANJE 

GE20 Ali za to stanovanje še vedno odplačujete hipotekarni kredit, kot ste navedli pri 

zadnjem anketiranju (datum)? 

1. Da 

2. Ne 

 

GE3 Ali vi ali kdo od članov vašega gospodinjstva odplačuje za to stanovanje 

hipotekarni kredit? 

1. Da 

2. Ne 

 

GE4 Kolikšen je mesečni obrok? 
 

|___|___|___|___| EUR na mesec  

 

GE5 Katerega leta ste najeli kredit? 
 

|___|___|___|___| leta 

 

GE6 Kolikšen je bil začetni znesek kredita (glavnica) v tisoč EUR? 
 

|___|___|___|,|___| tisoč EUR   

 

GE7 Koliko mesecev znaša skupna doba odplačevanja kredita v mesecih? 
 

|___|___|___| mesecev 

 

GE8 Kolikšna je obrestna mera kredita v %? 
 

|___|___|,|___|___|% 

 

GE10 Ali ste v zadnjih 12 mesecih zaradi finančne stiske kdaj zamudili plačilo obroka 

hipotekarnega kredita (za zamudo se ne šteje, če ste si denar za odplačilo uspeli 

izposoditi)? 

1. Da 

2. Ne 

 

GE19 Kolikokrat ste zamudili s plačilom obroka hipotekarnega kredita? 

1. Enkrat 

2. Dvakrat ali večkrat 
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Sklop F: STANOVANJSKI STROŠKI IN NAJEMNINA  

za najemnike stanovanj 

 
 

 

GF2 Ali vaše gospodinjstvo plačuje stroške5 za hladno vodo?  

1. Da 

2. Ne 

 

GF3 Koliko plačate na mesec za hladno vodo?    

|___|___|___| EUR  

 

GF4 Ali vaše gospodinjstvo plačuje stroške za kanalizacijo? 

1. Da 

2. Ne 

3. Da, znesek je vključen pri stroških za vodo 

 

GF5 Koliko plačate na mesec za kanalizacijo?  

|___|___|___| EUR  

 

GF6 Ali vaše gospodinjstvo plačuje stroške za odvoz odpadkov? 

1. Da 

2. Ne 

3. Da, znesek je vključen pri stroških za vodo 

 

GF7 Koliko plačate na mesec za odvoz odpadkov? 

|___|___|___| EUR 

 

GF8 Ali vaše gospodinjstvo plačuje stroške za elektriko? 

1. Da 

2. Ne 

3. Da, znesek je vključen pri stroških za vodo 

 

GF9 Koliko plačate na mesec za elektriko?  

|___|___|___| EUR  

 

GF17 Ker niste vedeli posameznih stroškov, koliko pa znašajo skupni mesečni stroški 
za vodo, kanalizacijo, odvoz odpadkov in elektriko? 

|___|___|___| EUR  

 

GF34 Ali vaše gospodinjstvo plačuje stroške za stanovanje na eni položnici oz. z enim 

računom (hladno vodo, kanalizacijo, odvoz odpadkov in/ali ogrevanje/toplo vodo)?  

1. Da 

2. Ne 

 

GF35 Koliko ste plačali v zadnjem mesecu za te stroške povezane s stanovanjem?  

 

|___|___|___|___| EUR  

 

 

 

                                           
5 Ista opomba kot pri sklopu D. Le da je ta sklop F namenjen najemnikom stanovanj. Če živijo v večstanovanjski stavbi 

vprašamo za stroške na skupni položnici (GF34), sicer za vsako vrsto stroškov posebej. 
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GF36 Ali so v skupni znesek vključeni stroški za hladno vodo?  

1. Da 

2. Ne 

 

GF37 Ali so v skupni znesek vključeni stroški za kanalizacijo? 

1. Da 

2. Ne 

 

GF38 Ali so v skupni znesek vključeni stroški za odvoz odpadkov?  

1. Da 

2. Ne 

 

GF39 Ali so v skupni znesek vključeni stroški upravljanja, čiščenja in podobno?  

1. Da 

2. Ne 

 

GF40 Koliko ste plačali v zadnjem mesecu za stroške upravljanja, čiščenja in podobno?  

 

|___|___|___|___| EUR  

 

GF41 Ali so v skupni znesek vključeni tudi stroški za elektriko? 

1. Da 

2. Ne 

 

GF42 Ali so v skupni znesek vključeni tudi stroški za ogrevanje (plačevanje plina, 

kurilnega olja, drva ipd.) ter toplo vodo?  

1. Da 

2. Ne 

 

GF11 Ali je vaše gospodinjstvo v letu 2017 plačevalo stroške za ogrevanje in toplo 

vodo (stroški za plin, kurilno olje, drva ipd.)? 

1. Da 

2. Ne 

3. Stroški za ogrevanje so že vključeni pri stroških za elektriko 

 

GF12 Koliko ste plačali v letu 2017 za toplo vodo in ogrevanje? 
 

|___|___|___|___| EUR  

 
Koliko ste v letu 2017 za ogrevanje in toplo vodo porabili6 … 
 

GF43 kurilnega olja – v l (litrih)? 
        |___|___|___|___| litrov 
GF44 kupljenih drv – v m3 (kubičnih metrih)? 
        |___|___|___|___| kubičnih metrov 

GF45 lastnih drv – v m3 (kubičnih metrih)? 
        |___|___|___|___| kubičnih metrov 

GF46 premoga – v t (tonah)? 
        |___|___|___|___| ton 

GF47 zemeljskega plina – v Sm3 (standardnih kubičnih metrih)? 
        |___|___|___|___| standardnih kubičnih metrov 

GF49 lesnih peletov, briketov – v t (tonah)? 
        |___|___|___|___| ton 

GF48 drugo – kaj? 

 

  

                                           
6 V primeru, da gospodinjstvo ne ve zneska, sledijo vprašanja, koliko posameznih energentov so porabili za ogrevanje 

in toplo vodo v preteklem letu. 
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GF10 Ali vaše gospodinjstvo plačuje v obvezni rezervni sklad? 

1. Da 

2. Ne 

 

GF13 Ali je vaše gospodinjstvo plačalo v letu 2017 stroške za zavarovanje stanovanja? 

1. Da 

2. Ne 

 

GF14 Koliko ste plačali v letu 2017 za zavarovanje stanovanja? 
 

|___|___|___|___| EUR  

 

GF15 Ali je vaše gospodinjstvo imelo v letu 2017 stroške za redno vzdrževanje in 

popravila? 

1. Da 

2. Ne 

 

GF16 Koliko ste plačali v letu 2017 za redno vzdrževanje in popravila? 
 

|___|___|___|___| EUR  

 

GF18 Ali je vaše gospodinjstvo v letu 2017 plačalo nadomestilo za uporabo stavbnega 

zemljišča? 

1. Da 

2. Ne 

 

GF19 Koliko ste plačali v letu 2017 kot nadomestilo za stavbno zemljišče? 
 

|___|___|___|___| EUR  

 

GF20 Ali je vaše gospodinjstvo v letu 2017 plačalo davek od premoženja? 

