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Smo z Državnega zavoda za statistiko. 

Izvajamo statistično raziskavo o življenju italijanskih družin. 

Potrebujemo Vaše sodelovanje. 

La Prosimo vas, da pozorno preberete naslednja vprašanja in odgovorite tako, 

da s križcem označite odgovor ki ste ga izbrali, 

 

 tako  X 
 

Nekajkrat boste naleteli na prostor za vpis številk.  

Številko vpišite v prostor, 

  

 tako  2   ali tako  2 1 

 

Če pri odgovarjanju naletite na težave, se obrnite na osebo,   

ki vam je posredovala vprašalnik; le-ta vam bo prijazno dala vsa pojasnila. 

 

Potrà Lahko se odločite, da ne odgovorite na nekatera vprašanja, ki zadevajo  

posebne vrste osebnih podatkov (člen 9. - Uredba o varstvu posameznikov  

pri obdelavi osebnih podatkov (EU) 2016/679). Hvaležni pa vam bomo,  

če boste nanje odgovorili zaradi pomembnosti raziskave .  

Ni obvezno odgovoriti na vprašanja v razdelkih 7 in 20 in na vprašanja 22.2, 22.3,  

22.4 in 22.5. Ti razdelki in vprašanja so označeni z rdečo črko       . 

 

Za mladostnike, mlajše od 14 let, za katere ni obvezno izpolniti vprašalnik,   

lahko eden od staršev (ali polnoletni član gospodinjstva) odloči, če odgovori  

ali pa ne. 

 

Vljudno se Vam zahvaljujemo za sodelovanje. 

S FAKSIMIL
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 Individualen obrazec družinskega člana št.                                   (stolp 1 splošnega obrazca) 

2.1 Ste v zadnjih dveh dneh jemali zdravila?

Moški .................. 1 

Ženski ............................. 2 

 Datum rojstva 

 Spol 

1.1 Prosimo, če lahko navedete svojo trenutno težo 
in višino. 

 Nosečnice naj navedejo težo pred nosečnostjo. 

1.2 Ali svojo težo nadzirate? 

DA, vsak dan .................. 1 

DA, vsaj enkrat na teden ....... 2 

DA, vsaj enkrat na mesec ........... 3 

DA ...................... 1 

NE .................................. 2 

   MATIČNI PODATKI 

3.1 Kateri je Vaš glavni obrok? 

  3. NAČINI  
 PREHRANJEVANJA  

(ZA OSEBE STAROSTI 
3 LET IN VEČ) 

NE .................................................................... 1 

DA, pijem samo pijače kot sta čaj ali kava  
(brez mleka) in ne jem ničesar ........................ 2 

DA, pijem čaj ali kavo (brez mleka) 
in nekaj pojem ................................................. 3 

DA, pijem mleko ali kavo z mlekom  
ali kapučino in ne jem ničesar ......................... 4 

DA, pijem mleko ali kavo z mlekom  
ali kapučino in nekaj pojem ............................. 5 

DA, nekaj pojem (piškote, prepečenec,  
kruh, rogljiček), a ne popijem ničesar .............. 6 

DA, zajtrkujem drugače  
(jogurt, žitarice, sadni sokovi itd.) .................... 7 

V menzi podjetja ................. 2 

Pri starših, sorodnikih, prijateljih .............. 7 

Drugje .......................................................... 8 

Ne kosim .......................................................... 9 

Leto Mesec Dan 

  1. TEŽA IN VIŠINA  (ZA VSE) 

Teža .................................. kg 

Višina................................ cm 

DA, nekajkrat na leto ....................... 4 

NE ........................................................ 5 

  2. ZDRAVILA (ZA VSE) 

Se ne spomnim ......................... 3 

POZOR! 
Otroci starosti od 0 do 2 let 
preskočijo na vprašanje 7.1.  
Ostali nadaljujte! 

Zajtrk ........................... 1 

Kosilo ................................. 2 

Večerja ...................................... 3 

3.2 Imate navado zajtrkovati? 
 Če zajtrkujete večkrat, upoštevajte samo prvi obrok. 

3.3 Kje običajno kosite ob delavnikih (šolski ali 
delovni dnevi)? 
(samo en odgovor) 

Doma ............................. 1 

Na delovnem mestu ............................. 6 

V šolski ali vrtčevski menzi ..... 3 

V restavraciji, gostilni,  
okrepčevalnici .............................. 4 

V bifeju ............................................. 5 

(samo en odgovor) 

FAKSIMIL
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3.4 Prehrana v menzi podjetja, kjer kosite, je: 

(Če običajno kosite v menzi podjetja,  
v nasprotnem primeru pojdite na vprašanje 3.5) 

(po en odgovor za vsako vrstico) 

Znižana cena ......................... 2 

Polna cena .................................... 3 

Povsem brezplačno ........ 1 

Drugo .................................................... 4 

(po en odgovor za vsako vrstico) 
3.5 Kako pogosto uživate naslednje skupine živil? 

Kruh, testenine, riž ....... 1 

Piščančje, puranje,  
zajčje, telečje meso ...... 1 

Goveje meso (govedina, 
mlada govedina itd.) ..... 1 

Salame ......................... 1 

Svinjsko meso  
(brez salam) ................. 1 

Siri in mlečni izdelki ...... 1 

Jajca ............................. 1 

Mleko ............................ 1 

Listnata zelenjava,  
surova ali kuhana 
(špinača, solata,  
cikorija, zelje, ohrovt) ... 1 

Paradižnik (ne v  
konzervi), jajčevci,  
paprika, koromač, bučke, 
artičoke, korenje, buče, 
cvetača, grah in druge 
sveže stročnice ............ 1 

(Za vse osebe starosti 3 let in več) 

Sadje ............................ 1 

3.6 Koliko porcij naslednjih živil zaužijete dnevno? 

(Če sadje, zelenjavo in povrtnine, razen  
krompirja, uživate vsaj enkrat dnevno,  
v nasprotnem primeru pojdite na vprašanje 3.7) 

Število 
porcij na 

dan Solata in povrtnine in/ali zelenjava 
(1 porcija = 1 srednje velik krožnik  
oziroma količina, ki pokrije dno krožnika) ............  

Sadje (1 porcija = 1 jabolko  
ali 1 pomaranča ali 2 mandarini itd.) ...................  

(Za vse osebe starosti 3 let in več) 

3.7 Kako pogosto uživate naslednje skupine živil? 

Ribe .............................. 1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

Ovčje in kozje meso 
(jagnjetina, ovčje  
meso, kozje meso) ....... 1 

2 3 4 5 

Oljčno olje ...................... 1 

Druga rastlinska olja in masti  
(semensko olje, margarina itd.) ... 2 

Maslo ali svinjsko mast ......................... 3 

Oljčno olje ...................... 1 

Druga rastlinska olja in masti  
(semensko olje, margarina itd.) ... 2 

Maslo ali svinjsko mast ......................... 3 

Ste pozorni na količino soli in/ali na uživanje    
slanih jedi? 

NE, nisem pozoren/na ............... 1 

DA, s časom sem zmanjšal porabo ...... 2 

DA, od nekdaj sem pozoren/na ....................... 3 

Enkrat na dan ali pogosteje ... 1 

Nekajkrat na teden ..................... 2 

3.8 Kako pogosto uživate rastlinske napitke na osno-
vi soje, ovsa, riža, mandljev, prosa itd.?  

Nikoli ..................................................... 4 

Manj kot enkrat na teden ................. 3 

 Katero od naslednjih maščob najpogosteje upo-
rabljate za začinjanje surove hrane (solate, teste-
nine, itd.) ali za sendviče, obložene kruhke itd.? 

3.9 Katero od naslednjih maščob najpogosteje     
uporabljate pri kuhanju?  

Suhe stročnice                
ali stročnice                  
v konzervi .................. 1 2 3 4 5 

2 Krompir ..................... 1 

Sladice  
(torte z nadevom,  
drobno pecivo,  
sladoled itd.) ............. 1 

2 

3 

3 

4 

4 

Slani prigrizki (čips, 
pokovka, slani  
krekerji, olive)............ 1 

5 

5 

2 3 4 5 

Več kot 
enkrat 
na dan  

Enkrat 
na dan  

Nekajkrat 
na teden 

Manj 
kot 

enkrat 
teden-

sko 

Nikoli 

Več kot 
enkrat 
na dan  

Enkrat 
na dan  

Nekajkrat 
na teden 

Manj 
kot 

enkrat 
teden-

sko 

Nikoli 
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POZOR! 
Otroci starosti od 3 do 10 let 
preskočijo na vprašanje 7.1. 
Ostali nadaljujte! 

Uporabljate jodirano sol? 

NE ...................... 1 

DA .................................. 2 

4.1 V kakšnih količinah običajno uživate naslednje 
pijače? 

4.2 Koliko kozarcev piva ali vina zaužijete dnevno? 

(Če pivo ali vino pijete vsak dan,                         
v nasprotnem primeru pojdite na vprašanje 4.3) 

Vino (1 kozarec = 125 ml) .........................  

  4. PIJAČE (ZA OSEBE STAROSTI 
11 LET IN VEČ)  

2 
Mineralna           
voda ................... 1 

Pivo ................... 1 

Vino ................... 1 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

Več 
kot     

1 liter  
na dan 

Od ½ 
do 1 
litra 

na dan 

1-2 ko-
zarca 

dnevno 
(manj 
kot ½ 
litra)  

Bolj 
po-

redko 

Gazirane pijače    
(z izjemo mine-
ralne vode) ........ 1 

Ne 
pijem 

5 

5 

5 

5 

(po en odgovor  
za vsako vrstico) Samo 

sezon-
sko 

6 

6 

6 

6 

Pivo (1 kozarec = 1 vrček 330 ml,  
1 pločevinka) ............................................  

Število 
kozarcev 
na dan 

4.3 

(Za vse osebe starosti 11 let in več) 

Vsak dan ............ 1 

Bolj poredko ...................... 3 

Nekajkrat na teden ..... 2 

Nikoli .......................................... 4 

pojdite na 
vpr. 4.5 

(Če pijete vino ali alkoholne pijače izven obrokov 
vsaj nekajkrat na teden, v nasprotnem primeru 
pojdite na vprašanje 4.5) 

4.4 Koliko kozarcev vina ali alkoholnih pijač v celoti 
popijete v enem tednu izven obrokov? 

Število kozarcev na teden .........................  

4.7 Upoštevajte zadnjih 12 mesecev. Ste kdaj pili  
alkoholne pijače (vino, pivo, alkoholne aperitive, 
grenčice ali žgane pijače)? 

DA .................................. 1 

NE, toda pil/a sem  
jih v preteklosti ............................. 2 

NE, nikoli jih ne pijem ........................... 3 

(Če alkoholne aperitive, grenčice ali žgane pijače 
pijete vsak dan, v nasprotnem primeru pojdite na 
vprašanje 4.7)  

4.6 V celoti, koliko kozarcev alkoholnih aperitivov, 
grenčic ali žganih pijač spijete na dan? 

Število kozarcev na dan ...........................  

(Za vse osebe starosti 11 let in več) 

4.8 Upoštevajte zadnjih 12 mesecev. Se Vam je pri-
petilo, da ste spili 6 kozarcev ali več alkoholnih 
pijač, tudi različnih, ob samo eni priložnosti (en 
večer, en praznik, ko ste bili sami itd.)? 

(možnih je več odgovorov) 

4.9 Ko ste zadnjič spili 6 ali več kozarcev alkoholnih 
pijač ob samo eni priložnosti, kje ste se nahajali? 

(Če DA) 

Pri sorodnikih ali prijateljih ... 2 

V bifeju/pubu/pivnici .......................... 4 

V restavraciji/gostilni  
krčmi/piceriji ................................ 3 

V diskoteki/nočnem klubu ...................... 5 

Na prostem/na cesti .................................... 6 

Drugje .............................................................. 7 

Doma ............................. 1 

  

4.5 V kakšnih količinah običajno uživate naslednje 
pijače? 

Brezalkoholni   
aperitivi (80 ml) .. 1 

Grenčice (40 ml) . 1 

Žgane pijače          
ali likerji (40 ml) .. 1 

Več kot 
2 ko-

zarčka 
na dan 

1-2 
ko-

zarčka 
na dan 

Nekajkrat 

tedensko 

Bolj 
po-

redko 

Alkoholni  
aperitivi (80 ml) .. 1 

Ne 
pijem 

Izje-
moma 

(po en odgovor za vsako vrstico) 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

2 

DA ....................... 2 

NE ............. 1 

Število 

pojdite na vpr. 5.1 FAKSIMIL
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5.1 Trenutno kadite? 

