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  Šifra izbrane osebe: |___|___|___|___| 
 

Vprašalnik za samoanketiranje 2: »KAJENJE, ALKOHOL, DROGE« 
 
Na vprašanja odgovarjajte v zasebnosti. Preden podate odgovor, skrbno preberite vprašanje in možne odgovore. 
Obkrožite številko pred tistim odgovorom, ki najbolje opisuje odgovor na vprašanje. 
 
Znak        pri določenem vprašanju pomeni, kam se premaknete, ko obkrožite številko pred odgovorom. Če 
znaka            ni, greste na naslednje vprašanje. 
 
Obkrožite en odgovor pri vsakem vprašanju, razen če je navedeno drugače (npr. »Možnih je več odgovorov.«). 
  
Vaši odgovori bodo ostali zaupni, zato bodite, prosim, odkriti. 
 
 
VPRAŠANJA O KAJENJU 
 
EJ1 Ali sedaj kadite? 
 

1 – Da, vsak dan. 
2 – Da, občasno. 
3 – Ne kadim. 

 
EJ2 Katere tobačne izdelke kadite dnevno? 

Možnih je več odgovorov. 
 

1 – Tovarniške cigarete. 
2 – Ročno zvite cigarete. 
3 – Cigare. 
4 – Pipe tobaka. 
5 – Drugo. 

 
EJ3 Koliko cigaret, cigar ali pip v povprečju pokadite vsak dan? 
 

A Tovarniške cigarete: 
└───┘ 

B Ročno zvite cigarete: 
└───┘ 

C Cigare: 
└───┘ 

D Pipe tobaka: 
└───┘ 

E Drugo: 
└───┘ 

 
EJ4 Ali ste že kadili (cigarete, cigare, pipo) dnevno ali skoraj vsak dan v obdobju najmanj enega leta? 
 

1 – Da. 
2 – Ne. 

 
 
 
 

OBRNITE ⇒ 

Pojdite na vprašanje EJ4. 

Pojdite na vprašanje EJ6 na naslednji strani. 

Pojdite na vprašanje EJ4. 
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EJ5 Koliko let ste redno kadili? Seštejte vsa ločena obdobja, ko ste redno kadili (vsak dan). Če se ne  
 spomnite natančnega števila let, prosim, podajte oceno. 
 

|___|___|  let   
 

EJ6 Kako pogosto ste izpostavljeni cigaretnemu dimu v vašem domu? 
 

1 – Nikoli ali zelo redko. 
2 – Manj kot 1 uro dnevno. 
3 – 1−5 ur dnevno. 
4 – Več kot 5 ur dnevno. 

 
EJ7 Kako pogosto ste izpostavljeni cigaretnemu dimu v javnih prostorih in javnem prometu (bari, 

restavracije, trgovska središča, arene, igralnice, kegljišča, vlaki, metroji, avtobusi)?  
 

1 – Nikoli ali zelo redko. 
2 – Manj kot 1 uro dnevno. 
3 – 1−5 ur dnevno. 
4 – Več kot 5 ur dnevno. 

 
EJ8 Kako pogosto ste bili izpostavljeni cigaretnemu dimu v prostorih vašega delovnega mesta v 

tipičnem tednu PO uveljavitvi Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (pred 5.8.2007)? 
 

1 – Nikoli ali zelo redko. 
2 – Manj kot 1 uro dnevno. 
3 – 1−5 ur dnevno. 
4 – Več kot 5 ur dnevno. 
5 – Brezpredmetno (ne delam 

ali ne delam znotraj). 
 
EJ9 Kako pogosto ste bili izpostavljeni cigaretnemu dimu v prostorih vašega delovnega mesta v 

tipičnem tednu PRED uveljavitvijo Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (pred 5.8.2007)? 
 

1 – Nikoli ali zelo redko. 
2 – Manj kot 1 uro dnevno. 
3 – 1−5 ur dnevno. 
4 – Več kot 5 ur dnevno. 
5 – Brezpredmetno (ne delam 

ali ne delam znotraj). 
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VPRAŠANJA O UŽIVANJU ALKOHOLA 
 
Naslednja vprašanja se nanašajo na uživanje alkoholnih pijač v zadnjih 12 mesecih.  
 
