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Spoštovani! Najlepša hvala, da ste privolili v sodelovanje v anketi. Za začetek izpolnjevanja kliknite na gumb

Začni. 

Q1 - Najprej vam bomo postavili nekaj vprašanj v zvezi z vašim stanovanjem. Kako ste zadovoljni z lokacijo

vašega stanovanja glede na:

Zelo

nezadovoljen

Nezadovoljen Niti niti Zadovoljen Zelo zadovoljen

Bližina trgovin z

živili:

Avtobusne povezave

(bližina postaje,

pogostost voženj):

Bližina

izobraževalnih

ustanov (vrtec,

osnovna šola):

Bližina zelenih

površin (park, gozd,

rekreacijska pot ...):

Bližina storitvenih

dejavnosti

(bankomat, lekarna,

pošta ...):

Bližina kulturnih

ustanov (kino,

gledališče, kulturni

dom ...):

Bližina hipermarketa

ali večjega

nakupovalnega

središča:

Q2 - Kako problematične so naslednje značilnosti vašega stanovanja?

Sploh ni problem Ni problem Niti niti Problem Zelo velik

problem

Pomanjkanje

prostora:

Slaba kakovost

gradnje:

Pomanjkanje

zasebnosti:

Dotrajano

stanovanje:
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Visoka temperatura,

nezadostna

osončenost ali vlaga:

Drugo::

Q3 - Kako problematične so naslednje značilnosti v neposredni okolici vašega stanovanja?

Sploh ni problem Ni problem Niti niti Problem Zelo velik

problem

Onesnaženost

zraka:

Hrup s ceste ali

železnice:

Hrup od sosedov,

lokalov ali drugih

virov:

Težave s

parkiranjem:

Težave s sosedi:

Občutek

ogroženosti:

Drugo::

Q4 - Sledi nekaj vprašanj o soseski, v kateri prebivate. Kako se strinjate s spodnjimi trditvami?

Sploh se ne

strinjam

Ne strinjam se Niti niti Se strinjam Povsem se

strinjam

Zelenih površin je

dovolj. :

Pločniki in pešpoti so

urejeni. :

S sosedi sem v

dobrih odnosih. :

V soseski

primanjkuje varnih

površin za igro

otrok. :

Stavbe in njihova

okolica so urejene in

vzdrževane. :

Estetski videz

soseske mi je všeč. :

Imam veliko stikov s

sosedi.:
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Soseska je

prenaseljena. :

Q5 - Kako pa ste zadovoljni z naštetim v Ljubljani?

Zelo

nezadovoljen

Nezadovoljen Niti niti Zadovoljen Zelo zadovoljen

Zelene površine:

Možnosti za

kakovostno

preživljanje prostega

časa:

Delovna mesta,

priložnosti za

delovno kariero:

Izbira blaga in

storitev:

Splošna urejenost,

videz kraja:

Strpnost prebivalcev

do ljudi drugih

prepričanj, vere,

spolne usmeritve:

Kakovost javnega

potniškega prometa:

Urejenost pešpoti in

kolesarskih stez:

Prometna ureditev

(prometna

pretočnost,

parkiranje ...):

Velikost kraja:

Lega kraja v

Sloveniji:

Q6 - Kako ste na splošno zadovoljni s spodaj naštetim?

Zelo

nezadovoljen

Nezadovoljen Niti niti Zadovoljen Zelo zadovoljen

Vaše stanovanje:

Soseska, kjer

prebivate:
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Lokacija vašega

stanovanja:

Bivanje v Ljubljani:

Q7 - Koliko bi vam bilo žal, če bi se preselili iz:

Sploh mi ne bi

bilo žal

Ne bi mi bilo žal Niti niti Bilo bi mi žal Zelo bi mi bilo

žal

vašega stanovanja:

vaše soseske:

Ljubljane:

Q8 - Kako verjetno je, da se boste v naslednjih 5 letih preselili na drugo lokacijo?

Sploh ni verjetno

Ni verjetno

Niti niti

Verjetno

Zagotovo

Q9 - V kakšnem okolju si želite prebivati? Prosimo, izberite tiste značilnosti bivalnega okolja, ki se vam

osebno zdijo najbolj pomembne.

Izberete lahko največ 5 odgovorov. 

Peš dostopnost do trgovin in storitev

Peš dostopnost do zelenih in rekreacijskih površin

Odsotnost hrupa, kakovost zraka

Peš dostopnost do vrtca, osnovne šole

Urejena okolica

Podobna starost in izobrazba okoliških prebivalcev

Sosedski stiki

Zagotovljeno parkirno mesto

Bližina avtocestnega priključka

Dobre avtobusne povezave

Q10 - Kako ste na splošno zadovoljni z naslednjim v svojem življenju?

Zelo

nezadovoljen

Nezadovoljen Niti niti Zadovoljen Zelo zadovoljen

Družinsko življenje:

Prijatelji, družabno

življenje:
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Zdravje:

Količina prostega

časa:

Delo, zaposlitev:

Finančni položaj:

Q11 - Za konec označite, v kolikšni meri navedeno drži za vas:

Sploh ne drži Pretežno ne

drži

Drži v manjši

meri

Nekaj vmes Še kar drži Pretežno drži Povsem drži

V večini

pogledov je

moje življenje

blizu

idealnemu. :

Moje

življenjske

razmere so

izvrstne.:

Zadovoljen/-n

a sem s

svojim

življenjem.:

Do zdaj sem

dobil/-a in

dosegel/-la

vse, kar sem

si v življenju

želel/-a. :

Če bi še

enkrat

živel/-a, ne bi

hotel/-a

skoraj ničesar

spremeniti. :

BLOK (1)  ( Demografija ) 

XSPOL - Spol:

moški

ženski
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BLOK (1)  ( Demografija ) 

XSTAR1d6 - Vaša starost:

35 let ali manj 

36–50 let

51–65 let 

66 let ali več

BLOK (1)  ( Demografija ) 

XDS3a7 - Kako bi opisali vaš sedanji status? Ali ste:

študent

zaposlen, samozaposlen

brezposeln

upokojenec

drugo:

BLOK (1)  ( Demografija ) 

XIZ5a7 - Kakšna je vaša najvišja dosežena izobrazba?

Osnovna šola ali manj

Poklicna šola (2 ali 3-letna strokovna šola)

4-letna srednja šola ali gimnazija

Višja ali visoka šola, univerzitetna izobrazba

Podiplomska izobrazba

BLOK (1)  ( Demografija ) 

Tipgo - Kako bi najbolje opisali sestavo vašega gospodinjstva?

Živim sam

Par z enim ali več otroki

Par brez otrok (ali ti živijo drugje)

Samski starš z enim ali več otroki

Živim pri starših ali starih starših

Večgeneracijsko gospodinjstvo

Drugo:
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BLOK (1)  ( Demografija ) 

Q12 - Število otrok v vašem gospodinjstvu, starih 14 let ali manj: 

BLOK (1)  ( Demografija ) 

Q13 - Kako bi opisali vaš stanovanjski status? Ali ste: 

lastnik/solastnik

najemnik/podnajemnik

živim pri sorodnikih, ki so lastniki

drugo:

BLOK (1)  ( Demografija ) 

Q14 - Dolžina bivanja v vašem trenutnem stanovanju:

manj kot 1 leto

1–2 leti

3–5 let

6–10 let

11–20 let

več kot 20 let

BLOK (1)  ( Demografija ) 

Q15 - Kako pogosto uporabljate avtomobil (kot voznik ali sopotnik)?

Skoraj vsak dan

Nekajkrat na teden

Nekajkrat na mesec

Redkeje
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