  5. UŽIVANJE TOBAKA 
(ZA OSEBE STAROSTI 
11 LET IN VEČ) 

NE, a sem kadil/a v preteklosti .. 2 

DA ...................................... 1 

NE,  nikoli nisem kadil/a .................... 3 

pojdite na  
vpr. 6.1 

6.2 Kakšno vrsto polnjenja največkrat uporabljate ali 
ste uporabljali za vašo elektronsko cigareto?  
(samo en odgovor) 

Brez nikotina (0 mg/ml) ......... 1 

Z nizko vsebnostjo nikotina             
(od 2 do 6 mg/ml) .......................... 2 

S srednje visoko vsebnostjo nikotina   
(od 7 do 12 mg/ml) ............................... 3 

Z visoko vsebnostjo nikotina  
(od 13 do 20 mg/ml) ..................................... 4 

(Če kadite) 

5.2 Kako pogosto kadite? 

Vsak dan ........................ 1 

Občasno .................................... 2 

5.3 Kaj v glavnem kadite? 
(samo en odgovor) 

Pipo .................... 1 

Cigarete ..................................... 3 

Cigare ............................. 2 

pojdite na  
vprašanje 6.1 

5.4 Koliko cigaret povprečno pokadite na dan? 

(Če kadite predvsem cigarete) 

Št. 

  6. ELEKTRONSKA 
 CIGARETA  

(ZA OSEBE STAROSTI 
11 LET IN VEČ) 

6.1 Uporabljate elektronsko cigareto, četudi le 
občasno? 

DA ...................... 1 

NE, toda uporabljal/a  
sem jo v preteklosti .......... 2 

 ... 3 
pojdite na  
vpr. 6.5 

6.4 V povprečju, kolikokrat na dan napolnite ali ste 
napolnili v preteklosti svojo elektronsko cigareto? 

Manj kot eno polnilo ........... 1 

Eno ali več polnil ................ 2 Št. 

1,0 ml .................. 1 

1,2 ml .................. 2 

1,6 ml .................. 3 

2,0 ml .................. 4 

Drugo .................. 5 

6.3 Navedite velikost vložka za vašo elektronsko  
cigareto, ki ga trenutno uporabljate ali ste ga 
uporabljali v preteklosti:  

,       ml 
  

  7. ZDRAVJE, KRONIČNE BOLEZNI  
 IN STOPNJA SAMOSTOJNOSTI  

(ZA VSE) 

Dobro ................................... 2 

Ne dobro ne slabo ..................... 3 

Zelo dobro ...................... 1 

Slabo ............................................... 4 

Zelo slabo ............................................. 5 

7.1 Kakšno je Vaše splošno zdravje? 

6.5 Ali tudi zgolj občasno uporabljate naprave s   
segretim nežganim tobakom (HnB) kot so IQOS, 
GLO, Ploom Tech, Pax 2 itd.?  

DA ....................... 1 

NE, a sem jih                    
uporabljal/a v preteklosti ..... 2 

NE, nikoli jih nisem uporabljal/a.... 3 

7.2 Se soočate s kroničnimi boleznimi ali z dolgotraj-
nimi zdravstvenimi težavami? 

 Izraz "dolgotrajno" se nanaša na bolezni ali 
zdravstvene težave, ki trajajo vsaj 6 mesecev ali 
bodo predvidoma trajale vsaj 6 mesecev. 

DA .................................. 2 

NE ....................... 1 

S 

FAKSIMIL
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7.3 Kakšne so Vaše omejitve pri običajnih dejavno-
stih zaradi zdravstvenih težav, ki trajajo vsaj 6 
mesecev? 

 Menite, da imate: 

Hude omejitve ................ 1 

Nimam omejitev ................................... 3 

Lažje omejitve ........................... 2 

(po en odgovor za vsako vrstico) 

7.4 Se soočate z eno ali več sledečimi kroničnimi 
boleznimi? 

Sladkorna bolezen ............................... 1 

Povišan krvni tlak ................................. 3 

Miokardni infarkt ................................... 5 

NE DA 

2 

4 

6 

Angina pektoris ali  
druge srčne bolezni .............................. 7 

Kronični bronhitis, kronična                         
obstruktivna pljučna bolezen,                  
dihalna odpoved ................................... 1 

8 

2 

Bronhialna astma ................................. 3 

Alergijske bolezni ................................. 5 

4 

6 

Tumor                                                   
(vključno z limfomom ali levkemijo) ...... 7 8 

Razjeda želodca ali dvanajsternika ...... 1 

Jetrni in žolčni kamni ............................ 3 

Jetrna ciroza ......................................... 5 

2 

4 

6 

Ledvični kamni ..................................... 7 

Artroza, artritis ...................................... 1 

8 

2 

Osteoporoza ......................................... 3 

Živčne bolezni ...................................... 5 

4 

6 

POZOR! 
Tu se konča vprašalnik za otroke od 
0 do 2 leti. Osebe starosti od 3 do 13 
let gredo na vprašanje 8.1.  
Ostali nadaljujte!  

(Za vse osebe starosti 14 let in več) 

7.5 Koliko časa ste se v zadnjih 4 tednih počutili 
umirjene in/ali brez skrbi? 

7.6 Koliko časa ste se v zadnjih 4 tednih počutili   
malodušne in žalostne? 

7.7 Kako pogosto ste se v zadnjih 4 tednih počutili 
zelo vznemirjene? 

7.8 Kako pogosto ste se v zadnjih 4 tednih počutili 
tako pobite in malodušne, da vas nič ni moglo 
razvedriti? 

Skoraj vedno ............... 2 

Dolgo časa ........................... 3 

Vedno ................. 1 

Skoraj nikoli ......................................... 5 

Nikoli ............................................................. 6 

Del časa ....................................... 4 

Skoraj vedno ............... 2 

Dolgo časa ........................... 3 

Vedno ................. 1 

Skoraj nikoli ......................................... 5 

Nikoli ............................................................. 6 

Del časa ....................................... 4 

Skoraj vedno ............... 2 

Dolgo časa ........................... 3 

Vedno ................. 1 

Skoraj nikoli ......................................... 5 

Nikoli ............................................................. 6 

Del časa ....................................... 4 

Skoraj vedno ............... 2 

Dolgo časa ........................... 3 

Vedno ................. 1 

Skoraj nikoli ......................................... 5 

Nikoli ............................................................. 6 

Del časa ....................................... 4 

Skoraj vedno ............... 2 

Dolgo časa ........................... 3 

Vedno ................. 1 

Skoraj nikoli ......................................... 5 

Nikoli ............................................................. 6 

Del časa ....................................... 4 

7.9 Kako pogosto ste se v zadnjih 4 tednih počutili 
srečne? 

Možganska kap (možganska krvavitev,  
možganska tromboza) ali kronične 
posledice možganske kapi ................... 7 8 

Alzheimer, senilna demenca ................ 1 2 

Parkinsonova bolezen .......................... 3 

Depresija .............................................. 5 

4 

6 

FAKSIMIL
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(Za vse osebe starosti 18 let in več, 
ostali gredo na vprašanje 8.1)  

Ali imate vsaj 3 mesece stalno telesno bolečino v 
enem ali več delih telesa? 

NE ...................... 1 pojdite na vprašanje 8.1 

DA .................................. 2 

(Če DA) 

Kako intenzivna je ta stalna telesna bolečina?  

Blaga ................................... 2 

Zmerna ...................................... 3 

Zelo blaga ...................... 1 

Močna .............................................. 4 

Zelo močna .......................................... 5 

Ali menite, da se je ta stalna telesna bolečina  
začela po: 

Ali menite, da te terapije: 

Ali ste zaradi te stalne telesne bolečine  
jemali oziroma še jemljete zdravila, ste vključeni 
v medicinsko zdravljenje ali hodite na fizioterapi-
jo, rehabilitacijo itd.?  

Kirurškem posegu ........................................ 1 

Poškodbi (zaradi prometne nesreče, nes-  
reče na domu, pri delu ali v prostem času) .. 2 

Tumorju ........................................................ 3 

Neopredeljeni bolezni,  
za katero še ni bila postavljena diagnoza .... 5 

Bolezni (vključno z revmo, artritisom,  
artrozo, okužbami itd.), za katere                    
je postavil diagnozo zdravnik  ...................... 4 

Da, v ciklih .................. 2 

Da, po potrebi ................... 3 

Da, neprekinjeno .. 1 

NE ......................................... 4 

Pomagajo do ponovnega dobrega počutja .. 1 

Samo delno odpravijo vašo bolečino ........... 2 

Niso učinkovite ............................................. 3 

(en sam odgovor, navedite prevladujoči vzrok)  

(Če ste na vprašanje 7.13 odgovorili 
s številkami 1, 2 ali 3) 

pojdite na 
vprašanje 8.1 

 Kako pogosto ste si v zadnjih 12 mesecih ogle-
dali film ali TV serijo na plačljivih televizijskih 
kanalih, z brezplačnim ali plačljivim pretočnim 
predvajanjem, na nosilcih dvd/blu-ray itd.?  

 Ne upoštevajte filmov, ki ste jih gledali v kinu.  
(po en odgovor za vsako vrstico) 

Enkrat 
ali več 

na teden 

Nekajkrat 
na mesec
(manj kot 

4-krat) 

Nekajkrat 
na leto Nikoli 

(Če DA) 

8.2 V dneh, ko poslušate radio, koliko časa ga  
običajno poslušate na dan? 

Ure 

Ne vem ......................... 9999 

NE ....................... 1 pojdite na vprašanje 9.1  

8.1 Ponavadi poslušate radio? 

  8. RADIO  (ZA OSEBE STAROSTI 3 LET IN VEČ) 

DA, vsak dan ................. 2 

DA, včasih................................. 3 

in minut 

  9. TV  (ZA OSEBE STAROSTI 3 LET IN VEČ) 

NE ....................... 1 pojdite na vpr. 10.1 

9.1 Imate navado gledati TV? 

DA, vsak dan ................. 2 

DA, včasih................................. 3 

(Če DA) 

9.2 V dneh, ko gledate TV, koliko časa na dan jo 
običajno gledate? 

Ure 

Ne vem ......................... 9999 

in minut 

 10. GLEDANJE FILMOV  (ZA OSEBE STAROSTI 
3 LET IN VEČ) 

TV serije (npr. televizijski  
filmi, kratke serije,                
komične nanizanke, filmske            
nadaljevanke in serije,               
fantazijski filmi itd.) ............ 1 

4 

4 

2 

2 

3 

3 

Filmi (razen video     
posnetkov, filmskih            
izrezkov in napovednikov, 
vključno s kratkometražnimi 
in dolgometražnimi filmi) .... 1 

FAKSIMIL
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 Ali ste šli v zadnjih 12 mesecih v knjižnico? 

 11. KNJIŽNICE 
(ZA OSEBE STAROSTI 
3 LET IN VEČ) 

 Zaradi katere od naslednjih dejavnosti ste šli v 
knjižnico?  

DA .................................. 2 

NE ...................... 1 

(Če DA) 

Število obiskov .............................  

 Približno kolikokrat ste šli v knjižnico v zadnjih 
12 mesecih?  

(možnih je več odgovorov) 

Zaradi zbiranja informacij  
(splošnih, bibliografskih itd.) ....................... 01 

Za ogled katalogov ..................................... 02 

Zaradi sodelovanja na konferencah,  
omizjih, razstavah itd. ................................ 09 

Za ogled dnevnega časopisja,  
revij, drugega tiskanega gradiva ................ 03 

Drugo ......................................................... 16 

Zaradi izposoje knjig  
(izven prostorov knjižnice) ......................... 05 

Zaradi izposoje avdio-vizualnega  
gradiva (videokasete, plošče,  
DVD, mikrofilmi itd.) ................................... 06 

 

Zaradi branja, študija.................................. 04 

Zaradi udeležbe na predavanjih,  
tečajih itd.  .................................................. 07 

Zaradi pomoči ali podpore pri domačih  
nalogah, pripravi življenjepisa,  
izpolnjevanju obrazcev itd.  ........................ 08 

Zaradi obiska koncertov,  
predvajanja filmov itd.  ............................... 10 

Zaradi udeležbe na predstavitvi knjig ......... 11 

Zaradi brskanja po spletu ........................... 12 

Zaradi druženja s prijatelji .......................... 13 

Zaradi udeležbe dogodkov  
animiranega branja .................................... 14 

Zaradi sodelovanja na delavnicah  
(gledališke, glasbene itd.) .......................... 15 

pojdite na vprašanje 11.4 

 Ste kdaj uporabljali osebni računalnik (doma, na 
delovnem mestu ali drugje)? 

