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Vprašalnik  



 

Internet dating  
 

Demografija in splošna vprašanja  

* 01001: Spol  

 Prosimo, izberite eno izmed možnosti: 

moški 

ženski 

 

 

* 01002: Katerega leta ste rojeni? Prosimo, vpišite letnico svojega rojstva.  

 Vpišite vaš odgovor: 

 
 

 

* 01003: Kje trenutno živite?  

 Prosimo, izberite eno izmed možnosti: 

večje mesto (Ljubljana, Maribor) 

manjše mesto (Celje, Kranj, Nova Gorica, Novo mesto ipd.) 

kraj 

podeželje, vas 

Drugo  

 

 

* 01004: Kakšna je vaša izobrazba?  

 Prosimo, izberite eno izmed možnosti: 

ne/dokončana osnovna šola 

dokončana poklicna šola 

dokončana srednja šola 

dokončana višja poklicna šola 

dokončana fakulteta, visoka šola 

dokončan magisterij ali doktorat 

 

 

* 01005: Ste zaposleni?  

 Prosimo, izberite eno izmed možnosti: 

da, za polni delovni čas 

da, za skrajšan delovni čas 

ne, sem študent/študentka, dijak/dijakinja 

ne, sem gospodinja/gospodinjec 

ne, sem upokojen/upokojena 

ne, sem brezposeln/brezposelna 

Drugo  

 

 

01006: Kakšen je Vaš povprečni neto mesečni dohodek (izražen v evrih)? 

Seštejte vse dohodke (plača, honorarji, ipd.)  



 Prosimo, izberite eno izmed možnosti: 

do 500 EUR 

od 501 EUR do 700 EUR 

od 701 EUR do 900 EUR 

od 901 EUR do 1100 EUR 

od 1101 EUR do 1300 EUR 

od 1301 EUR do 1500 EUR 

od 1501 EUR do 2000 EUR 

več kot 2000 EUR 

 

 

01007: Ali nam lahko poveste, ali ste verni?  

 Prosimo, izberite eno izmed možnosti: 

sem veren/a 

ne morem reči, ali sem veren/a ali ne 

nisem veren/a 

 

 

* 01008: Ali ste trenutno v partnerski zvezi?  

 Prosimo, izberite eno izmed možnosti: 

da 

ne 

 

 

* 01009: Kakšen je vaš trenutni zakonski stan?  

 Prosimo, izberite eno izmed možnosti: 

poročen/a ali v izvenzakonski zvezi 

razvezan/a 

vdovec/vdova 

samski/a 

 

 

Internetne navade  

02001: V nadaljevanju bi Vam radi zastavili nekaj vprašanj glede Vaših navad 

pri uporabi interneta.  

 

Kako pogosto uporabljate internet?  

 Prosimo, izberite eno izmed možnosti: 

vsak dan več kot dve uri 

vsak dan manj kot dve uri 

nekajkrat na teden 

nekajkrat na mesec ali manj 

 

 

02002: Katere internetne strani za spoznavanje partnerjev/partnerk (internetni 

zmenki) obiskujete? Prosimo napišite največ tri, ki jih obiskujete najpogosteje!  

 Vpišite vaš odgovor: 
 



 
 

02003: Kako dolgo ste že uporabnik/uporabnica tovrstnih strani?  

 Prosimo, izberite eno izmed možnosti: 

manj kot pol leta 

od pol leta do enega leta 

od enega do dveh let 

od dveh let do treh let 

več kot tri leta 

 

 

02004: Ali je uporaba internetnih strani za spoznavanje potencialnih partnerjev 

oziroma partnerk kdaj pripeljala do spodaj navedenih situacij. Prosimo, 

odgovorite za vsako kategorijo posebej.  

 

Izberite primeren odgovor za vsako trditev. 
 

 
da ne 

Težave v partnerski oz. zakonski zvezi   

Razpad partnerske zveze   
Ukinitev ali zmanjšanje seksualne želje po stalnem partnerju oziroma 

partnerki   

Občutki krivde   

Obsedenost z internetnim ljubimcem/ljubico   

Izoliranost od prijateljev (redkeje se dobivam s prijatelji)   

 

 

02005: Ali ste preko internetnih strani za spoznavanje partnerjev vzpostavili 

tudi nova prijateljstva?  

 Prosimo, izberite eno izmed možnosti: 

Da 

Ne 

 

 

02006: Koliko se strinjate s spodaj navedenimi trditvami o spoznavanju 

partnerjev/partnerk preko interneta? Prosimo, označite za vsako od spodaj 

navedenih trditev, v kolikšni meri se strinjate z njo.  