1. Da 

2. Ne 

 

GF21 Koliko ste plačali v letu 2017 za davek od premoženja? 
 

|___|___|___|___| EUR  

 

GF22 Koliko je znašala zadnja mesečna najemnina za stanovanje brez stroškov 

elektrike, vode, ogrevanja in upravljanja ter drugih stroškov stanovanja? 
 

|___|___|___|___| EUR  

 

GF23 Kolikšna je bila mesečna najemnina skupaj s stroški? 
 

|___|___|___|___| EUR  

 

GF24 Ali so v najemnino vključeni stroški za vodo? 

1. Da 

2. Ne 

 

GF25 Ali so v najemnino vključeni stroški za kanalizacijo? 

1. Da 

2. Ne 

 

GF26 Ali so v najemnino vključeni stroški za odvoz odpadkov? 

1. Da 

2. Ne 
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GF27 Ali so v najemnino vključeni stroški za elektriko? 

1. Da 

2. Ne 

 

GF28 Ali so v najemnino vključeni stroški za rezervni sklad? 

1. Da 

2. Ne 

 

GF29 Ali so v najemnino vključeni stroški za ogrevanje, toplo vodo? 

1. Da 

2. Ne 

 

GF30 Ali so v najemnino vključeni stroški za zavarovanje stanovanja? 

1. Da 

2. Ne 

 

GF31 Ali so v najemnino vključeni stroški za redno vzdrževanje in popravila? 

1. Da 

2. Ne 

 

GF32 Ali ste v zadnjih 12 mesecih zaradi finančne stiske kdaj zamudili plačilo 

najemnine (za zamudo se ne šteje, če ste si denar za plačilo najemnine uspeli 

izposoditi)? 

1. Da 

2. Ne 

 

GF33 Kolikokrat ste zamudili s plačilom obroka najemnine? 

1. Enkrat 

2. Dvakrat ali večkrat 

 

GF50 Ali ste imeli v letu 2017 najemnino subvencionirano od države, občine ipd.? 

1. Da 

2. Ne 

 

GF51 Kolikšen je bil mesečni znesek subvencionirane najemnine v letu 2017? 
 

|___|___|___|___| EUR  

 

GF52 Kolikšen je bil približno mesečni znesek subvencionirane najemnine v letu 2017? 

1. do 40 EUR 

2. do 80 EUR 

3. do 120 EUR 

4. do 160 EUR 

5. do 240 EUR 

6. več kot 240 EUR 

 

 

  



 Življenjski pogoji 2018 

 

 23 

 

Sklop H: RAZPOLOŽLJIVOST TRAJNIH POTROŠNIH IN DRUGIH DOBRIN 
 

 

 

 

 

PONOVLJENO ANKETIRANJE 

GH27 Ali ima vaše gospodinjstvo še vedno na voljo osebni avtomobil, računalnik, 

pralni stroj in barvno televizijo, kot ste navedli pri zadnjem anketiranju [DatumAnk]? 

1. Da 

2. Ne 

 

GH1 Ali ima vaše gospodinjstvo barvno televizijo? 

1. Da 

2. Ne 

 

GH2 Zakaj ne? 

1. Ne moremo si je privoščiti zaradi finančnih razlogov 

2. Drugi razlogi 

 

GH3 Ali ima vaše gospodinjstvo računalnik (namizni, prenosni, tablični)? 

1. Da 

2. Ne 

 

GH4 Zakaj ne? 

1. Ne moremo si ga privoščiti zaradi finančnih razlogov 

2. Drugi razlogi 

 

GH5 Ali ima vaše gospodinjstvo pralni stroj? 

1. Da 

2. Ne 

 

GH6 Zakaj ne? 

1. Ne moremo si ga privoščiti zaradi finančnih razlogov 

2. Drugi razlogi 

 

GH7 Ali ima vaše gospodinjstvo osebni avto ali kombi, ki ga uporabljate za zasebne 

namene? 

Upoštevajo se tudi službeni avtomobili, ki jih gospodinjstvo uporablja tudi v zasebne namene. 

1. Da 

2. Ne 

 

GH8  Zakaj ne? 

1. Ne moremo si ga privoščiti zaradi finančnih razlogov 

2. Drugi razlogi 

 

GH9 Ali ima kdo v vašem gospodinjstvu mobilni telefon? 

1. Da 

2. Ne 

 

GH10 Zakaj ne? 

1. Ne moremo si ga privoščiti zaradi finančnih razlogov 

2. Drugi razlogi 
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GH15 Ali ima katerikoli član vašega gospodinjstva doma dostop do interneta prek 

računalnika (namiznega, prenosnega), tablice ali mobilnega telefona oz. druge 

naprave?  

1. Da 

2. Ne 

 

GH28 Zakaj ne? 

1. Interneta ne želimo, ne potrebujemo 

2. Ne moremo si privoščiti zaradi finančnih razlogov 

3. Drugi razlogi 

 

GH297  Ali vsak član vašega gospodinjstva doma uporablja internet za osebno rabo, 

npr. za iskanje informacij, e-pošto, družabna omrežja, e-bančništvo, spletne nakupe 

ipd.?  

1. Da 

2. Ne 

 

AH1 Ali 'Ime Priimek (letnica)' doma uporablja internet za osebno rabo, npr. za 

iskanje informacij, e-pošto, družabna omrežja, e-bančništvo, spletne nakupe ipd.?  

1. Da 

2. Ne 

 

AH2 Zakaj ne? 

1. Interneta ne želi, ne potrebuje 

2. Tega si ne more privoščiti zaradi finančnih razlogov 

3. Zaradi drugih razlogov 

 

GH22 Ali si vsi člani vašega gospodinjstva finančno lahko privoščite enotedenske letne 

počitnice izven doma, tudi pri sorodnikih/prijateljih ali na vikendu? 

1. Da 

2. Ne 

 

GH23 Ali si v vašem gospodinjstvu finančno lahko privoščite mesni oz. enakovredni 

vegetarijanski obrok vsaj vsak drugi dan? 

1. Da 

2. Ne 

 

GH24 Ali bi vaše gospodinjstvo lahko iz lastnih sredstev pokrilo nepričakovane izdatke 

v višini 600 EUR? 

1. Da 

2. Ne 

 

GH25 Ali si v vašem gospodinjstvu finančno lahko privoščite primerno ogrevano 

stanovanje? 

1. Da 

2. Ne 

 

GH308 Ali vaše gospodinjstvo zamenja pohištvo (postelje, kavč, kuhinjske omarice, 

omare …), ko se to obrabi ali poškoduje?  

1. Da 

2. Ne 

 

GH38 Zakaj ne? 