 Upoštevajte namizni računalnik, prenosni 
računalnik (prenosnik, notesnik, tablico); 

 ne upoštevajte pametnega telefona, dlančnika s 
funkcijo telefoniranja, bralnika e-knjig in konzole 
za video igrice. 

DA, v zadnjih 3 mesecih ... 1 

DA, pred več kot 1 letom ........... 3 

DA, od pred tremi meseci  
do enega leta ......................... 2 

Nikoli .............................................. 4 

pojdite na  
vpr. 14.1 

 13. OSEBNI RAČUNALNIK  

(ZA OSEBE STAROSTI 
3 LET IN VEČ) 

(Za vse osebe starosti 6 let in več, 
ostali gredo na vpr. 12.1) 

 Ste se v zadnjih 12 mesecih kdaj povezali s splet-
no stranjo knjižnice, da bi si ogledali kataloge ali 
knjige, rezervirali gradivo za izposojo ali drugo?  

DA .................................. 2 

NE ....................... 1 

 12. KINO, GLEDALIŠČE, 
 RAZNE PREDSTAVE 

 Pomislite, približno koliko krat ste v zadnjih 12 
mesecih šli v/na 
(po en odgovor za vsako vrstico) 

Gledališče ............. 1 

Koncert klasične 
glasbe, opero ........ 1 

Druge glasbene  
koncerte ................ 1 

Kino ....................... 1 

Športne predstave . 1 

2 

2 

2 

2 

1-3-
krat 

2 

Nikoli  

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

Muzej, razstave .... 1 2 3 4 5 

Diskoteke, plesišča, 
nočne klube ali  
kraje, kjer se pleše . 1 

Arheološka  
najdišča,  
spomenike ............ 1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

4-6-
krat 

7-12-
krat 

Več 
kot 12-

krat 

FAKSIMIL
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(Če ste osebni računalnik uporabljali v zadnjih 
3 mesecih, v nasprotnem primeru pojdite na 
vprašanje 13.1) 

 V zadnjih 3 mesecih, kako pogosto ste uporabl-
jali osebni računalnik doma, na delovnem mestu, 
na šoli ali univerzi, drugje? 
(po en odgovor za vsako vrstico) 

2 Doma ............... 1 

Na šoli ali  
univerzi ............ 1 

Pri drugih  
doma ............... 1 

2 

2 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

Vsak 
dan  

Na delovnem  
mestu (če ni  
na domu) ......... 1 

5 

5 

5 

Drugje .............. 1 

6 

6 

6 

Ni-
koli 

(Če ste osebni računalnik uporabljali v zadnjih 
12 mesecih) 

 
 

Nekajkrat na teden ....................... 2 

Nekajkrat na mesec (manj kot 4-krat) ....... 4 

Enkrat na teden .................................. 3 

Manj kot enkrat mesečno ................................. 5 

Vsak dan ............................... 1 

2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 

(ZA OSEBE STAROSTI 6 LET IN VEČ)  

 Ste kdaj uporabljali internet? 
 Upoštevajte vse naprave, ki se uporabljajo za 

povezavo: fiksni namizni računalnik, prenosni 

 14. INTERNET  

DA, v zadnjih 3 mesecih... 1 

DA, pred več kot 1 letom ........... 3 

DA, od pred tremi meseci  
do enega leta ........................ 2 

Nikoli .............................................. 4 

pojdite na  
vpr. 17.1 

POZOR! 
Tu se konča vprašalnik za otroke od 
3 do 5 let. 
Ostali nadaljujte! 

 

(Če ste internet uporabljali v zadnjih 12 mesecih) 

Nekajkrat na teden .................... 2 

Nekajkrat na mesec  
(manj kot 4-krat) ........................ 4 

Enkrat na teden ......................... 3 

Manj kot enkrat mesečno .......... 5 

Vsak dan .................................... 1 

pojdite na 
vpr. 14.4 

(Če ste internet uporabljali v zadnjih 3 mesecih,  
v nasprotnem primeru pojdite na vprašanje 15.1)  

 Kako pogosto ste v zadnjih 3 mesecih uporabljali 
internet doma, na delovnem mestu, na šoli ali 
univerzi, drugje? 
(po en odgovor za vsako vrstico) 

Doma .............. 1 

Na šoli                 
ali univerzi ....... 1 

Pri drugih         
doma ............... 1 

Na delovnem  
mestu (če ni      
na domu) ......... 1 

Drugje ............. 1 

 Običajno uporabljate internet večkrat na dan?  

(Če ste internet uporabljali vsak dan ali nekajkrat 
na teden) 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

2 3 4 5 

6 

6 

6 

6 

6 

Vsak 
dan 

Nekaj-
krat na 
teden  

Enkrat 
na 

teden 

Nekaj-
krat na 
mesec 

Manj 
kot 

enkrat 
me-

sečno  

Ni-
koli 

NE ....................... 1 

DA ............................... 2 

FAKSIMIL
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Fiksna povezava (npr. DSL, ADSL, VDSL, 
kabel, optična vlakna, satelitska povezava,  
javno WIFI omrežje, itd.) .................................. 1 

Povezava v mobilno telefonsko omrežje  
preko SIM kartice ali USB  ključka  
(tehnologija najmanj 3G) .................................. 3 

Povezava v mobilno telefonsko omrežje preko 
mobilnega telefona z omogočeno povezavo ali 
pametnega telefona (tehnologija najmanj 3G) . 2 

Klasična ali ISDN telefonska linija .................... 4 

 S katero vrsto povezave se povežete v internet 
od doma? 
(možnih je več odgovorov) 

 Ste v zadnjih 3 mesecih uporabljali medmrežje 
(vključno z aplikacijami) za naslednje komuni-
kacijske aktivnosti?   
(po en odgovor za vsako vrstico) 

Pošiljanje in/ali sprejemanje e-pošte .... 1 

Telefoniranje ali videoklici prek splet                                            
(npr. Skype, WhatsApp, Facetime,   
Zoom, Messenger, Viber,                        
Snapchat, MS Teams, Webex,             
Google Meet itd.) .................................. 3 

Uporaba storitev neposrednega  
sporočanja (npr. WhatsApp, Skype, 
Viber, Messenger, Snapchat) ............... 5 

2 

4 

8 

Sodelovanje v družbenih omrežjih         
(npr. ustvarjanje profila uporabnika,  
objava sporočil ali drugo prek                  
Twiterja, Facebooka, Instagrama,      
Snapchata, TikToka itd.) ...................... 7 

Izražanje mnenj o družbenih ali politič- 
nih temah na spletnih straneh ali druž-
benih medijih (npr. Twiterju, Face-     
booku, Instagramu, YouTube itd.) ........ 1 2 

6 

NE DA 

Udeležba v spletnem posvetovanju         
ali glasovanju o socialnih (državljanskih) 
ali političnih vprašanjih                         
(npr. urbanistično načrtovanje,           
podpis peticije) ..................................... 3 4 

 Ali ste v zadnjih 3 mesecih uporabljali internet 
(vključno z aplikacijami) za: 

Iskanje zdravstvenih informacij          
(npr. bolezni, poškodbe, prehrana,      
izboljšanje zdravja itd.) ......................... 5 

Uporaba bančnih storitev (vključno          
z mobilnim bančništvom) ...................... 1 

(po en odgovor za vsako vrstico) 

6 

2 

NE DA 

Prodaja blaga ali storitev prek           
spletnih strani ali aplikacij (npr. eBay, 
Facebook Marketplace, Subito, itd.) ..... 3 

Iskanje informacij o blagu                        
ali storitvah ........................................... 5 

4 

6 

Kako pogosto ste v zadnjih 3 mesecih uporabljali 
Twitter, Facebook, Instagram, Tiktok, LinkedIn, 
YouTube?  
(po en odgovor za vsako vrstico) 

Branje spletnih časopisov,  
informacij, revij ...................................... 1 

Branje na spletu  
ali prenos knjig ali e-knjig ..................... 3 

2 

4 

Iskanje zaposlitve                                   
ali pošiljanje prošnje za zaposlitev ....... 7 8 

 Ste v zadnjih 3 mesecih uporabljali katero od  
naslednjih naprav za dostop do spleta?  
(po en odgovor za vsako vrstico) 

Namizni računalnik ............................... 1 

Prenosni računalnik (Laptop, netbook) 3 

Tablica .................................................. 5 

2 

4 

2 

Druge naprave (npr. pametni televizor, 
sistemi ozvočenja s spletno povezavo  
kot je Alexa, konzola za video igre,    
bralnik e-knjig, pametna ura)................ 1 

6 

NE DA 

Mobilni ali pametni telefon .................... 7 8 

2 Twitter ............. 1 

Instagram ........ 1 

TikTok ............. 1 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

Facebook ........ 1 

5 

5 

5 

5 

2 LinkedIn .......... 1 3 4 5 

6 

6 

6 

6 

6 

Ali ste v zadnjih 3 mesecih opravili katero od  
naslednjih strokovnih ali zasebnih izobraževanj 
prek spleta (šolska, univerzitetna itd.)?  
(po en odgovor za vsako vrstico) 

Udeležba na spletnem tečaju .............. 1 

Uporaba spletnega izobraževalna        
gradiva, z izjemo vsebinsko zaključenih 
tečajev (npr. video vadnica, webinar, 
elektronski učbeniki, aplikacije               
ali platforme za učenje) ....................... 3 

Komunikacija s predavatelji                    
ali učenci z uporabo zvočnih ali video 
spletnih orodij (npr. Zoom, MS Teams, 
Google Classroom, Meet) .................... 5 

2 

4 

6 

NE DA 

2 YouTube ......... 1 3 4 5 6 

Vsak 
dan 

Večkrat  
na 

teden  

Enkrat 
na 

teden 

Večkrat 
na 

mesec 

Manj 
kot 

enkrat 
me-

sečno  

Ni-
koli 

(Če ste internet v zadnjih 3 mesecih uporabljali doma, 
v nasprotnem primeru pojdite na vprašanje 14.6) 

FAKSIMIL
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Ste v zadnjih 3 mesecih izvedli naslednje posto-
pke, povezane z uporabo programske opreme? 
(po en odgovor za vsako vrstico) 

Ste v zadnjih 3 mesecih na spletnih straneh z 
novicami ali družbenih medijih (npr. Facebook, 
Instagram, YouTube, Twitter) kdaj naleteli na 
informacije ali vsebine (npr. video posnetke,  
slike), za katere ste menili, da niso resnične ali 
zanesljive? 

Ste v zadnjih 3 mesecih izvedli naslednje po-
stopke?  
(po en odgovor za vsako vrstico) 

Kopiranje ali premikanje datotek (npr. 
dokumentov, slik, video posnetkov)       
iz ene v drugo mapo ali med različnimi 
napravami (npr. po e-pošti,              
WhatsApp-u, s pomočjo USB ključka)  
ali storitev v oblaku .............................. 1 

Prenos ali namestitev programske      
opreme ali aplikacije ............................ 3 

Spreminjanje nastavitev programske 
opreme, aplikacij ali naprav               
(npr. nastavitev osvetljenosti, barv,   
kontrasta, velikosti črk, izbira jezika, 
orodne vrstice ali menija) .................... 5 

2 

4 

6 

NE DA 

Uporaba elektronskih preglednic       
(npr. excel) .......................................... 5 

Uporaba programske opreme              
za obdelavo besedil (npr. word) .......... 1 

Ustvarjanje datotek (npr. dokumentov, 
slik, video posnetkov), ki vsebujejo 
različne elemente, kot so besedilo,    
slike, preglednice, grafikoni, animacije 
ali zvočne posnetke ............................. 3 

2 

4 

6 

NE DA 

Uporaba naprednih funkcij elektronskih 
preglednic za organiziranje, analizo       
in spreminjanje podatkov                     
(npr. urejanje, filtriranje, uporaba       
formul, izdelava grafikonov ................. 1 

Uporaba programske opreme za      
spreminjanje fotografij, video                
ali zvočnih posnetkov .......................... 3 

Zapis računalniškega programa z upo-
rabo programskega jezika (coding) ..... 5 

2 

4 

6 

NE ..................... 1 

DA ............................. 2 

pojdite na vpr. 14.17 

Na kakšen način ste to storili?  
(možnih je več odgovorov) 

Sodeloval/a sem v pogovorih v živo z drugimi  
osebami ali uporabil/a druge vire na spletu .... 3 

Preveril/a sem vir ali poiskal/a druge 
informacije na spletu (npr. druge spletne      
strani z novicami, Wikipedia, itd.) ................... 1 

Sledil/a ali sodeloval/a sem                                 
v diskusijah na to temo ................................... 2 

(Če ste odgovorili NE na vprašanje 14.14.      
Ostali gredo na vprašanje 14.17)  

