
 

 
 

KARTICE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1  
1. Soprog/a 
2. Partner/ka 
3. Otrok 
4. Otrok zakonca 
5. Starš 
6. Tast/tašča 
7. Brat/sestra 
8. Vnuk/inja 
9. Drugi sorodnik (navedi) 
10. Drugi (navedi) 
11. Bivši/bivša soprog/a oz. partner/ka 



2  
1. Se ni šolal/a 
2. Brez šolske izobrazbe (0 do največ 5 razredov osnovne 
šole) 
3. Nepopolna osnovnošolska izobrazba (nedokončana OŠ 
z več kot 6 razredi) 
4. Osnovnošolska izobrazba (ima spričevalo o končani 
OŠ) 
5. Nižja ali srednja poklicna izobrazba (2-3 letni poklicni 
program) 
8. Srednja strokovna izobrazba (srednja tehniška šola, 
trajanje 4 leta) 
9. Srednja splošna izobrazba (gimnazija, matura) 
95. Se še izobražuje 
97. Drugo 



3  
1. Brez višje, visoke oz. poklicne izobrazbe 
2. Certifikat o NPK (Nacionalna poklicna kvalifikacija) 
3. Maturitetni tečaj 
4. Višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba 
(predhodna višja šola, 2 leti + diploma) 
5. Visokošolska strokovna izobrazba (nekdanji VS – 3 
leta, 1. Bolonjska stopnja) 
6. Visokošolska univerzitetna izobrazba (4-lahko tudi 6 
let + diploma) 
7. Specializacija (približno 1 leto) 
8. Magisterij (tudi bolonjski magisterij) 
9. Doktorat 
95. Se še izobražuje 
97. Drugo 



4  
1. Poročen/a in živi skupaj s soprogo/m 
2. Izven-zakonska skupnost ali registrirano partnerstvo 
3. Poročen/a, živi ločeno od soproga/e 
4. Samski/a oz. nikoli poročen/a 
5. Razvezan/a 
6. Vdovec/vdova 



5  
1. V istem gospodinjstvu 
2. V isti stavbi 
3. Manj kot 1 kilometer daleč 
4. Med 1 in 5 kilometrov daleč 
5. Med 5 in 25 kilometrov daleč 
6. Med 25 in 100 kilometrov daleč 
7. Med 100 in 500 kilometrov daleč 
8. Več kot 500 kilometrov daleč 



6  
1. Zaposlen/a s polnim delovnim časom 
2. Zaposlen/a s polovičnim delovnim časom 
3. Samozaposlen/a ali dela v lastnem družinskem 
podjetju 
4. Brezposeln/a 
5. Na službenem 
izpopolnjevanju/prekvalificiranju/izobraževanju  
6. Na porodniškem dopustu 
7. Upokojen/a ali predčasno upokojen/a 
8. Invalid/trajno na bolniški 
9. Gospodinja/vzdrževalec gospodinjstva 
97. Drugo 



7  
1. Upokojen/a 
2. Zaposlen/a ali samozaposlen/a (vključno z delom v 
družinskem podjetju) 
3. Brezposeln/a  
4. Trajno bolan/bolna ali invalid  
5. Gospodinja oz. vzdrževalec gospodinjstva 
97. Drugo 



8  
1. Srčni napad, vključno z miokardičnim infarktom ali 
vensko trombozo ali kakšnim drugim problemom s 
srcem, vključno z odpovedjo srca zaradi zamašitve 
2. Visok krvni pritisk ali hipertenzija 
3. Povišan holesterol v krvi 
4. Kap ali bolezen možganskega ožilja 
5. Diabetes ali povišan sladkor v krvi 
6. Kronična pljučna bolezen, kot je kronični bronhitis ali 
emfizem 
10. Rak ali maligni tumor, vključno z levkemijo ali 
limfomom, toda brez manjših kožnih rakov 
11. Razjeda na želodcu ali dvanajstniku, razjeda na 
požiralniku  
12. Parkinsonova bolezen 
13. Očesna mrena 
14. Zlom kolka ali stegnenice 
15. Drugi zlomi 
16. Alzheimerjeva bolezen, demenca, organske bolezni 
možganov, senilnost ali druge resne težave s spominom  
18. Druge čustvene motnje, kot so anksioznost, živčnost 
ali druge psihične motnje  
19. Revmatoidni artritis ali druge avtoimune bolezni 
20. Osteoartritis ali druga revmatična obolenja 
21. Kronična ledvična bolezen 
96. Nič od naštetega 
97. Druge, še neomenjene bolezni 



