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AD HOC MODEL 2009:  VSTOP MLADIH NA TRG DELA 
 
 
 
 
Letošnji ad hoc model sestavljajo vprašanja, ki se nanašajo na vstop mladih na 
trg dela. Glede na smernice, ki je sprejela EU, naj bi se mladim omogočilo lažji 
dostop do zaposlitve, lažji prehod od izobraževanja k delu, vključno s kariernim 
svetovanjem, pomočjo pri zaključevanju šolanja, dostopom do ustreznega 
usposabljanja in pripravništva. Letošnji ad hoc modul je torej namenjen 
spremljanju tega procesa. 
Vprašanja, ki se nanašajo na ad hoc modul, in ki bodo v vprašalnik vključena od 
aprila do junija, so tako kot vsako leto označena z AH.  Vmeščena so na začetek 
vprašalnika, in sicer nekaj jih je med domografskimi, večina pa med vprašanji, ki 
se nanašajo na izobrazbo in izobraževanje.  
Na vprašanja letošnjega ad hoc modela odgovarjajo vse osebe, stare med 15 in 
34 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 ali po e-mailu: irena.svetin@gov.si. 
 
 
AH1 Se je vaš oče rodil v Sloveniji? 
1. Da 
2. Ne 
AH1A V kateri državi se je rodil?   

 
AH3 Se je vaša mama rodila v Sloveniji? 
1. Da 
2. Ne 
AH3A V kateri državi se je rodila?  

 
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. Če je anketirana oseba večino časa odraščala z nebiološkimi 
starši, npr. starimi starši, se vpiše državo rojstva starih staršev. 
Če anketirana oseba živi gospodinjstvu s starši, ste ta podatek že pridobili in ga 
lahko samo prepišete. 
Državo izberete iz v program vgrajenega šifranta, in sicer tako, da vpišete prve 
tri črke države. 
 
 
AH2 Je imel (vaš oče) ob rojstvu slovensko državljanstvo? 
1. Da 
2. Ne 
AH2A Katero državljanstvo je imel? 

 
AH4 Je imela (vaša mama) ob rojstvu slovensko državljanstvo? 
1. Da 
2. Ne 
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AH4A Katero državljanstvo je imela?  
 
Navodila za to vprašanje so enaka kot za vprašanje iz rednega dela vprašalnika: 
‘Državljanstvo katere države imate?’, torej:  
upoštevati je treba ozemlje sedanje države Slovenije, čeprav je bila večina oseb, 
ki jim boste zastavili to vprašanje, rojena v Jugoslaviji.  
Osebe, ko so bile rojene npr. v Postojni, ki je bila nekaj časa pod Italijo, se 
štejejo, da so bile rojene v Sloveniji. Isto velja za osebe, rojene na ozemlju 
Slovenije, ko je bila še jugoslovanska republika.  
Anketar ustrezno državljanstvo izbere iz šifranta, ki je vgrajen v program za 
anketiranje. 
 
AH6A Ste bili v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH vpisani v kakšen program za pridobitev  

javnoveljavne izobrazbe, tudi če končujete diplomsko, magistrsko nalogo,  
doktorat, ste vpisani v maturitetni, poklicni tečaj ipd. 

1. Da 
2. Ne 

 
Vprašanje se nanaša na predhodno vprašanje iz rednega dela: 2.4. ‘Ali ste v 
zadnjih ŠTIRIH TEDNIH obiskovali še kakšno šolo?’ Nekateri namreč ne pomislijo, 
da so vključeni v izobraževalni proces, še posebej tisti, ki npr. imajo redno 
zaposlitev, poleg tega pa še delajo magisterij. S tem vprašanjem želimo 
opozoriti, da so tudi osebe, ki so redno zaposlene in študirajo, še vedno v 
izobraževalnem procesu, ki pa je bil vmes lahko prekinjen (npr. nekdo je končal 
univeritetno izobrazbo maja 2006, jeseni 2007 pa se je vpisal na magistrski 
študij, ki ga opravlja ob delu). 
 