1.  Ne moremo si privoščiti zaradi finančnih razlogov 

2.  Zaradi drugih razlogov 

 

                                           
7 Vprašanje uvedeno z letom 2014 (glej opombo št. 9). Besedilo vprašanja je bilo v letu 2017 nekoliko spremenjeno. 
8 Vprašanje uvedeno z letom 2014 (glej opombo št. 9). Besedilo vprašanja je bilo v letu 2017 nekoliko spremenjeno. 
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MATERIALNA PRIKRAJŠANOST9 oseb, starih 16 let ali več 
 

GH32 Ali lahko vsak član vašega gospodinjstva zamenja ponošena oblačila z nakupom 

nekaj novih? 

1. Da 

2. Ne 

 

AH3 Ali lahko 'Ime Priimek (letnica)' zamenja ponošena oblačila z nakupom nekaj 

novih?  

1. Da 

2. Ne 

 

AH4 Zakaj ne? 

1. Ne more si jih privoščiti zaradi finančnih razlogov 

2. Zaradi drugih razlogov 

 

GH33 Ali ima vsak član vašega gospodinjstva vsaj dva para primernih čevljev (za 

različne vremenske pogoje, v dobrem stanju …)? 

1. Da 

2. Ne 

 

AH5 Ali ima 'Ime Priimek (letnica)' vsaj dva para primernih čevljev (za različne 

vremenske pogoje, v dobrem stanju …)?  

1. Da 

2. Ne 

 

AH6 Zakaj ne? 

1. Ne more si jih privoščiti zaradi finančnih razlogov 

2. Zaradi drugih razlogov 

 

GH34 Ali se vsak član vašega gospodinjstva vsaj enkrat na mesec dobi s prijatelji ali 

sorodniki ob pijači ali pri kosilu/večerji?  

1. Da 

2. Ne 

 

AH7 Ali se 'Ime Priimek (letnica)' vsaj enkrat na mesec dobi s prijatelji ali sorodniki 

ob pijači ali pri kosilu/večerji?  

1. Da 

2. Ne 

 

AH8 Zakaj ne? 

1. Tega si ne more privoščiti zaradi finančnih razlogov 

2. Zaradi drugih razlogov 

 

GH35 Ali vsak član vašega gospodinjstva skoraj vsak teden porabi manjši znesek 

denarja zase, npr. za kavo, tortico, revijo, gre v kino …?  

1. Da 

2. Ne 

 

AH9 Ali 'Ime Priimek (letnica)' skoraj vsak teden porabi manjši znesek denarja zase, 

npr. za kavo, tortico, revijo, gre v kino …? 

1. Da 

2. Ne 

                                           
9 Vprašanja o materialni prikrajšanosti so bila uvedena z letom 2014, in so postala primarna, kar pomeni, da so 

vključena v vprašalnik vsako leto. Večino vprašanj iz tega sklopa se naslovi na vse člane, stare 16 let ali več. Če samo 
eden izmed njih določene stvari, dobrine nima, sledi vprašanje za vsakega posameznega člana. Če je odgovor 'ne', sledi 
razlog, zakaj ne. V letu 2017 so bila besedila nekaterih vprašanj nekoliko spremenjena.  
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AH10 Zakaj ne? 

1. Tega si ne more privoščiti zaradi finančnih razlogov 

2. Zaradi drugih razlogov 

 

AH11 Ali se v prostem času 'Ime Priimek (letnica)' redno udeležuje aktivnosti, ki jih je 

treba plačati npr. rekreacije, obisk kina, koncertov, športnih prireditev, gledališča, 

raznih tečajev ipd.?  

1. Da 

2. Ne 

 

AH12 Zakaj ne? 

1. Tega si ne more privoščiti zaradi finančnih razlogov 

2. Zaradi drugih razlogov 
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Sklop J: FINANČNI POLOŽAJ GOSPODINJSTVA 
 

 

 

GJ4 Kolikšno breme pomenijo za vas vsi stroški, povezani s stanovanjem – morebitni 

stanovanjski ali hipotekarni kredit, najemnina, zavarovanje, stroški za elektriko, vodo, 

plin, ogrevanje ipd.?  

1. Veliko breme 

2. Nekoliko so obremenilni 

3. Sploh niso obremenilni 

 

GJ5 Ali ste v gospodinjstvu v zadnjih 12 mesecih zaradi finančne stiske kdaj zamudili s 

plačilom komunalnih storitev, vode, elektrike, stroškov za ogrevanje ipd.? 

1. Da 

2. Ne 

 

GJ8 Kolikokrat ste zamudili s plačilom stroškov povezanih s stanovanjem v zadnjih 12 

mesecih? 

1. Enkrat 

2. Dvakrat ali večkrat 

 

GJ10 Ali morate vi ali kateri drug član vašega gospodinjstva odplačevati kakšen kredit, 

ki ni v zvezi z nakupom tega stanovanja, npr. kakršenkoli potrošniški kredit – kot je 

kredit za avto, pohištvo, počitnice, ipd., ki ste ga najeli pri banki?  

1. Da 

2. Ne 

 

GJ11 Kolikšno breme pomenijo odplačila teh kreditov za vaše gospodinjstvo? 

1. Veliko breme 

2. Nekoliko so obremenilna  

3. Sploh niso obremenilna 

 

GJ12 Ali ste v gospodinjstvu v zadnjih 12 mesecih zaradi finančne stiske kdaj zamudili 

z odplačilom tega oz. teh kreditov? 

1. Da 

2. Ne 

 

GJ13 Kolikokrat ste zamudili z odplačili v zadnjih 12 mesecih? 

1. Enkrat 

2. Dvakrat ali večkrat 

 

GJ14 Ali morate vi ali kateri drug član vašega gospodinjstva odplačevati kakšen nakup 

na obroke, ki ga dobite pri ponudniku storitev oz. blaga, npr. za nakup gospodinjskih 

naprav, pohištva, kurilnega olja, počitnic ipd.? 

1. Da 

2. Ne 

 

GJ15 Kolikšno breme pomenijo odplačila obrokov za te nakupe za vaše gospodinjstvo? 

1. Veliko breme 

2. Nekoliko so obremenilna 

3. Sploh niso obremenilna 
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GJ16 Ali ste v gospodinjstvu v zadnjih 12 mesecih zaradi finančne stiske kdaj zamudili 

z odplačilom obroka za nakupe? 

1. Da 

2. Ne 

 

GJ17 Kolikokrat ste zamudili z odplačili v zadnjih 12 mesecih? 

1. Enkrat 

2. Dvakrat ali večkrat 

 

GJ6 Kako po vašem mnenju shaja vaše gospodinjstvo, če upoštevate vse mesečne 

stroške, ki jih plača vaše gospodinjstvo in vse mesečne prihodke, ki jih dobijo vsi člani 

vašega gospodinjstva? 

1. Zelo težko 

2. Težko 

3. Z manjšimi težavami 

4. Dokaj lahko 

5. Lahko 

6. Zelo lahko 

 

GJ7 Koliko bi po vašem mnenju moral biti najnižji mesečni neto dohodek vašega 

gospodinjstva, da bi lahko še shajali oz. da bi plačali mesečne stroške? 
 

|___|___|___|___| EUR  
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Sklop K: OTROCI IN OTROŠKO VARSTVO  

 
 
 

 

AK5 Ali je bil ‘Ime Priimek (letnica)’ od septembra 2017 do danes v varstvu v vrtcu? 