9  
1. Omedlevica 
2. Strah pred omedlevico 
3. Omotičnost, omedlevica ali nenadna izguba zavesti  
4. Izčrpanost 
96. Nič od naštetega 



10  
1. Hrbet 
2. Kolki 
3. Kolena 
4. Drugi sklepi 
5. Usta/Zobje 
6. Drugi deli telesa, a ne v sklepih 
7. Povsod 



11  
1. Zdravila za visok holesterol v krvi 
2. Zdravila za visok krvni pritisk 
3. Zdravila za žilne bolezni ali bolezni možganskega 
ožilja 
4. Zdravila za druge bolezni srca  
6. Zdravila za diabetes 
7. Zdravila za bolečine v sklepih ali vnetje sklepov 
8. Zdravila za druge vrste bolečin (npr. glavobol, 
bolečine v hrbtu itd.) 
9. Zdravila za težave s spanjem 
10. Zdravila za anksioznost ali depresijo 
11. Zdravila za osteoporozo 
13. Zdravila za zgago 
14. Zdravila za kronični bronhitis 
15. Zdravila za zaviranje vnetja (samo glukokortikoide 
ali steroidi) 
96. Nobenih zdravil 
97. Druga, še neomenjena zdravila 



12  
1. Hoja 100 metrov 
2. Sedenje približno dve uri 
3. Vstajanje s stola po daljšem sedenju 
4. Vzpenjanje po stopnicah več nadstropij brez počitka 
5. Vzpenjanje po stopnicah eno nadstropje brez počitka 
6. Sklanjanje, klečanje ali čepenje 
7. Dvigovanje ali iztegovanje rok prek višine ramen 
8. Vlečenje ali potiskanje večjih predmetov, kot je 
naslonjač v dnevni sobi 
9. Dvigovanje ali nošenje bremen prek 5 kilogramov, kot 
je težka vrečka z živili 
10. Pobiranje drobnega kovanca z mize 
96. Nič od naštetega 



13  
1. Oblačenje, vključno z obuvanjem čevljev in nogavic 
2. Hoja po sobi 
3. Kopanje ali tuširanje 
4. Prehranjevanje, kot je rezanje svoje hrane 
5. Vstajanje s postelje in leganje v posteljo 
6. Uporaba stranišča, vključno z vstajanjem in sedanjem 
7. Uporaba zemljevida v neznanem kraju 
8. Priprava toplega obroka 
9. Nakup živil 
10. Opravljanje telefonskih klicev 
11. Jemanje zdravil 
12. Delo po hiši ali na vrtu 
13. Urejanje denarnih zadev, kot je plačevanje računov 
ali vodenje izdatkov 
14. Samostojno zapuščanje doma in uporaba prevoznih 
sredstev 
15. Pranje perila 
96. Nič od naštetega 



14  
1. Palica oz. sprehajalna palica 
2. Hodulje  
3. Ročni invalidski voziček 
4. Električni invalidski voziček 
5. Električni skuterji ali štirikolesniki 
6. Pripomočki za prehranjevanje 
7. Osebni alarm 
8. Palice, držala, oprijemala za hojo (za olajšanje gibanje 
in pomoč pri ravnotežju) 
9. Sedala za straniščno školjko brez ali z ročaji 
10. Plenice 
96. Nič od naštetega 
97. Drugi pripomočki (navedite) 



15  
    

Pijača Primer Število enot 
 
Pivo 3.3 
dl*  
 
4-6% 
alkohola  

[___] enote 

*Če respondent običajno pije 5 dl piva, prosimo, da število enot preračunate s 
pomočjo spodnje tabele:  

Število 5 dl piv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Število enot 1,5 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 

 

 
Vino 1.2 dl 
 
10-13% 
alkohola 
 
  

[___] enote 

Ojačano 
vino 
(prošek, 
martini, 
portovec) 
0.8 dl 
 
14-22% 
alkohola 
 

 

[___] enote 

 
Žganje 0.4 dl 
 
23% 
alkohola in 
več 
 

 

[___] enote 

Prosimo, seštejte vse enote in rezultat 
vpišite v CAPI Skupaj: [___] enot 



16  
1. Dnevno ali skoraj vsak dan 
2. Pet ali šest dni na teden 
3. Tri ali štiri dni na teden 
4. Enkrat ali dvakrat na teden 
5. Enkrat ali dvakrat na mesec 
6. Manj kot enkrat na mesec 
7. Sploh nič v zadnjih 3 mesecih 