Iz katerega razloga ste preverili verodostojnost 
informacij ali vsebin, za katere ste menili, da  
niso resnične ali zanesljive, in ki ste si jih ogle-
dali na spletnih straneh z novicami ali družbenih 
medijih?  
(možnih je več odgovorov) 

Drugi razlogi ................................................... 3 

Ker sem že seznanjen/a z neverodostojnostjo 
informacij, vsebin ali virov............................... 1 

Pomanjkanje znanja ali izkušenj (npr. nisem 
vedel/a, kako nadzorovati informacije              
na spletu ali je bilo prezapleteno) ................... 2 

Katere od naslednjih ukrepov ste v zadnjih 3 me-
secih uporabili za nadzor dostopa do svojih 
osebnih podatkov (npr. ime, datum rojstva, šte-
vilke osebne izkaznice, fotografij, geografske 
lokacije)?  
(možnih več odgovorov ali samo odgovor 7) 

Omejili dostop do svojega profila ali vsebin     
na spletnih straneh družbenih omrežij ali      
storitev pomnilniškega prostora in/ali skupne 
rabe (npr. Google Drive, Dropbox itd.) ........... 3 

Prebrali obvestilo o zasebnosti pred              
navedbo svojih osebnih podatkov  ................. 1 

Omejili ali zavrnili dostop                                 
do svoje geografske lokacije  ......................... 2 

Od ponudnikov ali skrbnikov spletnih mest      
ali iskalnikov zahtevati dostop do osebnih     
podatkov, s katerimi razpolagajo,                     
za posodobitev ali izbris ................................. 6 

Zavrnili uporabo svojih osebnih                         
podatkov za namene oglaševanja .................. 4 

Preverili varnost spletnih strani pred navedbo 
osebnih podatkov (npr. naslov https, zaščitni 
logotip ali certifikat) ......................................... 5 

(Če ste si ogledali informacije ali vsebine, za ka-
tere ste menili, da niso resnične ali zanesljive, v 
nasprotnem primeru pojdite na vprašanje 14.17) 

Ste preverili verodostojnost teh informacij, ki ste 
si jih ogledali na spletnih straneh z novicami ali 
družbenih medijih?  

NE ..................... 1 

DA ............................. 2 

pojdite na vpr. 14.16 

Nobenega od naštetih ukrepov ...................... 7 

FAKSIMIL
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Ali ste v zadnjih 3 mesecih opravili naslednje 
finančne operacije za zasebno rabo na spletnih 
straneh ali preko aplikacij? 

(Za osebe starosti več kot 14 let, ki so v zadnjih 3 
mesecih uporabljale internet) 

(po en odgovor za vsako vrstico) 

Nakup ali prodaja delnic, obveznic,  
skladov ali drugih finančnih produktov 1 

Nakup novih ali podaljšanje obstoječih 
zavarovalnih polic, vključno s tistimi,      
ki so povezane s kakšno drugo          
storitvijo (npr. zavarovanje potovanja, 
kupljeno skupaj z letalsko karto) ......... 3 

Najem posojila, hipoteke ali kredita      
pri bankah ali drugih ponudnikih         
finančnih storitev ................................. 5 

NE 

2 

4 

6 

DA 

 15. JAVNA                     
 UPRAVA                  
 NA SPLETU  

(ZA OSEBE STAROSTI VEČ 
KOT 14 LET, KI SO                  
V ZADNJIH 12 MESECIH               
UPORABLJALE INTERNET)  

 Ali ste v zadnjih 12 mesecih v zasebne namene 
prenesli ali natisnili uradne obrazce s spletnih 
strani ali aplikacij javne uprave ali ponudnikov 
javnih storitev?  

 Upoštevajte tudi zdravstvena potrdila, rezultate 
testiranj, potrdila o cepljenju proti Covidu-19 itd.  

NE ....................... 1 

DA ............................... 2 

 Ali ste se v zadnjih 12 mesecih naročili ali       
rezervirali termin prek spletnih strani ali aplikacij 
javne uprave ali ponudnikov javnih storitev (npr. 
naročanje na termin v zdravstveni ustanovi/
ambulanti, vključno z naročanjem na cepljenje ali 
testiranje na Covid-19, izposojo v knjižnici,      
sestanek z javnim uradnikom itd.)?  

NE ....................... 1 

SÌ ................................ 2 

Ste kdaj spremenili nastavitve vašega brskalnika 
za dostop do interneta (npr. Internet Explorer, 
Mozilla Firefox, Chrome), da preprečite ali ome-
jite piškotke na kateri koli od vaših naprav? 

NE ..................... 1 

DA ............................. 2 

Ali ste v zadnjih 3 mesecih uporabljali program-
sko opremo za omejitev sledljivosti vaših aktiv-
nosti na spletu?  

NE ..................... 1 

DA ............................. 2 

Ali ste v zadnjih 12 mesecih v zasebne namene 
uporabljali spletne strani ali aplikacije javne 
uprave ali ponudnikov javnih storitev za          
naslednje aktivnosti:  
(po en odgovor za vsako vrstico) 

NE DA 

Da, to sem storil(-a) osebno ............................ 1 

Ne, oddal(-a) sem jo v natisnjeni obliki           
(npr. na pošti) ................................................... 3 

Ne, samodejno jo je oddal(-a) davčna uprava, 
delodajalec ali drug organ ............................... 2 

Ne, namesto mene je to storil nekdo drug     
(npr. računovodja, CAF ali drugi svetovalci,   
sorodniki, prijatelji itd.) ..................................... 4 

 Ali ste v zadnjih 12 mesecih elektronsko oddali 
svojo davčno napoved?  

Ne, iz drugih razlogov (npr. nisem                  
zavezanec za davek na dohodek) ................... 5 

Ali ste v zadnjih 12 mesecih v zasebne namene 
uporabljali spletne strani ali aplikacije javne 
uprave ali ponudnikov javnih storitev za:  
(po en odgovor za vsako vrstico) 

Pridobivanje informacij o storitvah,        
ugodnostih, pravicah, zakonih,            
delovnem času itd.  .............................. 5 

Dostop do informacij, ki jih v zvezi z    
vami pridobijo javna uprava ali ponudniki 
javnih storitev (npr. pokojninski              
ali zdravstveni podatki, vključno               
z elektronsko zdravstveno kartoteko,                        
vpogled v upravne sankcije itd.) ........... 1 

Dostop do informacij iz javnih              
podatkovnih zbirk ali registrov             
(npr. informacije o razpoložljivosti knjig            
v javnih knjižnicah, zemljiškoknjižni       
izpiski, vpogled v poslovni register itd.) . 3 

2 

4 

6 

NE DA  
Vloga za izdajo potrdil                              
ali dokumentov (npr. rojstni list,             
poročni list, potrdilo o razvezi,                 
osmrtnica, potrdilo o bivališču, osebna 
izkaznica, vozniško dovoljenje itd.)....... 1 

Vloga za socialnovarstvene storitve   
(npr. pokojnina, nadomestilo za        
brezposelnost, družinski ali otroški     
dodatek, invalidnina itd.) ....................... 3 

Vpis v šolo ali na univerzo .................... 5 

2 

4 

6 

Druge vloge, zahtevki ali pritožbe           
(npr. prijava izgube ali kraje,                
zahtevek za pravno pomoč,             
sprožitev civilnega postopka itd.).......... 7 8 

FAKSIMIL
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Za katere spletne storitve ste v zadnjih 12 mese-
cih uporabili svojo digitalno identiteto SPID ali 
CIE? 
(po en odgovor za vsako vrstico) 

Storitve, ki jih zagotavlja javna uprava  
ali nacionalni ponudniki javnih storitev 
(npr. vloga za socialnovarnostne           
storitve, bonusi, vložitev davčne          
napovedi, vloga za potrdila                    
ali dokumente, dostop do zdravstvene 
dokumentacije, pregled upravnih kazni, 
vpis v šolo ali na univerzo itd.) ............. 1 

Storitve, ki jih zagotavlja javna uprava   
ali ponudniki javnih storitev v drugih 
evropskih državah ................................ 3 

Storitve, ki jih nudijo firme, podjetja        
ali neprofitne organizacije                       
(npr. bančne storitve, prijava                 
za storitve prevoza itd.) ........................ 5 

2 

4 

6 

NE DA 

Zaradi katerih razlogov v zadnjih 12 mesecih ni-
ste uporabili svoje digitalne identitete SPID ali 
CIE?  
(možnih več odgovorov ali samo odgovor 1 ali 2) 

(Če ste na vprašanje 15.7 odgovorili NE,               
v nasprotnem primeru pojdite na vprašanje 16.1) 

Nisem bil seznanjen/a z njo .......................... 1 

Nimam niti SPID-a niti CIE,                           
čeprav sem seznanjen z možnostjo           
elektronske identitete .................................... 2 

Ni mi bilo treba dostopati                                 
do spletnih storitev,                                         
ki zahtevajo uporabo SPID-a ali CIE ............ 3 

Imel/a sem težave pri njihovi uporabi,         
tehnične težave (npr. pomanjkanje                   
ustreznega čitalnika kartic),                              
nezmožnost dostopa  do spletnih                
storitev prek SPID-a ali CIE .......................... 4 

Ne počutim se varne/ga pri njuni uporabi 
(pomisleki glede varnosti ali zaščiti             
osebnih podatkov) ........................................ 5 

Nisem ju mogel/la uporabiti                              
za dostop do storitve prek pametnega            
telefona ali tablice ......................................... 6 

Drugi razlogi.................................................. 7 

Ali ste v zadnjih 12 mesecih uporabili svojo digi-
talno identiteto SPID (Sistema Pubblico di Identi-
tà Digitale) ali e-osebno izkaznico CIE (Carta d’I-
dentità Elettronica) za dostop do spletnih storitev 
javne uprave ali ponudnikov javnih storitev (npr. 
zdravstvenih, davčnih, socialnovarstvenih, poko-
jninskih storitev, bonusov itd.) ali do storitev 
firm, podjetij ali neprofitnih organizacij (npr. 
bančnih storitev ali storitev prevoza)?  

NE ...................... 1 

DA .............................. 2 

pojdite na vpr. 15.9 

(Če ste na vprašanje 15.5 odgovorili NE v vseh  
primerih, v nasprotnem primeru pojdite                  
na vprašanje 15.7) 

Ni mi bilo treba pridobiti nobenih                         
dokumentov ali vložiti zahtevkov ...................... 1 

Skrbi me za varnost osebnih podatkov ali sem 
previden(-na) pri spletnih plačilih (npr. zaradi 
goljufij pri uporabi kreditne kartice) .................. 3 

Ne znam uporabljati spletnega mesta               
ali aplikacije, ker je preveč zapleteno .............. 2 

Druga oseba je to opravila namesto mene    
(npr. svetovalec, računovodja, sorodniki,       
prijatelji itd.) ...................................................... 4 

 Iz katerih razlogov v zadnjih 12 mesecih niste 
vložili vloge za izdajo uradnih dokumentov,     
socialnovarstvenih storitev, se niste vpisali v  
šolo ali univerzo oziroma niste oddali drugih vlog 
prek spletnih strani ali aplikacij javne uprave ali 
ponudnikov javnih storitev?  

Drugo ................................................................ 5 

(možnih več odgovorov ali samo odgovor 1) 

DA, v zadnjih 3 mesecih ................ 1 

DA, pred več kot 1 letom ............... 3 

DA, od pred tremi meseci  
do enega leta ................................. 2 

Nikoli .............................................. 4 

pojdite na  
vpr. 17.1 

 16. KUPOVANJE      
 ALI NAROČANJE    
 BLAGA ALI STORITEV 
 PREK SPLETA    

(ZA OSEBE STAROSTI 
VEČ KOT 14 LET, KI 
SO V ZADNJIH 12 ME-
SECIH UPORABLJALE          
INTERNET)  

Ste kdaj naročali ali kupili blago ali storitve za 
zasebno uporabo na spletnih straneh ali preko 
aplikacije? 

 Upoštevajte tudi nakupe, opravljene z nepo-
srednim stikom zasebnika (Airbnb, Facebook 
itd.)  

FAKSIMIL



 

─ 15 ─ 

Pri kom ste v zadnjih 3 mesecih preko spleta  
naročili ali kupili blago za zasebno uporabo? 

