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I. UVOD 

 
 
Z Anketo o delovni sili merimo stanje na slovenskem trgu dela že dobrih deset 
let. Kot je znano, Anketa o delovni sili ni edini inštrument, s katerim preštevamo 
osebe, ki se kakor koli pojavljajo na trgu dela; zelo pomembni vir podatkov je 
tudi Zavod za zaposlovanje in pa raziskave, ki se ukvarjajo z delovno aktivnim 
prebivalstvom. Največja prednost podatkov, ki jih dobimo z anketo, je 
mednarodna primerljivost, saj anketo izvajamo skladno s priporočili in navodili 
mednarodne organizacije za delo ILO in v skladu z zakonodajo Evropske 
skupnosti. Anketo o delovni sili istočasno izvajamo v skoraj vseh evropskih 
državah, v ZDA, na Japonskem in tudi drugje po svetu. 
 
In kakšna vprašanja se skrivajo v anketi? Vprašalnik je pravzaprav precej dolg, 
vse skupaj je več kot sto vprašanj, povprečno anketiranje pa kljub temu ni prav 
dolgo, traja namreč le nekaj minut. To pa zato, ker osebe ne odgovarjajo na vsa 
vprašanja, ampak le na določena, in pa ker anketiranje poteka s pomočjo 
računalnikov. Vprašanja se nanašajo na vse mogoče oblike dela, na iskanje 
dela, trajanje dela, izobraževanje ipd, včasih se zdi, kot da domišljiji, kaj vse se 
da spraševati s področja trga dela, ni ne konca ne kraja. 
 
Želimo vam, da bi svoje delo dobro in z veseljem opravljali; v pomoč naj bi vam 
bila tudi tale knjižica. Še vedno velja, da vam je za vprašanja na voljo kontrolor. 
Ker kontrolorji opravljamo različne vrste dela, mogoče ne bo vedel natančnega 
odgovora na kakšno zapleteno metodološko vprašanje. V takih primerih 
vprašanje zapišite na list papirja, ga pustite pri kontrolorju, odgovor pa boste 
dobili naslednji dan. 
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II. SPLOŠNO O ANKETI O DELOVNI SILI 

 
 
Splošno 
Anketa o delovni sili (ADS) je najobsežnejše uradno anketiranje gospodinjstev v 
Sloveniji; s to anketo zbiramo podatke o značilnostih aktivnega in neaktivnega 
prebivalstva Slovenije.  Vsako četrtletje v Anketi o delovni sodeluje nekoliko 
manj kot sedem tisoč gospodinjstev, kar je približno dvajset tisoč oseb.  
 

 Zaupnost podatkov  
Podatki, ki jih zbiramo, so osebni in kot taki strogo zaupni. Za Statistični urad 
veljajo načela za operiranje z osebnimi podatki, ki so določena v Zakonu o 
varstvu osebnih podatkov in v Zakonu o državni statistiki. Nobena informacija o 
gospodinjstvu oz. posamezni osebi ne sme nikoli biti na razpolago v obliki, kjer 
se lahko oseba prepozna, vsi rezultati se lahko posredujejo samo v statistični 
obliki (tabele, grafikoni).  
 

Prostovoljnost sodelovanja  
Sodelovanje v anketi je sicer prostovoljno, vendar zelo zaželeno; ker vsaka 
anketirana oseba predstavlja približno sto Slovencev, je pomembno, da v anketi 
sodeluje čim več oseb obeh spolov, vseh starosti, poklicev, statusov ipd. Prav 
tako je pomembno, da sodelujejo osebe z različnih koncev Slovenije, zato 
anketa poteka istočasno po celi državi.  
 
Kdo lahko odgovarja na anketo? 
Na anketo lahko v imenu vseh članov gospodinjstva odgovarja vsaka polnoletna 
oseba, ki živi v  izbranem gospodinjstvu.  
 
Namen in cilji raziskave 
Namena in cilja raziskave ni potrebno podrobno razlagati, dokler vas o tem ne 
vprašajo. Dovolj je, da poveste dva stavka. Vsak anketiranec je drugačen, zato 
bodite pripravljeni, da se prilagajate različnim situacijam. Primera razlage 
namena ankete: 
• Namen raziskave je zagotoviti take podatke, ki se z uradnimi evidencami ne 

zbirajo, pa tudi zagotoviti podatke, ki so mednarodno primerljivi, ker se taka 
anketa opravlja skoraj po vsem svetu.  

• Vlada Republike Slovenije je zainteresirana za informacije o tem, kako njena 
politika vpliva na ljudi, ki delajo, na njihove kvalifikacije in vrste 
usposabljanja. Zanima jo, kako nezaposleni ljudje iščejo zaposlitev in kakšno 
zaposlitev iščejo.  
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Trajanje anketiranja  
Ker se veliko podatkov prenese iz terenskega dela anketiranja, anketa po 
telefonu traja razmeroma malo časa, v povprečju približno 5 minut. Dolžina je 
odvisna od števila članov v gospodinjstvu. 
 
Vzorec 
Vzorec ADS je panelni enostavni slučajni vzorec. Panelni zato, ker je vsako 
gospodinjstvo anketirano večkrat zapored, slučajni pa zato, ker v anketi 
sodelujejo gospodinjstva, ki so bila izbrana slučajno. Gospodinjstva so v ADS 
namreč anketirana tri zaporedna četrtletja in po enem četrtletju premora še dve 
zaporedni četrtletji (skupaj torej petkrat). Prvo anketiranje vedno poteka na 
terenu, na domu izbranega gospodinjstva. Če ima gospodinjstvo telefon, so vsa 
ponovljena anketiranja telefonska, sicer ga anketar obišče tudi pri ponovljenih 
anketiranjih. 
 
Organizacija ankete  
Zaradi lažje organizacije ankete je eno četrtletje razdeljeno na šest delov; vsak 
del, ki mu rečemo »termin« obsega dva tedna. Približno teden pred začetkom 
termina vsako izbrano gospodinjstvo prejme obvestilno pismo, s katerim 
napovemo prihod anketarja. Pismu je priložena tudi zloženka z nekaterimi 
osnovnimi podatki, ki jih dobimo z anketo, opisan je tudi namen ankete, komu 
je namenjena in podobno. 
 

Mednarodna primerljivost 
Anketo o delovni sili istočasno izvajamo v večini držav po svetu. V Evropski uniji 
je zakonsko predpisana, zato jo redno izvajamo v vseh državah članicah. 
Rezultati so torej mednarodno primerljivi, kar je ena izmed največjih vrednot te 
ankete.  
 

Objava podatkov  
Anketo izvajamo celo leto, podatke pa objavljamo po koncu vsakega četrtletja. 
Podatke, ki jih dobimo z anketo, objavimo na naših spletnih straneh 
www.stat.si. 

 



8 

  

III. DEFINICIJA GOSPODINJSTVA V ADS 
 
 
 
Gospodinjstvo je vsaka družinska ali druga skupnost oseb, ki skupaj stanujejo, 
se prehranjujejo in porabljajo svoje dohodke za kritje osnovnih življenjskih 
potreb (stanovanje, hrana in drugo), ne glede na to, ali vsi člani stalno živijo v 
kraju, v katerem je gospodinjstvo. 
Nekdo, ki živi v istem stanovanju (npr. najemnik v eni sobi) in se ne hrani 
skupaj z drugimi stanovalci, ni član tega gospodinjstva. 

Skladno z opredelitvijo gospodinjstva štejemo med njegove člane vse osebe, ki 
v danem gospodinjstvu skupaj stanujejo, se v njem prehranjujejo in prispevajo 
sredstva za poravnavanje stroškov celotnega gospodinjstva. Poleg njih pa k 
članom gospodinjstva štejemo tudi: 
 
• osebe, ki so med tednom odsotne zaradi službenih obveznosti, vendar se 

vračajo k družini med vikendi; 

•  osebe, ki so med anketiranjem odsotne zaradi dopusta ali službene 
poti;  

• srednješolske dijake, ki se šolajo v drugem kraju (stanujejo v dijaškem 
domu, zasebnih sobah ipd.); 

• ladijsko in letalsko osebje, ki je nepretrgano odsotno manj kot eno leto; 
• osebe v bolnišnici, ki so tam manj kot eno leto. 
 
 
Med člane gospodinjstva ne štejemo: 
• študentov, ki se šolajo v drugem kraju (živijo v študentskih domovih ali 

zasebno); 
• oseb, ki bivajo v ustanovah (samski dom, dom za ostarele, zapor, samostan 

ipd.); 
• ladijskega in letalskega osebja, ki je nepretrgano odsotno eno leto ali več; 
• oseb, ki so v bolnišnici eno leto ali več; 
• zdomcev, ki trajno živijo v tujini. 
 
V enem stanovanju je lahko več gospodinjstev, lahko je tudi  v več stanovanjih 
(npr. v zasebni hiši z dvema stanovanjema) le eno gospodinjstvo. Za presojo o 
tem, kdo so člani gospodinjstva, je treba izhajati iz gornje definicije 
gospodinjstva. 
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IV. RAZLAGA VPRAŠALNIKA  

 
 
Vprašalnik Ankete o delovni sili se nekoliko razlikuje za prvo in ponovljeno 
anketiranje. Pri prvem anketiranju osebe odgovarjajo vsa vprašanja, ki se 
nanašajo na njihov status. Pri ponovljenem anketiranju ne iščemo odgovorov, ki 
smo jih dobili s prejšnjim anketiranjem, in za katere smo prepričani, da se ne 
spreminjajo (npr. država rojstva), oz. menimo, da je majhna verjetnost, da bi 
se spremenili v zadnjih treh mesecih, (npr. državljanstvo). Nekatere odgovore 
pa samo preverjamo, npr. vprašamo, če še drži, da oseba dela v podjetju xy. V 
takih primerih je dikcija vprašanj drugačna; v tej knjižici dikcije teh prenesenih 
vprašanj posebej ne omenjamo, želimo samo opozoriti, da se vprašanja pri 
anketiranju spreminjajo glede na že dobljene podatke. Žal je slovenščina za 
take stvari precej nerodna, zato je samo vprašanje velikokrat slovnično 
nepravilno – ne uporabljamo sklonov in razlike v spolu.  
 
 
ČLANI GOSPODINJSTVA: 
 
D.1. Kje živi oseba? 
Pri ponovljenem anketiranju so že vpisane osebe, ki so odgovarjale v prejšnjem 
valu. Pri tem vprašanju anketar preveri, če so vpisane osebe še člani 
gospodinjstva, in če niso, izbere ustrezen odgovor. Včasih se zgodi, da ime, 
priimek ali spol osebe ni pravilno zabeležen. V takih primerih naj anketar izbere 
opcijo 6 in vnese ustrezne popravke (odprejo se polja, kjer je vpisano ime, 
priimek in spol). 
Na tem mestu anketar tudi označi, če oseba, ki je že vpisana v program za 
vnos, ne želi sodelovati. Za označitev uporabi kombinacijo tipk CTR+R. 
 
Možni odgovori: 
1. V tem gospodinjstvu 
2. V drugem gospodinjstvu na istem naslovu 
3. Na drugem naslovu v Sloveniji 
4. V drugi državi 
5. Je umrla 
6. V tem gospodinjstvu – sprememba 
podatkov 
 
D.2. Ali je v vašem gospodinjstvu še kakšna nova oseba? 
Če se je gospodinjstvo povečalo za kakšnega novega člana, naj le-tega anketar 
vpiše pri tem vprašanju, in sicer tako, da izbere odgovor št. 1: Da in vpiše ime 
in priimek ter spol nove osebe. Če se kasneje izkaže, da ta oseba glede na 
definicijo gospodinjstva pri ADS vseeno ni ustrezna, ali pa če ta oseba zavrača 
sodelovanje, anketar pri tem vprašanju izloči take osebe s kombinacijo tipk 
CTR+R.    

Možna odgovora: 
1. Da 
2. Ne 
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1.4. Razmerja med člani gospodinjstva 
Nosilec gospodinjstva je vedno oseba, ki je v program vpisana prva; določena je 
avtomatično, zato se pri tej osebi vedno pojavi odgovor ‘6’. Zanima nas 
sorodstveno (oziroma nesorodstveno) razmerje ostalih članov gospodinjstva do 
prve vpisane osebe (nosilca gospodinjstva). Z odgovori na to vprašanje 
opredelimo odnose med člani gospodinjstva. Če so v gospodinjstvu ostale iste 
osebe kot pri prejšnjem anketiranju, vprašanj o razmerjih med člani 
gospodinjstva (1.4. - 1. 7.) ne sprašujemo. 
 Na to vprašanje neodgovor (zavrača, ne ve) ni dovoljen. 
 
Možni odgovori: 
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) 

 
1.5., 1.6., 1.7. Kdo je njegov partner (zakonski ali zunajzakonski), oče 
oz. mama? 
Pod vprašanjem se pojavi spisek vseh članov gospodinjstva, izmed katerih 
izberemo ustrezno osebo – partnerja, očeta oz. mamo. Če partner (zakonski ali 
zunajzakonski) ne živi v istem gospodinjstvu kot oseba, za katero izpolnjujete 
vprašalnik, vpišite 0. 
Razmerja vpisujemo samo med člani gospodinjstva, ki bodo odgovarjali na 
anketo. Če, npr. oče zavrača sodelovanje, njegovi otroci v takih primerih 
odgovorijo, da nimajo očeta (čeprav ga dejansko imajo). 
 
Primer: če v gospodinjstvu živijo Aljaž, Ajda, Bor in Živa, in če je Aljaž Borov 
oče Ajdin partner in Ajda mama Bora in Žive, se razpredelnica izpolni takole: 
 

V0 ime 1.5 (partner) 1.6 (oče) 1.7 (mama) 
1. Aljaž 2 0 0 
2. Ajda 1 0 0 
3. Bor 0 1 2 
4. Živa 0 0 2 
 
 
REDNI DEL VPRAŠALNIKA: 
 
 
1.1. Ali bo oseba odgovarjala sama? 
Vprašanje se zastavlja vsem osebam, ki bodo sodelovale v anketi. Za vsako 
osebo je potrebno odgovoriti, ali bo na anketo odgovarjala sama, ali bo na 
vprašanja odgovarjal (polnoleten) član istega gospodinjstva. Na to vprašanje 
neodgovor (zavrača, ne ve) ni dovoljen. 
 
Možna odgovora: 
1. Da 
2. Ne 
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1.8. Spol 
Anketar vpiše spol anketirane osebe. Na to vprašanje neodgovor (zavrača, ne 
ve) ni dovoljen. 
 