17  
1. Vsak dan 
2. 3-6 krat na teden 
3. Dvakrat na teden 
4. Enkrat na teden 
5. Manj kot enkrat na teden 



18  
1. Pripomočki in naprave (Invalidski vozički, Rolatorji; 
Hodulje, Sprehajalne palice in bergle; Opornice; Proteze) 
2. Ambulantna terapija (Fizioterapija; Poklicna terapija; 
Osteopatija; Homeopatija; Psihologija, Kiropraktika) 
96. Nič od naštetega 



19  
1. Pomoč pri osebni negi (kot je vstajanje s postelje in 
leganje vanjo, oblačenje, kopanje in tuširanje). 
2. Pomoč pri domačih opravilih (kot je čiščenje, likanje, 
kuhanje) 
3. Hrana na domu (pripravljeni obroki, ki jih preskrbi 
lokalna skupnost ali privatni ponudnik) 
4. Pomoč pri ostalih aktivnostih (kot je priprava zdravil) 
96. Nič od naštetega 



20  
1. Izpolnil/a pogoje za starostno pokojnino 
4. Ponujena možnost predčasne upokojitve (morda tudi s 
posebnimi spodbudami ali bonusi) 
5. Postal/a presežni/presežna delavec/delavka (na primer 
predčasna upokojitev) 
6. Zdravstveni razlogi 
7. Slabo zdravstveno stanje sorodnika ali prijatelja 
8. Da bi se upokojil/a istočasno kot soprog/a ali 
partner/ka 
9. Da bi preživljal/a več časa z družino 
10. Da bi užival/a življenje 



21  
1. Spremembo glede zaposlitvenega statusa (na primer od 
zaposlenega k samozaposlenemu) 
2. Spremembo delodajalca 
3. Napredovanje 
4. Spremembo v lokaciji zaposlitve 
5. Spremembo v času trajanja pogodbe o zaposlitvi (od 
zaposlitve za nedoločen čas v zaposlitev za določen čas 
in obratno)  
96. Nič od naštetega 



22  
1. Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo 
2. Rudarstvo in premogovništvo 
3. Predelovalna industrija 
4. Elektrika, plin in oskrba z vodo 
5. Gradbeništvo 
6. Trgovina na debelo in drobno, popravila motornih 
vozil, motornih koles in osebnih ter gospodinjskih 
pripomočkov 
7. Hoteli in restavracije 
8. Transport, skladiščenje, informacijske in 
komunikacijske dejavnosti 
9. Finančno posredništvo 
10. Nepremičninske, najemodajalske in poslovne storitve 
11. Javna uprava, obramba, obvezno socialno 
zavarovanje 
12. Izobraževanje 
13. Zdravstvo in socialno delo  
14. Druge družbene, socialne in osebne storitve 



23  
1. Se popolnoma strinjam 
2. Se strinjam 
3. Se ne strinjam 
4. Se sploh ne strinjam 



24  
1. Starostna pokojnina 
2. Pokojnina za predčasno upokojitev 
3. Bolniško nadomestilo 
4. Invalidska pokojnina 
5. Nadomestilo za brezposelnost 
6. Vdovska pokojnina 
7. Prejemki za vojne veterane, vojne invalide in žrtve 
vojnega nasilja 
8. Socialna podpora 
9. Nič od naštetega 



25  
1. Izplačila življenjskega zavarovanja od zasebne 
zavarovalnice  
2. Redne anuitete ali izplačila z zasebnega pokojninskega 
računa 
3. Preživnina  
4. Redna izplačila od dobrodelnih organizacij 
5. Izplačila zavarovanja za dolgotrajno nego od zasebne 
zavarovalnice 
96. Nič od naštetega 



26  
1. Starostna pokojnina 
2. Pokojnina za predčasno upokojitev 
3. Invalidska pokojnina oz. invalidski dodatek 



27  
1. Npr. oblačenje, kopanje ali tuširanje, prehranjevanje, 
vstajanje s postelje in leganje v posteljo, uporaba 
stranišča 
2. Npr. pri domačih popravilih, delu na vrtu, prevozu, 
nakupih, gospodinjskih opravkih ali pomoč pri 
administrativnih opravilih, kot je izpolnjevanje obrazcev, 
urejanje finančnih in pravnih zadev 



28  
1. Osebna nega, na primer: oblačenje, umivanje ali 
tuširanje, uživanje prehranskih obrokov, vstajanje in 
leganje v posteljo, uporaba stranišča 
2. Praktična pomoč v gospodinjstvu, na primer: manjša 
popravila, urejanje vrta, prevoz, nakupi, gospodinjski 
opravki 
3. Pomoč pri urejanju papirjev, kot na primer 
izpolnjevanje obrazcev, urejanje finančnih in pravnih 
zadev 