(možnih več odgovorov ali samo odgovor 16) 

Oblačila, vključno s športnimi,  
obutev ali dodatki (npr. torbice, nakit itd.) ...... 01 

Športna oprema  
(oprema, dodatki, razen oblačil) ..................... 02 

Tiskane knjige, časopisi, revije                         
(razen izdelkov v digitalni obliki ...................... 06 

Otroške igrače ali izdelki za otroke                    
(npr. plenice, stekleničke za hranjenje,                
otroški vozičkii) ............................................... 03 

Izdelki za gospodinjstvo (npr. preproge,             
zavese, svetila itd.), pohištvo ali vrtnarski     
izdelki (npr. orodje, rastline itd.) ..................... 04 

Računalniki, tablice, mobilni telefoni,                 
pametni telefoni ali dodatna oprema               
(npr. usb kabli, ohišja itd.) .............................. 07 

Zdravila ali prehranska dopolnila                   
(npr. vitamini) ................................................. 09 

Dostava obrokov iz restavracij,                        
verige hitre prehrane, storitve cateringa                                   
(npr. Just Eat, Foodora, Glovo) ...................... 10 

Glasba na CD-jih, vinilkah itd. in/ali filmi ali    
televizijske serije na DVD-jih, Blu-ray itd.  ..... 05 

TV, stereo predvajalniki, fotografski aparati,  
videokamere, pametni zvočniki, virtualni        
pomočniki ali druga elektronska oprema            
in gospodinjski aparati                                    
(npr. pralni stroj, hladilnik) .............................. 08 

Dostava hrane ali pijače                                
(vključno s hrano za hišne ljubljenčke) .......... 11 

Kozmetični izdelki, izdelki  
za lepotno nego ali dobro počutje .................. 12 

Čistila za gospodinjstvo ali izdelki za osebno 
nego (npr. zobne ščetke, robčki, čistila itd.) ... 13 

Kolesa, motorna kolesa, avtomobili,  
druga vozila ali njihovi rezervni deli ............... 14 

Drugo blago .................................................... 15 

Nisem kupil/a ali naročil/a  
nobenega blaga ...................... 16 

pojdite na  
vpr. 16.5 

Katere od naslednjih plačljivih storitev ste v    
zadnjih 3 mesecih kupili ali naročili v zasebne 
namene prek spletnih mest ali aplikacij?  
(možnih več odgovorov ali samo odgovor 8) 

(po en odgovor za vsako vrstico) 

2 

4 

6 

NE DA 

8 

(Če je prek interneta naročil/a ali kupil/a blago ali 
storitve za zasebno uporabo v zadnjih 3 mesecih) 

DA .................................. 2 

NE ...................... 1 

Katere vrste blaga ali storitev za zasebno upora-
bo ste v zadnjih 3 mesecih naročili ali kupili 
preko spletnih strani ali aplikacij? 
(možnih več odgovorov ali samo odgovor 5) 

(Če je prek interneta naročil/a ali kupil/a blago ali 
storitve za zasebno uporabo v zadnjih 3 mesecih) 

Katere vrste blaga za zasebno uporabo ste v zad-
njih 3 mesecih naročili ali kupili prek spleta? 

 Upoštevajte tudi nakupe, opravljene pri podjetjih 
ali z neposrednim stikom z zasebnikom. Upošte-
vajte tudi rabljeno blago. 

(Če je prek interneta naročil/a ali kupil/a blago ali 
storitve za zasebno uporabo v zadnjih 3 mesecih) 

(Če je naročil/a ali kupil/a vsaj enega od izdelkov 
iz vprašanja 16.2, v nasprotnem primeru pojdite 
na vprašanje 16.5) 

Ali ste v zadnjih 3 mesecih naročili ali kupili    
blago neposredno pri zasebnikih preko spletnih 
strani ali aplikacij (npr. eBay, Facebook Market-
place, Subito)? 

(Če je naročil/a ali kupil/a vsaj enega od izdelkov 
iz vprašanja 16.2, v nasprotnem primeru pojdite 
na vprašanje 16.5) 

Ne poznam države prodajalca .............. 7 

Nacionalni prodajalec ........................... 1 

Prodajalec iz druge države v EU .......... 3 

Prodajalec z drugega dela sveta .......... 5 

Pretočno predvajanje ali prenos filmov ali serij... 2 

Pretočno predvajanje ali prenos glasbe ........... 1 

Spletno branje e-knjig, revij ali časopisov ....... 3 

Aplikacija za zdravje ali fitnes  
(razen brezplačnih) .......................................... 6 

Druge aplikacije, razen brezplačnih                
(npr. učenje jezikov, vremenska napoved,         
potovanja) ........................................................ 7 

Spletne igre ali prenos aplikacij                           
z igrami za pametni telefon,                              
tablico, računalnik ali konzolo .......................... 4 

Nobene od naštetih storitev ............................. 8 

Programska oprema za računalnik                    
ali druga programska oprema                   
(vključno s posodobitvami) ali prenos ............. 5 

Vstopnice za koncerte, kino,  
sejme in druge kulturne prireditve ................... 2 

Vstopnice za športne prireditve ....................... 1 

Naročnine na internet ali mobilno telefonijo .... 3 

Naročnine za dobavo električne energije,  
vode ali ogrevanja, odvoz odpadkov  
ali druge podobne storitve ............................... 4 

Nobenega od naštetega blaga in/ali storitev ... 5 

FAKSIMIL
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Kako pogosto uporabljate pametni telefon ali te-
lefon z možnostjo spletne povezave? 

Kako pogosto greste v svojem prostem času na 
kosilo ali večerjo ven, v gostilno, picerijo ali    
restavracijo ali pivnico itd.? 

Tehnične težave s spletno stranjo                    
(npr. preveč zapletena za uporabo,             
nejasna, nedelujoča) .................................... 01 

Težave pri zbiranju informacij o garanciji         
ali drugih zakonskih pravicah ....................... 02 

(Če je naročil/a ali kupil/a blago in/ali storitve za 
zasebno uporabo prek spleta v zadnjih 3 mesecih) 

Na katere od naslednjih težav ste naleteli v     
zadnjih 3 mesecih pri naročanju ali nakupu    
blaga in/ali storitev na spletnih straneh ali preko 
aplikacije?  
(možnih več odgovorov ali samo odgovor 10) 

Časi dobave daljši od navedenih .................. 03 

Končni stroški višji od navedenih                  
(npr. visoki stroški pošiljanja,                          
nepredvidene nakupne provizije itd.) ............ 04 

Okvarjeno, napačno, poškodovano blago             
ali storitve ..................................................... 05 
Goljufije (blago ali storitve niso bile dobav-   
ljene, zloraba podatkov kreditne kartice itd.) 06 

Težave pri obravnavanju pritožb, vračilu 
odškodnine ali nezadovoljivih odgovorih ...... 07 

Tuji prodajalec ne prodaja v Italiji ................. 08 

Drugo ............................................................ 09 

Nisem imel/a težav ....................................... 10 

1-2-krat  ............. 1 

3-5-krat  ......................... 2 

(Če je prek interneta naročil/a ali kupil/a blago ali 
storitve za zasebno uporabo v zadnjih 3 mesecih) 

Kolikokrat ste v zadnjih 3 mesecih naročili ali 
kupili blago in/ali storitve za zasebno uporabo 
prek spleta?  

6-10-krat  .................................. 3 

11-krat ali več  ..................................... 4 

Ali ste v zadnjih 3 mesecih kupili prevozne sto-
ritve preko spletnih strani ali aplikacij? 

(Če je prek interneta naročil/a ali kupil/a blago ali 
storitve za zasebno uporabo v zadnjih 3 mesecih) 

(po en odgovor za vsako vrstico) 

Z uporabo temu namenjenih spletnih 
strani ali aplikacij agencij za nakup  
vozovnic za mestni in medmestni  
avtobus, podzemno, vlak, letalo,  
taksi službo .......................................... 1 

Z neposrednim stikom s posameznikom 
prek posebnih spletnih mest                  
ali aplikacij (npr. BlaBlaCar) ................. 3 

2 

4 

NE DA 

Ali ste v zadnjih 3 mesecih kupili storitve vrtnar-
jenja, varuške, čiščenja ali druge podobne sto-
ritve za dom: 

(Če je prek interneta naročil/a ali kupil/a blago ali 
storitve za zasebno uporabo v zadnjih 3 mesecih) 

(po en odgovor za vsako vrstico) 

Z uporabo temu namenjenih  
spletnih strani ali aplikacij ..................... 1 

Z neposrednim stikom z zasebnikom 
preko strani družbenih omrežij,             
kot je Facebook Marketplace  .............. 3 

2 

4 

NE DA 

Ali ste v zadnjih 3 mesecih najeli nastanitev 
preko spletnih strani ali aplikacij? 

(Če je prek interneta naročil/a ali kupil/a blago ali 
storitve za zasebno uporabo v zadnjih 3 mesecih) 

(po en odgovor za vsako vrstico) 

Pri potovalni agenciji ali  
z neposrednim stikom  
s hotelsko strukturo .............................. 1 

Z neposrednim stikom zasebnika  
z uporabo temu namenjenih                   
spletnih  strani ali aplikacij                      
(npr. Airbnb, HomeAway) ..................... 3 

2 

4 

NE DA 

 18. KOSILO ALI VEČERJA 
 ZUNAJ DOMA  

(ZA OSEBE STAROSTI 
6 LET IN VEČ) 

Enkrat na teden ..................... 2 

Nekajkrat na leto ................................... 4 

Enkrat ali večkrat na mesec ......... 3 

Nikoli ............................................................. 5 

Nekajkrat na teden ........ 1 

 17. MOBILNI TELEFON (ZA OSEBE STAROSTI 
6 LET IN VEČ) 

Nekajkrat na teden .................... 2 

Nekajkrat na mesec (manj kot 4-krat) .. 4 

Enkrat na teden ............................. 3 

Nekajkrat na leto .................................... 5 

Vsak dan ............................... 1 

Nikoli .......................................................... 6 FAKSIMIL
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S 

Berete dnevne časopise vsaj enkrat tedensko? 

 19. BRANJE (ZA OSEBE STAROSTI  
6 LET IN VEČ) 

DA, en ali dva dni ....... 2 

DA, tri ali štiri dni ............... 3 

NE ...................... 1 

DA, pet ali šest dni .................... 4 

DA, vsak dan ..................................... 5 

Berete spletne časopise vsaj enkrat tedensko? 

DA, en ali dva dni ....... 2 

DA, tri ali štiri dni ............... 3 

NE ...................... 1 

DA, pet ali šest dni .................... 4 

DA, vsak dan ..................................... 5 

Ste v zadnjih 12 mesecih brali knjige (tiskana 
izdaja, e-knjige, knjige na spletu ali zvočne 
knjige)? 

 Upoštevajte samo knjige, ki jih niste prebrali  
zaradi šolskih ali poklicnih potreb. 

DA .................................. 2 

NE ...................... 1 pojdite na vprašanje 19.6 

(Če DA) 

Koliko knjig ste prebrali v zadnjih 12 mesecih? 
 Navedite samo knjige, ki jih niste prebrali zaradi 

šolskih ali poklicnih potreb. 

Št.  

Št. 

Mi lahko zaupate število knjig, ki ste jih prebrali v 
zadnjih 12 mesecih, za vsako od naslednjih oblik:  

 Navedite samo knjige, ki jih niste prebrali zaradi 
šolskih ali poklicnih potreb. 

Knjige v tiskani izdaji ....................... 00 

E-knjige ali knjige na spletu ............. 00 

Nobene 

Zvočne knjige .................................. 00 

(po en odgovor za vsako vrstico) 

DA .................................. 2 

NE ....................... 1 

Običajno berete kakšne periodične, netedenske 
časopise? 

Običajno berete kakšno tedensko revijo? 

DA, vsak teden ...................... 2 

DA, nekajkrat na mesec ............... 3 

NE .................................. 1 

DA, bolj poredko ................................... 4 

(Za vse osebe starosti 6 let in več) 

 20. VERA (ZA OSEBE STAROSTI 6 LET IN VEČ) 

Kako pogosto običajno hodite v cerkev ali na 
druga svetišča? 

POZOR! 
Tu se konča vprašalnik za  
mladostnike od 6 do 13 let. 
Ostali nadaljujte! 

Nekajkrat na teden ................. 2 

Nekajkrat na mesec  
(manj kot 4-krat) ................................... 4 

Enkrat na teden ........................... 3 

Nekajkrat na leto .........................................5 

Vsak dan .......................... 1 

Nikoli ................................................................ 6 

 21. ZADOVOLJSTVO V 
 PRETEKLEM LETU 

(ZA OSEBE STAROSTI  
14 LET IN VEČ) 

(po en odgovor za vsako vrstico) 

 Pomislite na zadnjih 12 mesecev, v kolikšni meri 
ste zadovoljni v zvezi z naslednjimi vidiki, ki za-
devajo vaše življenje? 