Možna odgovora: 
1. Moški 
2. Ženski 
 
1.9. A, B, C Datum rojstva 
Vpiše se dan, mesec in leto rojstva anketirane osebe. Za osebe, ki do dneva 
anketiranja še niso dopolnile 15 let, je anketiranje z odgovorjenim vprašanjem 
1.9.C končano. Vse osebe, stare 15 let in več, ne glede na to, kaj odgovorijo 
(dan, mesec, leto rojstva), odgovarjajo na vprašanje 1.10. Na vprašanje 1.9.C 
neodgovor (zavrača, ne ve) ni dovoljen. 
 
1.10. Ali imate slovensko državljanstvo? 
Možna odgovora: 
1. Da 
2. Ne 
 
1.11. Državljanstvo katere države imate? 
Na to vprašanje odgovarjajo samo osebe, ki nimajo slovenskega državljanstva. 
Anketar iz vgrajenega šifranta držav poišče ustrezno državo. Šifrant deluje tako, 
da se z vpisom vsaj treh črk na zaslonu izpišejo vse države, ki vsebujejo 
vnešene črke (npr. za Hrvaško zadostuje, da se vpiše ‘hrv’).  
Anketarji včasih iščejo državo ‘Jugoslavija’, vendar je ne najdejo; v šifrantu je 
‘Srbija in Črna gora’.  
 
1.12. Ali ste bili rojeni v Sloveniji? 
Možna odgovora: 
1. Da 
2. Ne 
 
1.13. V kateri državi ste bili rojeni? 
Na to vprašanje odgovarjajo samo osebe, ki se niso rodile v Sloveniji. 
Upoštevati je treba ozemlje sedanje države Slovenije. 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. 
 
1.14. Katerega leta ste se preselili v Slovenijo? 
Na to vprašanje odgovarjajo samo osebe, ki se niso rodile v Sloveniji. Anketar 
vpiše leto priselitve. 
 
1.15. Iz katere države ste se preselili? 
Na to vprašanje odgovarjajo samo osebe, ki se niso rodile v Sloveniji. Anketar iz 
šifranta izbere ustrezno državo. 
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1.16. Ali imate na tem naslovu…:  
Anketirane osebe odgovorijo, katera od treh naštetih možnosti velja zanje. 
 
Možni odgovori: 
1. Stalno prebivališče 
2. Začasno prebivališče 
3. Ni prijavljen 
 
1.17. Kakšen je vaš zakonski stan? 
Vprašanje se nanaša na legalni zakonski stan, ne glede na dejanski zakonski 
stan. 
 
Možni odgovori: 
1. Samski 
2. Poročen 
3. Vdovec 
4. Razvezan 
5. Zunajzakonska skupnost 
 
2.1. Vaša dosežena izobrazba je…: 
Vpiše se ena izmed dvanajstih možnosti, ki se nanašajo na doseženo izobrazbo 
anketirane osebe. Upošteva se najvišja stopnja izobrazbe, ki jo je oseba 
pridobila s končanjem redne šole ali izobraževanja ob delu. Dosežena stopnja 
izobrazbe se določa z uspešno končano šolo. Oseba, ki npr. obiskuje srednjo 
šolo, ima končano osnovno šolo ipd.  
 
Možni odgovori: 
2.1. Vaša dosežena izobrazba je: 
1. ste brez šolske izobrazbe  
2. nepopolna osnovna izobrazba  
3. osnovnošolska izobrazba 
4. nižja ali srednja poklicna izobrazba             
5. srednja strokovna izobrazba 
6. srednja splošna izobrazba 
7. višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba 
8. visokošolska strokovna izobrazba 
9. visokošolska univerzitetna izobrazba  
10. specializacija 
11. magisterij 
12. doktorat 
 
2.2. Kaj ste po izobrazbi (smer in šola, ki ste jo končali)? 
Anketirana oseba navede čim natančnejši naziv strokovne izobrazbe, ki si jo je 
pridobil (npr. ekonomski tehnik, strojni tehnik, diplomirani ekonomist-
komercialna smer itd.). V primeru kombiniranega naziva izobrazbe (npr. 
diplomirani geograf in zgodovinar) se upošteva prvi  
navedeni naziv. Pove lahko tudi naziv končane šole in smer študija (visoka 
poslovna šola - smer menedžment, filozofska fakulteta - geografija in 
zgodovina). Če navede več smeri študija, se upošteva prva navedena smer. 
Šifrant je v nekaterih primerih malo okoren, zato včasih zahteva malo 
iznajdljivosti. V šifrantu tako niso navedeni posamezni tuji jeziku, npr. 
angleščina, nemščina ipd., vsi jeziki se skrivajo pod skupno kategorijo ‘tuji 
jeziki’.  
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Pri tam vprašanju nas zanima samo smer šolanja in nikakor ne stopnja 
izobrazbe, ki jo dobimo pri vprašanju 2.1. 
Anketar iz vgrajenega šifranta področij izobraževanja poišče in šifrira področje. 
Šifrant deluje tako, da se z vpisom vsaj treh  karakterističnih znakov na  
zaslonu izpišejo  ožja področja, med katerimi izbira.  
 
2.3. Katerega leta oz. koliko ste bili stari, ko ste dosegli sedanjo stopnjo 
izobrazbe? 
Na vprašanje je možno odgovoriti na dva načina. Anketirana oseba lahko navede leto, 
ko je dosegla sedanjo stopnjo izobrazbe (vpiše se letnico, npr. 1972). Če se leta ne 
more  spomniti, lahko navede, koliko je bil star ob zaključku izobraževanja (npr. 25). 

 
2.4. Ali ste bili v zadnjih štirih tednih vpisani še v kakšno šolo ali drug 
izobraževalni program? 
Upošteva se obdobje zadnjih štirih tednov pred anketiranjem. Kot redni šolski program, 
šolo upoštevamo vse izobraževalne programe, s katerimi si posamezniki pridobijo višjo 
stopnjo izobrazbe - osnovna šola za odrasle, vsi srednješolski programi, dodiplomski in 
podiplomski programi, specialistični programi posameznih strok, magistrski, doktorski 
študij, tako za mladino, kot za odrasle. 

Tu se upošteva tudi vključenost v poklicne tečaje (kot izobraževanje za pridobitev 
srednje strokovne izobrazbe) in maturitetne tečaje (kot izobraževanje za pridobitev 
srednje splošne izobrazbe). Tudi če anketirane osebe navedejo vključenost v omenjene 
programe pri točki 2.6., jih je treba upoštevati pri vprašanjih 2.4. in 2.5. 

Ne upoštevajo pa se naslednji programi: priprave na mojstrski, poslovodski, delovodski 
izpit, priprave na nacionalne poklicne kvalifikacije, programi prekvalifikacij, priprave na 
različne izpite (zaključne ali letne) iz posameznih predmetov. Navedeni programi se 
upoštevajo pri vprašanju 2.6. 

Možna odgovora: 
1. Da 
2. Ne 
 
2.5. Katero stopnjo izobrazbe boste pridobili? 
Možni odgovori: 
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 
 
2.5.A. Ste bili mogoče vpisani v šolo ali na fakulteto predvsem zaradi 
statusa študenta? 
 
Možna odgovora: 
1. Da 
2. Ne 
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2.6. Ali ste v zadnjih štirih tednih obiskovali še kake tečaje (tudi 
šiviljski, kuharski, športni tečaji), krožke, seminarje, inštrukcije, 
avtošolo, verouk…? 
To vprašanje zajema najširše področje izobraževanja, oziroma vsakršno učno aktivnost, 
ki temelji na relaciji učitelj-učenec, oziroma kjer učitelj, predavatelj posreduje določeno 
znanje posamezniku ali skupini. Gre za najrazličnejše organizirane učne aktivnosti, s 
katerimi posameznik razširja in/ali poglablja svoje znanje, ne vodijo pa  neposredno k 
pridobitvi višje stopnje izobrazbe. 

Tudi to vprašanje se nanaša na stanje v zadnjih štirih tednih pred anketiranjem. Pri tem 
vprašanju nas zanimajo vsi izobraževalni programi, ki so, ali tudi če niso, neposredno 
povezani s sedanjim ali morebitnim prihodnjim delom anketiranca: tečaj za voznike 
motornih vozil upoštevamo na primer tako pri kurirju, ki je pred tem opravljal svoje 
delo peš ali s kolesom, ali pri šoferju, ki se je usposabljal za kategorijo D, kakor tudi pri 
tajnici, za katere delo se sicer ne zahteva, da ima vozniško dovoljenje; če na primer 
nekdo pove, da je v zadnjih štirih tednih obiskoval kuharski tečaj, ta tečaj upoštevamo, 
če je ali tudi če ni povezan z njegovim sedanjim ali prihodnjim delom oziroma poklicnim 
usposabljanjem. Sem sodijo vsi seminarji, na katere delodajalci napotijo svoje 
zaposlene, vsi tečaji jezikov, računalništva, računovodstva. Sem sodijo vse športne šole, 
ne pa športni treningi (npr.: šola tenisa, smučarski tečaj), krožki, opravljanje šoferskega 
izpita, verouk in duhovne vaje. V to skupino sodijo tudi vsi programi univerze za tretje 
življenjsko obdobje, študijski krožki ipd. 

 

Sem (in ne k  vprašanju 2.4.) sodijo tudi naslednji programi: 

• priprava na delovodski, poslovodski ali mojstrski izpit, pridobitev nacionalne poklicne 
kvalifikacije; priprava za opravljanje teh izpitov ni obvezna,  jo pa v velikem številu 
izvajajo različne institucije za izobraževanje odraslih;  

• programi prekvalifikacije;  vključeni v prekvalifikacije si ne pridobijo višje stopnje 
izobrazbe, pridobijo si drugi poklic na isti stopnji (npr. frizer -prekvalifikacija v 
trgovca);  

• priprave na različne izpite (zaključne ali letne) iz posameznih predmetov 
(najpogosteje matematika, jeziki); priprava za opravljanje teh izpitov ni obvezna,  jo 
pa v velikem številu izvajajo različne institucije za izobraževanje odraslih. 

 

K vprašanju 2.6. ne sodijo poklicni in maturitetni tečaji; upoštevajo se pri vprašanjih 
2.4. in 2.5.  

Če se nekdo s končano srednjo šolo vpiše v drugo srednjo šolo in jo obiskuje na način, 
kot tisti, ki si pridobivajo prvi poklic (torej ne v skrajšani obliki), to šolanje štejemo k 
rednemu izobraževanju in ga upoštevamo pri vprašanju 2.4. 

Možna odgovora: 
1. Da 
2. Ne 
 
2.7. Koliko ur ste za to učno aktivnost porabili v zadnjih štirih tednih? 
Če je anketirana oseba v zadnjih štirih tednih obiskovala več različnih izobraževalnih 
programov, upoštevamo število ur tistega, ki se ga je udeležila zadnjega. Če je  
obiskovala več tečajev istočasno, navede število ur tistega, ki se ji zdi najpomembnejši. 
Upoštevajo se le ure, porabljene za udeležbo v sami učni aktivnosti, ne pa tudi ure, 
porabljene za učenje, povezano s to učno aktivnostjo. Upošteva se skupno število ur, ki 
se jih je anketirana oseba dejansko udeležila v zadnjih štirih tednih, in ne tedensko 
povprečje ur.  

Če je npr. anketirana oseba obiskovala teniški tečaj, ki je potekal enkrat 
tedensko po 3 ure, in se ga 1x ni udeležila zaradi drugih obveznosti, je bilo 
skupno število ur, porabljenih za to aktivnost v zadnjih 4 tednih, 9 ur.  
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2.8. Učne aktivnosti ste se udeležili zaradi: 
Anketirane osebe same opredelijo razlog. Računalniški tečaj lahko na primer 
obiskujejo zaradi potreb dela, zaradi osebnih interesov  oziroma brezposelno 
osebo nanj napoti zavod za zaposlovanje. 
 
Možna odgovora: 
1. potreb dela 
2. osebnega razvoja, interesa 
 
2.9. To izobraževanje je potekalo… 
Vprašanje se nanaša le na neposredno udeležbo v  samem programu učne 
aktivnosti, ne pa na čas porabljen za učenje povezano s to učno aktivnostjo. 
Odgovora 1: “Samo med delovnim časom”  in 2: “Pretežno med delovnim 
časom” se nanašata na zaposlene ali samozaposlene anketirane osebe, ki so se 
učne aktivnosti udeležile samo ali pretežno med rednim delovnim časom, ali jim 
je bil redni delovni čas ustrezno skrajšan zaradi udeležbe v učni aktivnosti v 
popoldanskem času. Odgovora 3 "Samo izven delovnega časa" in 4 "Pretežno 
izven delovnega časa", se prav tako nanašata na zaposlene ali samozaposlene 
osebe, ki so se v celoti ali večji del izobraževale izven delovnega časa. Odgovori 
1, 2, 3, in 4 so torej namenjeni tistim osebam, ki so bile v času trajanja učne 
aktivnosti zaposlene ali  samozaposlene,  odgovor 5 pa vsem ostalim - dijakom, 
študentom, gospodinjam, upokojencem. 
Možni odgovori so:  
1. Samo med delovnim časom  
2. Pretežno med delovnim časom  
3. Samo izven delovnega časa  
4. Pretežno izven delovnega časa  
5. V tem času nisem bil zaposlen (dijak, študent, gospodinja, upokojenec)  
 
2.10. Kdo je denarno podprl udeležbo v tej učni aktivnosti?  
Možni odgovori: 
1. Vi sami, ali vaša družina  
2. Delodajalec  
3. Država (npr. zavod za zaposlovanje)  
4. Sindikat ali strokovna organizacija  
5. Učna aktivnost je bila brezplačna 
6. Drugo 
  

2.11. Kaj je bil glavni razlog, da se niste udeležili nobene učne 
aktivnosti? 
Možni odgovori: 
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, kaj 
 
3.2. Ali ste v zadnjem tednu (od ponedeljka do nedelje) delali vsaj eno 
uro za plačilo (denarno ali nedenarno) ali dobiček? 

Na to vprašanje odgovarjajo vse osebe, starejše od 15 let, ne glede na to, kako so se 
opredelile pri vprašanju 3.1. Gre za temeljno vprašanje celotne ankete, s katerim 
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ugotovimo, ali je oseba v določenem tednu pred anketiranjem opravila vsaj eno uro dela 
za plačilo (v denarni ali nedenarni obliki) ali dobiček. Poudarek je na delu za plačilo ali 
dobiček in ne na delu "kar tako". 

Primeri aktivnosti, ki jih NE upoštevamo: 

• vsakdanja neplačana gospodinjska dela, 
• urejanje vrta, 
• popravila v lastnem stanovanju, 
• prostovoljna dela za različne organizacije. 
Vsaj eno uro dela za plačilo ali dobiček je lahko opravila tudi upokojenka, ki je za plačilo 
varovala otroke ali bolnika, študent ali dijak, ki je delal preko študentskega servisa, 
brezposelna oseba, ki je za neposredno plačilo ali honorar opravljala akviziterska dela, 
gospodinja, ki je za plačilo čistila nekomu stanovanje, ipd.  

