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Vprašalnik 
 
 
 



Dragi učenec/učenka,  

pred tabo je vprašalnik, s katerim želimo izvedeti tvoje mnenje o vsakdanjem življenju in odnosih v šoli.  Prosimo te, če 

lahko deliš z nami svoja mnenja in izkušnje.  

Ni pravilnih ali napačnih odgovorov. V vprašalniku te ne sprašujemo po imenu, zato nihče ne bo vedel, da si anketo 

izpolnil/-a prav ti.  Prosimo, da odgovarjaš iskreno, saj bomo le tako dobili veljavne rezultate.    

Izpolnjevanje vprašalnika lahko kadarkoli prekineš in v tem primeru se tvoji odgovori ne bodo upoštevali.  

Hvala za sodelovanje!  

 

Raziskava je del MiCreate projekta, v katerem preučujemo izkušnje otrok v šoli, doma in širši skupnosti. Če te zanima več 

o projektu, si lahko ogledaš spletno stran: http://www.micreate.eu/ ali pišeš koordinatoricama projekta: Mateji Sedmak: 

mateja.sedmak@zrs-kp.si ali Barbari Gornik barbara.gornik@zrs-kp.si.  

 

Podatke iz ankete bodo uporabljali le raziskovalci. Če te zanima kako bodo podatki shranjeni, lahko pišeš Petru Čerčetu: 

peter.cerce@zrs-kp.si   

 

Q1 -   

 Da Ne 

Ali želiš sodelovati v raziskavi?   
 

IF (1) Q1 = [1] and NOT Q1 = [2] 

Najprej bi  ti postavili nekaj splošnih vprašanj.  

 

Q2 - Starost    

__________________  

 

Q3 - Spol   

 moški  

 ženski  

 

Q4 - Razred/Letnik   

__________________  

  

Q5 - Narodna pripadnost (če prihajaš iz narodnostno mešane družine, lahko označiš več možnosti):     

 Možnih je več odgovorov  

 Slovenska  

 Hrvaška  

 Srbska  

 Albanska  

 Makedonska  

 Bošnjaška  

 Črnogorska  

 Italijanska  

 Madžarska  

 Romska  

 Druga, katera:  

 Ne vem  

 

Q6 - Kateri jezik/jezike ponavadi govoriš doma?   



Jezik(i) __________________  

 

 

Q7 - Kako dobro govoriš slovensko?  

 Zelo dobro  

 Dobro  

 Slabo  

 Ne govorim slovensko  

 

Q8 - Si se rodil/a v Sloveniji?   

 Da  

 Ne  

 

IF (Q8) (Ne)  

Q9 -  V kateri državi si se rodil/a?   

Država __________________  

  

IF (Q8) (Ne) 

Q10 - Koliko si bil/a star/a, ko si prišel/prišla v Slovenijo?   

Starost __________________  

  

Q11 - Ali imaš slovensko državljanstvo?   

 Da  

 Ne  

 Ne vem  

 Ne želim odgovoriti  

 

Q12 -  Ali je bil kateri od tvojih staršev rojen izven Slovenije?  

 Da  

 Ne  

 

Q13 - Se počutiš, da pripadaš kateri od navedenih ver (religij)?   

 Rimokatoliška  

 Protestantska  

 Pravoslavna  

 Druga krščanska (npr. anglikanska, metodistična...)  

 Judovska  

 Muslimanska  

 Vzhodnjaška (hinduizem/budizem)  

 Druge nekrščanske  

 Ne pripadam nobeni veri (religiji)  

 Ne vem/Ne želim odgovoriti  

 

Q14 - Kje živiš?   

 Veliko mesto (npr. Ljubljana, Maribor, Celje)  

 Srednje ali manjše mesto (npr. Koper, Izola, Kranj itd.)  

 Podeželje oziroma vas  

 



Q15 - Ali živiš na območju, kjer živi veliko ljudi, ki prihajajo iz različnih držav, so različnih narodnosti, govorijo 

različne jezike?   

 Da  

 Ne  

 Ne vem  

 

Q16 - Ali ti je všeč živeti v Sloveniji?   