2 Finančna situacija .......... 1 

2 

3 

3 

4 

4 

Zelo  Dokaj Malo 

Zdravje ........................... 1 

Sploh 
ne 

2 Odnosi v družini ............. 1 

2 

3 

3 

4 

4 Odnosi s prijatelji ........... 1 

2 3 4 Prosti čas ....................... 1 

FAKSIMIL
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V zadnjih 12 mesecih:  

Ste v zadnjih 12 mesecih sodelovali na srečanjih: 

(Za zaposlene in gospodinje, v nasprotnem 
primeru pojdite na vprašanje 22.1)  

Ste včlanjeni v:  S 

S 

S 

 Pomislite na zadnjih 12 mesecev, v kolikšni meri 
ste zadovoljni s stanjem vašega okolja (zrak, vo-
da, hrup itd.) v področju, kjer živite? 

Dokaj .............................. 2 

Malo ........................................... 3 

Sploh ne ............................................... 4 

Ali je po vašem mnenju pokrajina v okolju, kjer 
živite, vidno uničena (razpadajoče stavbe, uniče-
no okolje, pokvarjen razgled)? 

DA .................................. 2 

NE ...................... 1 

 Pomislite na zadnjih 12 mesecev, v kolikšni meri 
ste zadovoljni s svojim delom?  

Dokaj .............................. 2 

Malo ........................................... 3 

Sploh ne ............................................... 4 

 22. SOCIALNA  
 VKLJUČENOST 

 Kako pogosto se pogovarjate o politiki? 

(ZA OSEBE STAROSTI 
14 LET IN VEČ) 

Nekajkrat na teden ..... 2 

Nekajkrat na mesec  
(manj kot štirikrat) .......................... 4 

Enkrat na teden ................. 3 

Nekajkrat na leto .................................. 5 

Vsak dan ............ 1 

Nikoli ............................................................. 6 

Strokovna ali poklicna združenja .......... 5 

(po en odgovor za vsako vrstico) 

Ekološka združenja,  
združenja za civilne pravice, za mir ...... 1 

Politične stranke ................................... 1 

Sindikalne organizacije (konfederacijski, 
avtonomni sindikati, sindikati vseh  
kategorij, sindikati upokojencev itd.) ..... 3 

Združenja ali društva  
prostovoljnega dela .............................. 5 

2 

4 

2 

Kulturna, rekreativna  
ali druga združenja 3 4 

6 

6 

NE DA  

(po en odgovor za vsako vrstico) 

Ekološkega združenja,  
združenja za civilne pravice, za mir ...... 1 

Političnih strank .................................... 1 

Sindikalne organizacije (konfederacijski, 
avtonomni sindikati, sindikati vseh  
kategorij, sindikati upokojencev itd.) ..... 3 

Združenja ali društva  
prostovoljnega dela .............................. 5 

2 

4 

2 

Kulturnih, rekreativnih  
ali drugih združenj 3 4 

6 

6 

NE DA  

Strokovnih ali poklicnih združenj .......... 5 

(po en odgovor za vsako vrstico) 

Darovali denar politični stranki  
(za podpis, včlanitev, podporo)............. 7 

Sodelovali na političnem zborovanju .... 1 

Sodelovali v sprevodu .......................... 3 

Poslušali politično debato ..................... 5 

2 

4 

8 

Dali denar združenju 1 

Brezplačno izvajali dejavnosti                
za združenja ali društva                       
prostovoljnega dela .............................. 3 

2 

4 

6 

NE DA  

Brezplačno izvajali dejavnosti  
za politično stranko ............................... 7 

Brezplačno izvajali dejavnosti                  
za združenje, ki se ne ukvarja                  
s prostovoljnim delom ........................... 5 

8 

Brezplačno izvajali dejavnosti  
za sindikat 1 2 

6 

Zelo .................... 1 

Zelo .................... 1 
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(Če se nikoli ne seznanjate s politiko,  
v nasprotnem primeru pojdite na vprašanje 23.1) 

Se Vam je v zadnjih 12 mesecih zgodilo, da ste 
uporabili matični urad (občinski, okrožni, ma-
tični) za potrdila, dokumente, overitve in druge 
zadeve? 

DA .................................. 2 

NE ....................... 1 pojdite na vpr. 23.4 

(Če se seznanjate z dogajanjem v politiki,               
v nasprotnem primeru pojdite na vprašanje 22.10) 

 Na kakšen način se seznanjate o dejstvih v     
italijanski politiki? Prek: 
(možnih je več odgovorov) 

Se o dogajanju v politiki seznanjate tudi prek 
spleta?  

DA .................................. 2 

NE ...................... 1 pojdite na vpr. 23.1 

 Kako pogosto se seznanjate z dogajanjem v    
italijanski politiki? 

pojdite na 
vpr. 22.10 

Ste v zadnjih 12 mesecih sodelovali na srečanjih 
in pobudah (kulturnih, športnih, rekreacijskih, 
duhovnih), ki so jih izvajale ali promovirale     
župnije, kongregacije ali versko ali duhovno 
usmerjene skupine?  

DA .................................. 2 

NE ...................... 1 

S 

Na kakšen način se o politiki seznanjate prek 
spleta? 
(možnih je več odgovorov) 

Na straneh političnih strank .......................... 4 

Berem spletne časopise in novice ................ 1 

Berem spletne revije ..................................... 2 

Poslušam radio ali gledam televizijo           
prek spleta .................................................... 3 

Na družbenih omrežjih                                  
(npr. Facebook, Twitter, Instagram, itd.) 5 

Drugo ............................................................ 7 

(Če DA) 

  

Prek blogov, novičarskih skupin                         
ali spletnih forumov ....................................... 6 

Kateri so prevladujoči razlogi, da se nikoli ne 
seznanjate s političnimi vprašanji? 
(možnih je več odgovorov) 

Ne zaupam italijanski politiki ....................... 4 

Me ne zanima .............................................. 1 

Nimam časa ................................................. 2 

Ta tema je preveč zapletena ....................... 3 

Drugo ........................................................... 5 
  

Koliko časa običajno čakate, da pridete na vrsto? 

Od 11 do 20 minut ................. 2 

Od 31 do 45 minut ................................ 4 

Od 21 do 30 minut ........................ 3 

Več kot 45 minut ........................................... 5 

Do 10 minut ................... 1 

(Če DA) 

 23. OBČINSKI IN 
 OKROŽNI MATIČNI  
 URADI 

(ZA OSEBE STAROSTI 
14 LET IN VEČ) 

Nekajkrat na mesec  
(manj kot štirikrat) ............... 4 

Enkrat na teden ............ 3 

Nekajkrat na leto ................... 5 

Nikoli .......................................... 6 

Nekajkrat na teden ... 2 

Vsak dan .............. 1 

Radia .......................................................... 01 

Televizije .................................................... 02 

Dnevnih časopisov ..................................... 03 

Tedenskih časopisov .................................. 04 

Drugih revij, ki niso tedenske ..................... 05 

Prijateljev .................................................... 06 

Sorodnikov ................................................. 07 

Znancev ..................................................... 08 

Sodelavcev ................................................. 09 

Srečanj ali sestankov  
pri političnih organizacijah .......................... 10 

Drugo.......................................................... 12 
  

Srečanj ali sestankov  
pri sindikalnih organizacijah ....................... 11 
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Če bi čas uradnih ur lahko spremenili, kakšnega 
bi želeli? 
(samo en odgovor) 

POZOR! 
Mladostniki starosti od 14 do 17 
let preskočijo na vprašanje 25.1. 
Ostali nadaljujte! 

Kakšen se Vam zdi urnik? 

 Kako bi na splošno ocenili prejeto storitev? 
Ocenite z oceno od 0 do 10 (0 je najslabša ocena, 
10 najboljša): 

ocena  

Dovolj priročen ...................... 2 

Povsem nepriročen .............................. 4 

Malo priročen ................................ 3 

Ne vem ......................................................... 5 

Zelo priročen .................. 1 

(Za vse osebe starosti 14 let in več) 

Urnik je v redu takšen, kot je ........................ 1 

Kontinuiran odpiralni čas do 16-17.  
ure na določene dneve v tednu .................... 2 

Deljen odpiralni čas (zjutraj in zvečer)  
od ponedeljka do petka ................................ 3 

Daljši odpiralni čas (npr. 8-20) 
v nekaterih stalnih obdobjih  
(npr. enkrat tedensko) .................................. 4 

Vseeno mi je ................................................ 6 

Ne vem ......................................................... 7 

Drugačen urnik ............................................. 5 

Koliko krat ste to možnost uporabili v zadnjih 12 
mesecih?  

(Če DA) 

Št.  

24. POTRDILA
IN POENOSTAVITVE

(ZA OSEBE STAROSTI 
18 LET IN VEČ) 

Ste seznanjeni z možnostjo osebne izjave, se 
pravi, da namesto potrdila (npr. družinski status, 

izjavo , ki je običajno potrebna v javnih uradih?

DA .................................. 2 

NE ....................... 1 pojdite na vpr. 25.1 

DA .................................. 2 

NE ....................... 1 

Koliko časa običajno čakate, da pridete na vrsto? 

Od 11 do 20 minut ................. 2 

Od 31 do 45 minut ................................ 4 

Od 21 do 30 minut ........................ 3 

Več kot 45 minut ........................................... 5 

Do 10 minut ................... 1 

Ste v zadnjih 12 mesecih obiskali ASL zaradi 
naročanja na pregled ali na analize ali zaradi 
administrativnih zadev? 

pojdite na vpr. 25.4 

(Če DA) 

25. ASL: KRAJEVNO ZDRAVSTVENO
PODJETJE (EX USL)

FAKSIMIL



─ 21 ─ 

(Za vse osebe starosti 14 let in več) 

Kakšen se Vam zdi urnik? 

DA .................................. 2 

NE ...................... 1 pojdite na vpr. 26.5 

(samo en odgovor) 

 Kako bi na splošno ocenili prejeto storitev? 
Ocenite z oceno od 0 do 10 (0 je najslabša ocena, 
10 najboljša): 

ocena  

Dovolj priročen ...................... 2 

Povsem nepriročen .............................. 4 

Malo priročen ................................ 3 

Ne vem ......................................................... 5 

Zelo priročen .................. 1 

(Za vse osebe starosti 14 let in več) 

Če bi čas uradnih ur lahko spremenili, kakšnega 
bi želeli? 

Urnik je v redu takšen, kot je ........................ 1 

Kontinuiran odpiralni čas do 16-17.  
ure na določene dneve v tednu .................... 2 

Deljen odpiralni čas (zjutraj in zvečer)  
od ponedeljka do petka ................................ 3 

Daljši odpiralni čas (npr. 8-20) 
v nekaterih stalnih obdobjih  
(npr. enkrat tedensko) .................................. 4 

Vseeno mi je ................................................ 6 

Ne vem ......................................................... 7 

Drugačen urnik ............................................. 5 

26. POŠTNE STORITVE (ZA OSEBE STAROSTI 
14 LET IN VEČ) 

Ste v zadnjih 12 mesecih obiskali poštni urad? 

Kakšen se Vam zdi urnik? 

Dovolj priročen ....................... 2 

Povsem nepriročen ............................... 4 

Malo priročen ................................ 3 

Ne vem ......................................................... 5 

Zelo priročen .................. 1 

 Kako bi na splošno ocenili prejeto storitev? 
Ocenite z oceno od 0 do 10 (0 je najslabša ocena, 
10 najboljša): 

ocena  

(Za storitve, opravljene vsaj nekajkrat  
v zadnjih 12 mesecih) 

(po en odgovor za vsako vrstico) 

Pošiljanje pripo-
ročenih pisem ........ 1 2 3 4 5 

Dvig pokojnine ....... 1 2 3 4 

2 Pošiljanje nakazil ... 1 3 4 5 

2 3 4 
Vplačila na  
tekoči račun ........... 1 5 

5 

Do 10 
minut 

Od 11 
do 20 
minut 

Od 21 
do 30 
minut 

Od 31 
do 45 
minut 

Več 
kot 45 
minut 

Dvig paketa ali  
priporočenega  
pisma ..................... 1 2 3 4 5 

(Če DA) 

Kako pogosto običajno obiščete poštni urad, da 
opravite naslednje zadeve? 
(po en odgovor za vsako vrstico) 

2 
Pošiljanje  
priporočenih pisem ........ 1 

2 

3 

3 

4 

4 

Enkrat ali 
večkrat 

na mesec 

Enkrat ali 
večkrat 

na vsaka 
2 meseca  

Nekajkrat 
na leto 

Pošiljanje nakazil ........... 1 

Nikoli 

2 
Vplačila  
na tekoči račun .............. 1 3 4 

2 3 4 Dvig pokojnine ............... 1 

2 3 4 
Dvig paketa ali  
priporočenega pisma ..... 1 
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Če bi čas uradnih ur lahko spremenili, kakšnega 
bi želeli? 
(samo en odgovor) 

(Če DA) 

Koliko časa običajno čakate, da pridete na vrsto? 

