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PRVO ANKETIRANJE   

  

A1. Poskusi kontaktiranja z gospodinjstvom  

[tevilo      1   2   3   4    5  

Datum  

Ura  

  

A2. Ali je stanovanje naslovne osebe naseljeno?  
1. Da  

2. Ne               konec   

3. Stanovanja ni mogo~e identificirati           konec  

  

A3.  Naslovna oseba  

je na tem naslovu stalno prijavljena  
1. in na tem naslovu tudi stanuje                 A5  

  

je na tem naslovu prijavljena, vendar  
2. `ivi na drugem naslovu v Sloveniji  

3. `ivi v tujini  

  

ni prijavljena na tem naslovu  
4. se je odselila  

5. umrla leta ____  

6. neznana  

7. drugo ______________________  

  

A4. Na izbranem naslovu:  
1. naslovna oseba ne prebiva v tem gospodinjstvu, navedite priimek  in ime 

druge naslovne osebe ________________________________ 

 

2. priimek in ime druge naslovne osebe nista znana  

3. `ivi institucionalno gospodinjstvo              konec  

4. ni nikogar                               konec  

  

A5. Ali bo gospodinjstvo sodelovalo v anketi?  
1. Da             prehod na C1  

2. Ne  

  

A6. Razlog za nesodelovanje je:   
  

GOSPODINJSTVO ZAVRA^A SODELOVANJE:  

1. prezasedenost, pomanjkanje ~asa  

2. slabe izku{nje z anketiranjem  

3. na~eloma odklanja anketiranje  

4. drugo: __________________  

  

GOSPODINJSTVO JE ODSOTNO:  

5. dalj{a odsotnost 

6. neznan razlog odsotnosti 

 

  

  

  

DRUGI RAZLOGI:  

7. nezmo`nost sodelovanja  

8. drugo: ________ __________  
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PONOVLJENO ANKETIRANJE  
  

B1. Poskusi kontaktiranja z gospodinjstvom  

  

[tevilo     1   2   3   4    5  

Datum  

Ura  

  

B2. Ali je stanovanje naslovne osebe naseljeno?  
1. Da  

2. Ne                                   konec  

3. Stanovanja ni mogo~e identificirati          konec  

  

B3. Ali v tem stanovanju prebiva gospodinjstvo?  

 
1. Da, prebiva gospodinstvo, ki je bilo anketrirano v prejšnjem valu 

2. Da, prebiva gospodinjstvo, ki v prej{njem valu ni bilo anketirano 

         

        preskok na B5 

3. Ne, gospodinjstvo prebiva prete`no v nekem drugem  stanovanju          

        preskok na B5 

  

  

B4. Ali je naslovna oseba {e ~lan gospodinjstva?  
1. Da          preskok na B7 

2. Ne, vpi{i priimek in ime druge osebe pri prej{njem anketiranju 

 __________________________________ 

         preskok na B7 

  

B5. Gospodinjstvo, anketirano v prej{njem valu,  

 torej ne biva ve~ na tem naslovu. Razlog je: 

 

PRESELITEV:  
1. v isti kraj  

2. drugam v Slovenijo  

3. v drugo dr`avo          konec 

4. preselitev neznano kam           konec 

  

DRUGI RAZLOGI:  
5. neznani          konec 

6. umrli          konec 

  

B6. Ali je mogo~e dobiti naslov in telefonsko  {tevilko 

gospodinjstva, anketiranega v  prej{njem valu? 

 

           

1. Da,   

ulica (naselje) in hi{na {t. _____________________          anketo takoj posredujte 

SURS 

po{tna {tevilka: __________  ime po{te: _______________________  

telefonska {tevilka: ____________________________  

2. Ne 

 

B7. Ali bo gospodinjstvo, anketirano v prej{njem 

 valu, sodelovalo v anketi? 

      konec 

1. Da             prehod na C1  

2. Ne  

  

B8. Razlog za nesodelovanje je:   
  

GOSPODINJSTVO ZAVRA^A SODELOVANJE:  

1. prezasedenost, pomanjkanje ~asa  
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2. slabe izku{nje z anketiranjem  

3. na~eloma odklanja anketiranje 

4. predolgo je že v vzorcu 

 

5. drugo: __________________  

  

GOSPODINJSTVO JE ODSOTNO:  

6. dalj{a odsotnost  

7. neznan razlog odsotnosti 

8. gospodinjstvo se je preselilo izven anketarjevega        sporočite 

  območja anketiranja                     nov naslov na SURS         

 

  

DRUGI RAZLOGI:  

9. nezmo`nost sodelovanja  

10. drugo: ___________________  
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C1 Datum anketiranja:  dan:______    mesec:________ 
 
C2 Začetek anketiranja:     ura:_______   min.:_______ 
 

C3 Stopnja urbanizacije: 
1. Mesto 
2. Primesto 
3. Strnjeno vaško naselje 
4. Raztresene hiše in hiše na samem 
 
