
asist.mag. Aleš Črnič 
Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva pl. 5, 1000 Ljubljana 
e-mail: ales.crnic@uni-lj.si 
tel: 041-395-725 
 
 

Sociološka raziskava o Skupnosti za zavest Krišne 
 
Namen moje raziskave v okviru doktorskega študija je zbrati kar se da točne podatke o delovanju 
Skupnosti za zavest Krišne in njenih članih. Vprašalnik je anonimen (nanj se ne podpisujte, vsak 
posamezen vprašalnik bom videl izključno jaz, lahko mi ga osebno oddate na nedeljskem srečanju v 
templju ali pošljete na gornji naslov), ko ga izpolnite, ga vložite v priloženo kuverto in jo zalepite. Prosim 
vas, da sami (!) iskreno odgovorite na vprašanja. Odgovorite tako, da obkrožite številko pred odgovorom, 
ki ste ga izbrali, ali na črto vpišete manjkajoči oz. zahtevani odgovor. Če imate z izpolnjevanjem 
vprašalnika probleme, mi pišite na e-mail ali pa me pokličite (e-naslov in telefonska številka sta navedena 
zgoraj). Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem. 
 
 

VPRAŠALNIK 
 
 
v1 V bhakti jogi sem _________ let.  (Na črto vpišite število let) 
 
v2 Ali ste iniciirani?  (obkrožite) 
  1. Ne  
  2. Imam prvo iniciacijo  
  3. Imam drugo iniciacijo  
 
v3 Od moje 1.iniciacije je minilo _______ let.   (Na črto vpišite število let) 
 
v4  Ali ste pred vstopom v Skupnost za zavest Krišne pripadali kateri drugi religiji? 1. DA 2. NE 
  
v4a Če ste, navedite kateri__________________________________ 
 
v5  Ali vaši starši pripadajo kateri religiji?   
   1. DA 2. NE  3. ne vem 
 
v5a Če da: kateri religiji pripadajo?__________________________ 

 

v6  Ali ste bili krščeni? 1. DA 2. NE  

 

v7  Ali ste bili vzgojeni v verskem duhu?     
 1. DA 2. NE  

v8  Ali ste kot otrok obiskovali verouk, pripravo na prvo obhajilo, pripravo na birmo? Če ste, koliko časa 
skupno je to trajalo? 

1. ves čas osnovnega šolanja 
2. nekaj let 
3. nekaj mesecev 
4. nekaj tednov 
5. priložnostno, ob posameznih priložnostih 
6. ne, nisem obiskoval 
7. ne vem, ne spomnim se 



 
v9  Katera od naslednjih izjav najbolje opisuje vaše verovanje v preteklosti in sedaj? 

1. ne verujem v boga in nikoli nisem veroval vanj 
2. verujem v boga, prej pa nisem veroval vanj 
3. verujem v boga in sem vedno veroval vanj 

 
v10 Katera od navedenih trditev je najbližja vašim pogledom: 

1. nobena religija ne vsebuje veliko resnice 
2. mnoge religije vsebujejo temeljne resnice 
3. samo ena religija vsebuje resnico 

 
v11 Ali bi rekli, da lahko odrešitev dosežete: 

1. le znotraj vajšnavizma 
2. lahko jo dosežete v vsaki religiji 
3. odrešitev lahko dosežete tudi izven organizirane religije 

 
v12 Ali prebivate v templju?  1. DA 2. NE 
 
v12a Če prebivate: Koliko let že prebivate v templju? ____________ 
 
v12b Če ne prebivate v templju: Kako pogosto prihajate v tempelj? 

 1. vsak dan  
 2. večkrat tedensko   
 3. redno enkrat tedensko 
 4. vsaj enkrat mesečno      
 5. manj kot enkrat mesečno, nikoli 

 
v13 Ali ste kdaj prebivali v templju?  1. DA  2. NE 
 
v13a Če ste, kako dolgo? ____________________(vpišite število let) 
 
v14 Kako pogosto se udeležujete sang? 
   1. večkrat tedensko   
   2. redno enkrat tedensko   
   3. vsaj enkrat mesečno  
   4. manj kot enkrat mesečno  
   5. nikoli 
 
v15 Bhakti jogi (samo mantranju, branju in oboževanju božanstev) vsak dan namenim približno_____ur. 

(vpišite št. ur) 
 
v16 Ali imate doma oltar?  1. DA  2. NE 
 
v17 Kako pogosto ste imeli občutek, da ste prišli v živ in oseben stik s Krišno?  

1. nikoli v življenju 
2. enkrat ali dvakrat 
3. večkrat 
4. pogosto 
5. ne morem reči 

 
v18 Kako blizu se čutite Bogu? 

