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AD HOC MODEL 2010:  USKLAJEVANJE POKLICNEGA IN DRUŽ INSKEGA ŽIVLJENJA 
 
 
 
Letošnji ad hoc model sestavljajo vprašanja, ki se nanašajo na usklajevanje poklicnega in družinskega 
življenja. Podoben ad hoc modul, ki je imel enak naslov, smo izvedli že pred leti. 
 
Vprašanja so umeščena na konec vprašalnika; po koncu zadnjega vprašanja iz rednega dela 
vprašalnika za zadnjo osebo, za katero zbiramo podatke, sledijo vprašanja ad hoc modula, in sicer za 
vsako osebo posebej. Kot ponavadi so ta prašanja, ki bodo v vprašalniku od aprila do junija, označena 
z AH. Na dodatna vprašanja odgovarjajo osebe, stare med 15 in 64 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. 
 
 
Razlaga vprašanj: 
 
AH1: Ali živi z vami vaš oz. partnerjev otrok, ki j e mlajši od 15 let? 
Na to vprašanje lahko anketarji odgovorijo sami, če seveda razpolagajo z informacijo. To velja še 
posebej za terenske anketarje, ker že na začetku vprašalnika izvedo za razmerja med člani 
gospodinjstva. Če v gospodinjstvu živi oseba, ki še ni dopolnila 15 let, bo program ponudil spisek imen 
vseh otrok, živečih v gospodinjstvu, anketar pa naj med njimi izbere najmlajšega, saj se bo na to 
osebo nanašalo kar nekaj vprašanj v nadaljevanju vprašalnika. 
 
AH2: Ali ste ob rojstvu ____________ koristili 15. dnevni o četovski dopust?  
         Ali ste ob rojstvu ____________ koristili 3. mesečni porodniški dopust? 
 
Očetovski dopust je dopust, namenjen očetom, da bi skupaj z mamo sodeloval pri negi in varstvu 
otroka. Oče ima pravico do očetovskega dopusta v trajanju 90 koledarskih dni, pri čemer mora prvih 
15 dni dopusta koristiti do dopolnjenega šestega meseca otrokove starosti (sicer ta del očetovskega 
dopusta zapade), drugih 75 dni pa lahko izrabi najdlje do tretjega leta starosti otroka. 
 
Porodniški dopust je dopust, namenjen pripravi na porod, negi in varstvu otroka takoj po porodu ter 
zaščiti materinega zdravja ob rojstvu otroka in po njem. Pravico do porodniškega dopusta ima mati  
otroka, pod določenimi pogoji pa tudi oče otroka ali druga oseba ali eden od starih staršev otroka. 
Porodniški dopust traja 105 dni. Mati mora nastopiti porodniški dopust 28 dni pred predvidenim 
datumom poroda.  
 
Tekst vprašanja se oblikuje glede na spol osebe, za katero zbiramo podatke. Če v gospodinjstvu živi 
partnerjev otrok, za katerega anketirana oseba ni imela pravice izkorisiti očetovskega oz. 
porodniškega dopusta, izbere odgovor št. 4: Ta otrok ni vaš. 
 
AH3: Ali ste ob rojstvu _____________ vzeli vsaj me sec dni dopusta za nego in varstvo otroka, 
ki se po zakonu za čne s 3. mesecem otrokove starosti in obi čajno traja 9 mesecev? 
 
Dopust za nego in varstvo otroka je dopust, ki je namenjen nadaljnji negi in varstvu otroka in ga 
upravičenci nastopijo neposredno (takoj) po poteku porodniškega dopusta. Pravico ima eden od 
staršev otroka, oba starša, pod določenimi pogoji pa tudi druga oseba oziroma eden od starih staršev 
otroka. Dopust za nego in varstvo otroka traja praviloma 260 dni, pod posebnimi pogoji pa se lahko 
tudi podaljša.   
 
AH5. Ali ste zaradi varstva in nege____________ vsa j mesec dni delali manj kot obi čajno? 
 
Z da odgovorijo osebe, ki so z namenom, da bi skrbele za najmlajšega otroka v gospodinjstvu, vsaj 
mesec dni delale manj, kot običajno. Zmanjšanje je lahko zaradi manjšega števila opravljenih delovnih 
ur vsak dan, upošteva se pa tudi, če je npr. oseba osala doma kakšen dan, ostale dni v tednu pa je 
delala kot običajno. Pri tem ni pomembno, če je bila odsotnost plačana ali ne, trajati pa je morala vsaj 
en mesec oz. štiri tedne. 
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AH6. Ali ste zaradi varstva in nege __________ vsaj  za mesec dni vzeli nepla čani dopust ali 
prenehali z delom? 
 