Anketirana oseba je opravila uro dela za plačilo ali dobiček, čeprav v tem času 
podjetje, za katerega je delala, ni proizvedlo ničesar, oziroma ni uspelo ustvariti 
še nobenega dobička (npr. ribiči, ki popravljajo ribiške čolne, arhitekti, ki čakajo 
na stranke, kmetje, ki pripravljajo orodje za sezonsko delo...). Prav tako je 
anketiranec opravil delo, če je v procesu odpiranja svojega podjetja - kupuje 
opremo, opremlja prostore ipd. Vprašanje je pomembno za definiranje 
brezposelnih oseb (v preteklem tednu niso opravile niti ene ure dela za plačilo, 
dobiček ali družinsko dobrobit, zadnje 4 tedne aktivno iščejo zaposlitev, ki so jo 
pripravljene začeti opravljati v 2 tednih). Na to vprašanje neodgovor (zavrača, 
ne ve) ni dovoljen. 
 
Možna odgovora: 
1. Da 
2. Ne 
 

3.3. Ali ste v zadnjem tednu pomagali na družinski kmetiji ali v 
družinskem podjetju, obrti? 

Vprašanje se nanaša na delo, ki sicer ni neposredno plačano, vendar pomeni prispevek 
k družinski blaginji. Gre za delo na kmetiji (vendar brez aktivnosti, ki jih ne upoštevamo 
in so naštete zgoraj), v podjetju, obrti, ki jih upravlja član istega gospodinjstva. Na to 
vprašanje neodgovor (zavrača, ne ve) ni dovoljen. 

Možna odgovora: 
1. Da 
2. Ne 
 
3.4. Ali ste kljub temu, da prejšnji teden niste delali, zaposleni, 
samozaposleni ali opravljate kakršno koli redno delo za plačilo, dobiček 
oz. družinsko dobrobit? 
 
Zaposlena oseba, ki v referenčnem tednu ni delala, je še vedno zaposlena, če 
ima z delodajalcem sklenjeno pogodbo, ne glede na to, ali dela polni ali 
skrajšani delovni čas. 
Sezonski delavci (ki delajo v kmetijstvu, gradbeništvu, turizmu, gozdarstvu 
ipd.) se ne štejejo, da so zaposleni, niti da opravljajo delo v referenčnem tednu, 
če anketiranje poteka v času mrtve sezone in če v referenčnem tednu niso 
opravili nit ene ure dela za plačilo ali dobiček.  
Pomagajoči družinski član ima delo, čeprav v referenčnem tednu ni delal, če ga 
bo njegov delodajalec (družinski član, ki vodi družinsko obrt, kmetijo ipd.) še 
sprejel nazaj na delo.  
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Samozaposlena oseba, ki v referenčnem tednu ni delala, se šteje, da je še 
zaposlena, če ima še vedno svoje podjetje, obrt, kmetijo ipd., kar lahko dokaže 
z lastništvom strojev, pisarn, delovnih prostorov, skladišč ipd.  
Z da odgovorijo osebe, ki so bile v tednu pred anketiranjem zaposlene oziroma 
samozaposlene, vendar zaradi objektivnih razlogov (izobraževanje, bolezen, dopust, 
porodniški dopust ipd.) v prejšnjem tednu niso delale. Na to vprašanje neodgovor 
(zavrača, ne ve) ni dovoljen. 

Možna odgovora: 
1. Da 
2. Ne 
 

3.5. Zakaj v prejšnjem tednu niste delali? 

Zaposlene oziroma samozaposlene osebe, ki so bile v zadnjem tednu pred anketiranjem 
odsotne z dela, navedejo v odgovoru na to vprašanje vzrok za svojo odsotnost.  

Na porodniškem dopustu sta lahko oče ali mati otroka, to se torej časovno pokriva z 
obdobjem, za katerega eden od staršev prejema nadomestilo za porodniški dopust 
(‘porodniško’). 

Očetovski dopust je pravica do dopusta in očetovskega nadomestila ob rojstvu otroka 
(približno 15 dni plačanega in nekaj dni neplačanega dopusta). Število dni dopusta ni 
točno znano, ker se povečuje iz leta v leto. 

 
Možni odgovori: 
1. Zaradi slabega vremena 
2. Zaradi zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov 
3. Zaradi stavke 
4. Zaradi izobraževanja, usposabljanja zunaj podjetja ali organizacije 
5. Zaradi bolezni, poškodbe 
6. Zaradi dopusta 
7. Zaradi praznika 
8. Ker ste na čakanju 
9. Zaradi porodniškega dopusta 
10. Zaradi očetovskega dopusta 
11. Zaradi koriščenja ur 
12. Drugo 
 

3.5.A. Koliko časa boste vse skupaj odsotni z dela? 

Anketirana oseba, ki je bila v preteklem tednu odsotna z dela, naj skuša oceniti, koliko 
časa bo trajala odsotnost. Včasih tega podatka ne moremo pridobiti (npr. koliko časa bo 
oseba na bolniškem dopustu po težki prometni nesreči), v tem primeru se izbere 
odgovor 'ne vem' (CTRL+K) in oseba odgovarja na vprašanje, koliko časa je že odsotna 
z dela. 

 

3.6. Koliko mesecev že ne delate, čeprav ste zaposleni oziroma 
samozaposleni? 

Anketiranec naj pove, koliko mesecev že ne dela, čeprav je zaposlen ali samozaposlen. 
V primeru, da gre za odsotnost, ki traja manj kot en mesec, se vpiše številka 0. 
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4.1. V prejšnjem tednu ste bili… 

Anketar vpiše kodo zaposlitvenega statusa osebe, ki ga je ta v zadnjem tednu pred 
anketiranjem imela pri delu za plačilo, dobiček ali družinsko blaginjo. V nasprotju z 
vprašanjem 3.1. se to vprašanje nanaša na čisto konkretno obdobje.  

Možni odgovori: 

1. zaposleni v podjetju, družbi ali organizaciji: sem sodijo osebe, ki so za nedoločen ali 
določen čas zaposlene v podjetjih, družbah ali organizacijah (javna uprava, šolstvo, 
zdravstvo ipd.). 

2. zaposleni pri samostojnem podjetniku posamezniku (obrtniku) 
3. zaposleni pri kmetu 
4. zaposlen pri osebi v svobodnem poklicu 
5. delali ste v lastnem podjetju: sem sodijo družbeniki v različnih oblikah gospodarskih 

družb (d.n.o., d.o.o., d.d.) 
6. obrtnik (s.p.) 
7. kmet: sem sodijo osebe, ki se pretežno ukvarjajo s kmetijstvom in si s tem tudi 

pridobivajo sredstva za življenje 
8. v svobodnem poklicu: sem sodijo osebe v svobodnih poklicih (odvetniki, notarji, 

samostojni kulturni delavci, raziskovalci, detektivi itd.) 
9. pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti (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. 

10. delali ste po pogodbi  
11. delali za neposredno plačilo 
12. delali ste preko študentskega servisa 
13. delali ste preko javnih del: sem sodijo osebe, ki so delale prek javnih del (javna dela 

so en izmed programov Zavoda za zaposlovanje). 
14. delali ste kot vajenec, praktikant: sem sodijo osebe, ki imajo z delodajalcem 

sklenjen formalni dogovor za delo. Namen je, da vajenec oz. praktikant, ki se 
udeleži poklicnega usposabljanja, pridobi praktične izkušnje ali teoretično znanje z 
delom pod nadzorom izkušenejših delavcev. Pogosto so plačani po nižji stopnji kot v 
ostalih službah, saj naj bi razliko v plačilu odtehtalo pridobljeno znanje ali/in delovne 
izkušnje. 

 
Za osebe, ki so v določenem tednu pred anketiranjem opravljale hkrati več vrst dela za 
plačilo (npr. zaposlene so bile v podjetju, poleg tega pa so delale tudi po pogodbi o 
delu), se vpiše kodo tiste vrste dela, ki je bila po mnenju anketiranca prevladujoča, 
pomembnejša. Če se ne more odločiti, je drugo merilo količina porabljenega časa, in če 
se še vedno ne more odločiti, velikost zaslužka za določeno delo. Na to vprašanje 
neodgovor (zavrača, ne ve) ni dovoljen. 

 
4.2. Ali še vedno prejemate plačo ali nadomestilo plače? 

Na to vprašanje neodgovor (zavrača, ne ve) ni dovoljen. 

Možna odgovora: 
1. Da 
2. Ne 
 
4.3. Prejemate: 
Na to vprašanje neodgovor (zavrača, ne ve) ni dovoljen. 

 
Možna odgovora: 
1. pol plače ali več 
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2. 2. manj kot pol plače 
 
4.4. Delate preko agencije za posredovanje delovne sile? 
Agencije za zaposlovanje in posredovanje delovne sile delujejo podobno kot 
vsem dobro znani študentski servisi (ki seveda tudi sodijo sem zraven). 
Agencije iščejo, izbirajo in nameščajo osebje, skratka delodajalcem iščejo 
delovno silo in obratno – delovni sili iščejo delo. Navadno gre za delo za določen 
čas, pogodbo pa zaposlena osebe sklene z agencijo, ki zaposleno osebo tudi 
plača. Delodajalec in delodajalec torej nimata nobene neposredne pravne 
povezave, vse pogodbe in plačila opravlja agencija za zaposlovanje in 
posredovanje delovne sile; v bistvu gre za nekakšno trikotno povezavo med 
delodajalcem, agencijo in delojemalcem. 
 
Možna odgovora: 
1. Da 
2. Ne 
 
4.5. Zaposlujete kaj delavcev? 
 
Možna odgovora: 
1. Da 
2. Ne 
 
4.5.A. Ali delate pretežno le za eno stranko? 
 
Možna odgovora: 
1. Da 
2. Ne 
4.5.B. Ali večinoma delate v prostorih te stranke? 
 
Možna odgovora: 
1. Da 
2. Ne 
 
4.6. Je to delo za… 
Možna odgovora: 
1. nedoločen čas 
2. določen čas 
 
4.7. Koliko mesecev traja to delo? 
Vpiše se število mesecev. Če traja delo manj kot en mesec, se vpiše 0. 
 
4.8. Kaj je razlog, da opravljate delo za določen čas? 
Možni odgovori: 
1. Pripravništvo, usposabljanje 
2. Ne morete najti stalne zaposlitve 
3. Ne želite stalne zaposlitve 
4. Ste v poskusni dobi 
5. Individualna pogodba o zaposlitvi 
6. Izobraževanje, šolanje 
7. Drugo 
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4.9. Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste delali prejšnji 
teden? Kaj se proizvaja oziroma kakšne storitve se tam opravljajo? 
Napiše se naziv podjetja, družbe ali organizacije in se natančno opiše, kaj se proizvaja 
oziroma kakšne storitve se opravljajo na lokaciji, kjer je oseba delala v preteklem 
tednu, saj je to zelo pomembno za določitev šifre dejavnosti. Odgovor mora biti čim bolj 
opisen. Nikakor ne zadošča samo naziv, saj npr. Jet-set, d.o.o. ne pove ničesar o 
dejavnosti podjetja. Anketarji si pomagajo tudi s pomožnimi vprašanji, npr.: 

• Katere proizvode proizvajajo oziroma kakšne storitve opravljajo? 
• Kakšne materiale uporabljajo pri proizvodnji? 
• Kako izdelujejo proizvode - ročno ali avtomatizirano? 
• S katerimi proizvodi trgujejo? 
• Ali prodajajo na debelo ali na drobno? 
• Kakšne storitve opravljajo? 
 
Če podjetje opravlja več dejavnosti na več lokacijah, se vpiše dejavnost na lokaciji, kjer 
je oseba delala v prejšnjem tednu. Če podjetje na eni lokaciji opravlja več dejavnosti, 
npr. proizvaja, popravlja in prodaja, se vpiše prevladujočo, glavno dejavnost. Praviloma 
pa velja, da je proizvodnja nad drugimi dejavnostmi. Če nekdo izjavi, da ima obrt ali 
podjetje za servisiranje in prodajo gospodinjskih aparatov, ga je treba vprašati, katera 
od teh dveh dejavnosti prevladuje oz. za katero porabi več časa. Za kmete velja, da se 
ukvarjajo s kmetijstvom, treba pa jih je še dodatno vprašati, s katerimi kmetijskimi 
panogami se ukvarjajo (npr. živinoreja, poljedelstvo, pridelava vrtnin ipd.). Osebe, ki so 
delale po pogodbi, za neposredno plačilo ali pa so pomagajoči družinski člani, naj 
opišejo dejavnost delodajalca, za katerega so delale; če pa so delale za svoj račun (npr. 
čiščenje, pospravljanje stanovanja za plačilo, prevažanje potnikov s taksijem), naj 
opišejo delo, ki so ga opravljale. 

Zanimajo nas storitve na lokaciji, kjer je delala zaposlena oseba. Če je oseba zaposlena 
v avtomehanični delavnici podjetja Petrol, se vpiše dejavnost avtomehanične dejavnosti, 
in ne Petrola kot celote.  

 

Primeri dobrih in slabih opisov dejavnosti: 

Napačno:               Pravilno: 

Agencija 

 

 

 

 

Pekarna 

 

 

 

Izdelava zabojev 

 

 

 

Avtopralnica 

 

 

Popotnik, d. o. o. - organizacija potovanj 

Agencija RS za plačilni promet - izvajanje plačilnega 
prometa 

Zav, d. d. - zavarovanje oseb in premoženja 

 

Buhtelj, d. o. o. - peka pekarskih izdelkov 

Peki, d. n. o. - prodaja pekarskih izdelkov na debelo 

Josip Novak, s. p. -  prodaja pekarskih izdelkov na drobno 

 

Papir, d. d. - izdelava papirnatih zabojev 

Plenk, d. d. - izdelava kovinskih zabojev 

 

 

Avto, d. o. o. - ročna avtopralnica 

Hiter, d. o. o. - avtomatizirana avtopralnica 
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Transport, promet 

 

 

 

 

Turizem 

 

 

 

Posredništvo 

 

 

 

 

 

Trgovina 

 

 

 

 

Kmetijstvo 

Vlak, d. d. - kopenski prevoz 

Pirat, d. d. - vodna plovba 

Avio, d. d. - zračni prevoz 

Trans, d. d. - skladiščenje, prekladalne storitve 

 

Lakota, d. d. - gostinstvo in hotelirstvo 

Turist, d. d. - turistična agencija 

Športnik, d. n. o. - športno-rekreacijske dejavnosti 

 

Tolar, d. d. - finančno posredništvo 

Posrednik, d. d. - posredništvo v trgovini 

Kramar, d. d. - posredništvo pri poslovanju z 
nepremičninami 

Renta, d. d. - dajanje prostorov v najem 

 

Avtomoto, d. d. - trgovina na drobno z motornimi vozili 

Salama, d. o. o. - trgovina na drobno s špecerijo 

ABC, d. d. - trgovina na drobno z raznovrstnim blagom 

Stegno, d. d. - trgovina na debelo z mesom 

 

Kmetija - reja govedi, pridelava krmnih rastlin 

 

4.10. Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ste 
ga opravljali v prejšnjem tednu. 
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...). 
 