(samo en odgovor) 

(Za vse osebe starosti 14 let in več) 

Imate kartico za bankomat? 

DA .................................. 2 

NE ...................... 1 

Imate kreditno kartico? 

DA .................................. 2 

NE ....................... 1 

Od 11 do 20 minut ................. 2 

Od 31 do 45 minut ................................ 4 

Od 21 do 30 minut ......................... 3 

Do 10 minut .................... 1 

Več kot 45 minut .......................................... 5 

 27. BANKA (ZA OSEBE STAROSTI 14 LET IN VEČ) 

Ste v zadnjih 12 mesecih potrebovali banko za 
postopke na okencu, kot so pologi, plačilni     
nalogi, dvigi (razen bankomata), itd.? 

DA .................................. 2 

NE ...................... 1 pojdite na vpr. 27.3 

Urnik je v redu takšen, kot je ............................ 1 

Kontinuiran odpiralni čas do 16-17.  
ure na določene dneve v tednu ........................ 2 

Deljen odpiralni čas (zjutraj in zvečer)  
od ponedeljka do petka .................................... 3 

Daljši odpiralni čas (npr. 8-20)  
v nekaterih stalnih obdobjih  
(npr. enkrat tedensko) ...................................... 4 

Vseeno mi je .................................................... 6 

Ne vem ............................................................. 7 

Drugačen urnik ................................................. 5 

Št.  

 28. PREVOZI 
(ZA OSEBE STAROSTI 
14 LET IN VEČ) 

 Uporabljate avtobus, trolejbus, tramvaj v Vaši 
občini? 

Nekajkrat na teden ... 2 

Nekajkrat na leto ................ 4 

Nekajkrat na mesec  
(manj kot štirikrat) .......... 3 

Nikoli ...................................... 5 

Vsak dan ............... 1 

Ni te storitve ............................... 6 

pojdite na 
vpr. 28.4 

(po en odgovor za vsako vrstico) 

2 

Možnost pove-
zave azličnih  
območij zno-   
traj občine ...... 1 3 4 

 Kako ocenjujete naslednje vidike o avtobusih, 
trolejbusih, tramvajih v vaši občini? 

(Če uporabljate avtobus, trolejbus, tramvaj 
nekajkrat na leto ali pogosteje) 

2 3 4 
Udobnost  
urnika ............. 1 

2 3 4 
Cena  
vozovnice ....... 1 

2 
Pogostnost  
voženj ............ 1 

2 

3 

3 

4 

4 Točnost .......... 1 

2 

Možnost  
najti prosti  
sedež ............. 1 

2 

3 

3 

4 

4 
Hitrost  
vožnje ............ 1 

2 3 4 
Čistoča  
vozil ................ 1 

2 3 4 

Udobnost  
čakanja na  
postajališčih ... 1 

Zelo  Precej  Precej  
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(po en odgovor za vsako vrstico) 

 Kako ocenjujete naslednje vidike v zvezi z želez-
niškimi storitvami? 

(Če vlak uporabljate nekajkrat na leto  
ali pogosteje) 

2 
Pogostnost  
voženj ............ 1 

2 

3 

3 

4 

4 Točnost .......... 1 

2 

Možnost  
najti prosti  
sedež ............. 1 

2 

3 

3 

4 

4 
Hitrost  
vožnje ............ 1 

2 3 4 
Čistoča  
vozil ................ 1 

2 3 4 

Udobnost  
čakanja na  
postajališčih ... 1 

2 

Možnost  
povezave  
z drugimi  
občinami ........ 1 

2 

3 

3 

4 

4 
Udobnost  
urnika ............. 1 

2 3 4 
Cena  
vozovnice ....... 1 

Zelo  Precej  Precej  

2 3 4 

Informacije o  
storitvah (urniki, 
destinacije,  
točke za  
okrepčitev) ..... 1 

Uporabljate vlak? 

(Za vse osebe starosti 14 let in več) 

Nekajkrat na teden ... 2 

Nekajkrat na leto ................ 4 

Nekajkrat na mesec  
(manj kot štirikrat) .......... 3 

Nikoli ...................................... 5 

Vsak dan ............... 1 

pojdite na 
vpr. 28.10 

ocena  

 Kako na splošno ocenjujete storitve avtobusov, 
ki povezujejo različne občine? 

 Ocenite z oceno od 0 do 10 (0 je najslabša ocena, 
10 najboljša): 

(po en odgovor za vsako vrstico) 

 Kako ocenjujete naslednje vidike avtobusnih  
storitev, ki povezujejo različne občine? 

(Če avtobus uporabljate nekajkrat na leto 
ali pogosteje) 

2 3 4 

Informacije  
o urnikih  
in storitvah ..... 1 

2 
Pogostnost  
voženj ............ 1 

2 

3 

3 

4 

4 Točnost ......... 1 

2 

Možnost  
najti prosti  
sedež ............. 1 

2 

3 

3 

4 

4 
Hitrost  
vožnje ............ 1 

2 3 4 
Čistoča  
vozil ............... 1 

2 3 4 

Udobnost  
čakanja na  
postajališčih ... 1 

2 

Možnost  
povezave  
z drugimi  
občinami ........ 1 

2 

3 

3 

4 

4 
Udobnost  
urnika ............ 1 

2 3 4 
Cena  
vozovnice ...... 1 

Zelo  Precej  Precej  

Uporabljate avtobus, ki povezuje različne občine? 

(Za vse osebe starosti 14 let in več) 

pojdite na 
vpr. 28.7 

Nekajkrat na teden ... 2 

Nekajkrat na leto ............... 4 

Nekajkrat na mesec  
(manj kot štirikrat) ........... 3 

Nikoli...................................... 5 

Vsak dan ...............1 

 Kako na splošno ocenjujete storitve avtobusov, 
trolejbusov, tramvajev v Vaši občini? 

 Ocenite z oceno od 0 do 10 (0 je najslabša ocena, 
10 najboljša): 

ocena  
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(največ 5 odgovorov) 

(Za vse osebe starosti 18 let in več,     
ostali gredo na vprašanje 29.1)  

Ali ste v zadnjih 12 mesecih uporabili storitev 
bike sharing-a oziroma javno storitev, ki omo-
goča uporabo koles s strani članov/naročnikov 
na različnih točkah odvzema/vračanja? 

DA ................................. 2 

NE ..................... 1 

 Kako na splošno ocenjujete železniške storitve? 
Ocenite z oceno od 0 do 10 (0 je najslabša ocena, 
10 najboljša): 

Uporabljate avtomobil kot voznik: 

ocena  

 Ali ste v zadnjih 12 mesecih uporabili storitev 
car sharing-a oziroma javno storitev, ki omo-
goča uporabo avtomobilov s strani članov/
naročnikov na različnih točkah odvzema/
vračanja? 
(možnih je več odgovorov) 

DA, kot voznik ............... 2 

NE ..................... 1 

DA, kot sopotnik ....................... 3 

Uporabljate moped ali motocikel kot voznik: 

Nekajkrat na teden ..................... 2 

Nekajkrat na leto ....................................... 4 

Nekajkrat na mesec  
(manj kot štirikrat) ................................ 3 

Vsak dan .............................. 1 

Nikoli ................................................................ 5 

Nekajkrat na teden ..................... 2 

Nekajkrat na leto ....................................... 4 

Nekajkrat na mesec  
(manj kot štirikrat) ................................ 3 

Vsak dan ............................... 1 

Nikoli ............................................................... 5 

 Kateri od naslednjih okoljskih problemov Vas 
najbolj skrbijo? 

29. OKOLJE (ZA OSEBE STAROSTI 
14 LET IN VEČ) 

Povečan učinek tople grede,  
ozonska luknja ............................................... 01 

Izumrtje nekaterih rastlinskih  
in živalskih vrst .............................................. 02 

Podnebne spremembe 
(dvig temperature,  
spremembe v režimu padavin) ...................... 03 

Proizvodnja in odstranjevanje odpadkov ....... 04 

Onesnaženost zraka ...................................... 06 

Onesnaženost tal  
(na primer zaradi uporabljenih pesticidov) .... 07 

Zvočno onesnaževanje (hrup) ....................... 05 

Onesnaženost rek, morja, jezer, podtalnice .. 08 

Hidrogeološko propadanje (erozija)  
(poplave, snežni in zemeljski plazovi) ........... 09 

Katastrofalni pojavi, ki jih povzroči človek 
(industrijske nesreče, iztekanje nafte,  
olja in drugih strupenih  
ali radioaktivnih snovi itd.) ............................. 10 

Uničevanje gozdov ........................................ 11 

Uničevanje krajine  
zaradi prekomerne gradnje............................ 13 

Izčrpavanje zemeljskih naravnih virov  
(voda, rude, nafta itd.) ................................... 14 

Elektromagnetno onesnaževanje 
(zaradi radijskih, televizijskih  
in telefonskih oddajnikov,  
visokonapetostnih daljnovodov) .................... 12 

Drugo ............................................................. 15 
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30. VARNOST
DRŽAVLJANOV

(ZA OSEBE STAROSTI 
14 LET IN VEČ) 

 Ali se počutite varno med hojo po cesti v okolju, 
kjer stanujete, ko je tema in ste sami? 

Dokaj varno ........................... 2 

Niti najmanj varno .............................. 4 

Ne preveč varno .......................... 3 

Nikoli ne grem ven sam/a ......................... 5 

Zelo varno ...................... 1 

Nikoli ne grem ven ........................................... 6 

 V okolišu, kjer stanujete, kako pogosto lahko 
vidite: 

Osebe, ki se drogirajo ....... 1 2 

Včasih 

3 

Redko 

4 

Nikoli Pogosto 

Osebe,  
ki prodajajo mamila ........... 1 

Prostitutke,  
ki iščejo stranke ................ 1 

Dejanja vandalizma zoper  
javno premoženje  
(polomljene kabine,  
zažgani smetnjaki itd.) ...... 1 

Klateže, brezdomce  
(nomade) .......................... 1 

(po en odgovor za vsako vrstico) 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

 Kako pogosto ravnate na enega od naslednjih 
načinov?  

Včasih Redko Nikoli Običajno 

(po en odgovor za vsako vrstico) 

Kupujem lokalna živila       
in izdelke (ničelna razdalja) . 1 

Mečem papirčke na tla ........ 1 

Pazim, da ne porabim 
preveč vode ......................... 1 

Pazim, da ne porabim 
preveč elektrike 
(npr. z ugašanjem luči ob   
odhodu iz sobe, uporabo  
gospodinjskih aparatov v 
varčnem nočnem času itd.) . 1 

Zaparkiram  
druge avtomobile ................. 1 

Pred nakupom  
preberem sestavine  
na deklaracijah  
živilskih izdelkov .................. 1 

Kupujem biološko 
pridelana živila in izdelke .... 1 

Pazim, da med vožnjo 
ne povzročam hrupa  
(npr. hupanje, nepotrebno 
pospeševanje)  .................... 1 

Uporabljam alternativna 
prevozna sredstva ali 
druga zasebna motorna  
vozila (npr. kolo, javni  
prevoz, pešačenje itd.) ........ 1 

Uporabljam izdelke za  
enkratno uporabo (plastične 
vrečke, papirnate prtičke,  
plastične krožnike itd.) ......... 1 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 

31. ZADOVOLJSTVO
IN ZAUPANJE

(ZA OSEBE STAROSTI 
14 LET IN VEČ) 

 V kakšni meri ste trenutno na splošno zadovoljni 
s svojim življenjem? 
Ocenite s točkovanjem od 0 do 10 (0 pomeni 
povsem nezadovoljen, 10 zelo zadovoljen): 

10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

 Menite, da se bo v naslednjih 5 letih Vaše osebno 
stanje: 

Ostalo bo enako .................... 2 

Poslabšalo  ....................................... 3 

Izboljšalo  .................... 1 

Ne vem ......................................................... 4 

 Ali na splošno menite, da lahko zaupate veliki 
večini ljudi ali da je treba biti zelo previden? 

Večina ljudi je vredna zaupanja ........ 1 

Treba je biti zelo previden ............................ 2 

00 
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 S točkovanjem od 0 do 10 ocenite, v kolikšni 
meri vi osebno zaupate naslednjim institucijam?  
(0 pomeni, da sploh ne zaupate, 10 da povsem 
zaupate) 

Predsedniku 
Republike .......  

Italijanskemu 
parlamentu .....  

Evropskemu 
parlamentu .....  

Italijanski  
vladi ................  

Deželni vladi ...  