C4 Status gospodinjstva v stanovanju: 
1. Lastnik (solastnik) v individualni hiši 
2. Lastnik (solastnik) v večstanovanjski hiši 
3. Imetnik stanovanjske pravice 
4. Najemnik celotnega stanovanja brez stanovanjske pravice 
5. Podnajemnik v delu stanovanja 
6. Sorodnik (stanuje pri starših, otrocih) 
7. Drugo 
 
C5 Ali je v vašem stanovanju morda prijavljena oseba, ki ne živi v vašem 
gospodinjstvu (npr. vojak, študent, oseba, ki je v bolnici 6 mescev ali več, 
oseba, ki živi v domu za starejše, drugje v Sloveniji, v tujini ipd.)? 
1. Da         Koliko oseb?______ 
2. Ne 
 
C6 Koliko gospodinjstev živi v vašem stanovanju (vključno z vašim 
gospodinjstvom)? _______ 
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Vprašanje Preskok 
  
1.1.  Priimki članov gospodinjstva  
1.2.  Imena članov gospodinjstva  
 SAMO ZA PONOVLJENO ANKETIRANJE 
1.3.  Kje živi oseba? 

 

1.  V tem gospodinjstvu  
2.  V drugem gospodinjstvu na istem naslovu konec 
3.  Na drugem naslovu v Sloveniji konec 
4.  V drugi državi konec 
5.  Je na služenju vojaškega roka konec 
6.  Je umrla konec 
1.4.  Razmerje do nosilca gospodinjstva:  
1.        Sam je nosilec gospodijstva  
2.        Njegov zakon (zakonski ali zunajzakonski)  
3.        Otrok (njegov ali partnerjev)  
5.      Starejši sorodnik nosilca gospodinjstva ali njegovega partnerja       
           (oče, mati, tast, tašča, ded, babica) 

 

6.        Brat, sestra, vnuk, vnukinja ali drug sorodnik  
7.        Drugo, kaj?  
1.4.A   Zaporedna številka partnerja (zakonskega ali                 
zunajzakonskega) 

 

99        oseba nima partnerja oz. partner živi v drugem gospodinjstvu  
1.4.B   Zaporedna številka očeta  
99       otrok ali oče ni član tega gospodinjstva  
1.4.C   Zaporedna številka mame  
99       otrok ali mama ni član tega gospodinjstva  
1.5.  Spol  
1.  Moški            
2.  Ženski  
1.6.  Ali imate slovensko državljanstvo?  
1.  Da v.1.8 
2.  Ne  
1.7.   Državljanstvo katere države imate?   
1.8.  Ali ste bili rojeni v Sloveniji?  
1.  Da v.1.11. 
2.   Ne  
1.9.   V kateri državi ste bili rojeni?  
1.10.  Katerega leta ste se priselili v Slovenijo?  
1.11.  Ali imate na tem naslovu stalno prebivališče,  
   začasno prebivališče ali na njem niste prijavljeni? 

 

1.  Stalno prebivališče  
2.  Začasno prebivališče  
3.  Ni prijavljen  
1.12.  Datum rojstva  
1.12a. dan   1.12b. mesec  1.12c. leto   
Za osebe, ki do dneva anketiranja še niso dopolnile 15 let, konec 
anketiranja. 

 

1.13.  Kakšen je vaš zakonski stan?  
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1.  Samski  
2.  Poročen  
3.  Vdovec  
4.  Razvezan  
5.  Zunajzakonska skupnost  
2.1. Katero stopnjo izobrazbe ste dosegli?  
1.            Je brez šolske izobrazbe oz. ima nepopolno osnovno izobrazbo 

(1-3 razrede) 

v.2.3. 

2.            Ima nepopolno osnovno izobrazbo (4-7 razredov) v.2.3. 
3.            Ima osnovno izobrazbo v.2.3. 
4.         Ima nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo              
5.            Ima srednjo strokovno izobrazbo  
6.            Ima srednjo splošno izobrazbo v.2.3. 
7.            Ima višjo strokovno izobrazbo, višješolsko izobrazbo, 

specialistično 

               povišješolsko izobrazbo 

 

8.            Ima visoko strokovno izobrazbo  
9.            Ima visoko univerzitetno izobrazbo   
10.          Ima specialistično povisokošolsko izobrazbo, magisterij, 

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 bili V ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH vpisani v kakšen  
            redni izobraževalni program, šolo? 

