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POVZETEK

Analiza spletne ankete, ki je zajemala storitve in delavnice društva, je pokazala, da so proti 

imajo jih še fotografske in slikarske delavnice. Vendar 

, razen redkih izjem.

Slovenija ni primerna za ponujanje kakovostnih storitev društva. Društvo naj ubere poti 

posebnih, lastnih ov promocije in naj se drži družbeno odgovornega trženja, kar je 

njihova odlika. Glede na to, da društvo ponuja kakovostne storitve, ki glede na raziskavo pri 

nas niso dovolj cenjene, naj se društvo usmeri na tujino. Ljudje pri nas še niso pripravljeni

, ne glede na to, kaj jim le-

ta prinaša. Niso še pripravljeni videti, v kakšnem okolju živijo ter sprejeti znanja, ki niso v 

skladu s sistemom, saj so z vsem zadovoljni.

spletna anketa, spletna analiza, e-okolje, raziskovanje, spletno orodje

SUMMARY

Online survey analysis, which included association's services and workshops, has shown that 

people are willing to pay for workshops in producing and cooking food, which was against 

expectation. And as expected they are also wiling to pay for herbalism workshops. There is 

also an interest in photography and painting workshops. However, apart from some 

exceptions, they are not willing to pay a large sum of money, only around 30 EUR, for those 

workshops. Slovenia is not suitable for marketing the association's quality services. The 

association should focus their marketing on specific promotion strategies and maintain their 

socially responsible marketing in which they excel. Regarding their quality services which 

are, as the survey shows, not valued enough in our country, the association should focus on 

offering their services abroad. People here are not yet prepared to work on and for themselves 

and do not want to lose the advantages of today's system, no matter what it brings them. They 

are not yet ready to see in what kind of environment they live in and are not willing to accept 

the knowledge, which is not in accordance with the system that suits them.

Key words: online survey, online analysis, e-environment, research, online tools

UDK: 347.471.6(043.2)



IV



V

VSEBINA

1 Uvod ............................................................................................................................1 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in t ............................1 

1.2 Namen in cilji diplomskega dela.........................................................................1 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev diplomskega dela .................................2 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema.....................2 

2 T ..................................................................................................4 

2.1 Društvo in neprofitnost .......................................................................................4 

2.2 Opis namena in dejavnosti Izobraževalnega društva za medije..........................5 

2.3 Vrste raziskovanja ...............................................................................................6 

2.4 Raziskovalni proces ............................................................................................7 

2.5 E-okolje...............................................................................................................7 

2.6 Spletna raziskovanja ...........................................................................................7 

2.7 Spletna anketa .....................................................................................................8 

2.8 ............................................................................................8 

2.9 Vprašalniki ........................................................................................................10 

2.10 Zbiranje in analiza podatkov.............................................................................12 

2.11 Družbeno odgovorno trženje.............................................................................15 

2.12 Opredelitev trga.................................................................................................15 

2.13 Analiza odjemalcev...........................................................................................16 

2.14 Cena ..............................................................................................................17 

2.15 Marketing v neprofitni organizaciji ..................................................................17 

3 Spletna anketa..........................................................................................................18 

3.1 Opredelitev namena ankete...............................................................................18 

3.2 Opredelitev anketnih vprašanj ..........................................................................19 

3.3 Izbor spletnega orodja.......................................................................................26 

3.4 Izvedba anketiranja ...........................................................................................28 

3.5 Rezultati anketiranja in vedenjski vzorci uporabnikov društva ........................34 

3.6 Predstavitev uporabe rezultatov vodstvu društva..............................................46 

4 Sklep..........................................................................................................................47 

Literatura in viri............................................................................................................49 

Priloge.............................................................................................................................51 



VI

SLIKE

Slika 1: Zasebne neprofitne organizacije v sferi civilne družbe .................................5

Slika 2: Splošna tipologija podatkov ........................................................................13

Slika 3: Sestavljanje demografskih podatkov v orodju MojaAnketa.si ....................19

Slika 4: Izbira demografskih podatkov v orodju MojaAnketa.si ..............................20

Slika 5: Vrste oblikovanja anket ...............................................................................27

Slika 6: Predloge za oblikovanje anket .....................................................................28

Slika 7: Oblikovanje ankete za potrebe društva.........................................................29

Slika 8: Nastavitve ankete .........................................................................................30