Primeri dobrih in slabih opisov poklicev: 

Napačno: Pravilno: 
Inšpektor inšpektor na carini - pregleduje in carini blago, ki 

prihaja v državo 
 inšpektor za cene - kontrolira cene v trgovinah z 

uvoženim  blagom 
 inšpektor za delo - ugotavlja nepravilnosti pri 

sklepanju delovnih razmerij v javni upravi 
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Voznik voznik avtobusa - vozi mestni avtobus 
 voznik cisterne - vozi kurilno olje za gospodinjstva 
 voznik reševalnega vozila - vozi reševalni avto 
  
Učitelj učitelj na osnovni šoli - uči prvi razred 
 učitelj na gimnaziji -  uči matematiko 
 predavatelj na visoki šoli - predava francosko 

literaturo 
  
Menedžer menedžer delniške družbe - upravlja in koordinira 

delo vseh enot družbe 
 menedžer finančne enote družbe - vodi in usmerja 

delo pri finančnem poslovanju podjetja 
  
Zdravnik dermatolog - postavlja diagnoze in zdravi bolezni 

kože 
 stomatolog - ugotavlja in zdravi nepravilnosti v rasti 

zob mladoletnikov 
  
Pravnik odvetnik za civilne spore - zastopa stranke pri 

razvezah zakonske zveze  
 pravni svetovalec - svetuje v gospodarsko pravnih 

zadevah 
  
Dela v trgovini prodajalec - prodaja igrače v trgovini na drobno 
 vodja etaže v veleblagovnici - koordinira nakup 

blaga s prodajo, kontrolira plačila blaga, nadzoruje 
urejenost prodajnih polic 

  
Delavec v tovarni  industrijski livar - upravlja stroj za litje kovine v 

polproizvode 
 upravljalec stroja za polnjenje steklenic - uravnava 

in nadzoruje delo stroja za polnjenje steklenic z 
brezalkoholnimi pijačami 

 industrijski sestavljalec izdelkov iz lesa - sestavlja 
predalnike za kuhinje  

  
Tekstilni delavec industrijski šivalec oblačil - strojno šiva prednje dele 

moških oblek 
 neindustrijski krojač - kroji in šiva hlače 
 neindustrijska šivilja - kroji in  šiva gledališke 

kostume 
  
Referent referent za kadrovske zadeve - sprejema vloge za 

nove kadre, pripravlja pogodbe o zaposlitvi, vodi 
kadrovsko evidenco ipd.     

 prodajni referent v živilski industriji - kontaktira z 
maloprodajno mrežo trgovin, usklajuje dobavo 
blaga, organizira prevoz blaga ipd.  

 izvozni referent v pohištveni industriji - sklepa posle 
za prodajo spalnic in otroških sob s tujimi kupci 

  
Inženir letalski inženir - pregleduje letala pred poletom in po 
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njem in ugotavlja ter odpravlja napake v zvezi z 
gorivom, električno hidravliko ipd.  

  
Nadzornik nadzornik gradbišča - koordinira delo pri gradnji in 

obnovi  cest, mostov, predorov in drugih cestnih 
objektov 

  
Kmet sadjar vinogradnik - vzgaja sadna drevesa, obira 

sadje,  skrbi za vinograd, trgatev vinske trte 
 
 
 
4.11. V kateri državi delate? 
Anketar poišče ustrezno državo v šifrantu, ki je del programa za vnos podatkov. 
 
4.11.B. V kateri občini? 
Anketar poišče ustrezno občino v šifrantu, ki je del programa za vnos podatkov. 
Na to vprašanje odgovarjajo samo osebe, ki delajo v Sloveniji. 
 
4.11.C. V bližini katerega večjega mesta delate? 
Anketar poišče ustrezen kraj v šifrantu, ki je del programa za vnos podatkov. 
Na to vprašanje odgovarjajo samo osebe, ki delajo v obmejnih krajih Italije, 
Avstrije, Madžarske ali Hrvaške. 
 
4.12. Ali pri svojem delu vodite zaposlene? 
Z ‘da’ odgovorijo osebe, ki neposredno vodijo vsaj eno zaposleno osebo (ki ni na 
delovni praksi), usmerjajo delo in skrbijo, da je delo dobro in pravočasno 
opravljeno. Nekdo, ki opravlja svoje delo, in hkrati opravlja vodstveno funkcijo, 
odgovori z ‘da’. Upoštevati je potrebno običajno stanje, kar pomeni, da nekdo, 
ki v referenčnem tednu nadomešča svojega nadrejenega, na to vprašanje 
odgovori z ‘ne’. 
 
Možna odgovora: 
1. Da 
2. Ne 
 
4.13. Katerega leta ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma 
opravljati sedanjo samostojno dejavnost? 
Vpiše se leto. Vprašanje se nanaša na sedanjo zaposlitev oziroma 
samozaposlitev. Za kmete ali pomagajoče družinske člane, ki izjavijo, da delajo 
od rojstva, se šteje delo od 15 leta starosti naprej. Če delajo pri sedanjem 
delodajalcu, oziroma če opravljajo sedanjo samostojno dejavnost manj kot 1 
leto, se vpiše vrednost 0.  
 
4.14. Katerega meseca ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu 
oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost? 
Na to vprašanje odgovarjajo samo osebe, ki so začele opravljati trenutno delo v 
zadnjih 2 letih. Vpiše se zaporedno številko meseca. 
 
4.15. Vas je k sedanjemu delodajalcu napotil zavod za zaposlovanje oz. 
svetovalec zaposlitve?  
Z ‘da’ odgovorijo tisti, ki jih je k trenutnemu delodajalcu napotil zavod za 
zaposlovanje (zavod za zaposlovanje je osebi poslal napotnico, naj se zglasi pri 
sedanjem delodajalcu). 
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Možna odgovora: 
1. Da 
2. Ne 
 
4.16. Ste oglas za sedanjo zaposlitev našli na oglasni deski zavoda za 
zaposlovanje? 
Z 'da' odgovorijo osebe, ki so oglas za delo, ki ga trenutno opravljajo, opazile 
na oglasni deski zavoda za zaposlovanje. Pozitiven odgovor ni pogojen s tem, 
da je bila oseba prijavljena na zavodu kot brezposelna oseba. 
 
Možna odgovora: 
1. Da 
2. Ne 
 
4.17. Ste ga našli med oglasi Zavoda za zaposlovanje v katerem od 
časopisov? 
Zavod za zaposlovanje že nekaj let objavlja spisek prostih delovnih mest v 
torkovih izdajah časopisa Delo (Delova borza dela) in Večer (rubrika 
Zaposlovanje). Prav tako objavlja spiske prostih delovnih mest v regionalnih 
časopisih Primorske novice, Gorenjski glas, Dolenjske novice. Z 'da' odgovorijo 
osebe, ki so oglas za sedanjo zaposlitev našle na tak način, v eni od omenjenih 
rubrik. Osebe, ki so oglas za delo, ki ga trenutno opravljajo, našle med rednimi, 
plačanimi oglasi v časopisih ali revijah, odgovorijo z 'ne'. 
 
Možna odgovora: 
1. Da 
2. Ne 
 
4.18. Ste ga prebrali na teletekstu? 
Zavod za zaposlovanje objavlja spisek prostih delovnih mest tudi na teletekstu 
(str. 331-341). Z ‘da’ odgovorijo osebe, ki so prvo informacijo o oglasu o 
trenutni zaposlitvi prebrale na teletekstu. 
 
Možna odgovora: 
1. Da 
2. Ne 
 
4.19. Ste ga našli na spletni strani zavoda za zaposlovanje? 
Zavod za zaposlovanje objavlja seznam prostih delovnih mest tudi na svoji 
spletni strani: www.ess.gov.si, in sicer v rubriki 'Iskanje dela'. 
 
Možna odgovora: 
1. Da 
2. Ne 
 
4.20. Koliko delavcev dela na lokaciji, na kateri delate (vključno z 
vami)? 
Število zaposlenih se nanaša na lokacijo, kjer oseba dela, in ne na vse 
zaposlene v tem podjetju, ki delajo še na drugih lokacijah. Anketar vpiše 
ustrezno število. Primer: Za zaposlenega na bencinskem servisu anketar vpiše 
število zaposlenih na tem servisu, in ne v celotnem podjetju Petrol.  
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4.21. Tam dela:  

Če oseba ne ve točnega števila zaposlenih oseb, mu anketar postavi vprašanje, 
ali je na tej lokaciji zaposlenih 10 oseb ali manj oziroma  11 oseb ali več. 

 
Možna odgovora: 
1. 1 – 10 oseb 
2. 11 oseb ali več 
 
5.1. Imate delo…: 

Na to vprašanje odgovorijo anketarji glede na to, kaj o svojem delovnem času 
menijo sami. 

 

Možna odgovora: 

1. s polnim delovnim časom 
2. s skrajšanim delovnim časom 
 

5.2. Koliko ur na teden navadno delate pri delu, o katerem se 
pogovarjava (vključno z nadurami, če jih opravljate redno)? 

Šteje se število ur, ki jih oseba navadno opravlja; v večini primerov gre za 
število ur, ki je dogovorjeno s pogodbo o delu, k temu pa je treba prišteti še 
nadure, če jih oseba redno opravlja. Če ima oseba zelo razgiban delovni čas, naj 
izračuna, koliko ur na teden je v povprečju delala v zadnjih 4 tednih. Poudariti 
je treba, da se vprašanje nanaša samo na delo, o katerem je oseba odgovarjala 
pri predhodnih vprašanjih. Upoštevati je treba tudi delo, ki ga oseba opravlja 
doma, ne upošteva pa se časa, ki ga oseba rabi za prevoz na delo in časa, ki ga 
oseba porabi za šolanje in izobraževanje. Odgovor je število ur. 

5.3. Zakaj navadno delate manj kot 36 ur? 
 
Možni odgovori: 
1. Zaradi izobraževanja, usposabljanja 
2. Zaradi bolezni, invalidnosti, delne upokojitve 
3. Ne morete najti dela z daljšim delovnim časom 
4. Ne želite dela z daljšim delovnim časom 
5. Zaradi pomanjkanja dela, manjšega obsega dela 
6. Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke 
7. Skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč 
8. Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke in skrbite za odraslega, ki potrebuje 

pomoč 
9. Iz drugih družinskih razlogov 
10. Drugo 
 
5.4 Se vam zdi, da ni ustreznega varstva oz. je predrago? 
Na to vprašanja odgovarjajo samo osebe, ki navadno delajo manj kot 36 ur, in 
sicer zato, ker pazijo otroke oz. skrbijo za odraslega, ki potrebuje pomoč; če bi 
bilo na voljo ustrezno oz. cenovno dostopno varstvo, bi oseba delala s polnim 
delovnim časom. 
Ustrezno varstvo je raztegljiv pojem, gre pa za kvaliteto varstvene storitve, 
oddaljenost, dostopnost,  ipd. V nekaterih primerih je tudi težko najti ustrezno 
varstvo za tip bolezni, ki pesti odraslo osebo. 
 



26 

Možna odgovora: 
1. Da 
2. Ne 
 
5.5. Koliko ur ste delali v prejšnjem tednu? 
Dejansko opravljene delovne ure v določenem tednu vsebujejo: 
• dejansko opravljene delovne ure v polnem delovnem času; 
• dejansko opravljene delovne ure v delovnem času, krajšem od polnega 

delovnega časa; 
• dejansko opravljene delovne ure v delovnem času, daljšem od polnega 

delovnega časa; 
• ure, ko so bile zaposlene osebe na delovnem mestu, a niso delale zaradi 

okvar strojev, nesreč, začasnega pomanjkanja dela, odmorov, krajših od 30 
minut, za kar pa so prejele plačo. 

 

Dejansko opravljene delovne ure ne vsebujejo: 

• plačanih in neplačanih delovnih ur, ko zaposlene osebe niso delale ali bile na 
delovnem mestu (malica, dolga 30 minut ali več, kosilo, dopust, študijski 
dopust, prazniki, dela prosti dnevi, izobraževanje, plačane odsotnosti do 7 
dni, čakanja na delo itd.), 

• časa za prevoz na delo in z dela, 
• priprave kosila na družinski kmetiji. 
 

Pri vprašanjih o delovnih urah je treba pojasniti, da gre le za čas, porabljen za 
gospodarske aktivnosti, in ne za čas, porabljen za ostale aktivnosti (domača 
gospodinjska dela itd.). 

 
5.6. Zakaj ste delali več kot navadno? 
Možni odgovori: 
1. Ker imate premakljiv delovni čas 
2. Ker je bil obseg dela večji (nadure, nadomeščanje) 
3. Drugo 
 
5.7. Zakaj ste delali manj kot navadno? Zaradi…: 
Možni odgovori: 
1. slabega vremena 
2. zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov 
3. stavke 
4. ker ste se izobraževali, usposabljali 
5. ker imate premakljiv delovni čas 
6. bolezni, poškodbe ali začasne nezmožnosti za delo 
7. porodniškega dopusta  
8. družinskih oziroma osebnih razlogov 
9. dopusta 
10. praznikov 
11. začetka ali spremembe zaposlitve v prejšnjem tednu 
12. izteka zaposlitve v prejšnjem tednu 
13. ker ni bilo pravega dela, ker čakate na delo 
14. koriščenja ur 
15. drugo 
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5.8. Imate: 
O gibljivem delovnem času govorimo, kadar zaposlena oseba nima točno 
določenega časa prihoda na delo in odhoda z dela. Navadno gre za časovni 
interval, npr. prihod od 7.00 do 9.00 in odhod od 15.00 do 16700. 
 
Možna odgovora: 
1. gibljiv delovni čas (npr. prihod 7-9h, odhod 15-17h) 
2. točno določen delovni čas (npr. 7-15h) 
 
5.9. Ste v prejšnjem tednu na delovnem mestu opravili kaj dela izven 
delovnega časa? 
Odgovarjajo samo tiste zaposlene osebe, ki imajo gibljiv delovni čas. Z 'da' 
odgovorijo tiste osebe, ki so v tednu pred anketiranjem delale pred ali po 
predpisanem delovnem času – npr. če je čas odhoda med 15. in 16. uro, oseba 
pa je v referenčnem tednu vsaj enkrat delala do 17h, odgovori z 'da'. 
 