 

1.  Da  
2.  Ne v.2.6. 
2.5. Katero stopnjo izobrazbe boste pridobili v tem   
            izobraževalnem programu?  

 

1.  Osnovno izobrazbo  
2.  Nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo  
3.  Srednjo strokovno izobrazbo  
4.  Srednjo splošno izobrazbo  
5.  Višjo strokovno, višješolsko, specialistično povišješolsko izobrazbo  
6.  Visoko strokovno izobrazbo  
7.          Visoko univerzitetno izobrazbo  
8.          Specialistično povisokošolsko izobrazbo, magisterij, doktorat  
2.6    Ali ste bili V ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH vključeni  v kakršen 
koli tečaj iz osebenega interesa ali za potrebe dela – (tudi šiviljski, 
kuharski, športni…tečaji), seminar, krožek, inštrukcije, vozniški izpit, 
verouk…? 

 

1.             Da  
2 Ne v.2.11. 
2.7    Koliko ur ste za to učno aktivnost porabili V ZADNJIH ŠTIRIH 
TEDNIH? 

 

2.8     Kaj je bil glavni razlog,  da ste se udeležili te učne aktivnosti?  
1.             Potrebe dela  
2.             Osebni razvoj, interes  
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3.              Program zavoda za zaposlovanje za brezposelne  
2.9    Učna aktivnost, ki ste se je udeležili, je potekala:  
1.              Samo med delovnim časom  
2.              Pretežno med delovnim časom  
3.              Samo v prostem času  
4.              Pretežno v prostem času  
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.              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?     

 

1.          Pomanjkanje časa  
2.          Prevelika zaposlenost na delovnem mestu  
3.          V kraju, kjer živim, ni bilo ponudbe,  drug kraj je predaleč  
4           Družinske obveznosti  
5           Predrago izobraževanje/pomanjkanje denarja  
6           Pomanjkljiva predizobrazba  
7           Ni bilo podpore delodajalca  
8           Izobraževanje je potekalo ob neprimernem času  
9           Jezikovni razlogi  
10.        Zdravstveni razlogi  
11.        Ni interesa (tudi starost)  
12.        Drugo, kaj  
3.1.  Kateri od navedenih statusov velja za vas?  
1 Ima zaposlitev, samozaposlitev ali pomaga na družinski kmetiji, v 
podjetju, obrti 

 

2.  Je brezposeln  
3.  Je učenec, dijak, študent  
4.  Je gospodinja  
5.  Je upokojenec  
6.  Je nezmožen za delo (bolezen, invalidnost)  
7.  Drugo, kaj?  
3.2.  Ali ste V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO  
            NEDELJE) delali vsaj eno uro za plačilo  (denarno ali 
 nedenarno) ali dobiček? 

 

1.  Da v.4.1. 
2.  Ne  
3.3.  Ali ste V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO  
            NEDELJE) pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem 
            podjetju, obrti? 

 

1.  Da v.4.1. 
2.  Ne  
3.4.  Ali ste zaposleni oziroma samozaposleni, čeprav  V 
            ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE)  
            niste delali? 
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1.  Da  
2.  Ne v.6.1. 
3.5.  Zakaj V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO  
            NEDELJE) niste delali, čeprav ste zaposleni oziroma  
            samozaposleni? 

 

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.  Ni delal, ker je na čakanju  
9.  Zaradi porodniškega dopusta  
3.6.  Koliko mesecev že ne delate, čeprav ste zaposleni 
 oziroma  
            samozaposleni?  
 99 - manj kot 1 mesec 

 

4.1.  Kakšen je bil vaš zaposlitveni status pri delu, ki ste ga 
            opravljali v V ZADNJEM  TEDNU (OD PONEDELJKA DO 
            NEDELJE)? 

 

1.  Zaposlen v podjetju, družbi ali organizaciji  
2.  Zaposlen pri samostojnem podjetniku posamezniku (obrtniku)  
3.  Zaposlen pri kmetu  
4.  Zaposlen pri osebi v svobodnem poklicu  
5.  Delal v lastnem podjetju, ne zaposluje delavcev v.4.5. 
6.  Delal v lastnem podjetju, zaposluje delavce v.4.5. 
7.  Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), ne zaposluje 

delavcev 
v.4.5. 

8.  Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), zaposluje delavce v.4.5. 
9.  Kmet, ne zaposluje delavcev v.4.5. 
10. Kmet, zaposluje delavce v.4.5. 
11. V svobodnem poklicu, ne zaposluje delavcev v.4.5. 
12. V svobodnem poklicu, zaposluje delavce v.4.5. 
13. Pomagal na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti (ne 

prejema stalne plače) 
v.4.5. 

14. Delal po pogodbi o delu v.4.3. 
15. Delal po avtorski pogodbi v.4.3. 
16.         Delal za neposredno plačilo v.4.3. 
17. Delal preko študentskega servisa v.4.3. 
18.        Delal prek javnih del v.4.3. 
4.2.  Ali imate delo za nedoločen ali določen čas ? (nanaša se na 
delo,    
             ki ste ga opravljali v preteklem tednu)  

 

1.  Za nedoločen čas v.4.5. 
2.  Za določen čas  
4.3. Koliko mesecev traja delo, ki ste ga opravljali v preteklem 

tednu od ponedeljka do nedelje?  
 