1. Da 

2. Ne 

 

AK6 Koliko ur povprečno na teden je bil ‘Ime Priimek (letnica)’ v vrtcu? 

|___|___| ur na teden  

 

AK7 Ali je ‘Ime Priimek (letnica)’ od septembra 2017 do danes obiskoval osnovno 

šolo? 

1. Da 

2. Ne 

 

AK8 Koliko ur povprečno na teden je bil ‘Ime Priimek (letnica)’ v osnovni šoli, če ne 

upoštevate podaljšanega bivanja pred oz. po pouku? 

|___|___| ur na teden  

 

AK18 Ali je 'Ime Priimek (letnica)’ v letu 2017 prejemal v šoli brezplačno malico? 

1. Da 

2. Ne 

 

AK19 Ali je 'Ime Priimek (letnica)’ v letu 2017 prejemal v šoli brezplačno kosilo? 

1. Da 

2. Ne 

 

AK9 Ali je ‘Ime Priimek (letnica)’ od septembra 2017 do danes obiskoval podaljšano 

bivanje oz. varstvo pred ali po pouku v šoli? 

1. Da 

2. Ne 

 

AK10 Koliko ur povprečno na teden je bil ‘Ime Priimek (letnica)’ v podaljšanem 

bivanju oz. varstvu pred ali po pouku v šoli? 

|___|___| ur na teden  

 

AK1110 Ali je ‘Ime Priimek (letnica)’ od septembra 2017 do danes obiskoval kakšno 

drugo obliko organiziranega otroškega varstva, npr. cicibanove urice, ure pravljic, 

dnevno varstvo, varstvo v posebnih dnevnih centrih ipd.? 

 

Ali je 'Ime Priimek (letnica)' od septembra 2017 do danes obiskoval kakšno drugo 

obliko organiziranega otroškega varstva, npr. varstvo med vikendi, počitnicami, 

varstvo v posebnih dnevnih centrih ipd.? 

1. Da 

2. Ne 

 

AK12 Koliko ur povprečno na teden je bil ‘Ime Priimek (letnica)’ v drugi obliki 

organiziranega otroškega varstva? 

|___|___| ur na teden  

 

 

                                           
10 Različen tekst vprašanja, za predšolske in šolske otroke. 
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AK13 Ali je bil ‘Ime Priimek (letnica)’ od septembra 2017 do danes v zasebnem 

varstvu pri varuški? 

1. Da 

2. Ne 

 

AK14 Koliko ur povprečno na teden je bil ‘Ime Priimek (letnica)’ v varstvu pri varuški? 

|___|___| ur na teden 

 

AK15 Ali so na ‘Ime Priimek (letnica)’ od septembra 2017 do danes pazili stari starši, 

drugi sorodniki, prijatelji, sosedje? 

1. Da 

2. Ne 

 

AK16 Koliko ur povprečno na teden je bil ‘Ime Priimek (letnica)’ v varstvu pri starih 

starših, sorodnikih itd. (razen staršev oz. skrbnikov)? 

|___|___| ur na teden 
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Sklop M: DRUGI PREJEMKI IN POMOČ DOBRODELNIH ORGANIZACIJ  
               v letu 2017 
 

 

 

AM10 Ali je 'Ime Priimek (letnica)' v letu 2017 prejel dodatno pokojnino, npr. iz 

pokojninskih bonov?  

1. Da 

2. Ne 

 

AM8 Kolikšen je bil skupni letni prejeti znesek v letu 2017, izplačan kot dodatna 

pokojnina za 'Ime Priimek (letnica)'? 
 

|___|___|___|___|___| EUR  

 

AM11 Kolikšen je bil približno letni znesek izplačan kot dodatna pokojnina za 'Ime 

Priimek (letnica)' v letu 2017? 

1. do 200 EUR 

2. do 400 EUR 

3. do 800 EUR 

4. do 1.600 EUR 

5. do 3.200 EUR 

6. več kot 3.200 EUR 

 

GM6 Ali je vaše gospodinjstvo v letu 2017 dobilo denarno pomoč od ustanov oz. 

organizacij, kot so Rdeči križ, Karitas, Rotary klub, Lions klub ipd.? 

1. Da 

2. Ne 

 

GM7 Kolikšen je bil skupni letni znesek denarne pomoči v letu 2017? 
 

|___|___|___|___|___| EUR  

 

GM8 Ali lahko ocenite skupni letni znesek prejete denarne pomoči v letu 2017? Je bilo 

to… 

1. do 40 EUR 

2. do 125 EUR 

3. do 210 EUR 

4. do 420 EUR 

5. do 1.250 EUR 

6. do 2.100 EUR 

7. več kot 2.100 EUR 

 

GM9 Ali je vaše gospodinjstvo v letu 2017 dobilo kakršnokoli materialno pomoč od 

ustanov oz. organizacij, kot so Rdeči križ, Karitas, Rotary klub, Lions klub ipd.? 

1. Da 

2. Ne 

 

GM10 Ali ste v letu 2017 dobili pakete s hrano, pralni prašek? 

1. Da 

2. Ne 

GM11 Koliko takih paketov ste dobili v letu 2017? 

 

GM12 Ali ste v letu 2017 dobili pakete z rabljenimi oblačili, obutvijo? 

1. Da 

2. Ne 

GM13 Koliko takih paketov ste dobili v letu 2017? 
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GM14 Ali ste v letu 2017 dobili pakete s posodo, kuhinjskimi pripomočki, posteljnino, 

higienskimi pripomočki? 

1. Da 

2. Ne 

GM15 Koliko takih paketov ste dobili v letu 2017? 

 

GM16 Ali ste v letu 2017 dobili pakete s šolskimi potrebščinami, otroško opremo? 

1. Da 

2. Ne 

GM17 Koliko takih paketov ste dobili v letu 2017? 
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Sklop N: DENARNI PRENOSI MED GOSPODINJSTVI v letu 2017 

 

 
 

 

GN1 Ali je kdo od članov vašega gospodinjstva v letu 2017 redno plačeval ali dajal 

denar nekomu, ki ne živi v vašem gospodinjstvu, npr. otrokom, ki ne živijo z vami, 

nekdanjemu zakoncu, starejšemu sorodniku ipd.? 

1. Da 

2. Ne 

 

GN2 Kolikšen je bil ta znesek v letu 2017?  
 

|___|___|___|___|___| EUR  

 

GN5 Ali lahko ocenite znesek? Je to… 

1. do 500 EUR 

2. do 1.000 EUR 

3. do 2.000 EUR 

4. do 5.000 EUR 

5. več kot 5.000 EUR 

 

GN3 Ali je kdo od članov vašega gospodinjstva v letu 2017 redno prejemal denar od 

oseb izven vašega gospodinjstva, npr. denar za preživnine, oskrbnine ipd.? 