1. izredno blizu 
2. precej blizu 
3. nisem mu blizu 
4. sploh mu nisem blizu 



5. ne morem reči 
 
v19 Ali ste bili kdaj zaradi tega, ker ste član Skupnosti za zavest Krišne, kakorkoli diskriminirani ali 

zapostavljeni? 
1. pogosto 2. včasih 3. le redko, nikoli 

v20 Kaj menite, ali je slovenska Skupnost za zavest Krišne v zadnjih treh letih preveč ali premalo 
dejavna v javnosti? 

   1. preveč 2. ravno prav  3. premalo 

v21 Kakšna je bila reakcija vaše družine, ko ste vstopili v Skupnost za zavest Krišne? 
1. pozitivna 2. nevtralna  3. negativna 

v22 Kakšen je odnos vaše družine do vaše religiozne usmeritve danes?  
1. pozitiven 2. nevtralen  3. negativen 

v23 Kako ocenjujete medosebne odnose znotraj vaše družine? Ti  odnosi so: 
1. dobri 2. srednji 3. slabi 

v24 Kakšna je bila  reakcija vaše okolice (prijatelji, znanci, sodelavci…), ko ste vstopili v Skupnost za 
zavest Krišne?   

1. pozitivna 2. nevtralna  3. negativna 

v25 Kakšen je odnos vaše okolice (prijatelji, znanci, sodelavci…) do vaše religiozne usmeritve danes?  
1. pozitiven 2. nevtralen  3. negativen 

v26 Ali ocenjujete, da so se zaradi pričetka prakticiranja bhakti joge vaši odnosi s takratnimi prijatelji 
poboljšali, poslabšali ali se niso spremenili? 

   1. poboljšali 2. se niso spremenili 3. poslabšali  
 
v27 Ali ocenjujete, da imate zaradi prakticiranja bhakti joge s temi prijatelji več ali manj stikov? 
   1. več  2. enako  3. manj  
 
v28 Ali bi zase rekli, da imate: 

1. več prijateljev kot drugi ljudje 
2. ravno toliko prijateljev kot drugi 
3. imate manj prijateljev kot drugi ljudje 

 
v29 Koliko prijateljev (prijateljic) imate? ______ (vpišite št. prijatel.) 
 
v30 Zamislite si, da bi imeli gripo in bi morali nekaj dni preležati v postelji. Potrebovali bi pomoč za 

razna hišna opravila, nakupe ipd. Koga bi najprej zaprosili za pomoč? (obkrožite samo en odgovor!) 
1. moža (zaročenca), ženo (zaročenko) 
2. najbližjega sorodnika (starše, otroke, brata ali sestro) 
3. katerega izmed bhakt 
4. soseda ali sodelavca (sošolca) 
5. koga drugega (napišite, koga)_______________________ 

 
v31 Zdaj pa si zamislite, da bi si morali sposoditi večjo vsoto denarja. Na koga bi se najprej obrnili v tem 

primeru?  
1. moža (zaročenca), ženo (zaročenko) 
2. najbližjega sorodnika (starše, otroke, brata ali sestro) 
3. katerega izmed bhakt 
4. soseda ali sodelavca (sošolca) 
5. koga drugega (napišite, koga)_______________________ 

 



v32 Kaj pa v primeru, ko bi se počutili nekoliko otožni ali depresivni, in bi se hoteli o tem z nekom 
pogovoriti. Na koga bi se obrnili? 

1. moža (zaročenca), ženo (zaročenko) 
2. najbližjega sorodnika (starše, otroke, brata ali sestro) 
3. katerega izmed bhakt 
4. soseda ali sodelavca (sošolca) 
5. koga drugega (napišite, koga)_______________________ 

 
v33 Ali nam lahko zaupate, koliko bhakt precej dobro poznate in se z njimi tudi pogosteje družite tudi 

mimo bhakti joge (tudi izven templja, sang ipd.)? ______ (vpišite pribižno število) 
 
v34 Prosimo ocenite, koliko stikov imate z bhaktami in koliko z ostalimi ljudmi. 

1. Z bhaktami imam precej več stikov kot z ostalimi ljudmi 
2. Z bhaktami imam nekaj več stikov kot z ostalimi ljudmi 
3. Z bhaktami imam približno enako stikov kot z ostalimi 
4. Z bhaktami imam manj stikov kot z ostalimi ljudmi 
5. ne morem reči 

 
v35 Kako povezani se čutite s Skupnostjo za zavest Krišne? 