5.9. Koliko ur? 
Vpiše se število ur. 
 
5.10.A. Koliko od teh, menite, da bo plačanih? 
Vpiše se število plačanih ur. 
 
5.10.B. Ste v prejšnjem tednu opravili kaj nadur? 
Kot nadure upoštevamo vse plačane in neplačane ure, ki so bile opravljene kot 
višek ur glede na število ur, določeno v pogodbi o zaposlitvi, kolektivni pogodbi 
ipd.  
Možna odgovora: 
1. Da 
2. Ne 
 
5.10.C. Koliko? 
Vpiše se število nadur. 
 
5.10.D. Koliko od teh, menite, da bo plačanih? 
Vpiše se število plačanih nadur. 
 
5.11. A. Ali bi želeli delati več ur, kot običajno delate, če bi prejeli večjo 
plačo? 
Možna odgovora: 
1. Da 
2. Ne 
 
5.11. B Več ur bi želeli delati: 
Oseba lahko izbere samo en odgovor, čeprav bi mogoče rada delala več ur z 
dodatnim in osnovnim delo. Izbere naj tistega, ki se ji zdi pomembnejši. Če je 
osebi vseeno, na kakšen način bi želela delati več ur kot običajno, naj izbere 
zadnji odgovor.  
 
Možni odgovori: 
1. z dodatnim delom 
2. z drugim osnovnim delom 
3. v okviru sedanjega dela 
4. z dodatnim, drugim oz. sedanjim delom 
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5.12. Koliko ur na teden bi želeli delati vse skupaj? 
Odgovor je število ur. 
 
5.13. Ali bi bili pripravljeni sprejeti več dela v naslednjih dveh tednih? 
Možna odgovora: 
1. Da 
2. Ne 
 
5.14. Zakaj ne? 
Možni odgovori: 
1. Končati morate izobraževanje, šolanje 
2. Sedanjega dela ne morete zapustiti v dveh tednih 
3. Iz osebnih ali družinskih razlogov 
4. Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 
5. Urejate si pogoje za samozaposlitev (dokumentacija, denarna sredstva, 

oprema, prostori...) 
6. Drugo 
 
5.15. Ali delate v izmenah? 
Izmensko delo je organiziranje dela na način, v katerem skupina delavcev 
nadomesti drugo skupino delavcev, ko se le-tej zaključi predviden čas dela 
(navadno 8 ur). Izmensko delo poteka ob vseh urah dneva, tudi zgodaj zjutraj, 
pozno zvečer, ponoči, ob vikendih.   
 
Možni odgovori: 
Običajno 
Včasih 
Nikoli 
 
5.16. Ali delate zvečer? 
Večerno delo je delo, ki ga oseba opravlja po končanem normalnem delovnem 
času oz. zvečer, med 18. in 22. uro.  
 
Možni odgovori: 
1. Običajno 
2. Včasih 
3. Nikoli 
 
5.17. Ali delate ponoči? 
Nočno delo je delo, ki ga oseba opravlja med 22. uro zvečer in 7. uro zjutraj.  
 
Možni odgovori: 
1 Običajno 
2. Včasih 
3. Nikoli 
 
5.18. Ali delate ob sobotah? 
Možni odgovori: 
1. Običajno 
2. Včasih 
3. Nikoli  
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5.19. Ali delate ob nedeljah? 
Možni odgovori: 
1. Običajno 
2. Včasih 
3. Nikoli 
 
 
5.19.D. Ali ste v prejšnjem tednu koristili kakšen dan dopusta? 
Možna odgovora: 
1. Da 
2. Ne 
 
5.19.E. Koliko dni? 
Vpiše se število dni. 
 
5.20. Ali opravljate svojo osnovno dejavnost doma, v stanovanju? 
Gre za delo v samem stanovanju, ki ga navadno opravljajo samozaposlene 
osebe (npr. umetniki, arhitekti, šivilje, računalničarji…). Sem sodi tudi delo, ki 
ga doma opravljajo učitelji (priprave na pouk). Dela v garaži, drvarnici, 
kmetijskem poslopju, delavnici in drugih prostorih, ki se ne opravlja prav v 
stanovanju, ne štejemo.  
 
Možna odgovora:  
1. Da 
2. Ne 
 
5.21. Doma delate zaradi: 
Možni odgovori: 
1. preobilice dela, lastnega interesa: s tem odgovorom odgovorijo osebe, ki 

običajno ali včasih namesto  v službi, delo opravljajo doma. Gre za delo, ki ga 
oseba v rednem delovnem času ne more opraviti v službi, ampak ga zaradi 
časovne stiske, večjega obsega dela ipd. prinese domov. 

2. dogovora z delodajalcem: na podlagi ustnega ali pisnega dogovora oseba 
svoje delo oz. del dela  namesto na običajnem delovnem mestu opravlja 
doma. S tem odgovorom odgovorijo tudi osebe, ki opravljajo terensko delo 
(akviziterji, zastopniki zavarovalnic, trgovski potniki), ki del sovjega dela 
opravljajo doma – se npr. dogovarjajo za termine srečanja, pišejo poročila 
ipd. 

3. za dodatno plačilo: za dodatno plačilo lahko oseba opravlja podobno vrsto 
dela kot v službi (ali celo isto delo, ki ga zaradi prevelikega obsega za 
dodatno plačilo opravlja doma), lahko pa gre za drugo, dodatno delo. 

 
7.1. Ali ste poleg tega dela v prejšnjem tednu opravljali še kakšno 
drugo delo? 
Dodatno delo je tisto, ki ga oseba opravlja poleg osnovnega dela, npr. delo po 
pogodbah (anketarji, čiščenje prostorov), za neposredno plačilo (delo na 
sosedovi kmetiji, inštruiranje otrok) ipd. Sem sodi tudi delo na kmetiji pri 
osebah, ki sicer opravljajo svoje osnovno delo drugje.  
Če oseba opravlja več dodatnih del, naj na vprašanja o dodatnem (drugem) 
delu odgovarja o tistem  delu, ki je bilo po mnenju anketiranca prevladujoče, 
pomembnejše. Če se ne more odločiti, je drugo merilo količina porabljenega 
časa, in če se še vedno ne more odločiti, velikost zaslužka za določeno delo.  
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Možna odgovora: 
1. Da 
2. Ne 
 
7.2. Kakšen je bil vaš zaposlitveni status pri dodatnem delu? 
Odgovori so razloženi pri vprašanju 4.1. Na to vprašanje neodgovor (zavrača, 
ne ve) ni dovoljen. 

Možni odgovori: 
1. zaposleni v podjetju,organizaciji 
2. zaposleni pri obrtniku (s.p.) 
3. zaposleni pri kmetu 
4. zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu 
5. delali ste v lastnem podjetju 
6. obrtnik (s.p.) 
7. kmet 
8. v svobodnem poklicu 
9. pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti (niste prejemali 

stalne plače) 
10. delali ste po pogodbi 
11. delali ste za neposredno plačilo 
12. delali ste preko študentskega servisa 
 
7.2.A. Ali je mogoče vsaj del pridelkov z vaše kmetije namenjen 
prodaji? 
Velja isto kot za vprašanje 4.1.A. 
 
7.3. Ste zaposlovali kaj delavcev? 
Na to vprašanje neodgovor (zavrača, ne ve) ni dovoljen. 

Možna odgovora:  
1. Da 
2. Ne 
 
7.4. Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste opravljali  
dodatno delo? Kaj se proizvaja oziroma kakšne storitve se  tam 
opravljajo? 
Velja isto kot za vprašanje 4.9. 
 
7.5. Kakšen je naziv vašega delovnega mesta? Opišite svoje dodatno 
delo. 
Velja isto kot za vprašanje 4.10. 
 
7.6. Koliko ur ste v prejšnjem tednu opravili z dodatnim delom? 
Vpiše se število ur, ki jih je anketirana oseba opravila pri opravljanju dodatnega 
dela.  
 
7.7. Iščete… 
Možni odgovori: 
1. Drugo osnovno delo 
2. Dodatno delo          
3. Niti eno niti drugo      
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7.8. Zakaj iščete drugo osnovno delo? 
Možni odgovori: 
1. Bojite se ali veste, da boste izgubili delo 
2. Imate zaposlitev za določen čas oziroma opravljate priložnostna, pogodbena dela 
3. Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali več ur 
4. Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali manj ur  
5. Želite boljšo plačo 
6. Želite imeti ugodnejše delovne razmere (delovni čas, pot na delo, manj 

naporno delo…) 
7. Želite opravljati delo, ustreznejše svoji izobrazbi 
8. Drugo 
 
7.9. Zakaj iščete drugo, dodatno delo? 
Možni odgovori: 
1. Bojite se ali veste, da boste izgubili delo 
2. Imate zaposlitev za določen čas oziroma opravljate priložnostna, pogodbena 

dela 
3. Iščete dodatno delo, kjer bi delali več ur 
4. Želite boljšo plačo 
5. Želite imeti ugodnejše delovne razmere (delovni čas, pot na delo, manj 

naporno delo…) 
6. Želite opravljati delo, ustreznejše svoji izobrazbi 
7. Drugo 
 
8.1. Ali ste kdaj prej delali za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit?  
Izvedeti je treba, ali je bila oseba kadar koli prej že v delovnem razmerju ali pa 
samozaposlena (samostojni podjetnik, v svobodnem poklicu itd.), in vpisati 
odgovor. Na to vprašanje neodgovor (zavrača, ne ve) ni dovoljen. 

Možna odgovora: 
1. Da 
2. Ne 
 
8.1.A. Ali ste mogoče med študijem redno delali preko študentskega 
servisa? 
Upošteva se samo delo, ki je nepretrgoma trajalo vsaj 6 mesecev oz. delo, s 
katerim je študent pridobil pomembne delovne izkušnje. 
 
Možna odgovora: 
1. Da 
2. Ne 
 
8.2. Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste nazadnje 
delali? Kaj se je proizvajalo oziroma kakšne storitve so se tam 
opravljale? 
Velja isto kot za vprašanje 4.9. 
 
8.3. Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ste ga  
opravljali. 
Velja isto kot za vprašanje 4.10. 
 
8.4. Kakšen je bil vaš takratni zaposlitveni status? 
Velja isto kot za vprašanje 4.1. 
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Možni odgovori: 
1. zaposleni v podjetju,organizaciji 
2. zaposleni pri obrtniku (s.p.) 
3. zaposleni pri kmetu 
4. zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu 
5. delali ste v lastnem podjetju 
6. obrtnik (s.p.) 
7. kmet 
8. v svobodnem poklicu 
9. pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti (niste prejemali 

stalne plače) 
10. delali ste po pogodbi 
11. delali ste za neposredno plačilo 
12. delali ste preko javnih del 
13. delali ste preko študentskega servisa 
14. delali ste kot vajenec, praktikant 
 
8.5. Ste zaposlovali kaj delavcev? 
Možna odgovora: 
1. Da 
2. Ne 
 
8.6. Katerega leta ste nazadnje delali (za plačilo ali pomagali na 
družinski kmetiji, v družinskem podjetju, obrti)? 
Vpiše se letnica. 
 
8.7. V katerem mesecu ste nazadnje delali? 
Vpiše se mesec, vendar samo v primeru, če je oseba nazadnje delala pred manj 
kot dvema letoma. 
 
8.8. Zakaj ne opravljate več tega dela? 
Možni odgovori: 
1. Ker ste bili odpuščeni 
2. Ker ste dali odpoved 
3. Zaradi prenehanja zaposlitve za določen čas 
4. Zaradi izteka pogodbe 
5. Zaradi upokojitve  
6. Zaradi opustitve dejavnosti zaradi ekonomskih razlogov (nerentabilnosti...) 
7. Zaradi izobraževanja 
8. Zaradi nezmožnosti za delo (bolezen, invalidnost) 
9. Ker pazite otroke  
10. Ker skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč 
11. Ker pazite otroke in skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč 
12. Zaradi osebnih ali družinskih razlogov 
13. Zaradi odhoda na služenje vojaškega roka 
14. Drugo 
 
8.9. Ste dokupili zavarovalno dobo? 
Za odhod v upokojitev je potrebno izpolniti več pogojev, in sicer doseči je treba 
določeno starost in/ali imeti dovolj dolgo delovno dobo. Z dokupom zavarovalne 
dobe je možno oditi v upokojitev nekoliko prej (nekaj mesecev, let), preden so 
izpolnjeni vsi pogoji. Zavarovalno dobo je možno dokupiti kot nadomestilo za 
služenje vojaškega roka, rojstvo otroka, študij ipd. 
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Možna odgovora: 
1. Da        
2. Ne 
 
9.1. Ali ste v zadnjih štirih tednih iskali kakšno delo? 
Vprašanje se nanaša na aktivno iskanje dela v zadnjih štirih tednih pred 
dnevom anketiranja. Prijavljenost na zavodu za zaposlovanje ne zadostuje. Z 
‘ne, ker je delo že našel’ odgovorijo osebe, ki so bile v referenčnem tednu 
brezposelne, ampak so že našle delo, ki ga bodo začele opravljati v bližnji 
prihodnosti. Na to vprašanje neodgovor (zavrača, ne ve) ni dovoljen. 

Možni odgovori: 
1. Da        
2. Ne 
3. Ne, ker je delo že našel.  
 
9.2. Ali bi želeli delati, čeprav ne iščete dela? 
Možni odgovori: 
1. Da 
2. Ne 
 
9.3. Kaj je glavni razlog, da ne iščete dela? 
Možni odgovori: 
1. Upokojitev 
2. Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 
3. Izobraževanje, usposabljanje 
4. Osebni ali družinski razlogi 
5. Čakate, da vas pokličejo nazaj na delo (osebe na čakanju) 
6. Menite, da dela ni na voljo 
7. Ne želite takoj začeti iskati dela 
8. Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke  
9. Skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč 
10. Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke in skrbite za odraslega, ki potrebuje 

pomoč 
11. Delate oz. bi želeli delati kot prostovoljec.  
12. Drugo 
 
9.4. Se vam zdi, da ni ustreznega varstva oz. je predrago? 
Možna odgovora: 
1. Da        
2. Ne 
 
10.1. Iščete… 
Možna odgovora: 
1. Zaposlitev 
2. Samozaposlitev 
 
10.2. Iščete zaposlitev…  
Možna odgovora: 
1. s polnim delovnim časom 
2. s skrajšanim delovnim časom           
 
10.3. Bi sprejeli delo s skrajšanim delovnim časom, če ni dela s polnim 
delovnim časom? 
Možna odgovora 
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1. Da 
2. Ne 
 
10.4. Bi sprejeli delo s polnim delovnim časom, če ni dela s skrajšanim 
delovnim časom? 
Možna odgovora 
1. Da 
2. Ne 
 
10.5. Koliko mesecev že aktivno iščete delo? 
Vpiše se število mesecev. Če je oseba išče delo manj kot 1 mesec, se vpiše 0. 
 