1. Da 

2. Ne 

 

GN4 Kolikšen je bil ta znesek v letu 2017?  
 

|___|___|___|___|___| EUR  

 

GN8 Ali lahko ocenite znesek? Je to… 

1. do 500 EUR 

2. do 1.000 EUR 

3. do 2.000 EUR 

4. do 5.000 EUR 

5. več kot 5.000 EUR 
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Sklop P: ŽIVLJENJSKO IN PROSTOVOLJNO POKOJNINSKO  

ZAVAROVANJE v letu 2017 
 
 

 

Življenjsko zavarovanje – plačuje delodajalec 

 

AP24 Ali je za 'Ime Priimek (letnica)' delodajalec v letu 2017 plačeval življenjsko 

zavarovanje? 

1. Da 

2. Ne 

 

AP6 Koliko je delodajalec mesečno plačeval za življenjsko zavarovanje za 'Ime Priimek 

(letnica)' v letu 2017? 

|___|___|___|___| EUR  

 

AP7 Koliko, približno? 

1. do 40 EUR 

2. do 125 EUR 

3. do 210 EUR 

4. do 420 EUR 

5. več kot 420 EUR 

 

AP8 Za koliko mesecev v letu 2017? 
 

|___|___| mesecev 

 

 

Dodatno/prostovoljno pokojninsko zavarovanje – plačuje delodajalec 

 

AP25 Ali je za 'Ime Priimek (letnica)' delodajalec v letu 2017 plačeval dodatno 

pokojninsko zavarovanje? 

1. Da 

2. Ne 

 

AP12 Koliko je delodajalec mesečno plačeval za dodatno pokojninsko zavarovanje za 

'Ime Priimek (letnica)' v letu 2017? 
 

|___|___|___|___| EUR  

 

AP13 Koliko, približno? 

1. do 40 EUR 

2. do 125 EUR 

3. do 210 EUR 

4. do 420 EUR 

5. več kot 420 EUR 

 

AP14 Za koliko mesecev v letu 2017? 
 

|___|___| mesecev 

 

 

 

  



 Življenjski pogoji 2018 

 

 35 

Dodatno/prostovoljno pokojninsko zavarovanje – plačuje oseba sama oz. 
zanjo plačuje drug član gospodinjstva 

 

 

AP26 Ali si je 'Ime Priimek (letnica)' v letu 2017 sam plačeval (oz. je zanj plačeval 

drug član gospodinjstva) dodatno pokojninsko zavarovanje – da bi prejemal višjo 

pokojnino? 

1. Da 

2. Ne 

 

AP18 Koliko je za dodatno pokojninsko zavarovanje mesečno plačeval 'Ime Priimek 

(letnica)' sam oziroma je zanj plačeval drug član gospodinjstva v letu 2017? 
 

|___|___|___|___| EUR  

 

AP19 Koliko, približno? 

1. do 40 EUR 

2. do 125 EUR 

3. do 210 EUR 

4. do 420 EUR 

5. več kot 420 EUR 

 

AP20 Za koliko mesecev v letu 2017? 
 

|___|___| mesecev 
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Sklop R: NADOMESTILA IZ ZAPOSLITVE  
 

 

 

 

AR12 Ali delodajalec 'Ime Priimek (letnica)' izplačuje nadomestilo za prehrano v 

denarju? 

1. Da 

2. Ne 

AR3 Ali je delodajalec 'Ime Priimek (letnica)' v letu 2017 izplačal nadomestilo za 

prehrano v denarju? 

1. Da 

2. Ne 

 

AR13 Kolikšen je mesečni znesek nadomestila za prehrano, ki ga ‘Ime Priimek 

(letnica)’ izplača delodajalec? 

|___|___|___|___| EUR  

AR4 Kolikšen je bil mesečni znesek nadomestila za prehrano, ki ga je ‘Ime Priimek 

(letnica)’ izplačal delodajalec v letu 2017? 

|___|___|___|___| EUR  

 

AR14/AR5 Koliko, približno? 

1. do 60 EUR 

2. do 90 EUR 

3. do 120 EUR 

4. do 150 EUR 

5. več kot 150 EUR 

 

AR15 Ali delodajalec ‘Ime Priimek (letnica)’ daje bone za prehrano oz. nudi brezplačne 

obroke? 

1. Da 

2. Ne 

AR6 Ali je dal delodajalec ‘Ime Priimek (letnica)’ bone za prehrano oz. mu je nudil 

brezplačne obroke v letu 2017? 

1. Da 

2. Ne 

 

AR16 Ali ‘Ime Priimek (letnica)’ prejema nadomestilo za prevoz na delo? 

1. Da 

2. Ne 

AR7 Ali je ‘Ime Priimek (letnica)' prejel v letu 2017 nadomestilo za prevoz na delo? 

1. Da 

2. Ne 

 

AR17 Kolikšen je povprečen mesečni znesek nadomestila za prevoz, ki ga prejme ‘Ime 

Priimek (letnica)’? 

|___|___|___|___| EUR  

AR8 Kolikšen je bil povprečni mesečni znesek nadomestila za prevoz, ki ga je ‘Ime 

Priimek (letnica)’ prejel v letu 2017? 

|___|___|___|___| EUR  

 

AR9 Koliko kilometrov ima 'Ime Priimek (letnica)' od kraja bivanja do kraja 

zaposlitve? 

|___|___|___| km 

          Koliko kilometrov je imel 'Ime Priimek (letnica)’ v letu 2017 od kraja bivanja do 

kraja zaposlitve? 

|___|___|___| km 
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AR10 Ali je delodajalec v letu 2017 'Ime Priimek (letnica)’ izplačal vse plače?  

1. Da 

2. Ne 

 

AR11 Koliko plač ni bilo izplačanih v letu 2017 za 'Ime Priimek (letnica)’?  
|___| število plač 
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Sklop S: BOLNIŠKA ODSOTNOST v letu 2017 
 

 

 

 

AS6 Ali je 'Ime Priimek (letnica)' v letu 2017 prejel nadomestilo plače za bolniško 

odsotnost (zaradi bolezni, poškodbe ali pa zaradi nege družinskega člana)?  

1. Da 

2. Ne 

 

AS3 Za koliko delovnih dni je 'Ime Priimek (letnica)' prejel navedeno nadomestilo 

plače v letu 2017?  

|___|___|___| delovnih dni 

 

AS4 Ali lahko ocenite, za koliko delovnih dni je oseba prejela navedeno nadomestilo 

plače v letu 2017?  

1. 1 do 5 dni 

2. 6 do 10 dni 

3. 11 do 15 dni 

4. 16 do 30 dni 

5. 31 do 90 dni 

6. 91 do 180 dni 

7. nad 180 dni 
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Sklop T: SLUŽBENI AVTO, KI SE JE UPORABLJAL V ZASEBNE NAMENE  

              v letu 2017 
 

 

 

AT1 Ali je imel 'Ime Priimek (letnica)' v letu 2017 na voljo službeni avto, ki ga je 

uporabljal v zasebne namene?  

