
Dragi/-a učenec/učenka,  
 

pred tabo je vprašalnik, s katerim želimo izvedeti TVOJE MNENJE o odnosih med učenci v tvojem razredu in na tvoji šoli. Predvsem si želimo 
izvedeti, kakšni so odnosi med učenci glede na njihove jezikovne, medkulturne, narodnostne/etnične in verske razlike. Zanima nas tudi 
odnos do učencev, ki so se v Slovenijo priselili iz drugih držav ali pa so se rodili v Sloveniji, a njihov materni jezik ni slovenski, ter drugo.  
 
V vprašalniku te NE SPRAŠUJEMO PO IMENU IN PRIIMKU, zato nihče ne bo vedel, da si anketo izpolnil prav ti. 
 
Prosimo, da odgovarjaš ISKRENO, saj bomo le tako dobili veljavne rezultate. 
 
Odgovori na VSA VPRAŠANJA. V vprašalniku ni pravilnih ali napačnih odgovorov, zanima nas le TVOJE MNENJE.  
 
Če katerega vprašanja ne razumeš, vprašaj za razlago anketarja ali anketarko. 
 

ZA SODELOVANJE SE TI ISKRENO ZAHVALJUJEMO! 
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1. Šola: ___________________ 
 

2. Razred: ___________________ 
 

3. Učni uspeh v prejšnjem šolskem letu: 
a) Odličen 
b) Prav dober 
c) Dober 
d) Zadosten 
e) Nezadosten 

 
4. Spol: 

a) Deček 
b) Deklica 

 
5. Starost: ___________________ 

 
6. Kraj bivanja: 

a) Mesto   
b) Primestje 
c) Vas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Materni jezik (če prihajaš iz narodnostno mešane družine, lahko 
obkrožiš več možnosti): 
a) Slovenski 
b) Hrvaški 
c) Srbski 
d) Albanski 
e) Makedonski 
f) Bošnjaški 
g) Črnogorski 
h) Italijanski 
i) Madžarski 
j) Romski 
k) Drugi, kateri: ___________________ 
l) Ne vem 

 
8. Narodna pripadnost (če prihajaš iz narodnostno mešane družine, 

lahko obkrožiš več možnosti): 
a) Slovenska 
b) Hrvaška 
c) Srbska 
d) Albanska 
e) Makedonska 
f) Bošnjaška 
g) Črnogorska 
h) Italijanska 
i) Madžarska 
j) Romska 
k) Druga, katera: ___________________ 
l) Ne vem 
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9. Narodnostna pripadnost tvoje mame: 
a) Slovenska 
b) Hrvaška 
c) Srbska 
d) Albanska 
e) Makedonska 
f) Bošnjaška 
g) Črnogorska 
h) Italijanska 
i) Madžarska 
j) Romska 
k) Druga, katera: ___________________ 
l) Ne vem 

 
10. Narodnostna pripadnost tvojega očeta: 

a) Slovenska 
b) Hrvaška 
c) Srbska 
d) Albanska 
e) Makedonska 
f) Bošnjaška 
g) Črnogorska 
h) Italijanska 
i) Madžarska 
j) Romska 
k) Druga, katera: ___________________ 
l) Ne vem 

 
11. Izobrazba tvoje mame:  

a) Osnovna šola ali manj 
b) Srednja šola (gimnazija ali poklicna šola) 
c) Fakulteta, magisterij, doktorat 
d) Ne vem 
e) Druga, katera: _____________________ 

12.  Izobrazba tvojega očeta: 
a) Osnovna šola ali manj 
b) Srednja šola (gimnazija ali poklicna šola) 
c) Fakulteta, magisterij, doktorat 
d) Ne vem 
e) Druga, katera: _______________________ 

 
13. Ali so na tvoji šoli učenci, ki so drugačne narodnosti (imajo 

drugačno kulturo, jezik, vero)?    
a) Da, veliko jih je 
b) Da, nekaj jih je 
c) Ne, ni jih 
d) Ne vem 
 

14. Ali so v tvojem razredu učenci, ki so drugačne narodnosti (imajo 
drugačno kulturo, jezik, vero)?    
a) Da, veliko jih je 
b) Da, nekaj jih je 
c) Ne, ni jih 
d) Ne vem 

 
 
Obkroži odgovor, ki najbolje odraža tvoje mnenje. 
 