EJ10 Kako pogosto ste v zadnjih 12 mesecih pili kakršne koli alkoholne pijače (pivo, vino, žgane pijače, 

likerje ali druge alkoholne pijače)? 
 

1 – Nikoli. 
2 – Nekajkrat letno. 
3 – Od 2- do 4-krat mesečno. 
4 – Od 2- do 3-krat tedensko. 
5 – Od 4- do 6-krat tedensko. 
6 – Vsak dan. 

 
EJ11 Koliko meric alkoholne pijače popijete vsak dan v tipičnem tednu? Začnite s ponedeljkom in 

odgovorite za vsak dan posebej.  
Za vsak dan v tednu v posamezna polja vpišite število meric posamezne vrste pijače, ki jo popijete v 
tipičnem tednu. Za 1 merico piva se šteje 2,5 dl piva, za 1 merico vina se šteje 1 dl vina, za 1 merico likerja 
ali žgane pijače se šteje 0,3 dl pijače, za 1 merico mešane gazirane alkoholne pijače pa se šteje 3,3 dl 
pijače. 
 

 Število meric 
po 2,5 dl 

Število meric 
po 1 dl 

Število meric 
po 0,3 dl 

Število meric 
po 0,3 dl 

Število meric  
po 3,3 dl 

           

PONEDELJEK: Pivo 
 

Vino 
 

Liker 
 Žgana 

pijača 
 Mešane gazirane alkoholne pijače (npr. 

Kaos, Smirnoff Ice, Bandidos, Breezer) 
 

           
           

TOREK: Pivo 
 

Vino 
 

Liker 
 Žgana 

pijača 
 Mešane gazirane alkoholne pijače (npr. 

Kaos, Smirnoff Ice, Bandidos, Breezer) 
 

           
           

SREDA: Pivo 
 

Vino 
 

Liker 
 Žgana 

pijača 
 Mešane gazirane alkoholne pijače (npr. 

Kaos, Smirnoff Ice, Bandidos, Breezer) 
 

           
           

ČETRTEK: Pivo 
 

Vino 
 

Liker 
 Žgana 

pijača 
 Mešane gazirane alkoholne pijače (npr. 

Kaos, Smirnoff Ice, Bandidos, Breezer) 
 

           
           

PETEK: Pivo 
 

Vino 
 

Liker 
 Žgana 

pijača 
 Mešane gazirane alkoholne pijače (npr. 

Kaos, Smirnoff Ice, Bandidos, Breezer) 
 

           
           

SOBOTA: Pivo 
 

Vino 
 

Liker 
 Žgana 

pijača 
 Mešane gazirane alkoholne pijače (npr. 

Kaos, Smirnoff Ice, Bandidos, Breezer) 
 

           
           

NEDELJA: Pivo 
 

Vino 
 

Liker 
 Žgana 

pijača 
 Mešane gazirane alkoholne pijače (npr. 

Kaos, Smirnoff Ice, Bandidos, Breezer) 
 

 
 
EJ12 Kako pogosto ste v zadnjih 12 mesecih popili 6 ali več meric pijače ob eni priložnosti?  
 

1 – Nikoli. 
2 – Manj kot mesečno. 
3 – Mesečno. 
4 – Tedensko. 
5 – Dnevno ali skoraj vsak dan. 

OBRNITE ⇒ 

Pojdite na vprašanja o uporabi drog na naslednji strani. 
Pojdite na vprašanje EJ12. 
Pojdite na vprašanje EJ12. 
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VPRAŠANJA O UPORABI DROG  
 
Želeli bi vas vprašati o uporabi drog, kot so hašiš/marihuana (znana tudi kot kanabis), kokain ipd. 
 
EJ13 Ali osebno poznate ljudi, ki uživajo kanabis (travo, haš)? 
 

1 – Da. 
2 – Ne. 

 

EJ14 Ali ste v zadnjih 12 mesecih uživali kanabis? 
 

1 – Da. 
2 – Ne. 

 

EJ15 Ali osebno poznate ljudi, ki uživajo katero izmed drugih drog, kot so kokain, amfetamini, ekstazi ali 
podobne vrste drog? 

 
1 – Da. 
2 – Ne. 

 

EJ16 Ali ste v zadnjih 12 mesecih uživali katero izmed drugih drog, kot so kokain, amfetamini, ekstazi ali 
podobne vrste drog? 

 
1 – Da. 
2 – Ne. 

 