 
AH6 Kako je potekalo vaše poklicno izobraževanje: 
1. Večinoma v šoli 
2. Šlo je za kombinacijo šole in prakse oz. dela 
3. Večinoma na praksi oz. na delovnem mestu 
4. Ne vem, se ne morem opredeliti  

 
Vprašanje zastavimo samo tistim, ki so končali eno od poklicnih šol.  
• Večinoma v šoli se nanaša na tiste izobraževalne programe, ki v vsaj 75 % 

potekajo v šoli, ostalo pa na praksi, na delovnem mestu. 
• Kombinacija šole in prakse: manj kot 75% izobraževalnega programa poteka 

v šoli oz. na praksi, delovnem mestu.  
• Večinoma na praksi oz. na delovnem mestu: vsaj 75 % izobraževalnega 

programa poteka izven šole, se pravi na praksi oz. na delovnem mestu (npr. 
avtomehanik v delavnici), približno 25 % izobraževanja pa poteka v šoli. 

 
 
AH7 Ste po doseženi stopnji izobrazbi obiskovali še kakšno šolo? 
1. Da 
2. Ne 
AH8 Katerega leta oz. koliko ste bili stari, ko ste prenehali s šolanjem? 
AH9 Katerega meseca je bilo to? 

 
Na to vprašanje odgovarjajo tisti, ki so rekli, da v zadnjih štirih tednih niso 
obiskovali nobene šole. Zanima nas, ali se je oseba po tistem, ko je dosegla 
trenutno stopnjo izobrazbe, še kaj izobraževala, in sicer ne glede na to, ali je 
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izobraževanje zaključila uspešno ali neuspešno in ne glede na to, ali z 
izobraževanjem namerava še nadaljevati. Za take osebe nas zanima še kdaj so 
zaključili s šolanjem.  
Primer:  
• Nekdo s končano univerzitetno izobrazbo je po diplomi obiskoval in uspešno 

zaključil srednjo kuharsko šolo 
• Nekdo s končano univerzitetno izobrazbo se je po diplomi vpisal v podiplomski 

študij, ki pa ga ni končal, niti ni znano, ali bo še nadaljeval s študijem ali ne. 
 
AH12 Ste med šolanjem, študijem oz. prekinitivjo študija kaj delali za plačilo  

ali dobiček? 
1. Da 
2. Ne 

 
Upošteva se vsako delo, če je oseba seveda delala za plačilo oz. dobiček – sem 
sodi tudi delo preko študentskega servisa, preko pogodbe, za neposredno plačilo 
ipd.  
 
AH13 Ste delali vsaj 150 ur oz. vse skupaj vsaj mesec dni na leto? 
1. Da 
2. Ne 

 
Z ’da’ odgovorijo tisti, ki so v povprečju delali vsaj en mesec na leto, kar pomeni, 
da so lahko delali vsaj 4 tedne s polnim delovnim časom, 8 tednov s polovičnim 
delovnim časom ali 150 ur, pri čemer velja samo delo, ki so ga opravili v kosu, 
ne upošteva se namreč seštevka (če je nekdo delal po en teden 4 leta).  
 
AH14 Je bilo to delo del izobraževalnega programa, npr. obvezna praksa? 
1. Da 
2. Ne 

 
Gre samo za izobraževalni proces, ki je namenjen pridobitvi višje izobrazbe. 
Mladi raziskovalci, ki delajo doktorat, ne sodijo sem, ker mladi raziskovalec je 
status in oseba s takim stausom ima status zaposlene osebe. 
 
 
AH17 Ali ste po (uspešnem ali neuspešnem) zaključku formalnega izobraževanja  

opravljali kakšno delo za plačilo ali dobiček, ki je trajalo vsaj 3 mesece? 
1. Da 
2. Ne 

 
Upošteva se samo delo, ki ga je anketirana oseba opravljala za plačilo ali dobiček 
in ki je trajalo vsaj tri mesece. Sem sodi tudi delo preko študentskega servisa, 
preko pogodbe, za neposredno plačilo ipd.  
 
AH20 Koliko mesecev ste ga opravljali? 

 
Vpišati je treba število mesecev – namanjše možno število je 3.   
 