15. Vsi ljudje so enakopravni, ne glede na jezik, ki ga govorijo, 
njihovo vero ali kulturo. 
a) Popolnoma se strinjam 
b) Strinjam se 
c) Se niti strinjam niti ne strinjam 
d) Ne strinjam se 
e) Sploh se ne strinjam  
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16. Učenci, ki so se v Slovenijo priselili iz drugih držav, bi morali imeti 
pravico do tega, da ohranjajo običaje iz svoje izvorne države 
(npr. svojo kulturo, jezik, oblačila, vero, hrano ...). 
a) Popolnoma se strinjam 
b) Strinjam se 
c) Se niti strinjam niti ne strinjam 
d) Ne strinjam se 
e) Sploh se ne strinjam 

 
17. Všeč mi je, da v naši državi živijo ljudje različnih narodnosti (ki 

govorijo drugačen jezik, imajo drugačno kulturo, vero itd.). 
a) Popolnoma se strinjam 
b) Strinjam se 
c) Se niti strinjam niti ne strinjam 
d) Ne strinjam se 
e) Sploh se ne strinjam 
 

18.  Otroci, ki so se v Slovenijo priselili iz drugih držav, bi se morali 
odpovedati svojemu jeziku in kulturi.   
a) Popolnoma se strinjam 
b) Strinjam se 
c) Se niti strinjam niti ne strinjam 
d) Ne strinjam se 
e) Sploh se ne strinjam  

 
19. Všeč mi je, da so v našem razredu oziroma na naši šoli učenci 

različnih narodnosti (ki govorijo drugačen jezik, imajo drugačno 
kulturo, vero itd.). 
a) Popolnoma se strinjam 
b) Strinjam se 
c) Se niti strinjam niti ne strinjam 
d) Ne strinjam se 
e) Sploh se ne strinjam 

 

20. Učenci, ki so se v Slovenijo priselili iz drugih držav, bi morali 
prevzeti slovenski jezik in kulturo. 
a) Popolnoma se strinjam 
b) Strinjam se 
c) Se niti strinjam niti ne strinjam 
d) Ne strinjam se 
e) Sploh se ne strinjam 
 

21. Ali bi te motilo, če bi v razredu sedel/-a skupaj z (obkroži): 
 
Učencem/učenko, ki 
govori drugačen jezik 

Motilo bi me Ne vem Ne bi me motilo 

Učencem/učenko, ki je 
drugačne vere 

Motilo bi me Ne vem Ne bi me motilo 

Učencem/učenko, ki je 
temnopolt/a 

Motilo bi me Ne vem Ne bi me motilo 

 
22. Ali bi imel/-a za prijatelja/prijateljico (obkroži): 
 

Učenca/učenko, ki govori drugačen jezik Da Ne vem Ne 

Učenca/učenko, ki je drugačne vere Da Ne vem Ne 

Učenca/učenko, ki je temnopolt/a Da Ne vem Ne 

 
23. Ali se v šoli počutiš osamljeno? 

a) Nikoli 
b) Včasih 
c) Pogosto 
d) Vedno 
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24. Prosimo, označi, kako varno se počutiš v naslednjih šolskih 
prostorih:  

 

V razredu 
Počutim se 
popolnoma 

varno 

Počutim 
se varno 

Nekaj vmes 
(niti varno niti 

ne varno) 

Ne 
počutim 
se varno 

Sploh se ne 
počutim 

varno 

Na stranišču 
Počutim se 
popolnoma 

varno 

Počutim 
se varno 

Nekaj vmes 
(niti varno niti 

ne varno) 

Ne 
počutim 
se varno 

Sploh se ne 
počutim 

varno 

Na šolskem 
igrišču 

Počutim se 
popolnoma 

varno 

Počutim 
se varno 

Nekaj vmes 
(niti varno niti 

ne varno) 

Ne 
počutim 
se varno 

Sploh se ne 
počutim 

varno 

V jedilnici 
Počutim se 
popolnoma 

varno 

Počutim 
se varno 

Nekaj vmes 
(niti varno niti 

ne varno) 

Ne 
počutim 
se varno 

Sploh se ne 
počutim 

varno 

Na hodnikih 
Počutim se 
popolnoma 

varno 

Počutim 
se varno 

Nekaj vmes 
(niti varno niti 

ne varno) 

Ne 
počutim 
se varno 

Sploh se ne 
počutim 

varno 

V telovadnici 
Počutim se 
popolnoma 

varno 

Počutim 
se varno 

Nekaj vmes 
(niti varno niti 

ne varno) 

Ne 
počutim 
se varno 

Sploh se ne 
počutim 

varno 

V garderobi 
Počutim se 
popolnoma 

varno 

Počutim 
se varno 

Nekaj vmes 
(niti varno niti 

ne varno) 

Ne 
počutim 
se varno 

Sploh se ne 
počutim 

varno 

 
25. Ali si v zadnjem šolskem letu kdaj opazil/-a, da so sošolci/sošolke 

koga zafrkavali, ker ne govori slovensko ali pa slabo govori 
slovensko? 
a) Da, pogosto 
b) Da, včasih 
c) Da, enkrat 
d) Ne, nikoli 
e) Ne vem 

 
 
 
 

26. Kako pogosto so se v zadnjem šolskem letu spodaj navedene 
stvari dogajale učencem zaradi njihove narodnosti (drugačne 
kulture, vere, jezika)?  