Z da odgovorijo osebe, ki so od rojstva najmlajšega otroka do dneva anketiranja prenehale z delom 
(po preteku očetovskega oz. porodniškega dopusta) v trajanju neprekinjeno vsaj enega meseca, in 
sicer ne glede na to, ali je bila odostnost plačana ali ne. V vsakem primeru je odsotnost morala biti 
vezana na varstvo in nego otroka; če je nekomu delodajalec prekinil pogodbo za delo, se to ne 
upošteva.  
 
AH7. Za koliko časa ste prenehali delati? 
 
Če je bila oseba večkrat odsotna (v trajanju vsaj enega meseca), se upošteva najdaljšo odsotnost. 
 
AH8. Ali _________ hodi v vrtec, je v podaljšanem b ivanju ali pa ga/jo morda pazi varuška, ki jo 
plačujete (brezpla čno varstvo pri sorodnikih in prijateljih se ne upoš teva)?  
 
Vprašanje se nanaša na vse možne oblike varstva, ki ga je potrebno plačati; sem sodi tudi jutranje 
varstvo osnovnošolskih otrok in podaljšano bivanje, čeprav starši tega bivanja ne plačujejo 
neposredno.  
 
Ne upošteva pa se brezplačno varstvo s strani starih staršev, sorodnikov ali prijateljev; ne 
upoštevamo, če otrok npr. hodi v šolo, po šoli pa je sam doma ali ga pazi starejši brat/sestra. Prav 
tako ne upoštevamo, če na otroka pazi en od staršev, ki npr. dela doma, je brezposelen ipd. K varstvu 
prav tako ne sodi čas, ki ga otrok preživi v krožkih, športnih klubih, jezikovnih tečajih, pri tabornikih ipd. 
Referenčno obdobje je povprečni teden.  
 
Na to vprašanje naj bi enako odgovorila oba starša, zato predlagamo, da anketarji odgovor na to 
vprašanje samo glasno potrdijo, in vnesejo isti odgovor, ko sprašujejo drugega starša. 
 
AH9. Koliko ur na teden obi čajno preživi v varstvu? 
 
Upoštevati je potrebno vse oblike varstva, kamor je otrok vključen. Če je npr. otrok zjutraj eno uro v 
jutranjem varstvu, po šoli pa še tri ure ostane v podaljšanem bivanju, znese to skupaj 4 ure dnevno, 
torej 20 ur tedensko.  
Če je otrok npr. šest ur v vrtcu, potem pa ga domov odpelje in nanj brezplačno pazi babica, to pomeni, 
da otrok običajno v varstvu preživi  30 ur. 
Če je otrok npr. šest ur v vrtcu, potem pa ga domov odpelje in še tri ure pazi varuška (ki jo plačujejo), 
to pomeni, da otrok običajno v varstvu preživi  45 ur. 
 
Upošteva se čas, ki ga otrok preživi v varstvu v poprečnem tednu. Če se oblika in čas varstva med 
tedni spreminja, skušajte izračunati povprečno število ur, ki ga otrok preživi v varstvu. 
 
Na to vprašanje naj bi enako odgovorila oba starša, zato predlagamo, da anketarji odgovor na to 
vprašanje samo glasno potrdijo in vnesejo isti odgovor, ko sprašujejo drugega straša. 
 
AH11. Ali redno pazite na tega otroka / te otroke? 
 
Vprašanje se nanaša na otroke, ki živijo v istem gospodinjstvu in niso biološki otroci osebe, ki jo 
anketirate (ali njenega/njegovega partnerja). Gre torej za brate, sestre, nečake, nečakinje, vnuke, 
vnukinje, otroke, ki so v reji ipd. Zanima nas, ali osebe redno, se pravi po nekem ustaljenem urniku 
(vsak dan, vsak teden…) pazijo na otroke, vendar za to ne dobijo plačila. Z njimi se lahko igrajo, 
delajo domače naloge, grejo z njimi na igrišče, jim prebirajo knjige, skupaj gledajo televizijo ipd. 
 
AH 14. Menite, da:  
 
1. varstva otrok ni na voljo 
2. varstvo otrok je predrago 
3. varstvo otrok ni dovolj kakovostno 
4. Drugo 
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Odgovor št. 1 izberite, kadar anketirana oseba meni, da varstva, ki ga potrebujejo, ni na voljo, ni na 
voljo prostora za njegovega otroka, ali pa varstvo je na voljo, vendar je predaleč. Lahko da varstvo je 
na voljo, vendar delovni čas varstva ne ustreza potrebam anketirane osebe (npr. ni večernega 
varstva, varstva ob vikendih  ipd.).  
 