AH21 Kako ste našli to delo? 
1. Prek izobraževalne ustanove 
2. Prek zavoda za zaposlovanje 
3. Prek oglasov v tisku ali na internetu 
4. Neposredno ste vprašali delodajalca 
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5. Prek družine, prijateljev 
6. Na podlagi delovnih izkušenj pri istem delodajalcu (počitniško delo, praksa…)  
7. Ustanovili ste svojo podjetje, obrt 
8. Na študentskem servisu 
9. Drugo 

 
Izbrati je možno samo en odgovor, in sicer tistega, ki je po mnenju anketirane 
osebe najbolj pripomogel, da je oseba dobila delo.  
 
• Prek izobraževalne ustanove pomeni, da je nekdo dobil delo na pobudo šole, 

fakultete, npr. da je kot mladi raziskovalec ostal na fakulteti. 
• Prek zavoda za zaposlovanje pomeni, da je bila anketirana oseba seznanjena 

s prostim delovnim mestom posredno ali neposredno prek zavoda za 
zaposlovanje – lahko jo je o tem obvestil svetovalec za zaposlitev ali pa je 
bilo prosto delovno mesto objavljeno na internetu, v časopisu, na tabli pred 
zavodom… 

 
AH22 Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? 

Opišite delo, ki ste ga opravljali. 
 
Vprašanje je enako kot v rednem delu vprašalnika. Odgovor na vprašanje mora 
vsebovati naziv delovnega mesta in obvezno tudi konkreten opis dela oz. nalog, 
ki jih je oseba opravljala. Tudi če je naziv delovnega mesta zelo podoben 
konkretnemu opisu dela, vpišite oboje. Vprašanje se nanaša izključno na delo, ki 
ga oseba opravlja, in ne na šolsko ali strokovno izobrazbo. 
Za korektno razvrščanje oseb glede na dejavnost in poklic so bistveni naslednji 
vsebinski elementi: 
• natančen in jasen opis (storitve, proizvoda, dela); 
• opredelitev načina dela (ročno, v majhnih serijah ali industrijska proizvodnja); 
• opredelitev materiala, ki ga pri delu uporabljajo (les, plastika, kovina, tkanina 

...); 
• opredelitev faze delovnega procesa (pridelava, proizvodnja, obdelava, 

posredništvo, prodaja na debelo, prodaja na drobno, osebna storitev...). 
 
AH23 Pri tem delu ste bili: 
1. Zaposleni (v podjetju, organizaciji, pri samozaposleni osebi, kmetu…) 
2. Samozposleni 
3. Kmet 
4. Pomagali ste na doma na kmetiji, v domačem podjetju 
5. Delali ste po pogodbi 
6. Delali ste za neposredno plačilo 
7. Delali ste prek študentskega servisa 
8. Delali ste preko javnih del 

 
Anketar vpiše kodo zaposlitvenega statusa osebe, ki ga je ta imela pri delu za 
plačilo, dobiček ali družinsko blaginjo. Veljajo enaka pravila kot v rednem delu 
vprašalnika, in sicer:  
 
• Zaposleni (v podjetju, organizaciji, pri samozaposleni osebi, kmetu…) sem 

sodijo osebe, ki so za nedoločen ali določen čas zaposlene v podjetjih, 
družbah ali organizacijah (javna uprava, šolstvo, zdravstvo ipd.), zaposlene 
osebe pri samostojnem podjetniku posamezniku, kmetu ali pri osebi, ki dela v 
svobodnem poklicu. 
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• Samozaposleni: sodijo družbeniki v različnih oblikah gospodarskih družb 
(d.n.o., d.o.o., d.d.), obrtniki, osebe v svobodnem poklicu (odvetniki, notarji, 
samostojni kulturni delavci, raziskovalci, detektivi itd.) 

• kmet: sem sodijo osebe, ki se pretežno ukvarjajo s kmetijstvom in si s tem 
tudi pridobivajo sredstva za življenje 

• Pomagali ste na doma na kmetiji, v domačem podjetju (niste prejemali stalne 
plače): sem sodijo t.i. pomagajoči družinski člani, ki so vključeni v 
pridobivanje dobrin ali opravljanje storitev pri drugem članu gospodinjstva, ki 
se ukvarja s pridobitno dejavnostjo, vendar za svoje delo ne prejemajo 
rednega plačila. Da se nekdo opredeli kot pomagajoči družinski član, mora biti 
član istega gospodinjstva kot je oseba, ki se ukvarja s pridobitno dejavnostjo. 
Pri nas pomagajoči družinski člani največkrat pomagajo na domači kmetiji. 
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VPRAŠALNIK: VSTOP MLADIH NA TRG DELA 
 