1. Da 

2. Ne 

 

AT3 Znamka?      

 

AT4 Model?      

 

AT5 Leto izdelave? |___|___|___|___| 

 

AT6 Vrednost takšnega novega vozila v EUR?  
 

|___|___|___| EUR 

 

AT7  Približna ocena vrednosti takšnega novega vozila:  

1. do 8.500 EUR 

2. do 12.500 EUR 

3. do 16.500 EUR 

4. do 21.000 EUR 

5. do 25.000 EUR 

6. do 33.500 EUR 

7. do 42.000 EUR 

8. več kot 42.000 EUR 

 

AT8 Koliko mesecev v letu 2017 je 'Ime Priimek (letnica)' uporabljal to službeno 

vozilo v zasebne namene?  
 

|___|___| mesecev 

 

PONOVLJENO ANKETIRANJE 

AT9 Ali je 'Ime Priimek (letnica)' v letu 2017 še vedno uporabljal službeni avto 

'Znamka model' v zasebne namene, kot je navedel pri zadnjem anketiranju ('datum')?  

1. Da 

2. Ne 

 

AT10 Ali je imel 'Ime Priimek (letnica)' v letu 2017 drug služben avto ali službenega 

avtomobila ni imel več?  

1. Imel je novega (drugega) 

2. Službenega avtomobila ni imel več 
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Sklop U: PORABA IZ LASTNE PROIZVODNJE v letu 2017 
 

 

 

PONOVLJENO ANKETIRANJE 

GU6 Ali se je količina pridelkov iz vrta, sadovnjaka ali drugih pridelkov (meso, mlečni 

izdelki …) v letu 2017 BISTVENO razlikovala od količine pridelkov pridelanih v letu 

2016?  

1. Da  

2. Ne  

3. Vrta oz. pridelkov pridelanih doma nimamo več. 

 

GU4 Ali je vaše gospodinjstvo v letu 2017 imelo VRT, na katerem je pridelalo zelenjavo 

za lastno porabo?  

1. Da 

2. Ne 

 

GU5 Kolikšna je bila površina zemljišča vrta v m2, ki ga je vaše gospodinjstvo 

uporabljalo v letu 2017 za pridelavo zelenjave za lastno porabo?  

|___|___|___| m2 

 

GU19 Ali je vaše gospodinjstvo v letu 2017 imelo sadna drevesa, na katerih ste 

pridelali sadje za lastno porabo?  

1. Da 

2. Ne 

 

GU51 Koliko sadnih dreves (npr. jablan, hrušk, češenj, sliv ipd.) ste imeli za pridelavo 

sadja za lastno porabo v letu 2017?  

|___|___| število dreves 

 

GU52 Ali lahko poveste približno število, je to …  

1. od 1 do 5 dreves 

2. od 6 do 10 dreves 

3. od 11 do 15 dreves 

4. od 16 do 20 dreves 

5. več kot 20 dreves 
 

GU27 Ali je vaše gospodinjstvo v letu 2017 pridelalo in porabilo meso in mesne 

izdelke?  

1. Da 

2. Ne 
 

GU53 Prosim, navedite katere od naštetih mesnih izdelkov ste pridelali in porabili v 

letu 2017:  

 Vrsta mesa 

1. Goveje meso 

2. Teletina 

3. Svinjina 

4. Perutnina 

5. Ovčje, kozje, zajčje meso ipd. 

6. Drobovina, svinjska mast, krvavice, ocvirki 

7. Salame, klobase, pršut in drugi mesni izdelki 
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GU37 Ali je vaše gospodinjstvo v letu 2017 pridelalo in porabilo druge pridelke, kot so 

npr. mleko, jajca, med, pijača?  

1. Da 

2. Ne 

 

GU54 Prosim, navedite katere od naštetih izdelkov/pridelkov ste pridelali in porabili v 

letu 2017:  

 Vrsta pridelka 

1. Mleko in mlečni izdelki 

2. Jajca 

3. Med 

4. Moka 

5. Vino 

6. Žganje, medica 

7. Mošt, sok 

8. Drugi izdelki/pridelki (olje, kis ipd.) 

 

GU1 Ali je vaše gospodinjstvo v letu 2017 imelo na voljo izdelke iz lastne delavnice, 

podjetja, trgovine oz. je vaše gospodinjstvo koristilo kakršnekoli svoje storitve (npr. 

frizer, krojač, odvetnik …)?  

1. Da 

2. Ne 

 

GU2 Kolikšna je bila vrednost izdelkov iz lastne delavnice, podjetja, trgovine oz. 

vrednost opravljenih storitev v letu 2017? 

 

|___|___|___|___|___| EUR  
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Sklop V: GOSPODINJSTVO S KMETIJO 
 

 

 

 

GV1 Ali ima vaše gospodinjstvo kmetijo?  

1. Da 

2. Ne 

 

GV2 Koliko kmetijskih zemljišč (brez gozda) uporabljate (lastnih ali v najemu) v ha?  
 

|___|___|___|,|___| ha 

 

GV3 Kolikšen je bil letni dohodek iz kmetijske dejavnosti v letu 2017?  
 

|___|___|___|___|___| EUR  

  

GV4 Kolikšen je bil približno dohodek iz kmetijske dejavnosti v letu 2017?  

1. do 420 EUR 

2. do 830 EUR 

3. do 1.250 EUR 

4. do 2.100 EUR 

5. do 3.100 EUR 

6. do 4.200 EUR 

7. do 8.300 EUR 

8. do 21.000 EUR 

9. več kot 21.000 EUR 
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 Sklop Y: MESEČNI NETO DOHODEK GOSPODINJSTVA 
 

 
 

 

GY1 Kolikšen je mesečni neto dohodek vašega gospodinjstva, to je dohodek vseh 

članov gospodinjstva skupaj (v EUR)? 
 

|___|___|___|___|___| EUR  

 

GY2 Morda pa bi lahko skupni mesečni neto dohodek vašega gospodinjstva uvrstili v 

katerega od spodnjih razredov? 

1. do vključno 400 EUR 

2. do vključno 700 EUR 

3. do vključno 1.100 EUR 

4. do vključno 1.500 EUR 

5. do vključno 1.800 EUR 

6. do vključno 2.100 EUR 

7. do vključno 2.500 EUR 

8. do vključno 3.000 EUR 

9. do vključno 4.000 EUR 

10. več kot 4.000 EUR 

 

GY3 Če primerjate ta dohodek sedaj v primerjavi s februarjem lani. Ali je 

1. Višji 

2. Približno enak  

3. Nižji 

 

GY4 Ali je (ta dohodek glede na februar lani)? 

1. Nekoliko višji 

2. Veliko višji 

 

GY5 Ali je (ta dohodek glede na februar lani)? 