 

Drugi učenci so jih zafrkavali ali zmerjali Nikoli Včasih Pogosto 
Zelo 

pogosto 

Drugi učenci so jih obrekovali ali širili 
neresnične govorice o njih 

Nikoli Včasih Pogosto 
Zelo 

pogosto 

Drugi učenci so jim pošiljali žaljiva SMS 
sporočila, elektronsko pošto ali objavljali 
žaljive komentarje na Facebooku, 
Twitterju 

Nikoli Včasih Pogosto 
Zelo 

pogosto 

Drugi učenci so jih ignorirali ali se izogibali 
druženju z njimi 

Nikoli Včasih Pogosto 
Zelo 

pogosto 

Drugi učenci so jih pretepali, pljuvali ali 
kako drugače fizično grdo ravnali z njimi 

Nikoli Včasih Pogosto 
Zelo 

pogosto 

Drugi učenci so jim skrivali ali uničevali 
njihove stvari (zvezke, učbenike, 
mobitele, obleke ...) 

Nikoli Včasih Pogosto 
Zelo 

pogosto 

Drugo, kaj:___________________ Nikoli Včasih Pogosto 
Zelo 

pogosto 

 
27. Komu se take stvari ponavadi dogajajo? 

a) Fantom 
b) Puncam 
c) Obojim (fantom in puncam) 
d) To se ne dogaja 

 
28. Kdo ponavadi počne take stvari (zmerja, pretepa, žali ...)?  

a) Fantje 
b) Punce 
c) Oboji (fantje in punce) 
d) To se ne dogaja 
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29. Kje na šoli se ponavadi dogajajo stvari, ki smo jih navedli zgoraj 
(obkroži)?   

 

V razredu Da Ne 

Na stranišču Da Ne 

Na šolskem dvorišču ali igrišču Da Ne 

V šolski jedilnici Da Ne 

Na hodnikih Da Ne 

Na poti v šolo ali iz nje Da Ne 

Na avtobusni postaji Da Ne 

V telovadnici Da Ne 

V garderobnih prostorih Da Ne 

Drugje, kje: ________________ Da Ne 

 
30. Kako se počutiš, če z nekom grdo ravnajo, ker ima drugačno 

kulturo, jezik, vero? 
a) Jezen/-na in vznemirjen/-a sem 
b) Ni mi prijetno 
c) Ne vem  
d) Vseeno mi je 
e) Všeč mi je 
f) Drugo, kaj: _____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. Kaj običajno narediš, ko vidiš, da z nekom grdo ravnajo, ker ima 
drugačno kulturo, jezik, vero? (Izberi zgolj en odgovor.) 
a) Pomagam mu/ji 
b) Povem  učitelju ali komu drugemu od šolskega osebja, kaj se 

dogaja 
c) Povem komu drugemu od odraslih 
d) Povem tistim, ki to počnejo, da to ni prav 
e) Nič ne naredim, ampak mislim, da bi mu/ji moral/-a 

pomagati 
f) Nič ne naredim, ampak ostanem in opazujem  
g) Odidem, ker to ni moja stvar 
h) Pridružim se tistim, ki grdo ravnajo 
i) Drugo, kaj: ________________ 

 
32. Ali učitelji posredujejo, če ostali učenci z nekom grdo ravnajo? 

a) Vedno posredujejo 
b) Včasih posredujejo 
c) Nikoli ne posredujejo  

 
33. Če ne posredujejo, zakaj misliš, da je tako (izbereš lahko več 

odgovorov)? 
a) Ker ne vedo, kaj se dogaja 
b) Ker nočejo posredovati  
c) Ker to ni njihova stvar   
d) Ker jim je vseeno     
e) Ker jih je strah  
f) Ker jih učenci ne upoštevajo 
g) Drugo, kaj: _______________________________ 

 
34. Ali si ti osebno kdaj koga nadlegoval/-a, zato ker ima drugačno 

kulturo, jezik, vero? 
a) Ne 
b) Da 
c) Če da, zakaj: ______________________________________ 
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35. Ali se je tebi osebno v zadnjem šolskem letu kdaj zgodila katera 
od spodaj navedenih situacij zaradi tvoje narodnosti (kulture, 
jezika, vere)? 