 
 
 

Nova št. 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 
1.11. Državljanstvo katere države imate? šifrant! 
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? 
1.15. Iz katere države ste se preselili? šifrant! 
AH1 Se je vaš oče rodil v Sloveniji? 
1. Da 
2. Ne 
AH1A V kateri državi se je rodil?   
AH2 Je imel ob rojstvu slovensko državljanstvo? 
1. Da 
2. Ne 
AH2A Katero državljanstvo je imel? 
AH3 Se je vaša mama rodila v Sloveniji? 
1. Da 
2. Ne 
AH3A V kateri državi se je rodila?  
AH4 Je imela ob rojstvu slovensko državljanstvo? 
1. Da 
2. Ne 
AH4A Katero državljanstvo je imela?  
1.16. Ali imate na tem naslovu: 
1. stalno prebivališče 
2. začasno prebivališče 
3.  na tem naslovu niste prijavljeni 
1.17. Kakšen je vaš zakonski stan? 
1. Samski 
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2. Poročen 
3. Vdovec 
4. Razvezan 
5. Zunajzakonska skupnost 
2.1. Vaša dosežena izobrazba je: 
1. ste brez šolske izobrazbe oz. imate nepopolno osnovno izobrazbo (1-3 oz. 1-5 

razredov) 
2. nepopolna osnovna izobrazba (4-7 oz. 6-8 razredov) 
3. osnovna izobrazba 
4. nižja ali srednja poklicna izobrazba             
5. srednja strokovna izobrazba 
6. srednja splošna izobrazba 
7. višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba 
8. visoka strokovna izobrazba 
9. visoka univerzitetna izobrazba  
10. specializacija 
11. magisterij 
12. doktorat 
2.2 Kaj ste po izobrazbi (smer in šola, ki ste jo končali)? 
2.3. Katerega leta ste dosegli sedanjo stopnjo izobrazbe? 
AH5 Katerega meseca? 
AH6 Kako je potekalo vaše poklicno izobraževanje: 
1. Večinoma v šoli 
2. Šlo je za kombinacijo šole in prakse oz. dela 
3. Večinoma na praksi oz. na delovnem mestu 
4. Ne vem, se ne morem opredeliti  
2.4. Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH obiskovali  še kakšno šolo? 
1. Da 
2. Ne 
3. Ne, ker so bile počitnice 
AH6A Ste bili v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH vpisani v kakšen program za pridobitev 

javnoveljavne izobrazbe, tudi če končujete diplomsko, magistrsko nalogo, 
doktorat, ste vpisani v maturitetni, poklicni tečaj ipd. 

1. Da 
2. Ne 
2.5. Katero stopnjo izobrazbe boste pridobili?  
1. Osnovno izobrazbo 
2. Nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo 
3. Srednjo strokovno izobrazbo 
4. Srednjo splošno izobrazbo 
5. Višjo strokovno izobrazbo 
6.  Visoko strokovno izobrazbo 
7. Visoko univerzitetno izobrazbo 
8. Specializacijo 
9. Magisterij 
10. Doktorat 
AH7 Ste po doseženi stopnji izobrazbe obiskovali še kakšno šolo? 
1. Da 
2. Ne 
AH8 Katerega leta oz. Koliko ste bili stari, ko ste prenehali s šolanjem? 
AH9 Katerega meseca je bilo to? 
2.6. Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH obiskovali še kake tečaje, (tudi šiviljski, 

