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AD HOC MODUL 2010: USKLAJEVANJE POKLICNEGA IN DRUŽI NSKEGA ŽIVLJENJA 
 
 
Uvodni tekst: 
Prosimo vas, če lahko odgovorite še na nekaj vprašanj, povezanih z usklajevanjem 
poklicnega in družinskega življenja. 
            
Filter: starost 15-64 
 
 VPRAŠANJE  PRESKOK 
Filter V gospodinjstvu živi oseba, mlajša od 15 let  
AH1 Ali živi z vami vaš oz. partnerjev otrok, ki je mlajši od 15 let?   
1. Da  
2. Ne  
DK, RF Neodgovor ni dovoljen  
Filter AH1=1  
AH1.A Ime najmlajšega otroka :   
 - prepis imen in letnic rojstva otrok v gospodinjstvu  
Filter AH1=1 in 1.9.c najmlajšega otroka >2001  
AH2 
Filter 
na 205, 
206  

Tekst 1: filter: 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  
DK, RF  AH8 
Filter AH2=1 ali 2  
AH3 
207 

Ali ste ob rojstvu _____________ vzeli vsaj mesec dni dopusta 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  
DK, RF  AH5 
Filter AH3=1  
AH4 
207 

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  
Filter AH1=1 in 1.9.c najmlajšega otroka >2001  
AH5 
205 

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  
Filter AH1=1 in 1.9.c najmlajšega otroka >2001  
AH6 
206 

Ali ste zaradi va rstva in nege __________ vsaj za mesec dni vzeli 
neplačani dopust ali prenehali z delom? 

 

1. Da  
2. Ne  
DK, RF  AH8 
Filter AH6=1  
AH7 Za koliko časa ste prenehali delati?   
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206 
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  
Filter AH1=1 in starost 15 - 64  
AH8 
198 

Ali _________ hodi v vrtec, je v podaljšanem bivanj u ali pa 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 
Filter AH8=1   
AH9 
198 

Koliko ur na teden obi čajno preživi v varstvu?   

1. Do 10 ur  
2. 10 – 19 ur  
3. 20 – 29 ur  
4. 30 – 39 ur  
5. 40 ur ali več  
Filter   
AH10 
197 

Tekst 1: filter: AH1=1: Ali živi v vašem gospodin jstvu 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  
DK, RF Neodgovor ni dovoljen  
Filter AH10=1  
AH11 
197 

Ali redno pazite na tega otroka / te otroke?   

1. Da  
2. Ne  
Filter 5.1=-2 in (9.3 ≠ 8 or 10) in (AH11=1 ali AH1=1)  
AH12 
199 

Ali morda ne delate, ker ni na voljo ustreznega var stva otro k ali pa je 
predrago? 

 

1. Da  
2. Ne  
DK, RF  AH15 
Filter 5.1=2 in (5.3 ≠ 6 or 8) in (AH11=1 ali AH1=1)  
AH13 
199 

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

 

1. Da  
2. Ne  
DK, RF  AH15 
Filter (5.3=6 ali 8 in 5.4=1) ali (9.3=8 ali 10 in 9.4=1) ali AH12=1 ali AH13=1  
AH14 
200 

Tekst 1, filter:  5.3= 6 ali 8: Rekli ste, da delate z delovnim časom, krajšim 
od polnega, ker skrbite za otroka. Menite, da: 
Tekst 2, filter: Rekli ste, da ne iš čete dela, ker skrbite za otroka. Menite, 
da:  
Tekst 3, filter: AH12=1 ali AH13= 1: 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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Filter Starost 15 - 64  
AH15 
197 

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

 

1. Da  
2. Ne  
Filter 5.1=-2 in (9.3 ≠ 9 or 10) in AH15=1   
AH16 
199 

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

 

1. Da  
2. Ne  
DK, RF  AH19 
Filter 5.1=2 in (5.3 ≠ 7 or 8) in AH15=1  
AH17 
199 

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

1. Da  
2. Ne  
DK, RF  AH19 
Filter (5.3=7 ali 8 in 5.4=1) ali (9.3=9 ali 10 in 9.4=1) ali AH16=1 ali AH17=1  
AH18 
201 

Tekst 1, filter:  5.3= 7 ali 8: Rekli ste, da delat e z delovnim časom, 
krajšim od polnega, ker skrbite za odraslega. Menit e, da: 
Tekst 2, filter: 9.3= 9 ali 10: Rekli ste, da ne iš čete dela, ker skrbite za 
odraslega. Menite, da:  
Tekst 3, filter AH16=1 ali AH17= 1: Menite, da:  

 

1. storitev oskrbe ni na voljo  
2. so razpoložljive storitve oskrbe predrage  
3. razpoložljive storitve oskrbe niso dovolj kakovostne  
4. drugo  
Filter 4.1>0 and <5 ali >9 in <14  
AH19 
202 

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  
DK, RF  AH21 
Filter AH19=2  
AH20 
202 

Kdo vam dolo ča delovni čas?   

1.  Sami  
2. Delodajalec  
Filter AH19=1 ali 3 ali 5 ali (AH19=2 in AH20=2)  
AH21 
203 

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

 

1. Načeloma lahko  
2. Samo izjemoma  
3. Ne  
Filter 4.1>0 in <5 ali >9 in <14  
AH22 
204 

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

 

1. Načeloma lahko  
2. Samo izjemoma  
3. Ne  

 
 
 

- Kontrola: AH1 =1 ali AH2 = 1, drugače opozorilo: V vašem gospodinjstvu živi oseba, mlajša 
od 15 let. 
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- Filter na AH6 bi moral biti AH1=1 in ta otrok mlajši od 8 let. Spraševali bomo vse, sfiltirali 
bomo na koncu, ki bomo imeli zadnjo – popravljeno verzijo razmerij v gospodinjstvu. 
 
- avtomatski izračun: če je (5.3=7 ali 8) ali  (9.3=9 ali 10), naj bo AH15=1 
 
 
 


