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AD HOC MODEL 2008:  MIGRANTI NA TRGU DELA 

 
 
 
 
Letošnji ad hoc model sestavljajo vprašanja, ki se nanašajo na vključevanje 
migrantov in njihovih potomcev na slovenski trg dela. Vprašanj je sedem, in kot 
ponavadi, so dodatna vprašanja, ki bodo v vprašalnik vključena od aprila do 
junija, označena z AH.  Vmeščena so na začetek vprašalnika, in sicer smiselno 
med demografska vprašanja, zato se tudi logično povezujejo v zaključeno celoto.   
Na vprašanja letošnjega ad hoc modela odgovarjajo vse osebe, stare med 15 in 
74 leti. 
 
Nekatera vprašanja ne potrebujejo dodatnih pojasnil, zato so opisana samo tista, 
za katere menimo, da potrebujejo dodatno razlago. Za vsa dodatna pojasnila 
sem vam na voljo na tel. št. 01 2340 830 oz. po e-mailu: irena.svetin@gov.si. 
 
 
 
 
AH3 Koliko let vse skupaj živite v Sloveniji?  

 
Upošteva se skupno število let, ki jih je anketirana oseba preživela v Sloveniji. 
Primer: Če je oseba živela v Sloveniji pet let, potem pa se odselila iz Slovenije, 
zdaj pa že tri leta ponovno živi nekje na območju Slovenije, je odgovor na to 
vprašanje ‘8’. 
 
 
AH4 Je bil vaš o če rojen v Sloveniji?  
1. Da 
2. Ne 
AH5 V kateri državi je bil rojen?  
  
AH6 Je bila vaša mama rojena v Sloveniji?  
1. Da 
2. Ne 
AH7 V kateri  državi je bila rojena?  

 
Pri vprašanjih, ki se nanašajo na državo rojstva (anketirane osebe, očeta in 
matere), se upoštevajo države, ki veljajo danes. Primer: če se je nekdo rodil leta 
1940 v Ljubljani, je država rojstva Slovenija. 
V primerih posvojitve, se za državo staršev šteje država rojstva posvojiteljev in 
ne bioloških staršev.  
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Št. vprašanja  Vprašanje  
1.1. Ali bo oseba odgovarja sama? 
1.  Da 
2.  Ne 
1.2. Priimki članov gospodinjstva 
1.3. Imena članov gospodinjstva 
1.4. Razmerja med člani gospodinjstva: 
1. njegov partner (zakonski ali zunajzakonski) 
2. otrok (njegov ali partnerjev) 
3. starejši sorodnik (oče, mati, tast, tašča,) 
4. drug sorodnik (brat, sestra, vnuk, vnukinja, dedek, babica) 
5. drugo (snaha, zet) 
6. sam je nosilec gospodinjstva 
1.5. Njegov/njen partner (zakonski ali zunajzakonski) je: 
1.6. Njegov/njen oče je: 
1.7. Njegova/njena mama je: 
1.8. Spol: 
1. moški           
2. ženski 
1.9.A. Dan rojstva    
1.9.B. Mesec rojstva 
1.9.C. Leto rojstva 
1.10. Ali imate slovensko državljanstvo? 
1. Da 
2. Ne 
AH1 Ga imate od rojstva oz. od osamosvojitve Slovenije?  
1. Da 
2. Ne 
AH2 Katerega leta ste ga pridobili?  
1.11. Državljanstvo katere države imate?  
1.12. Ali ste bili rojeni v Sloveniji? 
1. Da 
2. Ne 
1.13. V kateri državi ste bili rojeni? šifrant! 
1.14. Katerega leta ste se priselili v Slovenijo? 
AH3 Koliko let vse skupaj živite v Sloveniji?  
1.15. Iz katere države ste se preselili? šifrant! 
AH4 Je bil vaš o če rojen v Sloveniji?  
1. Da 
2. Ne 
AH5 V kateri državi je bil rojen?  
AH6 Je bila vaša mama rojena v  Sloveniji?  
1. Da 
2. Ne 
AH7 V kateri državi je bila rojena?  
 

 