Odgovor št. 3 izberite, kadar po mennjeu anketirane osebe varstvo otrok ne dosega želenih 
standardov, npr. preveč otrok v skupini, varuhom ne zaupajo ipd. Tako odgovorijo tudi starši otrok s 
posebnimi potrebami, ki niso našli ustreznega varstva za njihovega otroka. 
 
AH15. Ali redno skrbite za osebe, starejše od 15 le t, ki potrebujejo pomo č zaradi bolezni, 
invalidnosti ali starosti?  
 
Zanima nas, ali anketirana oseba redno, po nekem ustaljenem urniku (vsak dan, vsak teden…) skrbi 
za osebo, starejšo od 15 let, ki potrebuje pomoč, vendar za to ne dobi plačila. Pri tem ni pomembno, 
ali oseba, ki potrebuje pomoč, živi v istem ali drugem gospodinstvu. Pomoč je lahko večplastna, gre 
lahko za pomoč v gospodinjstvu, pri osebni negi (oblačenje, umivanje), pri hoji, pri urejanju finančnih 
zadev ipd. 
 
AH19. Kakšen je vaš delovni čas?  
1. Imate točno določen čas prihoda in odhoda z dela 
2. Imate gibljiv delovni čas 
3. Imate dnevno določeno število ur z nekaj prilagoditvami tekom dneva 
4. Nimate nobenih formalnih omejitev glede prihoda in odhoda z dela 
5. Drugo 
 
Z odgovorom št. 1 bodo odgovorile osebe, ki imajo točno določen čas prihoda na delo in odhoda z 
delo; to velja tudi v primeru, če oseba opravlja izmensko delo in lahko sama izbira, v kateri izmeni bo 
delala (začetek in konec dela ji je vseeno določil delodajelc).  
 
Gibljiv delovni čas imajo osebe, ki nimajo točno določenega časa prihoda ali odhoda, ampak lahko 
pridejo/zapustijo delovno mesto v določenem časovnem okvirju, npr. imajo določen prihod med 7. in 9. 
zjutraj, odhod med 15. in 17. popoldne. Kakšen dan lahko tako opravijo manj delovnih ur, kot je 
zapisano v pogodbi, kakšen pa lahko delajo kakšno uro več, je pa seštevek ur v daljšem časovnem 
obdobju približno enak tistemu, kot sta ga s pogodbo sklenila delojemalec in delodajalec. 
 
Dnevno določeno število ur z nekaj prilagoditvami tekom dneva imajo osebe, ki imajo sicer točno 
določen čas prihoda na delo in z dela, vendar imajo zaradi osebnih potreb oz. želja delno zamaknjen 
delovni čas, tako da npr. delajo namesto od 7h -15h, od 6h -14h.  
 
AH21. Ali lahko pridete oz. zapustite delo vsaj 1 u ro prej oz. kasneje zaradi družinskih 
obveznosti?  
 
Zanima nas fleksibilnost delovnega mesta; gre za uro dela, ki jo lahko delojemalci kasneje 
nadoknadijo ali pa tudi ne – lahko gre za dogovor, da je ura izostanka z dela sprejemljiva, če je delo 
opravljeno. 
 
 
AH22. Ali lahko vzamete kakšen prost dan zaradi dru žinskih obveznosti (dopust in bolniška se 
ne upoštevata)? 
 
Pri tem vprašanju nas zanima fleksibilnost delovnega mesta anketirane osebe. Zanima nas, če je 
oseba lahko odsotna z dela zaradi družinskih obveznosti ali ne. Dan, ko je oseba ostala doma, lahko 
oseba nadomesti z dodatnim delom, gre pa lahko tudi samo za količino opravljenega dela - če je delo 
opravljeno, osebi ni potrebno nadomeščati ur. 
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VPRAŠALNIK: VSTOP USKLAJEVANJE POKLICNEGA IN DRUŽIN SKEGA ŽIVLJENJA 
 
 
 
            
 
 VPRAŠANJE  PRESKOK 
AH1 Ali živi z v ami vaš oz. partnerjev otrok, ki je mlajši od 15 let ?  
1. Da  
2. Ne  
AH1.A Ime najmlajšega otroka :   
 - prepis imen in letnic rojstva otrok v gospodinjstvu  
AH2 
 

Tekst 1: filte r: 1.8=1: Ali ste ob rojstvu ____________ koristili 15. dnevn i 
očetovski dopust?  
 
Tekst 2: filter: 1.8=: Ali ste ob rojstvu _________ __ koristili 3. mese čni 
porodniški dopust?  