 Izberite primeren odgovor za vsako trditev. 
 



 

 
sploh se 

ne 
strinjam 

se ne 
strinjam 

se niti 

strinjam 

niti ne 
strinjam 

se 
strinjam 

popolnoma 
se strinjam 

Seks preko interneta (cyber seks, 

virtualni seks) ni varanje svojega 

partnerja/partnerke. 
     

Nezvestoba je, če se po internetu 

z nekom, ki ga nisi nikoli v živo 

spoznal, pogovarjaš o erotičnih 

zadevah.  
     

 

Iskanje partnerja/partnerke preko interneta  

03001: V nadaljevanju ankete sledi nekaj vprašanj o partnerskih zvezah in 

iskanju partnerjev in partnerk preko interneta.  

 

Ljudje imajo različna stališča glede partnerskih zvez. Prosimo, označite za 

vsako od spodaj navedenih trditev, v kolikšni meri se strinjate z njo.  

 

Izberite primeren odgovor za vsako trditev. 
 

 
sploh se ne 

strinjam 
se ne 

strinjam 

se niti 

strinjam niti 

ne strinjam 
se 

strinjam 
popolnoma se 

strinjam 
Danes je težko vzdrževati 

zvezo na dolgi rok.      

Ljudje imamo danes 

previsoke zahteve glede 

partnerskega življenja. 
     

Partnerske zveze odvzamejo 

svobodo in dušijo.       

Imeti kratke avanture je 

boljše kot biti v partnerski 

zvezi. 
     

Zveza prej ali slej zapade v 

rutino.      

Biti v partnerski zvezi je 

preprosto preveč naporno.      

 

 

03002: Koliko se strinjate s spodnjimi trditvami glede romantične ljubezni? 

Prosimo, označite za vsako od spodaj navedenih trditev, v kolikšni meri se 

strinjate z njo.  

 

Izberite primeren odgovor za vsako trditev. 
 

 
sploh se ne 

strinjam 
se ne 

strinjam 
se niti strinjam 

niti ne strinjam 
se 

strinjam 
popolnoma se 

strinjam 
Prava ljubezen je le 

ljubezen za vedno.      

Partnerska zveza je lahko 

uspešna le, če se partnerja 

poročita. 
     

Poroka pomeni potrditev 

prave ljubezni.      

 

 

03003: Katerega spola so bili vaši dosedanji partnerji/partnerke? Pri tem 

mislimo tako tiste, s katerimi ste bili v partnerski zvezi kot tiste, s katerimi ste 

imeli enkratne oz. bežne seksualne stike.  

 Prosimo, izberite eno izmed možnosti: 
 



izključno moškega spola 

predvsem moškega spola 

enako moškega in ženskega spola 

predvsem ženskega spola 

izključno ženskega spola 
 

03004: Ali uporabljate internet za naslednje namene:  

 

Izberite primeren odgovor za vsako trditev. 
 

 
nikoli redko včasih pogosto dnevno 

Iskanje partnerja/partnerke za partnersko 

zvezo      

Iskanje partnerja/partnerke zato, da si 

ustvarim družino      

Iskanje partnerja/partnerke za eno noč (t.i. 

"one night stand" oziroma "kratka seksualna 

avantura") 
     

Iskanje partnerja/partnerke za redni seks 

(t.i. seksualna zveza oziroma "fuck buddy")      

Iskanje partnerja/partnerke za virtualni 

seks (on-line seks)      

Iskanje partnerjev za swingerstvo, skupinski 

seks in podobno      

Vzpostavitev stikov za prijateljstvo in 

druženje (izleti, konjički ipd.)      

Vzpostavitev stikov za klepet po internetu      

 

 

03005: S koliko ljudmi, ki ste jih spoznali preko interneta, ste: (vpišite število 

ljudi za vsako kategorijo posebej)  

 Prosimo, vpišite odgovor: 

se spoznali v živo:  

imeli spolni odnos:  

imeli virtualni spolni odnos preko interneta ali preko telefona: 

 

vstopili v partnersko zvezo:  

se poročili:  

ste ostali prijatelji:  
 

 

 

03006: Kateri so razlogi, da iščete oz. ste iskali osebo za potencialno partnersko 

zvezo preko interneta?  

 Možnih je več odgovorov: 

Ker sem bil/bila/sem nezadovoljen/nezadovoljna v trenutni partnerski zvezi 

Ker nikjer drugje ne najdem partnerja/partnerke 

Nimam časa, da bi partnerja/partnerko iskal drugje 

Nimam drugih možnosti, da bi ga/jo našel (npr. med prijatelji, v diskoteki ...) 