1. Nekoliko nižji 

2. Veliko nižji 

 

 

 
 
Sklop Z: PODATKI O ANKETIRANJU 
 

 

GZ2 Oseba, ki je odgovarjala na vprašanja za gospodinjstvo  

|___|___| številka osebe 

 

 

AD3  Oseba, ki bo odgovarjala na vprašanja o blaginji 
|___|___| številka osebe 
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3. del: Vprašanja za izbrano osebo 
 

 

Vprašanja v nadaljevanju se bodo nanašala na zdravje 'Ime Priimek (letnica)11'. 

 

ASP1 Kdo bo odgovarjal zanj?  

1. Izbrana oseba sama ('Ime Priimek (letnica)') 

2. Oseba, ki je odgovarjala do sedaj 

3. Druga oseba 

 

ASP20 Zakaj ne bo odgovarjal 'Ime Priimek (letnica)'? 

1. Je odsoten 

2. Ne želi odgovarjati 

3. Ni zmožen odgovarjati (bolezen, nerazumevanje jezika) 

 

 

 

  

                                           
11 Sledijo vprašanja, ki se nanašajo na izbrano osebo. Če je izbrana oseba začasno odsotna, ne želi odgovarjati oz. ni 

zmožna sodelovati, v imenu te osebe, zanjo poda odgovore oseba, ki je že odgovarjala na preostali del vprašalnika ali 
druga odrasla oseba iz gospodinjstva. 
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Sklop C: ZDRAVJE12  
 

 

 

AC1 Kakšno je vaše splošno zdravstveno stanje?  

1. Zelo dobro 

2. Dobro 

3. Srednje 

4. Slabo 

5. Zelo slabo 

 

AC2 Ali imate kakšno dolgotrajno bolezen ali dolgotrajno zdravstveno težavo?  

1. Da 

2. Ne 

 

AC3 V kolikšni meri ste zadnjih 6 mesecev ali dlje ovirani zaradi zdravstvenih težav pri 

običajnih aktivnostih?  

1. Zelo ovirani 

2. Zmerno ovirani 

3. Sploh niste ovirani 

 

Sedaj pomislite na vse preglede ali zdravljenja v zadnjih 12 mesecih, ki so se vam zdela 

pomembna za vaše zdravje. Upoštevajte tista, ki ste jih že imeli, kot tudi tista, ki bi jih 

potrebovali, pa jih še niste imeli oz. nanje še niste šli. 

 

Najprej sledijo vprašanja o zobozdravstvenih, potem pa o zdravstvenih pregledih ali 

zdravljenjih. 

 

AC8 Ali ste v zadnjih 12 mesecih kdaj zase potrebovali zobozdravstveni pregled ali 

zdravljenje?  

1. Da (vsaj enkrat ste potrebovali zobozdravstveni pregled ali zdravljenje) 

2. Ne (niste potrebovali nobenega zobozdravstvenega pregleda ali zdravljenja) 

 

AC9 Ali ste bili deležni zobozdravstvenega pregleda ali zdravljenja vsakič, ko ste ga 

potrebovali?  

1. Da, zobozdravstvenega pregleda ali zdravljenja ste bili deležni vsakič, ko ste ga 

potrebovali  

2. Ne, vsaj enkrat se je zgodilo, da zobozdravstvenega pregleda ali zdravljenja niste bili 

deležni 

 

AC10 Kaj je bil glavni razlog, da niste bili deležni zobozdravstvenega pregleda ali 

zdravljenja?  

1. Niste si mogli privoščiti stroškov (previsoki stroški oz. teh stroškov ne krije 

zavarovalnica) 

2. Čakalna doba 

3. Niste imeli časa zaradi službe, skrbi za otroke oz. druge osebe 

4. Predolga pot ali brez prevoza 

5. Strah pred zobozdravnikom, pregledom, zdravljenjem 

6. Želeli ste počakati, če se bo stanje izboljšalo samo od sebe 

7. Niste poznali nobenega dobrega zobozdravnika 

8. Drugi razlogi 

 

AC11 Kateri? ___________________________________  

 

                                           
12 Vprašanja, ki se vsako leto zbirajo samo za izbrano osebo. 
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AC4 Ali ste v zadnjih 12 mesecih kdaj zase potrebovali zdravstveni pregled ali 

zdravljenje? Upoštevajte tako splošnega zdravnika, kot specialiste, npr. okulista, 

ginekologa, kardiologa … Upoštevajte tudi službeni zdravstveni pregled.  

1. Da (vsaj enkrat ste potrebovali zdravstveni pregled ali zdravljenje) 

2. Ne (niste potrebovali nobenega zdravstvenega pregleda ali zdravljenja) 

 

AC5 Ali ste bili deležni zdravstvenega pregleda ali zdravljenja vsakič, ko ste ga 

potrebovali?  

1. Da, zdravstvenega pregleda ali zdravljenja ste bili deležni vsakič, ko ste ga potrebovali 

2. Ne, vsaj enkrat se je zgodilo, da zdravstvenega pregleda ali zdravljenja niste bili deležni 

 

AC6 Kaj je bil glavni razlog, da niste bili deležni zdravstvenega pregleda ali 

zdravljenja?  

1. Niste si mogli privoščiti stroškov (previsoki stroški oz. teh stroškov ne krije 

zavarovalnica) 

2. Čakalna doba 

3. Niste imeli časa zaradi službe, skrbi za otroke oz. druge osebe 

4. Predolga pot ali brez prevoza 

5. Strah pred zdravnikom, pregledom, zdravljenjem, bolnišnico  

6. Želeli ste počakati, če se bo stanje izboljšalo samo od sebe  

7. Niste poznali nobenega dobrega zdravnika 

8. Drugi razlogi 

 

AC7 Kateri? ___________________________________ 
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Sklop G: PODATKI O TELEFONSKI DOSTOPNOSTI IN ANKETIRANJU 

 

 
 

 

Gtel1 Ali imate v gospodinjstvu fiksni ali IP telefonski priključek?  

1. Da 

2. Ne 

 

Gtel2 Zakaj ne?  

1. Ne moremo si ga privoščiti 

2. Drugo 

 

Gtel4 Ali mi lahko poveste telefonsko številko fiksnega ali IP telefonskega priključka? 

1. Da 

2. Ne 

 

Gtel18 Telefonska številka: |___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 

 

Podatki o mobilnem telefonu izbrane osebe 

 

Gtel8 Ali 'Ime Priimek (letnica)' uporablja mobilni telefon? 

1. Da 

2. Ne 

 

Gtel10 Ali mi lahko za 'Ime Priimek (letnica)' poveste telefonsko številko njegovega 

mobilnega telefona? 

1. Da 

2. Ne 

 

Gtel19 Številka mobilnega telefona: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

 

 

Podatki o mobilnem telefonu osebe, ki je odgovarjala na vprašalnik za 

gospodinjstvo. 

 

Gtel14 Ali ima 'Ime Priimek (letnica)' mobilni telefon? 

1. Da 

2. Ne 

 

Gtel15 Ali mi lahko za 'Ime Priimek (letnica)' poveste telefonsko številko njegovega 

mobilnega telefona? 