Slika 9: Izbira oblikovanja ankete ............................................................................31

Slika 10: Prikaz vprašanj ............................................................................................31

Slika 11: Izdelovanje vprašanj.....................................................................................32

Slika 12: Izbira vprašanj .............................................................................................33

Slika 13: Odgovorna matrika ......................................................................................33

Slika 14: Dva primera grafov ......................................................................................34

Slika 15: Možnosti analize ankete ...............................................................................35

Slika 16: Statistika udeležencev .................................................................................36

Slika 17: Analiza odgovorov na 1. vprašanje .............................................................37

Slika 18: Analiza odgovorov na 2. vprašanje .............................................................37

Slika 19: Analiza odgovorov na 3. vprašanje .............................................................38

Slika 20: Analiza odgovorov na 4. vprašanje .............................................................39

Slika 21: Analiza odgovorov na 5. vprašanje .............................................................40

Slika 22: Analiza odgovorov na 6. vprašanje .............................................................41

Slika 23: Analiza odgovorov na 7. vprašanje .............................................................42

Slika 24: Analiza odgovorov na 8. vprašanje .............................................................43

Slika 25: Analiza odgovorov na 9. vprašanje .............................................................44



VII

PREGLEDNICE

Preglednica 1: .................................................................14

Preglednica 2: ..................................................14



VIII

KRAJŠAVE

SSKJ Slovar slovenskega knjižnega jezika

IKT informacijske komunikacijske tehnologije

IDM kratica za Izobraževalno društvo za medije – polno ime je Kulturno 

izobraževalno društvo za razvoj multimedije, Notranje Gorice

FDV Fakulteta za družbene vede

oz. oziroma

e- elektronski ledi pomišljaj

SPSS Statistical Product and Service Solutions j



1

1 UVOD

1.1 Opredelitev obravnavanega

Kulturno izobraževalno društvo za razvoj multimedije (v nadaljevanju IDM) je neprofitna 

organizacija, ki se v današnjih bori za obstoj in preživetje. Preoblikovali so 

, vendar nimajo narejene tržne raziskave. Želijo si, da bi 

potencialnih odjemalcev, ki uporabljajo 

internet (Požlep in Sorko 2005, 1-27).

Raziskovanje v managementu obsega kar nekaj disciplin. Presegati morajo tradicionalne 

ukrepanje. Kateri tip raziskave bomo uporabili,

prej poznati. Da bi bila raziskava uspešna, so potrebni; motivacija, podpora in nadzor, slog in 

ustvarjalnost kot tudi osebne kvalitete raziskovalca (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 

24-40; Hafner-Fink in Toš 1998).

ankete. Podatke lahko zbirata tako oseba kot strežnik. Raziskavo je potrebno analizirati in 

upoštevati tudi velikost vzorca. Prostorski vzorec bo obsegal državo Slovenijo (Kalton in 

Vehovar 2001, 91-

na 2010, 128-129). Menimo, da bo tudi bolj 

1-5).

1.2 Namen in cilji diplomskega dela

Namen diplomskega dela je ugotoviti in raziskati mnenja uporabnikov storitev Kulturno 

izobraževalnega društva za razvoj multimedije, torej IDM. Raziskavo nameravamo izvesti s 

izboljšave.

Cilji naloge so:

-

- opredeliti produkte, ki jih bo zajemala spletna anketa,

- opredeliti ciljni trg, ki ga bo zajela spletna anketa,

- izvesti spletno anketo,

- analizirati rezultate ankete,

- vodstvu društva predstaviti uporabno vrednost ankete.
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Raziskava bo pokazala, katere storitve so za potencialne odjemalce društva najbolj zanimive. 

Vodstvo meni, da so najbolj zani

.

ali je populacija ljudi v 

Raziskava bo doprinesla k boljšemu poznavanju odjemalcev društva. Na podlagi raziskave bo 

vodstvo društva lahko bolje razumelo obnašanje in potrebe odjemalcev njihovih storitev. 

se je 

dobro bolj usmeriti in jih dodelati. Na podlagi te raziskave bo lahko vodstvo društva izvedlo 

še druge, bolj podrobne raziskave za posamezne produkte, ki se bodo izkazali za najbolj 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev diplomskega dela

V

metodo predstavili najpomembnejše ugotovitve in dejstva avtorjev za razumevanje 

pomembnih tem diplome. Prav tako pa bo v diplomskem delu kompilacijska metoda, kar 

pomeni povezavo izsledkov iz strokovne literature s svojimi predlogi in mnenji. Uporabili 

bomo metodo intervjuvanja vodstva društva in s tem bomo pridobili kvalitativne podatke o 

temah diplome, kot so delovanje in namen društva, njihove storitve, namen anketiranja in 

podobno. Opisali bomo rezultate raziskav in pogovorov ter podali sklepne ugotovitve. 