 



Tako se mi zdi najlažje navezati stik 

To je najbolj anonimno - vedno se lahko umakneš brez obveznosti 

Drugo:  
 

03007: Na katere značilnosti ste pozorni, ko izbirate partnerja/partnerko na 

internetu? (Izberite tri za vas najbolj pomembne kriterije)  

 Možnih je več odgovorov: 

Izgled na sliki 

Višina 

Teža 

Starost 

Barva las 

Barva oči 

Prehrambene navade 

Pivske navade 

Kadilske navade 

Izobrazba 

Znamenje v 

horoskopu 

Vera 

Rasa 

Kraj bivanja 

Interesne dejavnosti 

Ali ima otroke 

Ali si želi imeti otroke 

Spolne navade 

Pričakovanja glede spolnosti 

Dohodek 

Zaposlitev/položaj na delovnem mestu 

Nacionalnost 

Postava 

Samo-predstavitveni tekst (tekst, ki ga oseba napiše o 

sebi) 

Drugo:  

 

 

 

03008: Ali ste v svojem profilu/oglasu na internetnih straneh za zmenke ali 

kasneje v internetni komunikaciji z osebo, ki ste jo spoznali preko interneta, 

kdaj dali netočne informacije?  

 Prosimo, izberite eno izmed možnosti: 

da 

ne 

 

 

[Odgoorite samo na to vprašanje če odgvovorite 'da' na vprašanje '03008 '] 

03009: Pri katerih od spodaj naštetih značilnosti niste dali točnih informacij? 

Označite lahko več odgovorov!  

 Možnih je več odgovorov: 

Na sliki, ki sem jo pripel/a oglasu, nisem bil/a jaz 

Navedel/navedla sem višjo težo 

Navedel/navedla sem nižjo težo 

Navedel/navedla sem višjo telesno višino 

Navedel/navedla sem nižjo telesno višino 

Predstavil/a sem se mlajši/mlajša kot sem 

 



Predstavil/a sem se starejši/starejša kot sem 

Navedel/navedla sem slabši premoženjski status, kot ga imam 

Navedel/navedla sem boljši premoženjski status, kot ga imam 

Navedel/navedla sem nižjo izobrazbo, kot jo imam 

Navedel/navedla sem višjo izobrazbo, kot jo imam 

Nisem navedel/navedla, da imam otroke, čeprav jih imam  

Navedel/navedla sem, da nisem v partnerski zvezi ali poročen, čeprav sem 

Navedel/navedla sem netočne podatke o svojih navadah (prehrana, alkohol, kajenje 

ipd.) 

Drugo:  
 

03010: Ali ste v svojem oglasu objavili svojo sliko?  

 Prosimo, izberite eno izmed možnosti: 

Da, svojo 

Da, svojo erotično sliko 

Da, ampak tujo sliko (na sliki nisem jaz) 

Ne 

 

 

03011: Ali ste kdaj s strani osebe, ki ste jo spoznali preko interneta, doživeli 

(lahko označite več odgovorov):  

 Možnih je več odgovorov: 

Nadlegovanje/izsiljevanje preko interneta 

Nadlegovanje/izsiljevanje po telefonu 

Nadlegovanje/izsiljevanje v živo 

Fizično nasilje 

Posilstvo 

Kraja 

Nič od tega 

Drugo:  

 

 

03012: Ljudje imajo različna stališča glede vlog moškega in ženske v družbi. 

Prosimo, označite za vsako od spodaj navedenih trditev, v kolikšni meri se 

strinjate z njo.  

 Izberite primeren odgovor za vsako trditev. 
 



 

 

sploh se 

ne 

strinjam 
se ne 

strinjam 

se niti 

strinjam niti 

ne strinjam 
se 

strinjam 
popolnoma se 

strinjam 
Za žensko je prav tako 

izpolnjujoče, če je gospodinja 

kot pa če dela za plačilo. 
     

Naloga moškega v zakonu je, 

da služi denar, naloga ženske 

pa, da skrbi za dom in družino. 
     

Če partnerka zasluži več kot 

partner, bo to gotovo privedlo 

do problemov. 
     

Ni dobro, če partner ostane 

doma in skrbi za otroke, 

partnerka pa hodi na delo. 
     

Če gledamo v celoti, družinsko 

življenje trpi, kadar je ženska 

polno zaposlena. 
     

 

03013: V kolikšni meri se strinjate s spodaj navedenimi trditvami o samskem 

stanu? Prosimo, označite za vsako od spodaj navedenih trditev, koliko se 

strinjate z njo.  

