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šifra anketarja: 



 
 PRVO ANKETIRANJE 
  
KONT
.   

Poskusi kontaktiranja z gospodinjstvom 

Število    
Datum  
Ura  
  
A.1.  Ali obstaja stanovanje na naslovu izbrane osebe? 
1. Da, stanovanje obstaja in je naseljeno. 
2. Da, stanovanje obstaja, vendar tam stalno nihče ne živi 

(nenaseljeno oz. prazno stanovanje, počitniška hiša ipd.).  
3. Ne, stanovanje ne obstaja (poslovni prostor, organizacija, porušena hiša ipd.).  
4. Naslova ni možno najti, stanovanja ni mogoče določiti.  
5. Drugo.  
A.2. Izbrana oseba 
1. je na tem naslovu prijavljena. 
2. ni prijavljena na tem naslovu. 
3. je neznana na tem naslovu. 
4. drugo. 
5. ne vem. 
A.3. Izbrana oseba je prijavljena na tem naslovu in 
1. na tem naslovu stanuje 
2. živi drugje v Sloveniji 
3. živi v tujini 
A.4. Izbrana oseba ni prijavljena na tem naslovu 
1. ker se je odselila 
2. ker je umrla 
A.5. Izbrana oseba 
1. je na tem naslovu prijavljena 
2. ni prijavljena na tem naslovu 
3. je neznana na tem naslovu 
4. drugo  
A.6. Izbrana oseba je prijavljena na tem naslovu in 
1. živi drugje v Sloveniji 
2. živi v tujini 
A.7. Izbrana oseba ni prijavljena na tem naslovu 
1. ker se je odselila 
2. ker je umrla 
A.8. Na tem naslovu 
1. prebiva gospodinjstvo po definiciji ADS 
2. ne prebiva gospodinjstvo po definiciji ADS 
3. Ni možno ugotoviti, ali prebiva ustrezno gospodinjstvo 
A.9. Ali bo gospodinjstvo sodelovalo v anketi? 
1. Da 
2. Ne 
A.10. Zakaj gospodinjstvo ne bo sodelovalo v anketi? 
1. Gospodinjstvo zavrača sodelovanje 
2. Gospodinjstvo je odsotno 
3. Gospodinjstvo ni zmožno sodelovati (bolezen, starost, smret v družini) 
4. Nerazuemvanje jezika 
5. Drugo 
A.11. Gospodinjstvo zavrača sodelovanje  
1. zaradi prezasedenosti, pomanjkanja časa 
2. zaradi zasičenosti z anketami 
3. ker načeloma odklanja anketiranje, brez navedbe razloga 

 



 
 PONOVLJENO ANKETIRANJE 
  
KONT
.   

Poskusi kontaktiranja z gospodinjstvom 

Število    
Datum  
Ura  
B.1. Gospodinjstvo, anketirano v prejšnjem valu, 
1. prebiva na istem naslovu 
2. se je preselilo znotrajn anketarjevega območja 
3. se je preselilo drugam v Slovenijo (izven anketarjevega območja) 
4. se je preselilo neznano kam 
5. se je preselilo v tujino 
6. se je preselilo v skupinsko gospodinjstvo/institucijo 
7. člani gospodinjstva so umrli 
8. drugo 
B.2. Ali bo gospodinjstvo sodelovalo v anketi? 
1. Da 
2. Ne 
B.3. Zakaj gospodinjstvo ne bo sodelovalo v anketi? 
1. Gospodinjstvo zavrača sodelovanje 
2. Gospodinjstvo je odsotno 
3. Gospodinjstvo ni zmožno sodelovati (bolezen, starost, smrt v družini) 
4. Nerazumevanje jezika 
5. Drugo 
B.4. Gospodinjstvo zavrača sodelovanje 
1. zaradi prezasedenosti, pomanjkanja časa 
2. zaradi zasičenosti z anketami 
3. ker načeloma odklanja anketiranje, brez navedbe razloga 
4. ker je že predolgo v anketi 
 

 



 
C.1. Datum anketiranja 
 Dan, mesec 
C.2. Začetek anketiranja 
 Ura, minuta 
C.3. Stopnja urbanizacije 
1. Mesto 
2. Primesto 
3. Strnjeno vaško naselje 
4. Raztresene hiše in hiše na samem 
C.4. Ali je v vašem stanovanju morda prijavljena oseba, ki ne živi v vašem 

gospodinjstvu (npr. 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 
2. Ne 
C.5. Koliko? 
C.6. Koliko gospodinjstev živi v vašem stanovanju (vključno z vašim 

gospodinjstvom)?  
 