kuharski, športni…tečaji), krožke,seminarje, inštrukcije, avtošolo, verouk…? 
1. Da 
2. Ne 
2.7. Koliko ur ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH porabili za to učno dejavnost? 
2.8. Tečaj, seminar ste obiskovali zaradi: 
1. potreb dela 
2. osebnega razvoja, interesa 
2.9. To izobraževanje je potekalo: 
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1. samo med delovnim časom 
2. večinoma med delovnim časom 
3. samo zunaj delovnega časa 
4. večinoma zunaj delovnega časa 
5. v tem času nisem bil zaposlen 
2.10 Kdo je denarno podprl udeležbo v tej učni aktivnosti? 
1. Vi sami oz. družina 
2. Delodajalec 
3. Učna aktivnost je bila brezplačna 
4. Drugo 
2.11 Kaj je bil glavni razlog, da  se niste udeležili nobene učne dejavnosti?     
1. Pomanjkanje časa 
2. Prevelika zaposlenost na delovnem mestu 
3. V kraju, kjer živite, ni bilo ponudbe,  drug kraj je predaleč 
4. Družinske obveznosti 
5. Predrago izobraževanje/pomanjkanje denarja 
6. Zdravstveni razlogi 
7. Ni interesa (tudi starost) 
8. Drugo 
AH10 Katero stopnjo izobrazbe je dosegel vaš oče? 
1. Osnovno šolo ali manj 
2. Srednjo šolo 
3.  Višjo šolo ali več 
AH11 Katero stopnjo izobrazbe je dosegla vaša mama? 
1. Osnovno šolo ali manj 
2. Srednjo šolo 
3.  Višjo šolo ali več 
AH12 Ste med šolanjem, študijem oz. prekinitivjo študija kaj delali za plačilo ali 

dobiček? 
1. Da 
2. Ne 
AH13 Ste delali vsaj 150 ur oz. vse skupaj vsaj mesec dni na leto? 
1. Da 
2. Ne 
AH14 Je bilo to delo del izobraževalnega programa, npr. obvezna praksa? 
1. Da 
2. Ne 
AH15 Je bilo to delo preko študentskega servisa, redno, pogodbeno delo oz. za 

neposredno plačilo? 
1. Da 
2. Ne 
AH16 Ste to delo opravljali:  
1. med študijem 
2. med prekinitvijo študija, ki je trajala vsaj eno leto 
3. med študijem in med prekinitvijo študija, ki je trajala vsaj eno leto 
AH17 Ali ste po prenehanju formalnega izobraževanja opravljali kakšno delo za 

plačilo ali dobiček, ki je trajalo vsaj 3 mesece? 
1. Da 
2. Ne 
AH18 Ali mogoče to delo še vedno opravljate? 
1. Da 
2. Ne 
AH19 Katerega leta ste začeli opravljati to delo? 
AH19A Katerega meseca? 
AH20 Koliko mesecev ste ga opravljali? 
AH21 Kako ste našli to delo? 
1. Prek izobraževalne ustanove 
2. Prek zavoda za zaposlovanje 
3. Prek oglasov v tisku ali na internetu 
4. Neposredno ste vprašali delodajalca 
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5. Prek družine, prijateljev 
6. Na podlagi delovnih izkušenj pri istem delodajalcu (počitniško delo, praksa…)  
7. Ustanovili ste svojo podjetje, obrt 
8. Na študentskem servisu 
9. Drugo 
AH22 Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? 

Opišite delo, ki ste ga opravljali. 
AH23 Pri tem delu ste bili: 
1. Zaposleni (v podjetju, organizaciji, pri samozaposleni osebi, kmetu…) 
2. Samozposleni 
3. Kmet 
4. Pomagali ste na doma na kmetiji, v domačem podjetju 
5. Delali ste po pogodbi 
6. Delali ste za neposredno plačilo 
7. Delali ste prek študentskega servisa 
8. Delali ste preko javnih del 
AH24 Ste imeli delo za: 
1. nedoločen 
2. določen čas 
AH25 Šlo je za delo: 
1. s polnim delovnim časom 
2. z delovnim časom, krajšim od polnega 
AH26 Kaj je veljalo za vas po zadnjem prenehanju formalnega izobraževanja in 

pred začetkom prve zaposlitve, ki je trajala vsaj 3 mesece? 
1. Imeli ste zaposlitev krajšo od 3 mesecev 
2. Bili ste na služenju vojaškega roka 
3. Drugo 
AH27 Ste mogoče aktivno iskali delo? 
1. Da 
2. Ne 
AH28 Kako to, da niste aktivno iskali dela? Je bilo zaradi: 
1. družinskih obveznosti 
2. obiskovanja neformalnega izobraževanja 
3. prostovoljnega dela 
4. zdravstvenih težav 
5. drugih razlogov 

 