 

Izberite primeren odgovor za vsako trditev. 
 

 
sploh se ne 

strinjam 
se ne 

strinjam 

se niti 

strinjam niti 

ne strinjam 
se 

strinjam 
popolnoma se 

strinjam 
Z nekom, ki je star že čez 30 

let in še vedno samski, je 

gotovo kaj narobe. 
     

Največja težava samskih ljudi 

je osamljenost.      

Bolje je biti v slabi partnerski 

zvezi, kot pa biti sam.      

 

 

Seksualnost  

04001: V zadnjem delu ankete bi Vam radi zastavili še nekaj vprašanj o 

seksualnosti.  

 

Kako ste na splošno zadovoljni s svojim seksualnim življenjem?  

 Prosimo, izberite eno izmed možnosti: 

Zelo nezadovoljen/nezadovoljna 

Nezadovoljen/nezadovoljna 

Niti nezadovoljen/nezadovoljna niti zadovoljen/zadovoljna 

Zadovoljen/zadovoljna 

Zelo zadovoljen/zadovoljna 

 

 

04002: Prosimo, spomnite se zadnje osebe, ki ste jo spoznali preko interneta in 

ste se z njo dobili v živo. Koliko časa je preteklo od prvega kontakta s to osebo 

na internetu do srečanja v živo?  

 Prosimo, izberite eno izmed možnosti: 

manj kot en teden 

od enega do dveh tednov 

 



od dveh tednov do enega meseca 

od enega meseca do dveh mesecev 

več kot dva meseca 

nisem se še dobil/a v živo 
 

[Odgoorite samo na to vprašanje če odgvovorite 'manj kot en teden' ali 'od enega do 

dveh tednov' ali 'od dveh tednov do enega meseca' ali 'od enega meseca do dveh 

mesecev' ali 'več kot dva meseca' na vprašanje '04002 '] 
04003: Prosimo, spomnite se zadnje osebe, ki ste jo spoznali preko interneta in 

ste se z njo dobili v živo. Koliko časa je preteklo od prvega zmenka do prvega 

spolnega odnosa?  

 Prosimo, izberite eno izmed možnosti: 

zgodilo se je na prvem zmenku 

zgodilo se je v roku enega tedna 

zgodilo se je v roku dveh tednov 

zgodilo se je v roku enega meseca 

zgodilo se je pozneje kot v enem mesecu 

nisem imel spolnih odnosov 

 

 

[Odgoorite samo na to vprašanje če odgvovorite 'manj kot en teden' ali 'od enega do 

dveh tednov' ali 'od dveh tednov do enega meseca' ali 'od enega meseca do dveh 

mesecev' ali 'več kot dva meseca' na vprašanje '04002 '] 

04004: Prosimo, spomnite se zadnje osebe, ki ste jo spoznali preko interneta in 

ste z njo imeli spolne odnose. Če ste pri tem uporabili kondom, kakšen je bil 

glavni razlog za to?  

 Prosimo, izberite eno izmed možnosti: 

zaščita pred spolno prenosljivimi boleznimi (AIDS, sifilis ipd.) 

zaščita pred nosečnostjo 

kondom sem uporabil/a iz drugih razlogov 

nisem uporabil/a kondoma 

nisem imel/a spolnih odnosov z osebo, ki sem jo spoznal/a preko interneta 

 

 

04005: Ljudje imajo različna stališča glede odprtosti partnerske zveze in 

zvestobe. Prosimo, označite za vsako od spodaj navedenih trditev, v kolikšni 

meri se strinjate z njo. ("Odprta zveza" pomeni, da se partnerja dogovorita, da 

ima lahko občasna seksualna razmerja tudi z drugimi ljudmi.)  

 Izberite primeren odgovor za vsako trditev. 
 



 

 

sploh se 

ne 

strinjam 
se ne 

strinjam 

se niti 

strinjam niti 

ne strinjam 
se 

strinjam 
popolnoma 

se strinjam 
Odprta zveza je sprejemljiva, če 

nanjo pristaneta oba partnerja.      

Človek je po naravi monogamno 

bitje (ima samo enega 

partnerja/partnerko v istem 

času). 
     

Prava zveza je samo zveza dveh 

partnerjev.      

Skoki čez plot so nedopustljivi.      
Za partnersko zvezo je bolje, da 

partner/partnerka ne izve za 

kakšen skok čez plot. 
     

Skok čez plot od časa do časa 

lahko ohrani stalno partnersko 

zvezo. 
     