 99 - manj kot 1 mesec 
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4.4.  Kaj je razlog, da opravljate delo za določen čas? (nanaša se  
            na delo,  ki ste ga opravljali v preteklem tednu) 

 

1. Pripravništvo, usposabljanje  
2. Ne more najti stalne zaposlitve  
3.  Ne želi stalne zaposlitve  
4.  Je na poskusni dobi  
5.  Individualna pogodba o zaposlitvi  
6.  Trajni presežni delavec (s končno odločbo)  
7.            Izobraževanje, šolanje  
8.  Drugo, kaj?  
4.5. Kakšen je naziv podjetja, organizacije ipd., kjer  ste delali v 
           preteklem tednu od ponedeljka do nedelje? Kaj se proizvaja  
           oziroma kakšne storitve se opravljajo na lokaciji, kjer ste 
           delali v preteklem tednu od ponedeljka do nedelje? 

3-
mestna 
šifra!! 

4.6.     Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki     
           ste ga opravljali v preteklem tednu od ponedeljka do 
nedelje? 

 

4.7.  V kateri državi delate? (nanaša se na delo,  ki ste ga opravljali v  
            preteklem tednu) 

 

4.8.  Katerega leta ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu 
 oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost? (nanaša 
se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu) 

Če je 
leto 
anketira
nja -  
v.4.8.>2, 
preskok 
na 
v.4.10. 

4.9.  Katerega meseca ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu  
            oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost? (nanaša 
se na delo,  ki ste ga opravljali v preteklem tednu)  (če v zadnjih 2 letih) 

 

4.10.  Koliko delavcev dela na lokaciji, kjer delate (vključno z  
            vami)? (nanaša se na delo,  ki ste ga opravljali v preteklem 
tednu) 

Ne vem - 
4.10A, 
drugače 
4.10B 

4.10.A  Na lokaciji, kjer delate, dela:  
1.          1 - 10 ljudi  
2.         11 ljudi ali več  
4.10.B  Ali imate delo  
1.           s polnim delovnim časom  
2.          s skrajšanim delovnim časom?  
4.11.  Koliko ur na teden navadno delate pri delu, o katerem se 
            pogovarjava (vključno z nadurami, če jih opravljate redno)? 

Če je 
v.4.11.>3 
5, 
preskok 
na 
v.4.13. 

4.12.  Zakaj navadno delate manj kot 36 ur? (nanaša se na delo,    
             ki ste ga opravljali v preteklem tednu) 

 

1.  Zaradi izobraževanja, usposabljanja  
2.  Zaradi bolezni, invalidnosti, delne upokojitve  
3.  Ne more najti dela z daljšim delovnim časom  
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4.  Ne želi dela z daljšim delovnim časom  
5.  Zaradi pomanjkanja dela  
6.  Zaradi družinskih razlogov  
7.  Drugo, kaj?  
4.13.  Koliko ur ste delali V ZADNJEM TEDNU (OD 
 PONEDELJKA DO NEDELJE)  pri delu, o katerem se  
            pogovarjava?  

Če je 
v.4.11. = 
v.4.13., 
preskok 
na 
v.4.15. 

4.14.  Zakaj ne toliko ur kot navadno?  
 Delal je več kot navadno  
1.  Ker ima premakljiv delovni čas  
2.  Ker je bil obseg dela večji (nadure, nadomeščanje)  
3.  Drugo, kaj?  
 Delal je manj kot navadno zaradi:  
4.  slabega vremena  
5.  zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov  
6.  stavke  
7.  ker se je izobraževal, usposabljal  
8.  ker ima premakljiv delovni čas  
9.  bolezni, poškodbe ali začasne nezmožnosti za delo  
10.  porodniškega dopusta   
11.  družinskih oziroma osebnih razlogov  
12.  dopusta  
13.  praznikov  
14.  začetka ali spremembe zaposlitve v prejšnjem tednu  
15.  izteka zaposlitve v prejšnjem tednu  
16.  ker ni bilo pravega dela, ker čaka na delo  
17.  drugo, kaj?  
 če je v4.11.>35, preskok na v4.18a.  
4.15.  Ali bi radi delali več ur na teden, kot običajno delate? Če je 

v.4.12.=4
, 
preskok 
na 
v.4.18a. 

1.  Da, z dodatnim delom  
2.  Da, z drugim osnovnim delom  
3.  Da, v okviru sedanjega dela  
4.  Ne v.4.18a. 
4.16.  Koliko ur na teden bi radi delali vse skupaj?  
4.17.  Ali bi bili pripravljeni sprejeti več dela v naslednjih dveh  
            tednih? 