10.6. Ali ste v zadnjih štirih tednih iskali delo na zavodu za zaposlovanje? 
Možna odgovora: 
1. Da 
2. Ne 
 
10.7. Ste čakali, da vas pokličejo z zavoda za zaposlovanje? 
Možna odgovora: 
1. Da 
2. Ne 
 
10.8. Ste vprašali neposredno pri delodajalcu? 
Možna odgovora: 
1. Da 
2. Ne 
 
10.9. Ste vprašali sorodnike, prijatelje, znance? 
Možna odgovora: 
1. Da 
2. Ne 
 
10.10. Ste se javili na oglas v časopisu, reviji? 
Možna odgovora: 
1. Da 
2. Ne 
 
10.11. Ste intenzivno pregledovali oglase v časopisih, revijah, na internetu? 
Možna odgovora: 
1. Da 
2. Ne 
 
10.12. Ste delo iskali v kateri od zasebnih agencij za zaposlovanje? 
Možna odgovora: 
1. Da 
2. Ne 
 
10.13. Ste bili na razgovoru ali testiranju pri delodajalcu? 
Možna odgovora: 
1. Da 
2. Ne 
 
10.14. Ste čakali na odgovor na prošnjo (prijavo) za zaposlitev? 
Možna odgovora: 



35 

1. Da 
2. Ne 
 
10.15. Ste iskali zemljo, zgradbe ali opremo za samozaposlitev? 
Možna odgovora: 
1. Da 
2. Ne 
 
10.16. Ste iskali dovoljenja, licence, denarna sredstva za samozaposlitev? 
Možna odgovora: 
1. Da 
2. Ne 
 
10.17. Ste uporabili še katero drugo metodo? 
Možna odgovora: 
1. Da 
2. Ne 
10.18. Kaj je veljalo za vas tik preden ste začeli iskati delo? 
Možni odgovori: 
1. Bili ste redno zaposleni za nedoločen čas 
2. Bili ste redno zaposleni za določen čas 
3. Bili ste podjetnik, samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), kmet oziroma 

delali ste v svobodnem poklicu 
4. Pomagali ste na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, obrti 
5. Opravljali ste pogodbena oziroma priložnostna dela 
6. Redno ste se izobraževali, šolali 
7. Bili ste na služenju vojaškega roka 
8. Imeli ste družinske obveznosti oziroma opravljali ste gospodinjska dela 
9. Bili ste upokojeni 
10. Drugo 
 
11.1. Ste našli… 
Možna odgovora: 
1. zaposlitev 
2. samozaposlitev 
 
11.2. Ste našli zaposlitev… 
Možna odgovora: 
1. s polnim delovnim časom 
2. s skrajšanim delovnim časom 
 
11.3. Koliko mesecev ste aktivno iskali delo? 
Vpiše se število mesecev. Če je oseba iskala delo manj kot 1 mesec, se vpiše 0. 
 
11.4. Ali ste v zadnjih štirih tednih iskali delo na zavodu za zaposlovanje? 
Možna odgovora: 
1.  Da 
2.  Ne 
 
11.5. Ste čakali, da vas pokličejo z zavoda za zaposlovanje? 
Možna odgovora: 
1.  Da 
2.  Ne 
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11.6. Ste vprašali neposredno pri delodajalcu? 
Možna odgovora: 
1.  Da 
2.  Ne 
 
11.7. Ste vprašali sorodnike, prijatelje, znance? 
Možna odgovora: 
1.  Da 
2.  Ne 
 
11.8. Ste se javili na oglas v časopisu, reviji? 
Možna odgovora: 
1.  Da 
2.  Ne 
 
11.9. Ste intenzivno pregledovali oglase v časopisih, revijah, na internetu? 
Možna odgovora: 
1.  Da 
2.  Ne 
 
11.10. Ste delo iskali v kateri od zasebnih agencij za zaposlovanje? 
Možna odgovora: 
1.  Da 
2.  Ne 
 
11.11. Ste bili na razgovoru ali testiranju pri delodajalcu? 
Možna odgovora: 
1.  Da 
2.  Ne 
 
11.12. Ste čakali na odgovor na prošnjo (prijavo) za zaposlitev? 
Možna odgovora: 
1.  Da 
2.  Ne 
 
11.13. Ste iskali zemljo, zgradbe ali opremo za samozaposlitev? 
Možna odgovora: 
1.  Da 
2.  Ne 
 
11.14. Ste iskali dovoljenja, licence, denarna sredstva za samozaposlitev? 
Možna odgovora: 
1.  Da 
2.  Ne 
 
11.15. Ste uporabili še katero drugo metodo? 
Možna odgovora: 
1.  Da 
2.  Ne 
 
11.16. Kaj je veljalo za vas, tik preden ste začeli iskati delo? 
Možni odgovori: 
1. Delali ste za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit 
2. Redno ste se izobraževali, šolali 
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3. Bili ste na služenju vojaškega roka 
4. Imeli ste družinske obveznosti oziroma opravljali ste gospodinjska dela 
5. Drugo 
 
12.1 Če bi zdaj našli delo, ali bi lahko začeli delati v naslednjih dveh 
tednih? 
Na to vprašanje neodgovor (zavrača, ne ve) ni dovoljen. 
 
Možna odgovora: 
1. Da 
2. Ne 
 
12.2. Zakaj v tem času ne bi mogli začeti z delom? 
Možni odgovori: 
1. Končati morate izobraževanje, šolanje 
2. Sedanjega dela ne morete zapustiti v dveh tednih 
3. Iz osebnih ali družinskih razlogov 
4. Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 
5. Urejate si pogoje za samozaposlitev (dokumentacija, denarna sredstva, 

oprema, prostori...) 
6. Drugo 
 
12.3. Bi mogoče lahko začeli delati v naslednjih treh mesecih? 
Na to vprašanje neodgovor (zavrača, ne ve) ni dovoljen. 
 
Možna odgovora: 
1. Da 
2. Ne 
 
13.1. Ste prijavljeni na zavodu za zaposlovanje? 
To vprašanje se zastavi vsem osebam, ki sodelujejo v anketi, ne glede na to, ali 
imajo delo ali ne. Z odgovorom na to vprašanje se skuša ugotoviti razmerje 
med dejansko brezposelnimi in registriranimi brezposelnimi osebami. 
 
Možna odgovora: 
1. Da 
2. Ne 
 
13.2. Prejemate denarno nadomestilo za čas brezposelnosti? 
Možna odgovora: 
1. Da 
2. Ne 
 
13.3.A. Ali ste… 
Vprašanje se nanaša na formalni status anketirane osebe. Anketirana oseba se 
sama odloči, kaj velja zanjo; tudi v nejasnih primerih se anketirane osebe same 
odločijo za status. Nekdo je lahko npr. 4 ure brezposeln in 4 ure invalidsko 
upokojen, mejni primeri so tudi pri gospodinjah, ki prejemajo pokojnino po 
možu ipd. Na to vprašanje neodgovor (zavrača, ne ve) ni dovoljen. 
 
Možni odgovori: 
1. zaposleni, samozaposleni, pomagate na družinski kmetiji, v podjetju, obrti 
2. brezposelni 
3. učenec, dijak, študent 
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4. skrbite za gospodinjstvo 
5. upokojeni 
6. nezmožni za delo (bolezen, invalidnost) 
7. drugo 
 
13.4. Pred enim letom ste bili:  
Velja isto kot za vprašanje 4.1. 
 
Možni odgovori: 
1. zaposleni v podjetju,organizaciji 
2. zaposleni pri obrtniku (s.p.) 
3. zaposleni pri kmetu 
4. zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu 
5. delali ste v lastnem podjetju 
6. obrtnik (s.p.) 
7. kmet 
8. v svobodnem poklicu 
9. pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti (niste prejemali 

stalne plače) 
10. delali ste po pogodbi 
11. delali ste za neposredno plačilo 
12. delali ste preko študentskega servisa 
13. delali ste preko javnih del 
14. brezposelni 
15. učenec, dijak, študent 
16. upokojeni 
17. skrbeli ste za gospodinjstvo 
18. nezmožni za delo 
19. na služenju vojaškega roka 
20. drugo 
 
13.5. Ste zaposlovali kaj delavcev? 
Možna odgovora: 
1. Da 
2. Ne 
 
13.6. Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste delali pred 
enim letom? Kaj se je proizvajalo oziroma kakšne storitve so se tam 
opravljale? 
Velja isto kot za vprašanje 4.5. 
 
13.7. Ali ste pred enim letom živeli na istem naslovu? 
Možna odgovora: 
1. Da 
2. Ne 

 
13.8. Ste živeli v Sloveniji? 
To vprašanje zastavimo samo tistim, ki pred enim letom niso živeli na istem 
naslovu. 
 
Možna odgovora: 
1. Da 
2. Ne 
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13.9. V kateri občini? 
Anketar poišče ustrezno občino v šifrantu, ki je del programa za vnos podatkov. 
 
13.10. V kateri državi ste živeli? 
Anketar poišče ustrezno državo v šifrantu, ki je del programa za vnos podatkov. 
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V. VPRAŠALNIK  

 
 
 
 Kje živi oseba? Opomba: za popravljanje imena, priimka ali spola 

izberite opcijo 6 
1. V tem gospodinjstvu 
2. V drugem gospodinjstvu na istem naslovu 
3. Na drugem naslovu v Sloveniji 
4. V drugi državi 
5. Je umrla 
 Ali je v vašem gospodinjstvu še kakšna nova oseba? 
1. Da 
2.  Ne 

 
 
Številka 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: 
0 oseba nima partnerja oz. partner živi v drugem gospodinjstvu 
1.6. Njegov/njen oče je: 
0 otrok ali oče ni član tega gospodinjstva 
1.7. Njegova/njena mama je: 
0 otrok ali mama ni član tega gospodinjstva 
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?  
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! 
1.16. Ali imate na tem naslovu: 
1. stalno prebivališče 
2. začasno prebivališče 
3.  na tem naslovu niste prijavljeni 
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1.17. Kakšen je vaš zakonski stan? 
1. Samski 
2. Poročen 
3. Vdovec 
4. Razvezan 
5. Zunajzakonska skupnost 
2.1. Vaša dosežena izobrazba je: 
1. ste brez šolske izobrazbe  
2. nepopolna osnovna izobrazba (4-7 oz. 6-8 razredov) 
3. osnovnošolska izobrazba 
4. nižja ali srednja poklicna izobrazba             
5. srednja strokovna izobrazba 
6. srednja splošna izobrazba 
7. višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba 
8. visokošolska strokovna izobrazba 
9. visokošolska 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 ali koliko ste bili stari, ko ste dosegli sedanjo 

stopnjo izobrazbe? 
2.4. Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH redno ali ob delu obiskovali šolo 

oziroma bili vpisani na fakulteto? 
1. Da 
2. Ne 
3. Ne, ker so bile počitnice 
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 
2.5.A. Ste bili mogoče vpisani v šolo ali na fakulteto predvsem zaradi 

statusa študenta? 
1. Da 
2. Ne 
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: 
1. samo med delovnim časom 
2. večinoma med delovnim časom 
3. samo zunaj delovnega časa 
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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 
3.2. Ali ste v prejšnjem tednu (od ponedeljka do nedelje) delali vsaj 

eno uro za plačilo (denarno ali nedenarno) ali dobiček? 
1. Da 
2. Ne 
3.3. Ali ste v prejšnjem tednu pomagali na družinski kmetiji ali v 

družinskem podjetju, obrti? 
1. Da 
2. Ne 
3.4. Ali ste kljub temu, da prejšnji teden niste delali, zaposleni, 

samozaposleni ali opravljate kakršno koli redno delo za plačilo, 
dobiček oz. družinsko dobrobit? 

1. Da 
2. Ne 
3.5. Zakaj v prejšnjem tednu niste delali? 
1. Zaradi slabega vremena 
2. Zaradi zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov 
3. Zaradi stavke 
4. Zaradi izobraževanja, usposabljanja zunaj podjetja ali organizacije 
5. Zaradi bolezni, poškodbe 
6. Zaradi dopusta 
7. Zaradi praznika 
8. Ker ste na čakanju 
9. Zaradi porodniškega dopusta 
10. Zaradi očetovskega dopusta 
11. Zaradi koriščenja ur 
12.  Drugo 
3.5.A Koliko časa boste vse skupaj odsotni z dela? 

0 – manj kot 1 mesec 
3.6. Koliko mesecev že ne delate, čeprav ste zaposleni oziroma 

samozaposleni?  
0 - manj kot 1 mesec 

4.1. V prejšnjem tednu ste bili: 
1. zaposleni v podjetju,organizaciji 
2. zaposleni pri obrtniku (s.p.) 
3. zaposleni pri kmetu 
4. zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu 
5. delali ste v lastnem podjetju 
6. obrtnik (s.p.) 
7. kmet 
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8. v svobodnem poklicu 
9. pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti (niste 

prejemali stalne plače) 
10. delali ste po pogodbi 
11. delali ste za neposredno plačilo 
12. delali ste preko študentskega servisa 
13. delali ste preko javnih del 
14. delali ste kot vajenec, praktikant 
4.2. Ali še vedno prejemate plačo ali nadomestilo plače? 
1. Da 
2. Ne 
4.3. Prejemate: 
1. pol plače ali več 
2. manj kot pol plače 
4.4. Delate preko agencije za posredovanje dela? 
1.  Da 
2.  Ne 
4.5. Zaposlujete kaj delavcev? 
1.  Da 
2.  Ne 
4.5.A. Ali delate pretežno le za eno stranko? 
1.  Da 
2.  Ne 
4.5.B. Ali večinoma delate v prostorih te stranke? 
1.  Da 
2.  Ne 
4.6. Je to delo za:  
1.  nedoločen čas 
2. določen čas 
4.7. Koliko mesecev traja to delo? 