1. zelo tesno povezani 
2. tesno povezani 
3. slabo povezani 
4. sploh nič povezani 
5. ne vem, ne morem reči 

 
v36 Ali bi rekli, da vaše versko prepričanje vpliva na vaše odnose z ljudmi? 

1. močno vpliva 
2. še kar vpliva 
3. bolj malo vpliva 
4. sploh ne vpliva 
5. ne vem 

 
v37 Ali ste, odkar ste v bhakti jogi (razen v prehodnem obdobju na začetku), v kakršni-koli obliki 

sodelovali v igrah na srečo? 
1. nikoli  
2. izjemoma (se je zgodilo)   
3. občasno (enkrat ali nekajkrat letno) 
4. pogosto (vsak mesec) 
5. ne želim odgovoriti 

 
v38 Ali ste, odkar ste v bhakti jogi (razen v prehodnem obdobju na začetku), kdaj zaužili alkohol, kavo, 

pravi čaj ali kakšna druga opojna sredstva? 
1. nikoli  
2. izjemoma (se je zgodilo)  
3. občasno (enkrat ali nekajkrat letno) 
4. pogosto (vsak mesec)  
5. mogoče, pomotoma 

 
v39 Ali ste, odkar ste v bhakti jogi (razen v prehodnem obdobju na začetku), kdaj zaužili meso, ribe ali 

jajca? 
1. nikoli  
2. izjemoma (se je zgodilo)  
3. občasno (enkrat ali nekajkrat letno)  
4. pogosto (vsak mesec)  
5. mogoče, pomotoma 



v40 Ali ste, odkar ste v bhakti jogi (razen v prehodnem obdobju na začetku), imeli kdaj spolne odnose, ki 
niso namenjeni spočetju otrok? 

1. nikoli  
2. izjemoma (se je zgodilo)  
3. občasno (enkrat ali nekajkrat letno)  
4. pogosto (vsak mesec)  
5. ne želim odgovoriti 

 
v41 Zamislite si, da bi bil sprejet nek zakon, ki bi bil v nasprotju z vašimi verskimi načeli in naukom. Ali 

bi vi: 
1. zanesljivo spoštovali zakon 
2. verjetno spoštovali zakon 
3. verjetno spoštovali verska načela 
4. zanesljivo spoštovali verska načela 
5. ne vem 

 

V nadaljevanju je navedenih nekaj trditev. Prosimo vas, da obkrožite tiste odgovore, ki najbolje odražajo 
vaše stališče do posamezne trditve. 
 
V42 Raje sem slovenski državljan, kot pa državljan katerekoli druge države sveta.  

1. strinjam se   
2. deloma se strinjam, deloma pa ne  
3. ne strinjam se 

 
v43 Svet bi bil boljši, če bi bili ljudje iz drugih držav bolj podobni Slovencem.    

1. strinjam se   
2. deloma se strinjam, deloma pa ne 
3. ne strinjam se 

 
v44 Biti bhakta je bolj pomembno kot biti Slovenec. 

1. strinjam se   
2. deloma se strinjam, deloma pa ne 
3. ne strinjam se 

 
v45 Najraje bi imel čim manj stikov z ljudmi, ki niso v bhakti jogi. 

1. strinjam se   
2. deloma se strinjam, deloma pa ne  
3. ne strinjam se 

 
v46 Prehranjevanje z živalskim mesom bi bilo treba prepovedati z zakonom.   

1. strinjam se   
2. deloma se strinjam, deloma pa ne  
3. ne strinjam se 

 
v47 Naloga moža je, da služi denar, naloga žene pa, da skrbi za dom in družino.    

1. strinjam se   
2. deloma se strinjam, deloma pa ne  
3. ne strinjam se 

 
v48 Če gledamo v celoti, družinsko življenje trpi, kadar je žena polno zaposlena.  

1. strinjam se   
2. deloma se strinjam, deloma pa ne  
3. ne strinjam se 



v49 Če imata moški in ženska spolne odnose pred poroko, je to: 
1. vedno slabo  
2. skoraj vedno slabo  
3. le včasih slabo  
4. to ni nikoli slabo 
5. ne vem 

 
v50 Če imata dve odrasli osebi istega spola spolne odnose, je to: 

1. vedno slabo  
2. skoraj vedno slabo  
3. le včasih slabo  
4. to ni nikoli slabo 
5. ne vem 

 
v51 Če presojate svoje celotno življenje nasploh, ali bi rekli, da ste: 

1. zelo srečni 
2. srečni 
3. ne preveč srečni 
4. sploh niste srečni 
5. ne vem, ne morem reči 

 
v52 TV dnevnike ali poročila gledam: 