 

1. Da  
2. Ne  
4.18a. Ali delate v izmenah? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v  
            preteklem tednu) 

 

1.  Običajno  
2.  Včasih  
3.  Nikoli  
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4.18b. Ali delate zvečer? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v  
            preteklem tednu) 

 

1.  Običajno  
2.  Včasih  
3.  Nikoli  
4.18c. Ali delate ponoči? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v  
            preteklem tednu)  

 

1.  Običajno  
2.  Včasih  
3.  Nikoli  
4.18d. Ali delate ob sobotah? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v  
            preteklem tednu) 

 

1.  Običajno  
2.  Včasih  
3.  Nikoli  
4.18e. Ali delate ob nedeljah? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v  
            preteklem tednu) 

 

1.  Običajno  
2.  Včasih  
3.  Nikoli  
4.18f. Ali opravljate svojo osnovno dejavnost doma, v stanovanju? 
           (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu) 

 

1.  Običajno  
2.  Včasih  
3.  Nikoli v.5.1. 
4.19. Ali pri delu, ki ga včasih ali običajno opravljate doma,    
uporabljate osebni računalnik? 

 

1.          Da  
2.          Ne v.4.22. 
4.20. Ali pri delu doma uporabljate tudi internet?  
1.          Da  
2.          Ne  
4.21. Ali ste s svojim delodajalcem oz. poslovnim 
partnerjem/stranko elektronsko povezani (internet, direktna 
povezava ipd.)? 

 

1.          Da  
2.          Ne  
4.22. Ali pri sporazumevanju s svojim delodajalcem oz. poslovnim 
partnerjem/stranko uporabljate mobilni telefon? 

 

1.          Da  
2.          Ne v.4.24. 
4.23. Ali uporabljate mobilni telefon tudi za prenos podatkov?  
1.          Da  
2.          Ne  
4.24. Ali pri sporazumevanju s svojim delodajalcem oz. poslovnim 
partnerjem/stranko uporabljate fiksni telefon? 

 

1.          Da  
2.          Ne  
4.25. Ali pri sporazumevanju s svojim delodajalcem oz. poslovnim 
partnerjem/stranko uporabljate telefaks? 

 

1.          Da  
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2.          Ne  
4.26. Koliko ur na teden navadno delate doma?  
4.27. Ali ste v ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH svojo osnovno dejavnost 
opravljali na poslovnih poteh, potovanjih ali na drugih lokacijah 
vašega podjetja? 

 

1. Da  
2. Ne V.5.1 
4.28. Ali ste pri tem delu dostopali do interneta za poslovne 
namene ali elektronsko izmenjevali podatke s sodelavci ali 
poslovnimi partnerji? 

 

1. Da  
2. Ne V.5.1 
4.29. Kje ste v tem času pri opravljanju te dejavnosti uporabljali 
računalniško povezavo (možnih je več odgovorov): 

4.29a,b,c
,d=2 in 
e=1, 
preskok 
na 5.1 

a) V Cybercaffe-ju ali v kakšnem drugem internetnem kotičku (npr. Na 
letališčih, v nakupovalnih središčih), 

 

b) Na poti, pri čemer ste uporabljali mobilne naprave za prenos podatkov 
(mobitel, dlančnik ipd.), 

 

c) Na drugi lokaciji vašega podjetja,  
d) Na konferenci,  sestanku, v hotelu oz. na kakšni podobni lokaciji,  
e) Doma ali na delovnem mestu   
4.30.a. Ali ste pri opravljanju te dejavnosti uporabljali računalniške 
povezave za pošiljanje ali branje elektronske pošte (Outlook, cc 
Mail, Hotmail, YahooMail): 

 

a) Da,  
b) Ne  
4.30.b. Kaj pa za dostop do interneta (tudi wap) (samo za 
opravljanje te dejavnosti)? 

 

a) Da,  
b) Ne  
4.30.c. Kaj pa za dostop do notranjega računalniškega sistema 
vašega podjetja (samo za opravljanje te dejavnosti)?: 

 

a) Da,  
b) Ne  
4.31. Koliko ur ste V ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH porabili za delo izven 
vašega doma oz. izven lokacije, kjer običajno delate?  

 

  
Preskok za osebe, ki so v anketo vključene 1., 2. ali 3.  
 
4.32.x S pomočjo računalnika in telefona, mobitela ali faxa lahko 
opravljamo več vrst dela. Če so delovni rezultati prenešeni 
elektronsko, to imenujemo teledelo.  
 

 

4.32. Ali ste v ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH vsaj nekaj vašega 
delovnega časa doma opravljali teledelo? 

 

1. Da  
2. Ne v4.34. 
4.33. Ali ste za teledelo v povprečju porabili vsaj 8 ur na teden?  
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1. Da  
2. Ne  
4.34. Če teledelo opravljamo izven doma oz. izven lokacije, kjer 
običajno delamo (npr. na poslovnih poteh, potovanjih ali na drugih 
lokacijah vašega podjetja), to imenujemo mobilno teledelo. Ali ste v 
ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH vsaj nekaj vašega delovnega časa 
opravljali mobilno teledelo? 