0 - manj kot 1 mesec 
4.8. Kaj je razlog, da opravljate delo za določen čas?  
1. Pripravništvo, usposabljanje 
2. Ne morete najti stalne zaposlitve 
3. Ne želite stalne zaposlitve 
4. Ste v poskusni dobi 
5. Individualna pogodba o zaposlitvi 
6. Izobraževanje, šolanje 
7. Drugo 
4.9. Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste delali prejšnji 

teden? Kaj se proizvaja oz. kakšne storitve se tam opravljajo? 
4.10. Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ste ga 

opravljali v prejšnjem tednu.  
4.11. V kateri državi delate? Šifrant držav 
4.11.B V kateri občini? Šifrant občin 
4.11.C V bližini katerega večjega mesta delate? Šifrant mest  
4.12. Ali pri svojem delu vodite zaposlene? 
1.  Da 
2. Ne 
4.13. Katerega leta ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma 

opravljati sedanjo samostojno dejavnost?  
4.14. Katerega meseca ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu 

oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost?  
4.15. Vas je k sedanjemu delodajalcu napotil zavod za zaposlovanje oz. 

svetovalec zaposlitve? 
1. Da 
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2. Ne 
4.16. Ste oglas za sedanjo zaposlitev našli na oglasni deski zavoda za 

zaposlovanje? 
1. Da 
2. Ne 
4.17. Ste ga našli med oglasi Zavoda za zaposlovanje v katerem od 

časopisov? 
1. Da 
2. Ne 
4.18. Ste ga prebrali na teletekstu ? 
1. Da 
2. Ne 
4.19. Ste ga našli na spletni strani zavoda za zaposlovanje? 
1. Da 
2. Ne 
4.20. Koliko delavcev dela na lokaciji, na kateri delate (vključno z 

vami)?  
4.21. Tam dela: 
1. 1 - 10 oseb 
2. 11 oseb ali več 
5.1. Imate delo: 
1. s polnim delovnim časom 
2. s skrajšanim delovnim časom? 
5.2. Koliko ur na teden navadno delate pri delu, o katerem se 

pogovarjava (vključno z nadurami, če jih opravljate redno)? 
5.3. Zakaj navadno delate manj kot 36 ur?  
1. Zaradi izobraževanja, usposabljanja 
2. Zaradi bolezni, invalidnosti, delne upokojitve 
3. Ne morete najti dela z daljšim delovnim časom 
4. Ne želite dela z daljšim delovnim časom 
5. Zaradi pomanjkanja dela, manjšega obsega dela 
6. Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke 
7. Skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč 
8. Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke in skrbite za odraslega, ki 

potrebuje pomoč 
9. Iz drugih družinskih razlogov 
10. Drugo 
5.4. Se vam zdi, da ni ustreznega varstva oz. je predrago? 
1. Da 
2. Ne 
5.5. Koliko ur ste delali v prejšnjem tednu?  
5.6. Zakaj ste delali več kot navadno? 
1. Ker imate premakljiv delovni čas 
2. Ker je bil obseg dela večji (nadure, nadomeščanje) 
3. Drugo 
5.7. Zakaj ste delali manj kot navadno? Zaradi: 
1. slabega vremena 
2. zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov 
3. stavke 
4. ker ste se izobraževali, usposabljali 
5. ker imate premakljiv delovni čas 
6. bolezni, poškodbe ali začasne nezmožnosti za delo 
7. porodniškega dopusta  
8. družinskih oziroma osebnih razlogov 
9. dopusta 
10. praznikov 
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11. začetka ali spremembe zaposlitve v prejšnjem tednu 
12. izteka zaposlitve v prejšnjem tednu 
13. ker ni bilo pravega dela, ker čakate na delo 
14.  koriščenja ur 
15. drugo 
5.8. Imate: 
1. gibljiv delovni čas (npr. prihod 7-9h, odhod 15-17h) 
2. točno določen delovni čas (npr. 7-15h) 
5.9. Ste v prejšnjem tednu na delovnem mestu opravili kaj dela izven 

delovnega časa? 
1. Da 
2. Ne 
5.10. Koliko ur? 
5.10.A. Koliko od teh, menite, da bo plačanih? 
5.10.B. Ste v prejšnjem tednu opravili kaj nadur? 
1. Da 
2. Ne 
5.10.C Koliko? 
5.10.D. Koliko od teh, menite, da bo plačanih? 
5.11.A Ali bi želeli delati več ur na teden, kot običajno delate, če bi prejeli 

večjo plačo? 
1. Da 
2. Ne 
5.11.B Več ur bi želeli delati: 
1. z dodatnim delom 
2. z drugim osnovnim delom 
3. v okviru sedanjega dela 
4. z dodatnim, drugim oz. sedanjim delom 
5.12. Koliko ur na teden bi želeli delati vse skupaj? 
5.13. Ali bi bili pripravljeni sprejeti več dela v naslednjih dveh tednih? 
1.  Da 
2. Ne 
5.14. Zakaj ne? 
1. Končati morate izobraževanje, šolanje 
2. Sedanjega dela ne morete zapustiti v dveh tednih 
3. Iz osebnih ali družinskih razlogov 
4. Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 
5. Urejate si pogoje za samozaposlitev (dokumentacija, denarna sredstva, 

oprema, prostori...) 
6. Drugo 
5.15. Ali delate v izmenah?  
1. Običajno 
2. Včasih 
3. Nikoli 
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5.16. Ali delate zvečer?  
1. Običajno 
2. Včasih 
3. Nikoli 
5.17. Ali delate ponoči?  
1. Običajno 
2. Včasih 
3. Nikoli 
5.18. Ali delate ob sobotah?  
1. Običajno 
2. Včasih 
3. Nikoli 
5.19. Ali delate ob nedeljah?  
1. Običajno 
2. Včasih 
3. Nikoli 
5.19.D Ali ste v prejšnjem tednu koristili kakšen dan dopusta? 
1. Da 
2. Ne 
5.19.E Koliko dni? 
5.20. Ali opravljate svoje delo doma, v stanovanju?            
1. Običajno 
2. Včasih 
3. Nikoli 
5.21. Doma delate zaradi: 
1. preobilice dela, lastnega interesa 
2. dogovora z delodajalcem 
3. dodatnega plačila 
7.1. Ali ste poleg tega dela v prejšnjem tednu opravljali še kakšno 

drugo delo? 
1. Da 
2. Ne 
7.2. Pri tem delu ste bili: 
1. zaposleni v podjetju,organizaciji 
2. zaposleni pri obrtniku (s.p.) 
3. zaposleni pri kmetu 
4. zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu 
5. delali ste v lastnem podjetju 
6. obrtnik (s.p.) 
7. kmet 
8. v svobodnem poklicu 
9. pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti (niste 

prejemali stalne plače) 
10. delali ste po pogodbi 
11. delali ste za neposredno plačilo 
12. delali ste preko študentskega servisa 
7.2.A  Ali je mogoče vsaj del pridelkov z vaše kmetije namenjen prodaji? 
1.  Da 
2.  Ne 
7.3. Ste zaposlovali kaj delavcev? 
1. Da 
2. Ne 
7.4. Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste opravljali  

dodatno delo? Kaj se proizvaja oziroma kakšne storitve se tam 
opravljajo? 
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7.5. Kakšen je naziv vašega delovnega mesta? Opišite svoje dodatno 
delo. 

7.6. Koliko ur ste v prejšnjem tednu opravili z dodatnim delom? 
7.7. Iščete  
1. Drugo osnovno delo 
2. Drugo, dodatno delo 
3. Niti eno niti drugo 
7.8. Zakaj iščete drugo osnovno delo? 
1. Bojite se ali veste, da boste izgubili delo 
2. Imate zaposlitev za določen čas oziroma opravljate priložnostna, 

pogodbena dela 
3. Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali več ur 
4. Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali manj ur  
5. Želite boljšo plačo 
6. Želite imeti ugodnejše delovne razmere (delovni čas, pot na delo, manj 

naporno delo…) 
7. Želite opravljati delo, ustreznejše svoji izobrazbi 
8. Drugo 
7.9. Zakaj iščete drugo, dodatno delo? 
1. Bojite se ali veste, da boste izgubili delo 
2. Imate zaposlitev za določen čas oziroma opravljate priložnostna, 

pogodbena dela 
3. Iščete dodatno delo, kjer bi delali več ur 
4. Želite boljšo plačo 
5. Želite imeti ugodnejše delovne razmere (delovni čas, pot na delo, manj 

naporno delo…) 
6. Želite opravljati delo, ustreznejše svoji izobrazbi 
7. Drugo 
8.1. Ali ste kdaj prej delali za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit?  
1. Da 
2. Ne 
8.1.A Ali ste mogoče med študijem redno delali preko študentskega 

servisa? 
1. Da 
2. Ne 
8.2. Katerega leta ste nazadnje delali (za plačilo ali pomagali na 

družinski kmetiji, v družinskem podjetju, obrti)? 
8.3. V katerem mesecu ste nazadnje delali? 
8.4. Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste nazadnje 

delali? Kaj se je proizvajalo oz. kakšne storitve so se tam 
opravljale?   

8.5. Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ste ga 
opravljali? 

8.6. Takrat ste bili: 
1. zaposleni v podjetju,organizaciji 
2. zaposleni pri obrtniku (s.p.) 
3. zaposleni pri kmetu 
4. zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu 
5. delali ste v lastnem podjetju 
6. obrtnik (s.p.) 
7. kmet 
8. v svobodnem poklicu 
9. pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti (niste 

prejemali stalne plače) 
10. delali ste po pogodbi 
11. delali ste za neposredno plačilo 
12. delali ste preko javnih del 



48 

13. delali ste prek študentskega servisa 
14. delali ste kot vajenec, pripravnik 
8.7. Ste zaposlovali kaj delavcev? 
1. Da 
2. Ne 
8.8. Zakaj tega dela ne opravljate več? 
1. Ker ste bili odpuščeni 
2. Ker ste dali odpoved 
3. Zaradi prenehanja zaposlitve za določen čas 
4. Zaradi izteka pogodbe 
5. Zaradi upokojitve  
6. Zaradi opustitve dejavnosti zaradi ekonomskih razlogov 

(nerentabilnosti...) 
7. Zaradi izobraževanja 
8. Zaradi nezmožnosti za delo (bolezen, invalidnost) 
9. Ker pazite otroke  
10. Ker skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč 
11. Ker pazite otroke in skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč 
12. Zaradi osebnih ali družinskih razlogov 
13. Zaradi odhoda na služenje vojaškega roka 
14. Drugo 
8.9. Ste dokupili zavarovalno dobo? 
1. Da 
2. Ne 
9.1. Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH iskali kakšno delo? 
1. Da 
2. Ne 
3. Ne, ker ste delo že našli 
9.2. Ali bi želeli delati, čeprav ne iščete dela?  
1. Da 
2. Ne 
9.3. Kaj je glavni razlog, da ne iščete dela? 
1. Upokojitev 
2. Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 
3. Izobraževanje, usposabljanje 
4. Osebni ali družinski razlogi 
5. Čakate, da vas pokličejo nazaj na delo (osebe na čakanju) 
6. Menite, da dela ni na voljo 
7. Ne želite takoj začeti iskati dela 
8. Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke  
9. Skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč 
10. Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke in skrbite za odraslega, ki 

potrebuje pomoč 
11. Delate oz. bi želeli delati kot prostovoljec.  
12. Drugo 
9.4. Se vam zdi, da ni ustreznega varstva oz. je predrago? 
1. Da 
2. Ne 
10.1. Iščete: 
1. zaposlitev 
2. samozaposlitev 
10.2. Iščete zaposlitev:  
1. s polnim delovnim časom 
2. s skrajšanim delovnim časom 
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10.3. Bi sprejeli delo s skrajšanim delovnim časom, če ni dela s polnim 
delovnim časom? 

1. Da 
2. Ne 
10.4. Bi sprejeli delo s polnim delovnim časom, če ni dela s skrajšanim 

delovnim časom? 
1. Da 
2. Ne 
10.5. Koliko mesecev že aktivno iščete delo? 0- manj kot 1 mesec 
10.6. Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH iskali delo na zavodu za 

zaposlovanje? 
1. Da 
2. Ne 
10.7. Ste čakali, da vas pokličejo z zavoda za zaposlovanje? 
1. Da 
2. Ne 
10.8. Ste vprašali neposredno pri delodajalcu? 
1. Da 
2. Ne 
10.9. Ste vprašali sorodnike, prijatelje, znance? 
1. Da 
2. Ne 
10.10. Ste se javili na oglas v časopisu, reviji? 
1. Da 
2. Ne 
10.11. Ste intenzivno pregledovali oglase v časopisih, revijah, na 

internetu? 
1. Da 
2. Ne 
10.12. Ste delo iskali v kateri od zasebnih agencij za zaposlovanje? 
1. Da 
2. Ne 
10.13. Ste bili na razgovoru ali testiranju pri delodajalcu? 
1. Da 
2. Ne 
10.14. Ste čakali na odgovor na prošnjo (prijavo) za zaposlitev? 
1. Da 
2. Ne 
10.15. Ste iskali zemljo, zgradbe ali opremo za samozaposlitev? 
1. Da 
2. Ne 
10.16. Ste iskali dovoljenja, licence, denarna sredstva za samozaposlitev? 
1. Da 
2. Ne 
10.17. Ali ste uporabili še katero drugo metodo? 
1. Da 
2. Ne 
10.18. Kaj je veljalo za vas tik preden ste začeli iskati delo? 
1. Bili ste redno zaposleni za nedoločen čas 
2. Bili ste redno zaposleni za določen čas 
3. Bili ste podjetnik, samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), kmet 

oziroma delali ste v svobodnem poklicu 
4. Pomagali ste na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, obrti 
5. Opravljali ste pogodbena oziroma priložnostna dela 
6. Redno ste se izobraževali, šolali 
7. Bili ste na služenju vojaškega roka 
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8. Imeli ste družinske obveznosti oziroma opravljali ste gospodinjska dela 
9. Bili ste upokojeni 
10. Drugo 
11.1. Ste našli 
1. zaposlitev 
2. samozaposlitev 
11.2. Ste našli zaposlitev 
1. s polnim delovnim časom 
2. s skrajšanim delovnim časom 
11.3. Koliko mesecev ste aktivno iskali delo? 0 - manj kot 1 mesec 
11.4. Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH iskali delo na zavodu za 

zaposlovanje? 
1. Da 
2. Ne 
11.5. Ste čakali, da vas pokličejo z zavoda za zaposlovanje? 
1. Da 
2. Ne 
11.6. Ste vprašali neposredno pri delodajalcu? 
1. Da 
2. Ne 
11.7. Ste vprašali sorodnike, prijatelje, znance? 
1. Da 
2. Ne 
11.8. Ste se javili na oglas v časopisu, reviji? 
1. Da 
2. Ne 
11.9. Ste intenzivno pregledovali oglase v časopisih, revijah, na 

internetu? 
1. Da 
2. Ne 
11.10. Ste delo iskali v kateri od zasebnih agencij za zaposlovanje? 
1. Da 
2. Ne 
11.11. Ste bili na razgovoru ali testiranju pri delodajalcu? 
1. Da 
2. Ne 
11.12. Ste čakali na odgovor na prošnjo (prijavo) za zaposlitev? 
1. Da 
2. Ne 
11.13. Ste iskali zemljo, zgradbe ali opremo za samozaposlitev? 
1. Da 
2. Ne 
11.14. Ste iskali dovoljenja, licence, denarna sredstva za samozaposlitev? 
1. Da 
2. Ne 
11.15. Ali ste uporabili še katero drugo metodo? 
1. Da 
2. Ne 
11.16. Kaj je veljalo za vas, tik preden ste začeli iskati delo? 
1. Delali ste za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit 
2. Redno ste se izobraževali, šolali 
3. Bili ste na služenju vojaškega roka 
4. Imeli ste družinske obveznosti oziroma opravljali ste gospodinjska dela 
5. Drugo 
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12.1. Če bi zdaj našli delo, ali bi lahko začeli delati v naslednjih DVEH 
TEDNIH? 