 
Drugi učenci so me zafrkavali, zmerjali 
ali žalili 

Nikoli Včasih Pogosto 
Zelo 

pogosto 

Drugi učenci so me ogovarjali ali 
razširjali neresnične govorice o meni 

Nikoli Včasih Pogosto 
Zelo 

pogosto 

Drugi učenci so mi pošiljali žaljiva SMS 
sporočila, objavljali žaljive komentarje 
na Facebooku ali Twitterju 

Nikoli Včasih Pogosto 
Zelo 

pogosto 

Drugi učenci so me ignorirali in se niso 
želeli družiti z mano 

Nikoli Včasih Pogosto 
Zelo 

pogosto 

Drugi učenci so me tepli, brcali, pljuvali 
ali kako drugače grdo ravnali z mano 

Nikoli Včasih Pogosto 
Zelo 

pogosto 

Drugi učenci so mi skrivali ali uničevali 
moje stvari (zvezke, mobitel, obleke ...) 

Nikoli Včasih Pogosto 
Zelo 

pogosto 

Drugo, kaj: ______________________ Nikoli Včasih Pogosto 
Zelo 

pogosto 

 
 
ČE SI PRI VPRAŠANJU 35 POVSOD OZNAČIL/-A “NIKOLI”, POJDI NA 
VPRAŠANJE 41. 
 

36. Kdo ti ponavadi počne stvari, ki smo jih navedli zgoraj?  
a) Fantje 
b) Punce 
c) Oboji (fantje in punce) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37. Kaj narediš, ko te nadlegujejo? (Izberi samo en odgovor.)  
a) Uprem se/zmerjam jih    
b) Sprijaznim se s tem in potrpim 
c) Naredim jim to, kar oni delajo meni 
d) Jokam 
e) Prosim za pomoč 
f) Zbežim 
g) Nič ne naredim 
h) Drugo, kaj: _______________________ 

 

38. O čem razmišljaš, ko se ti to dogaja (izbereš lahko več 
odgovorov)? 
a) Razmišljam o maščevanju  
b) Mislim, da se moram sprijazniti s tem  
c) Razmišljam o zamenjavi šole 
d) Razmišljam o špricanju pouka 
e) Mislim, da bi morali tako ravnanje na šoli preprečiti 
f) Drugo, kaj _____________________________________ 

 
39. Komu poveš o nadlegovanju, ki se ti dogaja v šoli (izbereš lahko 

več odgovorov)?  
a) Prijateljem     
b) Bratu/sestri  
c) Učitelju/učiteljici 
d) Mami 
e) Očetu  
f) Šolskemu mediatorju/mediatorici   
g) Drugim, komu (npr. Šolski psihologinji, ravnatelju ...): 

______________________________________ 
h) Nikomur ne povem 
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40. Če ne poveš nikomur, zakaj je tako? 
a) Ker se bojim 
b) Ker nočem tožariti drugih  
c) Ker mislim, da bi se moral/-a sam/-a postaviti zase 
d) Ker me je sram 
e) Ker bi bilo potem samo še hujše 
f) Ker nimam nikogar, ki bi mu lahko povedal/a 
g) Ker mi nihče ne more pomagati 
h) Drugo, kaj________________________________ 

 
 
Obkroži odgovor, ki najbolje odraža tvoje mnenje. 
 

41. Mislim, da učitelji vse učence obravnavajo enako, ne glede na to, 
ali imajo drugačno kulturo, jezik, vero. 
a) Popolnoma se strinjam 
b) Strinjam se 
c) Se niti strinjam niti ne strinjam 
d) Ne strinjam se 
e) Sploh se ne strinjam 
 

42. Mislim, da se na naši šoli vsi počutijo dobro, ne glede na to, 
kakšen jezik, kulturo ali vero imajo.  
a) Popolnoma se strinjam  
b) Strinjam se  
c) Se niti strinjam niti ne strinjam  
d) Ne strinjam se 
e) Sploh se ne strinjam 

 
 
 
 
 
 

43. Pri pouku se učimo o različnih kulturah in verstvih. 
a) Popolnoma se strinjam 
b) Strinjam se  
c) Se niti strinjam niti ne strinjam  
d) Ne strinjam se 
e) Sploh se ne strinjam 
 

44. Na šoli imamo organizirane posebne dejavnosti, kjer nas 
spodbujajo k enakopravnosti in razumevanju različnosti. 
a) Popolnoma se strinjam 
b) Strinjam se  
c) Se niti strinjam niti ne strinjam 
d) Ne strinjam se 
e) Sploh se ne strinjam 

 
 
 
 

Hvala za sodelovanje! 
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