Z metodo analiziranja bomo analizirali zakone in dokumente društva, ki so osnova za 

poznavanje organizacije in izdelavo ankete. S siste

vzorce, navade in potrebe uporabnikov storitev IDM. Z raziskavo bomo ugotovili trend 

uporabnikov storitev IDM na trgu. Metode opisne statistike in korelacijske analize bodo 

.si za izdelavo anket. Za predstavitev 

, kot so 

grafi, primerjave, analize in statistika. Z metodo deskripcije bomo predstavili rezultate ankete.

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Pri pisanju diplomskega dela izhajamo iz dejstva, da vodstvo društva še ni izvedlo raziskave 

pri

izpraševanjem. Predpostavljamo, da bo obsežnejša spletna anketa bistveno pripomogla k 

razumevanju odjemalcev in tako k razvoju trženja in marketinga v društvu. 
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Pri pridobivanju dokumentov društva ne bomo imeli težav, kot tudi ne pri pridobivanju 

literature, saj je na razpolago dovolj strokovne in kakovostne literature na to temo. 

Predvidevamo, da ne bo težav s pridobivanjem intervjujev, saj smo že pridobili dovoljenja 

želenih oseb, ki jih bomo intervjuvali.

Raziskava bo omejena zgolj na en del potencialnih uporabnikov storitev društva, saj bomo 

izvedli spletno anketo in se usmerili samo na tiste uporabnike, ki uporabljajo splet.
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2

Organizacija naj upravlja s spremembami, ne one z njo. Proaktivno naj prepozna in napove 

se lahko premika proti 

prihodnosti (Musek Lešnik 2003,48-49). za društvo 

IDM.

? Za ocenjevanje trenutnega stanja 

je primerna samoevalvacija. To n postopek samoocenjevanja, ki ga izvede 

(Musek Lešnik 2003,

217).

dosedanje produkte bi ponudili na trgu. -

ankete o njihovih storitvah.1

2.1 Društvo in neprofitnost

Društvo je samostojno in nepridobitno združenje, ki ga ustanoviteljice oziroma ustanovitelji 

skladno z nih interesov. Namen ustanovitve in 

(ZDru-1-UPB2 Uradni list RS, št. 64/2011).

Smotri nepridobitne organizacije so nepridobitni in ustvarjajo dodano vrednost ne pa profit.

Kljub temu, da lahko pridobitne organizacije delujejo nepridobitno, jih zakon ne opredeljuje 

tako. Poznamo nepridobitne organizacije v lasti države in zasebne,

države. Namenjene pa so delovanju v družbeno koristne namene. Imajo oblikovano lastno 

organizacijsko strukturo in pravila. Same avtonomno obvladujejo svoje delovanje in so 

organizacije ( r 2005, 13-18).

Neprofitno delovanje se nanaša na služenje splošnemu družbenemu interesu, to je temeljni cilj 

, - 2002, 10-12). Družbeni prostor je 

o družbo. Neprofitnost

razmejuje sfero civilne družbe od sfere trga, kjer so profitne organizacije. Sfera zasebnosti 

(zasebno lastništvo) jo razmejuje od sfere državnosti (lastnost javnosti). Dimenzija 

formalnosti (pravila in norme) jo razmejuje od sfere skupnosti (neformalnost)2

1 Glej prilogo 1.

(

- 2002, 13-16).

2 Glej sliko 1.
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Slika 1: Zasebne neprofitne organizacije v sferi civilne družbe

Vir: Kola - 2002, 17.

Ekonomisti si postavljajo vprašanje o ekonomski funkciji neprofitnih zasebnih organizacij.

Zasebne neprofitne organizaci

dobrin in storitev ( - 2002,

32-43).