 

1. Da  
2. Ne v5.1. 
4.35. Ali ste za mobilno teledelo v povprečju porabili vsaj 8 ur na 
teden? 

 

1. Da  
2. Ne  
5.1.  Ali ste V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO 
            NEDELJE) poleg do sedaj opisanega osnovnega  dela  
            opravljali še kakšno dodatno delo za plačilo ali dobiček? 

 

1.  Da  
2.  Ne v.5.7. 
5.2.  Kakšen je bil vaš zaposlitveni status pri dodatnem delu?  
1.  Zaposlen v podjetju, družbi ali organizaciji  
2.  Zaposlen pri samostojnem podjetniku posamezniku (obrtniku)  
3.  Zaposlen pri kmetu  
4.  Zaposlen pri osebi v svobodnem poklicu  
5.  Delal v lastnem podjetju, ne zaposluje delavcev  
6.  Delal v lastnem podjetju, zaposluje delavce  
7.  Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), ne zaposluje 

delavcev 
 

8.  Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), zaposluje delavce  
9.  Kmet, ne zaposluje delavcev  
10. Kmet, zaposluje delavce  
11. V svobodnem poklicu, ne zaposluje delavcev  
12. V svobodnem poklicu, zaposluje delavce  
13. Pomagal na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti (ni 

prejemal stalne plače) 
 

14. Delal po pogodbi o delu  
15. Delal po avtorski pogodbi  
16. Delal za neposredno plačilo  
5.3. Kakšen je naziv podjetja, organizacije ipd., kjer  opravljate  
            dodatno delo? Kaj se proizvaja oziroma kakšne storitve se  
            opravljajo na lokaciji, kjer delate? 

 

5.4.  Kakšen je naziv vašega delovnega mesta? Opišite 
 dodatno delo, ki ga opravljate? 

 

5.5.  Koliko ur ste opravili pri dodatnem delu V ZADNJEM 
 TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE)?  

 

5.6.  Ali je to delo redno, občasno ali sezonsko?  
1.  Redno  
2.  Občasno  
3. Sezonsko  
5.7.  Ali iščete drugo osnovno ali drugo dodatno delo?  
1.  Drugo osnovno delo  
2.  Dodatno delo  
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3.  Niti eno niti drugo v.8.6. 
5.8.  Zakaj iščete drugo osnovno ali drugo dodatno delo?  
1.  Boji se ali ve, da bo izgubil delo  
2.  Ima zaposlitev za določen čas oziroma opravlja priložnostna, 

pogodbena dela 
 

3.  Išče dodatno delo, ker želi delati več ur  
4.  Išče drugo osnovno delo, kjer bi delal več ur  
5.  Išče drugo osnovno delo, kjer bi delal manj ur   
6.  Želi boljšo plačo  
7.  Želi imeti ugodnejše delovne razmere (delovni čas, pot na delo, 

manj naporno delo…) 
 

8.  Želi opravljati delo, ustreznješe svoji izobrazbi  
9.  Drugo, kaj?  
 Preskok na v.7.1.  
6.1.  Ali ste kdaj prej delali bodisi kot zaposlena oseba,  
   samozaposlena oseba ali pomagajoči družinski član? (Delo 
 prek študentskega servisa in obvezna praksa ne 
 štejeta!) 

 

1.  Da  
2.  Ne v.6.8. 
6.2. Kakšen je naziv podjetja, organizacije ipd., kjer ste 
 delali? Kaj se je proizvajalo oziroma kakšne storitve so 
 se  
            opravljale na lokaciji, kjer ste delali? 

 

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

 

6.4.  Kakšen je bil vaš takratni zaposlitveni status?  
1.  Zaposlen v podjetju, družbi ali organizaciji  
2.  Zaposlen pri samostojnem podjetniku posamezniku (obrtniku)  
3.  Zaposlen pri kmetu  
4.  Zaposlen pri osebi v svobodnem poklicu  
5.  Delal v lastnem podjetju, ne zaposluje delavcev  
6.  Delal v lastnem podjetju, zaposluje delavce  
7.  Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), ne zaposluje 

delavcev 
 

8.  Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), zaposluje delavce  
9.  Kmet, ne zaposluje delavcev  
10. Kmet, zaposluje delavce  
11. V svobodnem poklicu, ne zaposluje delavcev  
12. V svobodnem poklicu, zaposluje delavce  
13. Pomagal na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti (ne 

prejema stalne plače) 
 

14. Delal po pogodbi o delu  
15. Delal po avtorski pogodbi  
16. Delal za neposredno plačilo  
17.       Delal prek javnih del  
6.5.  Zakaj ne opravljate več tega dela?  
1.  Ker je bil odpuščen  
2.  Ker je dal odpoved  
3.  Zaradi prenehanja zaposlitve za določen čas  
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4.  Zaradi izteka pogodbe  
5.  Zaradi upokojitve - brez dokupa zavarovalne dobe (redna, 

predčasna,  invalidska) 
 

6.  Zaradi upokojitve - z dokupom zavarovalne dobe  
7.  Zaradi opustitve dejavnosti zaradi ekonomskih razlogov 

(nerentabilnosti...) 
 