 

1. Da  
2. Ne  
3. Še vedno ste na dopustu  
4. Ta otrok ni vaš  
AH3 
 

Ali ste  ob rojstvu _____________ vzeli vsaj mesec dni dopus ta za nego 
in varstvo otroka, ki se po zakonu za čne s 3. mesecem otrokove starosti 
in obi čajno traja 9 mesecev? 

 

1. Da  
2. Ne  
AH4 
 

Koliko časa je trajal?   

1. 3 mesece ali manj  
2. 4 do 6 mesecev  
3. 7 do 12 mesecev  
4.  Več kot leto dni  
5. Še vedno ste na dopustu  
AH5 
 

Ali ste zaradi varstva in nege____________ vsaj mes ec dni delali manj 
kot obi čajno? 

 

1. Da  
2. Ne  
3. Še vedno ste na dopustu  
AH6 
 

Ali ste zaradi varstva in nege __________ v saj za mesec dni vzeli 
neplačani dopust ali prenehali z delom? 

 

1. Da  
2. Ne  
AH7 
 

Za koliko časa ste prenehali delati?   

1. 3 mesece ali manj  
2. 4 do 6 mesecev  
3. 7 do 12 mesecev  
4.  Več kot leto dni  
5. Niste se še vrnili na delo  
AH8 
 

Ali ___ ______ hodi v vrtec, je v podaljšanem bivanju ali p a ga/jo  morda 
pazi varuška, ki jo pla čujete (brezpla čno varstvo pri sorodnikih in 
prijateljih se ne upošteva)? 

 

1.  Da  
2.  Ne  
DK, RF  AH10 
AH9 
 

Koliko ur na teden obi čajno preživi v varstvu?   

1. Do 10 ur  
2. 10 – 19 ur  
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3. 20 – 29 ur  
4. 30 – 39 ur  
5. 40 ur ali več  
AH10 
 

Tekst 1: filter: AH1=1: Ali živi v vašem gospodinjs tvu še kak otrok, 
mlajši od 15 let, ki ni vaš ali partnerjev, npr. ne čak, vnuk, brat, sestra, 
otrok v reji ipd.? 
 
Tekst 2: filter: AH1=2 Ali živi v vašem gospodinjst vu kak otrok, mlajši od 
15 let npr. ne čak, vnuk, brat, sestra, otrok v reji ipd.? 

 

1. Da  
2. Ne  
AH11 
 

Ali redno pazite na tega otroka / te otroke?   

1. Da  
2. Ne  
AH12 
1 

Ali morda ne delate, ker ni na voljo us treznega varstva otrok ali pa je 
predrago? 

 

1. Da  
2. Ne  
AH13 
 

Ali delate s krajšim delovnim časom od polnega, ker ni na voljo 
ustreznega varstva otrok ali pa je predrago? 

 

1. Da  
2. Ne  
AH14 
 

Menite, da:  
 

 

1. varstva otrok ni na voljo  
2. varstvo otrok je predrago  
3. varstvo otrok ni dovolj kakovostno  
4. drugo  
AH15 
 

Ali redno skrbite za osebe, starejše od 15 let, ki potrebujejo pomo č 
zaradi bolezni, invalidnosti ali starosti? 

 

1. Da  
2. Ne  
AH16 
 

Morda ne delate, ker ni na voljo ustreznih  storitev oskrbe za odrasle, ki 
potrebujejo pomo č, ali pa so predrage? 

 

1. Da  
2. Ne  
AH17 
 

Ali morda zato delate z delovnim časom, krajšim od polnega?   

1. Da  
2. Ne  
AH18 
 

Menite, da:  
 

 

1. storitev oskrbe ni na voljo  
2. so razpoložljive storitve oskrbe predrage  
3. razpoložljive storitve oskrbe niso dovolj kakovostne  
4. drugo  
AH19 
 

Kakšen je vaš delovni čas?  

1.  Imate točno določen čas prihoda in odhoda z dela  
2. Imate gibljiv delovni čas  
3. Imate dnevno določeno število ur z nekaj prilagoditvami tekom dneva  
4. Nimate nobenih formalnih omejitev glede prihoda in odhoda z dela  
5.  Drugo  
AH20 
 

Kdo vam dolo ča delovni čas?   

1.  Sami  
2. Delodajalec  
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AH21 
 

Ali lahko pridete oz. zapustite delo vsaj 1 uro pre j oz. kasneje zaradi 
družinskih obveznosti? 

 

1. Načeloma lahko  
2. Samo izjemoma  
3. Ne  
AH22 
 

Ali lahko vzamete kakšen prost dan zaradi družinski h obveznosti 
(dopust in bolniška se ne upoštevata)? 

 

1. Načeloma lahko  
2. Samo izjemoma  
3. Ne  

 
 

 