1. Da 
2. Ne 
12.2. Zakaj v tem času ne bi mogli začeti z delom? 
1. Končati morate izobraževanje, šolanje 
2. Sedanjega dela ne morete zapustiti v dveh tednih 
3. Iz osebnih ali družinskih razlogov 
4. Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 
5. Urejate si pogoje za samozaposlitev (dokumentacija, denarna sredstva, 

oprema, prostori...) 
6. Drugo 
12.3. Bi mogoče lahko začeli delati v naslednjih TREH MESECIH? 
1. Da 
2. Ne 
13.1. Ste prijavljeni na zavodu za zaposlovanje?  
1. Da 
2. Ne 
13.2. Prejemate denarno nadomestilo za čas brezposelnosti? 
1. Da 
2. Ne 
13.3.A Ali ste: 
1. zaposleni, samozaposleni, pomagate na družinski kmetiji, v podjetju, obrti 
2. brezposelni 
3. učenec, dijak, študent 
4. skrbite za gospodinjstvo 
5. upokojeni 
6. nezmožni za delo (bolezen, invalidnost) 
7. drugo 
13.4. Pred enim letom ste bili: 
1. zaposleni v podjetju,organizaciji 
2. zaposleni pri obrtniku (s.p.) 
3. zaposleni pri kmetu 
4. zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu 
5. delali ste v lastnem podjetju 
6. obrtnik (s.p.) 
7. kmet 
8. v svobodnem poklicu 
9. pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti (niste 

prejemali stalne plače) 
10. delali ste po pogodbi 
11. delali ste za neposredno plačilo 
12. delali ste preko študentskega servisa 
13. delali ste preko javnih del 
14. brezposelni 
15. učenec, dijak, študent 
16. upokojeni 
17. skrbeli ste za gospodinjstvo 
18. nezmožni za delo 
19. drugo 
13.5. Ste zaposlovali kaj delavcev? 
1.  Da 
2. Ne 
13.6. Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste delali pred 

enim letom? Kaj se je proizvajalo oz. kakšne storitve so se tam 
opravljale?  
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13.7. Ali ste pred enim letom živeli na istem naslovu? 
1.  Da 
2. Ne 
13.8. Ste živeli v Sloveniji? 
1.  Da 
2. Ne 
13.9. V kateri občini? šifrant 
13.10 V kateri državi ste živeli? šifrant 

 

 
 

VI. POTEK ANKETIRANJA 

 

Tipke za premikanje po obrazcu: 

Enter  potrditev vnosa 
Smerne tipke  premiki na sosednje polje 
PgDn  naslednji ekran 
PgUp prejšnji ekran 
Ctrl+ PgDn  zadnji ekran vprašalnika 
Ctrl+ PgUp  prvi ekran vprašalnika 
Home  prvo polje vprašalnika 
End  zadnje neizpolnjeno polje 
Ctrl+S zmenek ali neodgovor 
Ctrl+R zavračanje odgovora na posamezno vprašanje 
Ctrl+K "ne ve" odgovora na posamezno vprašanje 
Ctrl+M vpis opomb 
Ctrl+Shift+Home skok nazaj na Make dial meni, dokler ni shranjevanja  

vprašalnika 
 

Osnovni meni: Make Dial  
Ko ste vnesli svojo šifro, se na ekranu pojavi osnovni meni Make dial. Vpisana 
je omrežna skupina, telefonska številka, šifra (gospodinjstva) in opombe 
anketarjev. 
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• Zvonjenje v prazno: izberite, ko nihče ne dvigne slušalke; čakajte vsaj 20 

sekund. 
• Zasedeno: izberite, ko slišite znak za zasedeno. 
• Ostali znaki: izberite, ko slišite fax ali čudne piskajoče znake za npr. če 

linija ne deluje.  
• Telefonska tajnica – stanovanje: izberite, če ste iz vsebine sporočila na 

odzivniku razbrali, da gre za zasebno stanovanje. Če ste se zmotili, in že 
pritisnili ENTER, se s kombinacijo tipk CTRL, SHIFT in HOME vrnete v osnovni 
meni (Make Dial), kjer izberete ustrezni odgovor. 

• Telefonska tajnica – podjetje: izberite, če iz vsebine sporočila na 
odzivniku razbrali, da gre za podjetje. Če ste se zmotili, in že pritisnili 
ENTER, se s kombinacijo tipk CTRL, SHIFT in HOME vrnete v osnovni meni 
(Make Dial), kjer izberete ustrezni odgovor. 

• Izločena anketa: te možnosti ne uporabljajte. Namenjena je zadnjemu 
dnevu anketiranja, ko se anketiranje zaključuje; takrat boste od kontrolorja 
dobili navodila, kako ravnati.  

 
Preden začnete telefonirati, si namestite slušalke in preverite, če je gumb na 
ojačevalcu nastavljen na poslušanje na slušalkah.  
S pritiskom na tipko 0 na telefonu dobite zunanjo linijo. Vtipkajte telefonsko 
številko (omrežne skupine 01 ni treba vtipkati). Pazite, da ste vtipkali pravo 
telefonsko številko. Med zvonjenjem preverite, če se telefonski številki na 
ekranih računalnika in telefona ujemata.  
 
V opombah je tekst, ki so ga anketarji vpisali pri prejšnjih klicih. Te opombe 
vpisujete anketarji pri zmenkih in neodgovorih, zato naj bodo take, da jih bodo 
razumeli vsi anketarji (kuha kosilo, ima obiske, ipd.).  
 
Če se na drugi strani kdo oglasi, s tipko Enter potrdite možnost Vprašalnik, in 
začnete s predstavitvijo.  
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Po pozdravu (dober dan oz. večer) se predstavite in poveste, kaj želite. 
Pojasnite, da izvajate Anketo o delovni sili in jih spomnite, da smo jih o tem že 
obvestili z obvestilnim pismom, ki je rumene barve. Preverite, če ste dobili 
želeno gospodinjstvo – v zgornjem levem kotu se izpiše telefonska številka, 
kamor ste klicali, pod predstavitvenim tekstom pa so našteti vsi člani 
gospodinjstva, ki so sodelovali pri prejšnjem anketiranju. Za pomoč pri 
določanju polnoletne osebe (samo te namreč lahko odgovarjajo na anketo) so 
izpisani tudi podatki o letnici rojstva in spolu. Izkušnje kažejo, da se anketo 
najlažje opravi z osebo, ki je dvignila slušalko, zato preverite, če je polnoletna 
in če bi bila pripravljena sodelovati v anketi. Pojasnite, da anketa ni dolga, da 
traja le nekaj minut.  
 
Pri vzpostavitvi stika lahko pride do več vrst nevšečnosti. Anketar lahko ugotovi, 
da na telefonski številki, ki jo je poklical, ni dosegljivo izbrano gospodinjstvo (v 
našem primeru Uš). Na vprašanje »Sem dobil/a gospodinjstvo...« odgovori z 
opcijo 2. Ne. Pojavi se novo vprašanje: »Sem poklical/a ..... (izpiše se 
telefonska številka)?« V grobem obstajata dve možnosti za zaplet:  
• Telefonska številka je prava (anketar se ni zmotil pri klicanju), vendar tam 

ne živi izbrano gospodinjstvo, ker se je npr. odselilo, ker se je terenski 
anketar zmotil pri vpisovanju telefonske številke ipd. V takih primerih 
anketar pritisne kombinacijo tipk CTRL in S in naredi zmenek za naslednji 
dan ob 7.30. 

• Telefonska številka ni prava – anketar se je zmotil pri vtipkavanju telefonske 
številke. V takem primeru anketar naredi zmenek brez da bi določil dan in 
uro (No date, No time). 
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Dogovor o ponovnem klicanju – zmenek (appointment)    
Če nobena polnoletna oseba v gospodinjstvu nima časa za odgovarjanje na 
anketo, se skušajte prijazno dogovoriti, kdaj lahko ponovno pokličete. Pri 
vprašanju »Sem dobil gospodinjstvo:….« vnesite 2 (odgovor NE) in pritisnete 
CTRL in S.  
 
Odpre se posebno okno, v katerem izberete zmenek (appoinment). Vsi dnevi 
anketiranja so označeni z modro. Za dni, ki niso modro označeni, ne morete 
določati zmenkov. 
 
Kakšen zmenek boste naredili, je odvisno od dogovora z osebo v gospodinjstvu. 
Obstaja več možnosti:  
• Če želite določiti zmenek na točno določen dan in uro, izberete z miško 

exact date (točen datum) in dvakrat kliknite na želeni datum (obarvati se 
mora zeleno). Nato izberete čas. Lahko izberete exact time (točen čas) ali 
pa day part (del dneva, npr. med 10. in 12. uro). Če izbirate točen čas, s 
kurzorjem ob uri nastavite uro navzgor ali navzdol, nato kliknete na minute 
in nastavite še minute. S tipko enter oz. tipko OK potrdite vnos datuma in 
ure. 

• Če datum zmenka ni pomemben, izberete No date, pri izbiri ure pa sta 
zopet dve možnosti. Če dobite informacijo, kdaj bo doma katera od 
polnoletnih oseb v gospodinjstvu, izberete:  Day part (del dneva, npr. od 
16. do 20. ure), in No time (če je vseeno ob kateri uri pokličemo 
anketiranca). Možnosti No time se izogibajte. Poizkusite izvedeti, kdaj je 
največja verjetnost, da bo doma kdo, ki bo lahko odgovarjal na anketo. 

 

 
 
 
 
• Če je polnoleten član gospodinjstva dosegljiv samo določene dneve v 

tednu, npr. od ponedeljka do četrtka, izberete možnost Period. Kliknete na 
začetni in končni datum obdobja (vsi datumi v obdobju se obarvajo zeleno). 



56 

Izberete day part (del dneva, npr. od 16. do 20 ure), če pa čas klicanja ni 
pomemben, izberete opcijo no time. 

 

 
 
Ko določite datum in uro zmenka, vnesite zaporedno številko kontakta. Če je 
polje prazno, pomeni, da je to prvi kontakt, in vnesete številko 1. Če je številka 
že vnešena, jo povečate za eno. Odpre se vam toliko polj, kolikor je kontaktov. 
S tipko enter preskočite že vnešene opombe in v prazno polje vnesite vzrok 
(npr.1 - dogovorjen zmenek) in vpišite opombo. Opomba je kratek tekst, ki vam 
bo v pomoč ob naslednjem klicu (npr. kuha kosilo, ima obiske, staršev ni doma 
in podobno). Ta opomba bo vidna v Make dial meniju ob naslednjem klicu te 
telefonske številke. 
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Napačna telefonska številka  
Če telefonska številka ni prava, naredite zmenek za naslednje jutro ob 7. uri 30 
minut (exact date, exact time) in izberite možnost: napačna telefonska 
številka. Pri vprašanju ali veš novo telefonsko številko, izberite opcijo ne. Če pri 
pogovoru ali na avtomatskem odzivniku izveste novo telefonsko številko, jo 
zamenjajte in naredite zmenek za isti dan. 

Zavračanje sodelovanja – neodgovor   
Če anketirana oseba ob prvem kontaktu zavrne sodelovanje v anketi, naredite 
zmenek čez nekaj dni in v opombe vpišite tekst (npr. noče sodelovati, odložil 
slušalko, grobo zavrnil, nadrli so me in podobno). 
 
Ko se bo v Make dial meniju prikazala taka številka z opombo, da nočejo 
sodelovati, jo morate vseeno poklicati. Opomba naj vas ne moti, mogoče bo 
dvignila slušalko druga oseba, ali pa bo oseba, ki je takrat zavrnila anketiranje, 
zdaj boljše volje. Izkušnje anketnega studia so, da na ta način dobimo odgovore 
tudi od tistih oseb, ki najprej niso želele sodelovati. Kar nekaj je primerov, ko so 
osebe zadovoljne, da so sodelovale v zanimivi anketi. Prijazno pozdravite in 
povejte, zakaj kličete (predstavitev). Pojasnite, da je anketa kratka in zanimiva. 
Če pri drugem klicu zopet zavrnejo sodelovanje, ostanite vljudni in pozdravite. 
Pri vprašanju »Sem dobil gospodinjstvo:…«, vnesite številko 2 (odgovor NE), 
pritisnite tipki Ctrl+S in izberite Neodgovor.  
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Pri neodgovoru je več možnosti, zakaj anketa ne bo narejena: 

1. gospodinjstvo zavrača sodelovanje, 
2. gospodinjstvo je odsotno 
3. zaradi nezmožnosti sodelovanja; bolezen, invalidnost, smrt v družini 
4. zaradi nerazumevanja jezika 
5. ker se je celotno gospodinjstvo preselilo 
6. ker so vsi člani gospodinjstva umrli 
7. drugi razlogi 
 
 

Če gospodinjstvo zavrača sodelovanje, izberite še razlog zavračanja: 
1. zaradi prezasedenosti, pomanjkanja časa 
2. zaradi zasičenosti z anketami 
3. ker načelno odklanjajo anketiranje 
4. ker je že predolgo v anketi. 
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Če se je gospodinjstvo preselilo, izberite eno od naslednjih možnosti: 

1. drugam v Slovenijo 
2. v tujino 
3. v skupinsko gospodinjstvo / institucijo 
4. neznano kam 
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Zaključek anketiranja 
Vljudno se zahvalite za sodelovanje v anketi in prijazno pozdravite. Ko ste 
izpolnili zadnje polje, se pojavi menijsko okno Blaise Data Entry, na katerem je 
vprašanje, če želite shraniti obrazec. Če je anketa uspešno zaključena, 
pritisnete Enter, če pa želite vprašalnik še popravljati, pritisnete tipko Cancel in 
se z ustreznimi tipkami premikate po vprašalniku.  
 

 
 
 
 
 