8.  Zaradi osebnih ali družinskih razlogov  
9.  Zaradi nezmožnosti za delo (bolezen, invalidnost)  
10. Zaradi izobraževanja  
11. Zaradi odhoda na služenje vojaškega roka  
12. Drugo, kaj?  
6.6.  Katerega leta ste nazadnje delali (za plačilo ali pomagali na 
družinski kmetiji, v družinskem podjetju, obrti)? 

če je leto 
anketira
nja - 
v.6.6.>2 
preskok 
na v.6.8. 

6.7.  Kateri mesec ste nazadnje delali? 
 če v zadnjih 2 letih 

 

6.8.  Ali ste V ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH iskali kakšno delo?  
1.  Da v.7.1. 
2.  Ne  
3.  Ne, ker je delo že našel v.7.1. 
6.9.  Ali bi, čeprav ne iščete dela, radi delali?   
1.  Da  
2.  Ne  
6.10.  Kaj je poglavitni razlog, da ne iščete dela?  
1.  Upokojitev  
2.  Nezmožen za delo (bolezen, invalidnost)  
3.  Izobraževanje, usposabljanje  
4.  Osebni ali družinski razlogi  
5.  Čaka, da ga pokličejo nazaj na delo (osebe na čakanju)  
6.  Meni, da dela ni na voljo  
7.  Ne želi takoj začeti iskati dela  
8.  Drugo, kaj  
 Preskok na v.8.1.  
7.1.  Ali iščete oziroma ste že našli zaposlitev ali 
 samozaposlitev? 

 

1.  Zaposlitev  
2.  Samozaposlitev v.7.5. 
7.2.  Kakšno zaposlitev iščete oziroma ste jo že našli?  
1.  Išče zaposlitev s polnim delovnim časom  
2.  Išče zaposlitev s skrajšanim delovnim časom v.7.4. 
3.  Je že našel zaposlitev s polnim delovnim časom v.7.5. 
4.  Je že našel zaposlitev s skrajšanim delovnim časom v.7.5. 
7.3.  Ali bi sprejeli delo s skrajšanim delovnim časom, če ni dela s  
            polnim delovnim časom? 

 

1.  Da  
2.  Ne  
 preskok na v7.5.  
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7.4.  Ali bi sprejeli delo s polnim delovnim časom, če ni dela s  
            skrajšanim delovnim časom? 

 

1.  Da  
2.  Ne  
7.5.  Koliko mesecev že iščete (oziroma ste iskali) delo ali 
 dodatno delo?  
 999 - manj kot 1 mesec 

 

7.6.A Ali ste v zadnjih štirih tednih iskali delo na zavodu za 
zaposlovanje? 

 

1.  Da  
2.  Ne  
7.6.B Ali ste čakali, da vas pokličejo z zavoda za zaposlovanje?  
1.  Da  
2.  Ne  
7.6.C Ali ste vprašali neposredno pri delodajalcu?  
1.  Da  
2.  Ne  
7.6.D Ali ste vprašali sorodnike, prijatelje, znance?  
1.  Da  
2.  Ne  
7.6.E Ali ste se javili na oglas v časopisu, reviji?  
1.  Da  
2.  Ne  
7.6.F Ali ste intenzivno pregledovali oglase v časopisih, revijah, na 
internetu? 

 

1.  Da  
2.  Ne  
7.6.G Ali ste delo iskali v kateri od zasebnih agencij za 
zaposlovanje? 

 

1.  Da  
2.  Ne  
7.6.H Ali ste bili na razgovoru ali testiranju pri delodajalcu?  
1.  Da  
2.  Ne  
7.6.I Ali ste čakali na odgovor na prošnjo (prijavo) za zaposlitev?  
1.  Da  
2.  Ne  
7.6.J Ali ste iskali zemljo, zgradbe ali opremo za samozaposlitev?  
1.  Da  
2.  Ne  
7.6.K Ali ste iskali dovoljenja, licence, denarna sredstva za 
samozaposlitev? 