29  
1. Bivanje (sobo) 
2. Obroke hrane 
3. Nego in druge storitve oskrbe 
4. Rehabilitacijo in druge zdravstvene storitve 
5. Pranje perila 
6. Stroške in storitve kot so voda, elektrika, plin ali 
ogrevanje 
7. Druge stroške 
96. Nič od naštetega 



30  
1. Pokojnina (vaša ali pokojnina vašega soproga/soproge 
oz. partnerja/partnerke) 
2. Drugi viri dohodkov, kot so najemnine, anuitete itd. 
3. Premoženje ali prihranki (vaši ali od vašega 
soproga/soproge oz. partnerja/partnerke), vključno s 
policami življenjskega zavarovanja 
4. Prispevki od otrok in vnukov 
5. Stanovanjski dodatek ali druga javna izplačila 
6. Izplačila iz javnega zavarovanja za dolgotrajno nego 
7. Izplačila iz zasebnega zavarovanja za dolgotrajno nego 
97. Drugi viri dohodkov (navedite) 



31  
1. Lastnik 
2. Član stanovanjske zadruge 
3. Najemnik 
4. Podnajemnik 
5. Ni potrebno plačevati najemnine 



32  
1. Kupili ali zgradili izključno z lastnimi sredstvi 
2. Kupili ali zgradili s pomočjo posojila ali hipoteke 
3. Kupili ali zgradili s pomočjo družine 
4. Prejeli kot dediščino 
5. Prejeli kot darilo 
6. Pridobili na drugi način 



33  
1. Razširjena vrata ali hodniki 
2. Klančine ali višine pragov 
3. Držala za roke 
4. Vrata na avtomatsko oz. preprosto odpiranje 
5. Prilagoditve v kopalnici ali na stranišču 
6. Prilagoditve v kuhinji 
7. Stopniščni dvižni stoli ali dvigala 
8. Alarmne naprave (gumbi za alarm ali dektorji) 
96. Nič od naštetega 
97. Drugo (navedi) 



34  
1. Kmečka hiša 
2. Samostojna hiša ali dvodružinska hiša 
3. Eno ali dvodružinska hiša kot vrstna hiša ali dvojček 
4. Stavba z 3-8 stanovanji 
5. Stavba z 9 ali več stanovanji, toda ne več kot 8 
nadstropji 
6. Stolpnica z 9 ali več nadstropji  
7. Stanovanjski kompleks s storitvami za starejše 
(oskrbovana stanovanja, izven ali v domu za starejše, a 
ne bivanje v domu za starejše)  
8. Dom za starejše 



35  
1. Veliko mesto 
2. Predmestje velikega mesta 
3. Večje mesto 
4. Manjše mesto 
5. Kmečko območje ali vas 



36  
1. Dolg na avtomobile in druga vozila (kamioni, motorji, 
čolni, itd.) 
2. Dolg na kreditnih/trgovskih karticah 
3. Posojila (bank, gradbenih družb ali drugih finančnih 
institucij) 
4. Dolgovi sorodnikom ali prijateljem 
5. Študentska posojila 
6. Neporavnani računi (telefon, elektrika, ogrevanje, 
najemnina) 
96. Nič od naštetega 
97. Drugo 



37  
1. Pogosto 
2. Včasih 
3. Redko 
4. Nikoli 



38  
1. Prostovoljno ali dobrodelno delo 
4. Obiskovanje izobraževalnih ali poklicnih tečajev 
5. Obiskovanje športnega, družabnega ali druge vrste 
društva 
7. Sodelovanje v političnih ali civilnih združenjih 
8. Branje knjig, revij ali časopisov 
9. Reševanje besednih ali številčnih iger kot so križanke 
ali sudoku 
10. Igre s kartami ali šah 
96. Nič od naštetega 



39  
 

Popolnoma 
nemogoče 

0 10 90 20 30 40 50 70 60 80 100 

Popolnoma 
prepričan 



40  
1. Prevzemam velika finančna tveganja v pričakovanju 
visokih donosov  
2. Prevzemam nadpovprečna finančna tveganja v 
pričakovanju nadpovprečnih donosov 
3. Prevzemam povprečna finančna tveganja v 
pričakovanju povprečnih donosov 
4. Nisem pripravljen/a prevzemati nobenih finančnih 
tveganj 
 