 Da  

 Ne  

 Ne vem  

 

 

Q17 - Če bi lahko živel v kateri drugi državi, katera država bi to bila?  

Država __________________  

  

 

Sledijo vprašanja o tvojem življenju.   

 

Q18 -  Prosim, oceni na lestvici od 1 do 5 koliko se strinjaš z naslednjimi trditvami:   

 1Sploh se ne 

strinjam 

2 Se ne strinjam 3 Se niti strinjam 

niti ne strinjam 

4 Se strinjam 5 Se popolnoma 

strinjam 

S svojim 

življenjem sem 

zelo 

zadovoljen/zadov

oljna. 

     

Imam vse, kar si 

želim v življenju. 
     

Všeč sem si 

tak/-a kot sem. 
     

Mislim, da me 

čaka lepa 

prihodnost. 

     

Ko rabim pomoč, 

mi ljudje v okolju, 

kjer živim (npr. 

sosedje, prijatelji 

ali znanci) 

pomagajo. 

     

 



Q19 -  Kako pogosto počneš naslednje dejavnosti, ko nisi v šoli?   

 Redko ali nikoli Enkrat ali dvakrat na teden Vsak dan ali skoraj vsak dan 

Sodeluješ v dejavnostih, ki 

niso organizirane v šoli (npr. 

plesna šola, glasbena šola, 

jezikovni tečaji itd.) 

   

Se družiš ali igraš (npr. šport, 

igre itd.) s prijatelji. 
   

Uporabljaš telefon ali 

računalnik, da se pogovarjaš s 

prijatelji ali družino. 

   

Preživljaš prosti čas sam.    
 

Q20 - Katera od spodnjih trditev najbolj velja zate?   

 Na splošno imam več (materialnih) stvari kot sošolci  

 Na splošno imam približno enako (materialnih) stvari kot sošolci  

 Na splošno imam manj (materialnih) stvari kot sošolci  

 

Q21 - Ali živiš s svojo družino?    

 Da  

 Ne (npr. rejništvo, stanovanjska skupina)  

 

Q22 - Prosim, oceni na lestvici od 1 do 5 koliko se strinjaš z naslednjimi trditvami:   

 1 Sploh se ne 

strinjam 

2 Se ne strinjam 3 Se niti strinjam 

niti ne strinjam 

4 Se strinjam 5 Se popolnoma 

strinjam 

Če imam 

problem, mi bo 

moja družina 

pomagala.  

     

Moji starši 

(skrbniki) me 

poslušajo in 

upoštevajo moje 

mnenje. 

     

Imam dovolj 

prijateljev. 
     

Če imam 

problem, imam 

vsaj enega 

prijatelja, ki mi 

bo pomagal. 

     

 

Q23 - Katera od spodnjih trditev velja zate? Lahko izbereš več odgovorov.  

 Možnih je več odgovorov.  

 Ko nisem v šoli se družim s prijatelji iz šole, s sošolci  

 Ko nisem v šoli se družim z drugimi prijatelji (npr. sosedje, ki ne hodijo v mojo šolo, prijatelji iz dejavnosti)  

 Ko nisem v šoli se ne družim s prijatelji  

 



 

Q24 –  

  

 1 Nikoli 2  Redko 3 Občasno 4 Včasih 5 Pogosto 

Izven šole se 

družim s prijatelji v 

živo. 

     

Izven šole se 

družim s prijatelji 

prek spleta (npr. 

klepetanje preko 

telefona, 

Snapchat, igrice). 

     

 

Zdaj bi ti postavili nekaj vprašanj o šoli.  

 

Q25 - Kaj misliš o šoli? Prosim označi na lestvici od 1 do 5, koliko se strinjaš z naslednjimi trditvami:   

 1 Nikoli 2 Redko 3 Občasno 4 Včasih 5 Pogosto 

Rad/a sem v šoli. 
     

V šoli se počutim 

varno. 
     

Počutim se, kot da 

pripadam temu 

razredu. 

     

V redu mi je, ko me 

učitelji kaj vprašajo. 
     

V redu mi je, kar si 

sošolci mislijo o 

meni. 