2.2 Opis namena in dejavnosti Izobraževalnega društva za medije

Organizacijam ter posameznikom z novimi pristopi usposab ,

možnostmi posodabljanja, avtoma jo kakovost in 

storilnost. K izobraževanju pristopajo celostno, kot tudi k marketingu, prirejenemu 

posameznim organizacijam - odjemalcem. V svojem delovanju povezujemo strokovnjake, 

Društvo se financira sá

grafike. Izobražujejo v živo, kot tudi na daljavo ter - . So specialisti za 

ega oblikovanja ter tiska.

V društvu je jo

prostovoljce oblikovalce, programerje, prevajalce v tuje jezike in tržnike.
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Društvo je lastnik Zavoda Gamajun, ki se ukvarja s samooskrbnostjo ter samozdravjenjem. 

jo ponujati delavnice na temo samozdravljenja, kakovostne pridelave hrane, 

samooskrbnosti, coachinga3

Društvo je nastalo zaradi v -ti lahko v društvu 

u pa 

jim pomagajo strokovnjaki – prostovoljci.

in podobno.

4

2.3 Vrste raziskovanja

Raziskovanje je iskanje dejstev, razl

od

anj ko so anketa, intervju, testi, opazovanja (Easterby-Smith,

Thorpe in Lowe 2005, 169).

Teh raziskav je širom sveta najv

hipoteze. Porajajo se nam lahko nova vprašanja in hipoteze, ki so podlaga za nadaljnja 

eksperimenti in analize (Možina 2010, 123).

Anketa

Glavi namen ankete je dobiti informacije od do - populacije ljudi. Lahko jih 

Easterby-Smith, Thorpe in 

Lowe 2005, 169)

3 Beseda Coaching je angleškega izv
asu je 

pogosto videti prevod v s
tudi mi ne uporabljamo v tej diplomi.

4 Vir: priloga 1 – intervju in spletna stran http://www.medialearn.org/idm.html.
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se je izrazito pojavilo konec osemdesetih let. Prvo ra

anketiranje pa konec devetdesetih let (Kalton in Vehovar 2001,156-168).

e)povezave med posameznimi 

postavkami (Možina 2010, 123).

Anketiranje je najprimernejše za opisovalno raziskovanje. Z anketami lahko ugotovimo, kaj 

m so zadovoljni (Kotler 2004, 133).

2.4 Raziskovalni proces

organizirana tako, da bodo rezultati dovolj zanesljivi. Raziskovalni proces poteka po fazah 

zbiramo informacije ter analiziramo podatke, . Pogosto je 

vodstvu treba pomagati k temu, da spozna in opredeli osnovni problem in se izogniti, da bi že 

(Možina 2010, 125).

2.5 E-okolje

uporabljati med letoma 1993 in 1994, ko je mreža, ki je bila do 

takrat domena akademskih raziskovalcev, postala vsem dostopno medmrežje. Na je

šlo za omejeno omrežje (ARPANET), ki je informacije posredovalo raziskovalnim ustanovam 

ter univerzam. Konec 70-ih se je internet razširil po ZDA in Evropi. Hitra rast spleta je 

izvedeno že leta 1971 in se je razširilo 

po ZDA, Kanadi, Avstraliji ter Novi Zelandiji.

(Briggs in Burke 2005, 302 – 314).

2.6 Spletna raziskovanja

V zadnjih letih je 

podjetjih (Bregar 2008, 182-183). Zato lahko sklepamo, da je uporaba IKT v namene 

raziskovanja smiselna.

to za opazovanje obnašanja uporabnikov. S sodobno tehnologijo je 

m Preko 

interneta lahko zbiramo primarne podatke. Danes si tržniki prizadevajo kombinirati spletne in 

nespletne metode raziskovanja. Spletni eksperimenti si prizadevajo tes -

, da bi ugotovili razlike med skupinami. 
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Tržniki testirajo alternativne spletne strani, oglasne pasice in nespletne promocijske ponudbe. 