 

1.  Da  
2.  Ne  
7.6.L Ali ste uporabili še katero drugo metodo?  
1.  Da  
2.  Ne  
7.7.  Kaj je veljalo za vas tik preden ste začeli iskati delo?  
1.  Bil je redno zaposlen za nedoločen čas  
2.  Bil je redno zaposlen za določen čas  
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3.  Bil je podjetnik, samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), kmet 
oziroma je delal v  
         svobodnem poklicu 

 

4.  Pomagal je na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, obrti  
5.  Opravljal je pogodbena oziroma priložnostna dela  
6.  Redno se je izobraževal, šolal  
7.  Bil je na služenju vojaškega roka  
8.  Imel je družinske obveznosti oziroma opravljal je gospodinjska 

dela 
 

9.  Bil je upokojen  
10. Drugo, kaj?  
7.8.  Če bi sedaj našli delo, ali bi lahko začeli delati V 
 NASLEDNJIH DVEH TEDNIH? 

 

1.  Da v.8.1. 
2.  Ne  
7.9.  Zakaj ne bi mogli začeti z delom?  
1.  Zaključiti mora izobraževanje, šolanje  
2.  Sedanjega dela ne more zapustiti v dveh tednih  
3.  Osebni ali družinski razlogi  
4.  Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost)  
5.  Ureja si pogoje za samozaposlitev (dokumentacija, denarna 

sredstva, oprema,  prostori...) 
 

6.  Drugo, kaj?  
7.9.A Ali bi mogoče lahko začeli delati v NASLEDNJIH TREH 
MESECIH? 

 

1.  Da  
2.  Ne  
8.1.     Ali ste prijavljeni na zavodu za zaposlovanje?   
1.             Da  
2.  Ne v.8.6. 
8.2.  Ali ste bili V ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH vključeni v 
 katerega od programov zavoda za zaposlovanje (javna dela, 
 izobraževanje, usposabljanje)? 

 

1.  Da  
2.  Ne  
8.3.  Ali ste iskali informacije ali pomoč na zavodu za 
 zaposlovanje? 

 

1.  Da  
2. Ne v8.5. 
8.4.  Kdaj ste zadnjič iskali informacije ali pomoč na zavodu 
 za  
            zaposlovanje? Povejte mesec in leto! 

 

 8.4a. mesec    8.4b. leto  
8.5. Ali prejemate:  
8.5A.  denarno nadomestilo za čas brezposelnosti  
1.  Da  
2.  Ne  
8.5B.  denarno pomoč za čas brezposelnosti  
1.  Da  
2.  Ne  
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8.6.  Kaj je veljalo za vas PRED ENIM LETOM?  
1.  Zaposlen v podjetju, družbi ali organizaciji  
2.  Zaposlen pri samostojnem podjetniku posamezniku (obrtniku)  
3.  Zaposlen pri kmetu  
4.  Zaposlen pri osebi v svobodnem poklicu  
5.  Delal v lastnem podjetju, ne zaposluje delavcev  
6.  Delal v lastnem podjetju, zaposluje delavce  
7.  Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), ne zaposluje 

delavcev 
 

8.  Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), zaposluje delavce  
9.  Kmet, ne zaposluje delavcev  
10. Kmet, zaposluje delavce  
11. V svobodnem poklicu, ne zaposluje delavcev  
12. V svobodnem poklicu, zaposluje delavce  
13. Pomagal na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti (ne 

prejema stalne plače) 
 

14. Delal je po pogodbi o delu  
15. Delal po avtorski pogodbi  
16. Delal za neposredno plačilo  
17.       Delal preko študentskega servisa  
18.       Delal preko javnih del  
19. Brezposeln v.8.8. 
20. Učenec, dijak, študent v.8.8. 
21.  Upokojenec v.8.8. 
22.  Gospodinja v.8.8. 
22.  Nezmožen za delo v.8.8. 
24.  Na služenju vojaškega roka v.8.8. 
25.  Drugo, kaj? v.8.8. 
8.7. Kakšen je naziv podjetja, organizacije ipd., kjer ste delali 
 pred enim letom? Kaj se je proizvajalo oziroma  kakšne  
            storitve so se opravljale na lokaciji, kjer ste delali pred enim  
            letom? 

 

8.8.  Ali so bile informacije pridobljene neposredno?  
1.  Da  
2.  Ne  
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9.1.  Ali mi lahko, prosim, poveste vašo telefonsko 
številko? 

 

1.  Da  
2.  Ne v9.3. 
3.        Gospodinjstvo nima telefona v9.3. 
9.2.a  Omrežna skupina  
9.2.b   Telefonska številka   
9.3    Ali ima vaše gospodinjstvo osebni ali prenosni 
računalnik? 

 

1. Da  
2. Ne  
9.4 Ali ima vaše gospodinjstvo od doma dostop do interneta 
(preko računalnika, mobilnega telefona ipd.)? 

 

1. Da  
2. Ne  
 
 
  
  
IZPOLNI ANKETAR:  
Šifra anketarja:  
  
  
Vprašalnik oddan SURS:   
                      dan mesec leto  
  
  
IZPOLNI ŠIFRER:  
Šifra šifrerja:  
  
IZPOLNI VNAŠALEC:  
Šifra vnašalca:  
  
  
  
PRIPOMBE:  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________ 
 