1. vsak dan 
2. vsaj enkrat ali večkrat tedensko (vendar ne vsak dan) 
3. redkeje kot enkrat tedensko 
4. nikoli oz. le izjemoma 
5. ne morem reči 

 
v53 Dnevne časopise ali/in tednike prebiram: 

1. vsak dan 
2. vsaj enkrat ali večkrat tedensko (vendar ne vsak dan) 
3. redkeje kot enkrat tedensko 
4. nikoli oz. le izjemoma 
5. ne morem reči 

 
v54 Menim, da medijem (ki jih poznam), na splošno: 

1. lahko verjamemo glede tega, kar poročajo o dogajanjih 
2. ne smemo verjeti glede tega, kar poročajo o dogajanjih 
3. kakor kdaj; včasih lahko, včasih pa ne 

 
v55 Lahko, lepo prosim, opišete vaš odnos do politike: 

1. politika me ne zanima  
2. politika me občasno zanima  
3. politika me precej zanima 

 
v56 Ali nam lahko zaupate, če ste na zadnjih državnozborskih volitvah oktobra 2000 volili?  
  1. SEM volil/a  2. NISEM volil/a 
 
v57 Če ste volili: Ali nam lahko zaupate, katero stranko ste volili?  
  1. LDS 2. SDS 3. ZLSD 4. SLS-SKD   
  5. NSI 6. DESUS 7. SNS 8. SMS 9. drugo 
 
 
 
 



v58 Ali bi rekli, da vaše versko prepričanje vpliva na vaša politična stališča? 
1. močno vpliva 
2. še kar vpliva 
3. bolj malo vpliva 
4. sploh ne vpliva 
5. ne vem, nimam političnih stališč 

 
v59 Nam lahko prosim poveste, kakšno izobrazbo imate vi in vaši starši. (Ustrezno polje označite s 

križcem) 
 
Izobrazba jaz mati oče 
nedokončana osnovna šola    
dokončana osnovna šola    
dokončana 2 ali 3-letna strokovna šola    
dokončana srednja šola    
dokončana višja ali visoka šola    
magisterij ali doktorat    
 
 
V60 Trenutno sem: 

1. zaposlen (hodim v službo) 
2. brezposelen 
3. dijak 
4. študent 
5. upokojenec 
6. gospodinja 
7. živim v templju 

 
v60a Za zaposlene:  
    Zaposlen sem v: 

1. javnem ali državnem podjetju, javni upravi in podobno 
2. večjem podjetju v zasebni lasti 
3. manjšem zasebnem podjetju (pri privatniku, obrtniku) 
4. v svojem podjetju (ali podobno) 
5. v templju  

 
v61 Ali prejemate redne mesečne dohodke? 1. DA 2. NE 
 
v62 Lahko prosim navedete vire vaših prihodkov (možnih je več odgovorov)? 

1. plača (tudi iz samozaposlitve) 
2. pokojnina 
3. štipendija 
4. finančna pomoč staršev 
5. honorarno delo 
6. socialni prejemki (nadomestila plače, podpore, dodatki…) 
7. kaj drugega 
8. nimam nikakršnih prihodkov 

 
v63 Skupnosti za zavest Krišne pomagam tudi z lastnimi finančnimi prispevki (donacije): 

1. vsak mesec   
2. nekajkrat letno  
3. nikoli 

 
 



 
 
v64 Nam lahko poveste, kje prebivate danes in kje ste živeli, ko ste bili še otrok.   
  (Ustrezno polje označite s križcem) 
 
 danes kot otrok 
vas ali manjši kraj   
manjše mesto (do 10.000 prebivalcev)   
večje mest (10.000 do 50.000 preb.)   
v predmestju oz. na obrobju večjega mesta   
v Ljubljani oz. Mariboru   
 
V65 Živim: 

1. pri starših 
2. v lastnem stanovanju/hiši 
3. v najetem stanovanju/hiši 
4. v templju 

 
Prosimo, navedite še nekaj osnovnih demografskih podatkov: 
 
V66 Kakšen je vaš zakonski stan?   

1. samski 
2. poročen 
3. zaročen 
4. ločen/a 
5. vdovec/a 

 
v66a Če je odgovor poročen ali zaročen:   
   Moj zakonski partner  (zaročenec/ka)   

1. JE v bhakti jogi 
2. NI v bhakti jogi  

 
v67 Imam _________ otrok.  (Na črto vpišite število otrok) 
 
v68 Spol: 1. M 2. Ž (obkrožite) 
 
v69 Leto rojstva: 19____ 
 
v70 Narodnost:_________________________________ 
 
 
 
 

Najlepša hvala za sodelovanje! 
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