Občinski  
vladi ................  

Političnim 
strankam .........  

Pravosodnemu 
sistemu ...........  

Službam  
javnega  
reda/policiji .....  

Gasilcem ........  

Bankam ..........  

 Predstavljajte si, da ste izgubili denarnico z 
denarjem in dokumenti ter da jo nekdo najde. 
Po Vašem mnenju, koliko je možnosti, da Vam 
bodo denarnico vrnili z denarjem, če jo najde: 
(po en odgovor za vsako vrstico) 

2 Sosed ........................ 1 

2 

3 

3 

4 

4 
Pripadnik  
služb javnega reda .... 1 

Zelo  
verjetno 

Dokaj  
verjetno 

Malo  
verjetno 

Sploh ni 
verjetno 

2 3 4 Popolni neznanec ...... 1 

(po en odgovor za vsako vrstico) 

 S točkovanjem od 0 do 10 ocenite, v kolikšni 
meri vi osebno zaupate naslednjim poklicnim 
profilom.  
(0 pomeni, da sploh ne zaupate, 10, da popolno-
ma zaupate)  

Zdravniki     
Nacionalne  
javne zdravst-
vene službe ....  

Drugo osebje 
Nacionalne  
javne zdravst-
vene službe  ...  

Znanstveniki ...  

10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

00 

00 

00 

(po en odgovor za vsako vrstico) 

10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

 Kako pomembno vam je, da v Italiji:  

Moški in ženske imajo       
enake pravice in lahko       
dostopajo do vseh delovnih 
mest z enako plačo,        
če opravljajo enako delo ..... 1 

Organizacije,     
ki se zavzemajo      
za državljanske, socialne      
in človekove pravice,      
delujejo svobodno  .............. 1 

Opozicijske stranke       
lahko delujejo svobodno ..... 1 

Vsak lahko svobodno      
izraža svoje misli  ............... 1 

Sodni sistem je pravičen .... 1 

Vsi ljudje imajo enake       
pravice ne glede na spolno 
usmerjenost ........................ 1 

Imajo vsi ljudje enake       
pravice ne glede na državo 
porekla, barvo kože        
in etnično pripadnost .......... 1 

Vsak lahko svobodno      
izpoveduje svojo vero ......... 1 

Časopisi in množični        
mediji lahko brez cenzure  
izražajo različna stališča ..... 1 

Redno potekajo svobodne 
volitve ................................. 1 

2 

Precej 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

Malo 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

Sploh 
ne 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Zelo 

(po en odgovor za vsako vrstico) 

FAKSIMIL



─ 27 ─ 

(Če ste na vprašanje 2 odgovorili s številkami 4, 5 ali 6) 

mm hh 

Ne vem ....................... 9 

REZERVIRANO ZA ANKETARJA – SAMOSTOJNO IZPOLNJEN VPRAŠALNIK 
izpolniti neposredno po prevzemu obrazca 

1. Je bil vprašalnik izpolnjen med samim obiskom, med katerim je bilo opravljeno anketiranje?

DA ......................................... 2 

NE .............................. 1 

2. Kateri od sledečega se je zgodilo?

Vprašalnik je izpolnil anketar z anketiranjem osebe, na katero se nanaša vprašalnik .............................. 1 

Vprašalnik je izpolnil anketar z anketiranjem drugih oseb, ki živijo v gospodinjstvu ................................. 2 

Vprašalnik je izpolnil anketar z anketiranjem oseb, ki ne živijo v gospodinjstvu ....................................... 3 

Vprašalnik so izpolnile druge osebe, ki živijo v gospodinjstvu ................................................................... 5 

Vprašalnik ni bil izpolnjen zaradi zavrnitve dotične osebe ali osebe PROXY ............................................ 7 

Vprašalnik ni bil izpolnjen zaradi odsotnosti dotične osebe ....................................................................... 8 

Vprašalnik je izpolnila neposredno oseba, na katero se nanaša vprašalnik ............................................. 4 

Vprašalnik so izpolnile druge osebe, ki ne živijo v gospodinjstvu .............................................................. 6 

3. Vprašalnik je bil izpolnjen:

Z nekaj težavami ..........................................2 

Z veliko težavami .................................................... 3 

Brez težav ........................................ 1 

4. Za samostojno izpolnitev vprašalnika je bilo skupaj potrebno:

(Če ste na vprašanje 2 odgovorili s številkami 1, 2, 3, 4, 5 ali 6) 

Od 15 minut do manj kot 30 minut .... 2 

Od 30 minut do manj kot 45 minut ............... 3 

Manj kot 15 minut ................. 1 

Več kot 45 minut ..................................................... 4 

 4.1  Mi lahko poveste vsaj približno, kateremu času trajanja se najbolj približa izpolnjevanje? 

(Če NE VEM) 

PODPIS ANKETARJA 

(ČITLJIV PRIIMEK IN IME) 
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Istat vsako leto opravlja raziskavo z namenom, da se seznani s težavami vsakdanjega življenja, s stopnjo zadovoljstva z glavni-
mi javnimi storitvami: čakalne vrste, urniki storitev, gneča na javnih prevoznih sredstvih, Pomembno je, da o teh vidikih državljani 
neposredno podajajo informacije, da jih bo mogoče uporabiti tudi za izboljšanje storitev in kakovosti življenja. Vzorec vsebuje 
približno 25.000 družin, ki so bile naključno izbrane iz seznama imen oseb, ki so sodelovale v Stalnem popisu prebivalstva in gospo-
dinjstev za leto 2022. Raziskava je vključena v Nacionalni statistični program 2020-2022 (koda IST-00204), odobren z O.P.R. z dne 
9. marca 2022.

OBDELAVA PODATKOV  

Podatke, ki jih Istat obdeluje za namene raziskave Vidiki vsakdanjega življenja, varujejo predpisi o zaupnosti statističnih podat-
kov (9. člen zakonske uredbe št. 322/1989) in zakon o varovanju osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679, zakonska uredba št. 
196/2003).  

Informacije o obdelavi osebnih podatkov, posredovanih v skladu s 13. členom Uredbe (EU) 2016/679 (v nadaljevanju: 
Uredba):  

 Nosilec obdelave osebnih podatkov: nosilec obdelave osebnih podatkov je Istat - Državni statistični urad, Via Cesare Bal-
bo, 16 - 00184 Rim, ki je za dejavnosti zbiranja in obdelave podatkov imenoval Direktorja centralne uprave za zbiranje podatkov
ter Direktorja centralne uprave za demografske statistike in popis prebivalstva (2.(m) člen zakonske uredbe št. 196/2003).

 Odgovorna oseba za varstvo podatkov: odgovorna oseba za varstvo podatkov pri Istat-u je dosegljiva na naslednjih naslovih:
Istat – Odgovorna oseba za varstvo podatkov, Via Cesare Balbo, 16 - 00184 Rim; e-pošta: responsabileprotezionedati@istat.it.

 Namen obdelave podatkov: podatki se zbirajo in obdelujejo za pripravo statistik o navadah prebivalcev in težavah, s
katerimi se soočajo vsakodnevno.

 Pravna podlaga: Istat obdeluje podatke s ciljem priprave uradne statistike, kar pomeni, da je zadolžen za izvajanje nalo-
ge v javnem interesu (2. odst. 1. člena in 15. člen zakonske uredbe št. 322/1989); raziskava je vključena v Nacionalni statistični
program 2020-2022 (koda IST-00204), odobren z O.P.R. z dne 9. marca 2022. Besedilo Nacionalnega statističnega programa, ki
je v veljavi, si lahko ogledate na spletni strani Istat-a na naslovu: https://www.istat.it/it/organizzazione-e-attività/organizzazione/
normativa.

 Vir podatkov: poleg podatkov, zbranih z vprašalnikom, bodo obdelani osebni podatki, ki se nanašajo na socio-
demografske značilnosti oseb in družin, ki izvirajo iz statističnega dela “Integrirani sistem stalnega popisa prebivalstva in social-
nih raziskav, raziskava po seznamu” (IST-02494) in podatki, ki izhajajo iz “Raziskave občinskih anagrafskih seznamov” (IST-
02492). Za dejavnosti popravljanja in pregleda podatkov, zbranih z vprašalnikom, bo mogoče uporabljati psevdonimizirane po-
datke  iz “Osnovnega statističnega registra oseb gospodinjstev in bivanjskih skupnosti ” (IST-02721).

 Odgovorni za obdelavo podatkov: seznam subjektov, imenovanih za odgovorne za obdelavo skladno z 28. členom Ured-
be, in obdelav, za katere so le-ti zadolženi, je na voljo na spletni strani https://www.istat.it/it/informazioni-e-servizi/per-i-
rispondenti/elenco-soggetti-esterni-trattamento-dati.

 Diseminacija podatkov: Istat bo objavil podatke izključno v zbirni obliki, tako da ne bo mogoče odkriti oseb, ki so jih
posredovale ali na katere se nanašajo, s čimer se zagotovi kar najvišja stopnja zaupnosti za vse udeležene.

 Sporočanje podatkov: Istat lahko izključno za statistične namene posreduje podatke drugim organom v sklopu nacio-
nalnega statističnega sistema (točka b), 1. odst. 6. člena zakonske uredbe št. 322/1989) in Evropski komisiji (EUROSTAT) (člena
7 in 8 Uredbe EU 2019/1700, ki spremeni Uredbo (ES) št. 808/2004); prav tako lahko Istat te podatke posreduje za namene
znanstvenih raziskav, pod pogoji in na načine, ki jih opredeljujta 5.(c) člen zakonske uredbe št. 33/2013 in Uredba Komisije (EU)
št. 557/2013, z omejitvijo na podatke, ki se nanašajo na evropsko raziskavo “Community Statistics on Information Society".

 Hramba podatkov: za namene te raziskave bodo podatki shranjeni v osebni obliki za obdobje 120 mesecev.

 Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, in pravica do pritožbe: Istat v mejah, opredeljenih z Ured-
bo, jamči za uveljavljanje pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki (15. člen in naslednji), z izjemo pravice do
ugovora obdelavi (6. odst. 21. člena) in pravice do prenosljivosti podatkov (3. odst. 20. člena). Uveljavljanje pravice do popravka
je zagotovljeno na način, predviden s 6.(b) členom zakonske uredbe št. 322/1989 in 11. členom "Deontoloških pravil obdelave
podatkov v statistične namene in v namene znanstvenih raziskav v okviru nacionalnega statističnega sistema" (priloga A.4 k
zakonski uredbi št. 196/2003). Za uveljavljanje omenjenih pravic se lahko obrnete na odgovorno osebo Istat-a za varstvo podat-
kov na zgoraj navedenih naslovih. Zainteresirana oseba ima poleg tega pravico do pritožbe pri pooblaščencu za varstvo
osebnih podatkov ali do vložitve pravnih zahtevkov (77. in 79. člen Uredbe).

OBVEZNOST ODGOVARJANJA 

 Posredovanje podatkov, ki jih zahteva Istat, je obvezno v skladu s 7. členom zakonske uredbe št. 322/1989 in O.P.R. z dne 9. 
marca 2022 o potrditvi Nacionalnega statističnega programa 2020-2022 in z njim povezanega seznama raziskav, za katere velja 
obveznost odgovarjanja fizičnih oseb; v primeru opustitve odgovarjanja ni predvidenih sankcij.  

 Veljavni seznam raziskav z obveznostjo odgovarjanja fizičnih oseb si lahko ogledate na spletni strani Istat-a, na naslovu: https://
www.istat.it/it/organizzazione-e-attività/organizzazione/normativa. 

Obveznost odgovarjanja se v nobenem primeru ne nanaša na vprašanja občutljive narave (posebne vrste osebnih podatkov - 9. 
člen Uredbe), v zvezi s katerimi se lahko posamezniki samostojno odločijo, ali bodo nanje odgovorili ali ne. Za vprašanja občutlji-
ve narave štejejo vprašanja v razdelkih 7, 8, 9, 10, 11 in 13 vprašalnika ISTAT/IMF-7/A.23, razdelki 7 in 20 in vprašanja 22.2, 
22.3, 22.4 in 22.5 vprašalnika ISTAT/IMF-7/B.23 (vprašalnik za samoizpolnjevanje zelene barve), ki jih je lahko prepoznati, saj so 
označeni s črko »S«, obkroženo z rdečo barvo v papirnatem vprašalniku. Anketar je dolžan na ta vprašanja opozoriti 
med anketiranjem; navedena so tudi v okencu z informacijami na koncu obrazca.  
Za mladostnike, mlajše od 14 let, ni obvezno izpolniti osebni vprašalnik. Odločitev o podajanju odgovorov pa je vsekakor prepu-
ščena enemu od staršev.  
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