 

Gtel20 Številka mobilnega telefona: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  
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 Priložnostni modul 2018: BLAGINJA13 

 

 
 

 

AD1 Kako ste na splošno zadovoljni s svojim življenjem? Prosim ocenite na lestvici od 

0 do 10, pri čemer 0 pomeni povsem nezadovoljen, 10 pa zelo zadovoljen.  

Oseba naj oceni, kako je zadovoljna s svojim življenjem v celoti. 

0. Ocena 0: Povsem nezadovoljen 

1. Ocena 1 

2. Ocena 2 

3. Ocena 3 

4. Ocena 4 

5. Ocena 5 

6. Ocena 6 

7. Ocena 7 

8. Ocena 8 

9. Ocena 9 

   10. Ocena 10: Zelo zadovoljen 

 

Mod18_02 Kako ste na splošno zadovoljni s finančnim stanjem vašega gospodinjstva?  

0 pomeni povsem nezadovoljen, 10 pa zelo zadovoljen. 

0. Ocena 0: Povsem nezadovoljen 

1. Ocena 1 

2. Ocena 2 

3. Ocena 3 

4. Ocena 4 

5. Ocena 5 

6. Ocena 6 

7. Ocena 7 

8. Ocena 8 

9. Ocena 9 

   10. Ocena 10: Zelo zadovoljen 

 

Mod18_03 Kako ste na splošno zadovoljni z delom, s službo oziroma delovnim 

mestom? 0 pomeni povsem nezadovoljen, 10 pa zelo zadovoljen. 

K službi štejemo delo, ki ga oseba opravlja za plačilo. 

0. Ocena 0: Povsem nezadovoljen 

1. Ocena 1 

2. Ocena 2 

3. Ocena 3 

4. Ocena 4 

5. Ocena 5 

6. Ocena 6 

7. Ocena 7 

8. Ocena 8 

9. Ocena 9 

   10. Ocena 10: Zelo zadovoljen 

 

 

 

 

  

                                           
13 Vprašanja o blaginji so vedno naslovljena na osebo, s katero se anketar pogovarja. Vedno odgovori oseba zase (nikoli 

za drugo osebo). 
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Mod18_04 Kako ste na splošno zadovoljni z dolžino prostega časa, ki ga imate na 

voljo? 0 pomeni povsem nezadovoljen, 10 pa zelo zadovoljen.  

0. Ocena 0: Povsem nezadovoljen 

1. Ocena 1 

2. Ocena 2 

3. Ocena 3 

4. Ocena 4 

5. Ocena 5 

6. Ocena 6 

7. Ocena 7 

8. Ocena 8 

9. Ocena 9 

   10. Ocena 10: Zelo zadovoljen 

 

Mod18_05 Kako ste na splošno zadovoljni z osebnimi odnosi, ki jih imate s sorodniki, 

prijatelji, sosedi, kolegi na delovnem mestu ipd.? 0 pomeni povsem nezadovoljen, 10 

pa zelo zadovoljen.  
Upoštevajte ljudi, s katerimi preživite veliko časa, se družite, ste v stiku, so vam blizu ipd.  

0. Ocena 0: Povsem nezadovoljen 

1. Ocena 1 

2. Ocena 2 

3. Ocena 3 

4. Ocena 4 

5. Ocena 5 

6. Ocena 6 

7. Ocena 7 

8. Ocena 8 

9. Ocena 9 

   10. Ocena 10: Zelo zadovoljen 

 
 
Naslednja vprašanja se nanašajo na vaše počutje v zadnjih 4 tednih. 

 

Mod18_06 Koliko časa v zadnjih 4 tednih ste bili zelo nervozni?    

1. Ves čas 

2. Večino časa 

3. Včasih 

4. Redkokdaj 

5. Nikoli 

 

Mod18_07 Koliko časa v zadnjih 4 tednih ste se počutili na tleh ali potrto?  

1. Ves čas 

2. Večino časa 

3. Včasih 

4. Redkokdaj 

5. Nikoli 

 

Mod18_08 Koliko časa v zadnjih 4 tednih ste se počutili sproščeno in umirjeno?   

1. Ves čas 

2. Večino časa 

3. Včasih 

4. Redkokdaj 

5. Nikoli 
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Mod18_09 Koliko časa v zadnjih 4 tednih ste se počutili malodušno ali depresivno?  

1. Ves čas 

2. Večino časa 

3. Včasih 

4. Redkokdaj 

5. Nikoli 

  

Mod18_10 Koliko časa v zadnjih 4 tednih ste bili srečni?  
1. Ves čas 

2. Večino časa 

3. Včasih 

4. Redkokdaj 

5. Nikoli 

  

Mod18_11 Koliko časa v zadnjih 4 tednih ste se počutili osamljeno?  

1. Ves čas 

2. Večino časa 

3. Včasih 

4. Redkokdaj 

5. Nikoli 

 

Mod18_12 Se vam zdi, da lahko računate na materialno pomoč katerega od 

sorodnikov, prijateljev, znancev, sosedov, če bi tako pomoč potrebovali, npr. denar, 

dobrine, živila, orodje ipd.?  

Ne upoštevajte pomoči drugih članov gospodinjstva! 

1. Da 

2. Ne 

 

Mod18_13 Se vam zdi, da lahko računate na nematerialno pomoč katerega od 

sorodnikov, prijateljev, znancev, sosedov, če bi tako pomoč potrebovali, npr. pogovor 

o osebnih stvareh, pomoč pri kakšnem opravilu, pomoč ob bolezni itd.? 

Ne upoštevajte pomoči drugih članov gospodinjstva!  

1. Da 

2. Ne 

 

Mod18_14 V kolikšni meri zaupate ljudem, ki jih osebno ne poznate?  

Prosim, ocenite na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da ljudem na splošno sploh 

ne zaupate, 10 pa, da jim popolnoma zaupate. 

0. Ocena 0: Sploh ne zaupam 

1. Ocena 1 

2. Ocena 2 

3. Ocena 3 

4. Ocena 4 

5. Ocena 5 

6. Ocena 6 

7. Ocena 7 

8. Ocena 8 

9. Ocena 9 

   10. Ocena 10: Popolnoma zaupam 
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Mod18_15 Kako bi na splošno ocenili vašo vključenost v družbo? 

Prosim ocenite na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da sploh niste vključeni, 10 

pa, da ste popolnoma vključeni. 

Vključenost osebe v družbo pomeni, da ima oseba na voljo sredstva, ki ji omogočajo 

vključevanje v različne aktivnosti, ki so dostopne večini ljudem, in da tudi čuti, da jo ljudje 

sprejemajo v svojo družbo.  

Gre za vključevanje na vseh področjih življenja – družbenem, ekonomskem, družabnem, 

kulturnem ali političnem. 

0. Ocena 0: Sploh nisem vključen 

1. Ocena 1 

2. Ocena 2 

3. Ocena 3 

4. Ocena 4 

5. Ocena 5 

6. Ocena 6 

7. Ocena 7 

8. Ocena 8 

9. Ocena 9 

   10. Ocena 10: Popolnoma vključen 
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