 

04006: Kako bi opisali svojo spolno usmerjenost?  

 Prosimo, izberite eno izmed možnosti: 

Heteroseksualno 

Homoseksualno 

Biseksualno 

Ne vem, nisem prepričan/a 

 

 

04007: Ljudje imajo različna stališča glede homoseksualnosti. Prosimo, označite 

za vsako od spodaj navedenih trditev, koliko se strinjate z njo.  

 

Izberite primeren odgovor za vsako trditev. 
 

 
sploh se ne 

strinjam 
se ne 

strinjam 

se niti 

strinjam niti 

ne strinjam 
se 

strinjam 
popolnoma se 

strinjam 

Homoseksualnost je bolezen.      

Geje zanima samo seks.      
Geji in lezbijke so prav tako 

dobri starši kot 

heteroseksualci. 
     

Spolna usmerjenost staršev 

ne vpliva na spolno 

usmerjenost otrok. 
     

Homoseksualca ne želim imeti 

za soseda.      

Lezbijke so bolj primerne za 

vzgojo otrok kot geji.      

Moti me, če se geji in lezbijke 

na cesti držijo za roke.      

Nobene potrebe ni, da geji in 

lezbijke razkrijejo spolno 

usmerjenost. 
     

Geji in lezbijke so kul.      

 

 

04008: Ali prakticirate spodaj navedene seksualne aktivnosti?  



 Izb

erit

e 

pri

me

ren 

odg

ovo

r za 

vsa

ko 

trdi

tev

. 
 

 
Da, imam tako izkušnjo Ne, pa bi si želel/a Ne in si tudi ne želim 

skupinski seks    

aktivna vloga v analnem seksu    

pasivna vloga v analnem seksu    

dajanje oralnega seksa    

prejemanje oralnega seksa    

igranje vlog    

sadomazohistični seks    

seks z neznano osebo    

seks na javnem mestu    

seks pod vplivom alkohola    

seks pod vplivom droge    

masturbacija    

seks za plačilo    

 

 

04009: Ljudje imajo različna mnenja o seksu. Prosimo označite za vsako od 

spodaj navedenih trditev, v kolikšni meri se strinjate z njo.  

 

Izberite primeren odgovor za vsako trditev. 
 

 

sploh se 

ne 

strinjam 
se ne 

strinjam 

se niti 

strinjam niti 

ne strinjam 
se 

strinjam 
popolnoma 

se strinjam 
Moški so vedno pripravljeni na 

seks.      

V dolgi zvezi je nemogoče 

vzdrževati kvalitetno seksualno 

življenje. 
     

Moški ne morejo biti zvesti.      
Seks je dober, če se zaključi z 

orgazmom.      

Ženska se čustveno naveže na 

moškega, s katerim v seksu 

najbolj uživa. 
     

Istočasni orgazem obeh 

partnerjev/partnerk je 

pomemben pokazatelj ljubezni. 
     

Dober seks lahko reši še tako 

slabo zvezo.      

 

 

04010: Ocenite, prosimo, koliko se spodnje trditve nanašajo na Vas osebno.  

 Izberite primeren odgovor za vsako trditev. 
 



 

 

sploh ne 

velja 

zame 
ne velja 

zame 

ne 

morem 

oceniti 
velja 

zame 
popolnoma 

velja zame 
Pornografija ima pomembno vlogo v 

mojem življenju.      

Brez uporabe pornografije bi težko 

obdržal/a trenutno raven želje po 

seksu. 
     

Če bi pornografija prenehala 

obstajati, tega sploh ne bi 

pogrešal/a. 
     

Težko bi prenehal/a uporabljati 

pornografijo, če bi moj/a partner/ka 

to zahteval/a od mene.  
     

Brez pornografije bi bil/a precej 

manj zadovoljen/zadovoljna s svojim 

seksualnim življenjem. 
     

 

Zanesljivost odgovorov  

05001: Včasih ljudje izpolnjujejo vprašalnike, a jih ne jemljejo resno in ne 

odgovarjajo po resnici. Takšnih vprašalnikov v študiji ne želimo uporabiti. 

Prosimo, izberite enega od spodnjih dveh odgovorov:  

 Prosimo, izberite eno izmed možnosti: 

raziskavo sem vzel/a resno - podatke lahko uporabite za analizo 

nisem odgovarjal/a resno - podatke zavrzite 

 

 

Pošlji anketo. 
Najlepša hvala za sodelovanje v anketi. Prosimo, pošljite vašo izpolnjeno anketo po telefaksu 

na številko: .  
 

 