     

 

Q26 - Prosim preberi spodnje povedi o odnosih med dijaki in učitelji v tvojem razredu. Ko odgovarjaš imej v mislih 

večino sošolcev/ učiteljev v tvojem razredu.   

 1 Nikoli 2 Redko 3 Občasno 4 Včasih 5 Pogosto 

Moji sošolci me 

sprejemajo 

takega/tako kot 

sem. 

     

Moji učitelji me 

sprejemajo enako 

kot druge sošolce. 

     

Moji sošolci skrbijo 

za to, da se dobro 

počutim. 

     

Moji učitelji me 

poslušajo in 

upoštevajo moje 

mnenje. 

     

Moji učitelji 
     



pogosto govorijo o 

različnih kulturah, 

jezikih, verah. 

 

Q27 - Kako pogosto se ti je v tem šolskem letu zgodilo, da so ti sošolci ali drugi dijaki naredili katero od spodnjih 

stvari (tudi preko interneta ali telefona):  

 Nikoli Enkrat  Dvakrat ali trikrat Več kot trikrat 

Te zafrkavali,  zmerjali, 

širili laži o tebi, delili 

informacije, zaradi 

katerih ti je bilo 

nerodno, ti grozili ali kaj 

podobnega. 

    

Te udarili ali poškodovali 

(ne za šalo ali v igri) 
    

So te ignorirali ali se 

izogibali druženju s tabo 
    

 

Q28 - Se ti je kdaj zdelo, da so bili  učitelji  nepravični do tebe zaradi:  

 Da Ne 

tvojega spola (zato, ker si 

fant/punca) 
  

tvojega statusa (zato, ker si 

bogat/reven) 
  

tvoje vere   
tvoje etnične 

pripadnosti/kulture 
  

tega, kje živiš (vas/mesto)    
jezika, ki ga govoriš   
 

Q29- Se ti je kdaj zdelo, da so bili sošolci nepravični do tebe zaradi:  

 Da Ne 

tvojega spola (zato, ker si 

fant/punca) 
  

tvojega statusa (zato, ker si 

bogat/reven) 
  

tvoje vere   
tvoje etnične 

pripadnosti/kulture 
  

tega, kje živiš (vas/mesto)    
jezika, ki ga govoriš   
 

Q30 - Ali lahko dijaki na šoli govorite različne jezike (ne le slovensko), npr. na hodnikih, med odmori?   

 Da  

 Ne  

 

Q31 - Ali učitelji pri pouku včasih govorijo z dijaki v drugih jezikih ali vprašajo, kako se kakšni stvari reče v drugem 

jeziku? (ne pri pouku tujega jezika, ampak pri običajnem pouku)   



 Pogosto  

 Včasih  

 Nikoli  

 Ne vem  

 

Q32 - Kako dobro ti gre v šoli (kakšne ocene imaš) v primerjavi s tvojimi sošolci?             

 V šoli mi gre zelo dobro, imam dobre ocene.  

 V šoli mi gre srednje dobro, moje ocene so srednje dobre.  

 V šoli mi gre slabo, moje ocene so slabe.  

 

 

 

Q33 - Prosim označi na lestvici od 1 do 5 koliko se strinjaš z naslednjimi trditvami:    

 1 Sploh se ne 

strinjam 

2 Se ne strinjam 3 Se niti 

strinjam niti ne 

strinjam 

4 Se strinjam 5 Se popolnoma 

strinjam 

Dijaki, 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). 

     

Všeč mi je, da so v 

našem razredu oziroma 

na naši šoli dijaki 

različnih narodnosti (ki 

govorijo drugačen jezik, 

imajo drugačno kulturo, 

vero itd.). 

     

V našem razredu se 

dijaki dobro počutijo ne 

glede na njihovo 

narodnost (jezik, 

kulturo, vero). 

     

 

Q34 - Ali imaš prijatelje različnih narodnosti (kultur, govorijo različne jezike)?   

 Ja, imam jih veliko.  

 Ja, imam jih nekaj.  

 Ne, nimam jih.  

 Ne vem.  
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