 



 
 
 
POSEBEN BLOK – SAMO ZA PONOVLJENO ANKETIRANJE 
 
 
D.1. 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 
D.2. Ali je v vašem gospodinjstvu še kakšna nova oseba? 
1. Da 
2.  Ne 

 



 
Številka 
vprašanja 

Vprašanje 

0. Želite vpisati ime nove osebe? 
1.  Da 
2.  Ne 
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? šifrant! 
1.12. Ali ste bili rojeni v Sloveniji? 
1. Da 
2. Ne 
1.13. V kateri državi ste bili rojeni? šifrant! 
1.14. Katerega leta ste se priselili v Slovenijo? 
1.15. Iz katere države ste se preselili? šifrant! 
1.16. Ali imate na tem naslovu: 
1. stalno prebivališče 
2. začasno prebivališče 
3.  na tem naslovu niste prijavljeni 
1.17. Kakšen je vaš zakonski stan? 
1. Samski 
2. Poročen 
3. Vdovec 
4. Razvezan 
5. Zunajzakonska skupnost 
2.1. Vaša dosežena izobrazba je: 
1. ste brez šolske izobrazbe oz. imate nepopolno osnovno izobrazbo (1-3 oz. 1-4 

razrede) 
2. nepopolna osnovna izobrazba (4 - 7 oz. 5 -8 razredov) 
3. osnovna izobrazba 
4. nižja ali srednja poklicna izobrazba             

 



5. srednja strokovna izobrazba 
6. srednja splošna izobrazba 
7. višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba, specialistična povišješolska 

izobrazba 
8. visoka strokovna izobrazba 
9. visoka univerzitetna izobrazba  
10. specialistična povisokošolska izobrazba, 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 v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH obiskovali  še kakšno šolo? 
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, višješolsko, specialistično povišješolsko izobrazbo 
6.  Visoko strokovno izobrazbo 
7. Visoko univerzitetno izobrazbo 
8. Specialistično povisokošolsko izobrazbo, magisterij, doktorat 
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 
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 
3.1. 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 
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 sicer zaposleni oziroma samozaposleni, čeprav  prejšnji teden 

niste delali? 
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, koriščenja ur 
7. Zaradi praznika 
8. Ker ste na čakanju 
9. Zaradi porodniškega dopusta 
10. Zaradi očetovskega dopusta 
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 
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 
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 
4.6. 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?  
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 
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 
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. drugo 
5.8. Ste v prejšnjem tednu opravili kaj nadur? 
1. Da 
2. Ne 
5.9. Koliko? 
5.10. Koliko od teh je bilo plačanih? 
5.11.A Ali bi želeli delati več ur na teden, kot običajno delate? 
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 
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 
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 
5.20. 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 
6.1. Ali pri delu, ki ga včasih ali običajno opravljate doma, uporabljate osebni 

računalnik? 
1. Da 
2. Ne 
6.2. Ali pri delu doma uporabljate tudi internet? 
1. Da 
2. Ne 
6.3. Ali ste s svojim delodajalcem oz. poslovnim partnerjem/stranko 

elektronsko povezani (internet, direktna povezava ipd.)? 
1. Da 
2. Ne 
6.4. Ali pri sporazumevanju s svojim delodajalcem oz. poslovnim 

partnerjem/stranko uporabljate mobilni telefon? 
1. Da 
2. Ne 
DK, RF Neodgovor  
6.5. Ali uporabljate mobilni telefon tudi za prenos podatkov? 
1. Da 
2. Ne 
6.6. Ali pri sporazumevanju s svojim delodajalcem oz. poslovnim 

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

partnerjem/stranko uporabljate telefaks? 
1. Da 
2. Ne 
6.8. Koliko ur na teden navadno delate doma? 
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 
7.3. 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? 
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, ustreznješe 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? (Delo 

prek študentskega servisa in obvezna praksa se tu ne upoštevata!) 
1. Da 
2. Ne 
8.2. Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste nazadnje delali? Kaj 

se je proizvajalo oz. kakšne storitve so se tam opravljale?  
8.3. Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ste ga 

opravljali? 

 



8.4. 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 
8.5. Ste zaposlovali kaj delavcev? 
1. Da 
2. Ne 
8.6. Katerega leta ste nazadnje delali (za plačilo ali pomagali na družinski 

kmetiji, v družinskem podjetju, obrti)? 
8.7. V katerem mesecu ste nazadnje delali? 
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 
DK, RF Neodgovor  
9.4. Se vam zdi, da ni ustreznega varstva oz. je predrago? 
1. Da 
2. Ne 
DK, RF Neodgovor  
10.1. Iščete: 
1. zaposlitev 
2. samozaposlitev 
10.2. Iščete zaposlitev:  
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? 
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 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 
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 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 
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. Kaj pa denarno pomoč za čas brezposelnosti? 
1. Da 
2. Ne 
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?  
 
 
 
 
 
 

14.1. Lahko, prosim, poveste vašo telefonsko številko? 
1. Da 
2. Ne 
3. Gospodinjstvo nima telefona 
14.2. Omrežna skupina 
14.3. Telefonska številka  
DOD1  Ali ima vaše gospodinjstvo fiksni telefon? 
1. Da 
2. Ne 
DOD2A Ali imate svoj mobilni telefon? Upoševajte tudi službeni mobilni telefon. 
1. Da 
2. Ne 
DOD2B Ali imate svoj mobilni telefon? Upoševajte tudi službeni mobilni telefon. 
1. Da 
2. Ne 
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