Skozi kvalitativno raziskavo lahko raziskujemo spletne fokusne skupine in si prizadevamo od 

spremljanje obnašanja ljudi v ustreznih razmerah. S spletnimi globinskimi intervjuji 

številom udeležencev. 

spletnih preglednih raziskav pošiljajo vprašalnike preko e-pošte, ali namestijo obrazec z 

vprašanji na splet ali e-oglasno desko. Pri pregledu po e-pošti lahko uporabimo vzorec e-

poštnih naslovov iz svoje baze podatkov ali pa zberemo e-poštne naslove na spletu preko na 

o nekateri nastavljen e-filter, ki tako pošto

postavijo vprašalnik na svojo spletno stran, uporabniki odgovarjajo

aktivnih gumbov in praznih polj za odgovor, avtomatiziran sistem pa prenaša in 

analizira odgovore. Spletne okrogle mize sestavljajo ljudje, ki se strinjajo s svojo 

i, da rešujejo obsežne vprašalnike 

(Možina 2010, 128-129).

2.7 Spletna anketa

Prostorski vzorec pri spletni anketi ni omejen. Iz tega izhaja, da spletna anketa temelji na 

Pravil, kako se bo gibala pot 

anketiranja, tukaj ni kot je t prostorskem anketiranju, ko se anketar 

Kalton in Vehovar 2001,153-155).

2.8

pozna veliko v

,

raziskave (Kalton in Vehovar 2001, 178).

Vedno se postavlja vprašanje velikosti vzorca. Velikost je odvisna tudi od tega, koliko vemo o 

populaciji, ki jo raziskujemo, in lahko varira z vsakim postavljenim vprašanjem. V primeru 

spraševalcem. Pri kvalitativnih vprašalnikih je omejena z izvedljivostjo kodiranja in analize. 

Pri kvantitativnih vprašalnikih ni omejitev, saj jih lahko pošiljamo po pošti, internetu, 

izvajamo osebno in (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe

2005, 169-170). Velikost vzorca v stat

(Kalton in Vehovar 2001, 115). Bistvo vzorca je, da informacij, ki jih želimo dobiti, ne 

, ampak od relativno majhnega dela ljudi – imenujemo ga vzorec – in 

mora imeti enake karakteristike kot populacija

populacijo (Možina 2010, 123).
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lepati o verjetnosti, da bo opazovani vzorec 

repliciran v populaciji.

do 20% posameznikov, ki so na primer visoko in ne izobraženi – stratificirani vzorec (naj 

zajema vsaj 200 do 500 ljudi). Nato lahko izberemo posameznike iz teh slojev in jih na primer 

delimo na spol, regijo … S tem pa ne smemo pretiravati, da ne dobimo premajhnih skupin, ki 

ne zastopajo nikogar. Kvotni vzorec zajema 

j

intervjuv

. Vzorci 

so lahko tudi manjši (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 169-170; Kalton in Vehovar 

2001, 23-86; Možina 2010, 126).

Premajhni vzorci lahko vodijo k zavajanju nar

Slovenijo je objavljen na spletn 5

Preglednica 1: 

. Ostra meja, ki bi 

,

(Kalton in Vehovar 2001, 135-140).

število 

analiziranih 

podskupin

osebe ali gospodinjstva organizacije ali institucije

nacionalni 

vzorec

regionalno, nacionalni 

vzorec

regionalno, 

1,00-1,500 200-500 200-500 50-200

1,500-2,500 500-1,000 500-1,000 200-500

2,500 + 1,000 + 1,000 + 500 +

Vir: Kalton in Vehovar 2001, 144

ankete, opravljene na ulici ali tržnici, anketa v reviji, osebe, ki se po telefonu odzivajo na 

televizijsko vprašanje, osebe, ki izpolnjujejo kratke vprašalnike na svetovnem spletu. Takšne 

5 http://www.stat-
d.si/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=125&lang=sl, 26.11.2012
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vzorce je tvegano uporabljati za celotno populacijo, saj so lahko pristranski (Kalton in 

Vehovar 2001, 169).

2.9 Vprašalniki

Vpr

vprašalnika (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 166).

Pri oblikovanju vprašalnika je potrebno upoštevati, kakšne informacije potrebujemo, kako jih 

faze dobro e

glede na ostale faze (Možina 2010, 124).

Vrste vprašanj

Vprašanja o dejstvih so biografske podrobnosti, kot so starost, stopnja izobrazbe ali dolžina 

tudi 

Vprašanja o mnenjih so tista, kjer ni pravilnih odgovorov. Koristna so ravno zaradi 

raznolikosti odgovorov. možnost postavljanja globjih vprašanj, ki pa jih je 

zapleteno in zamudno analizirati.

,  dolg nekaj vrstic.  Primer: 

bi se najraje izobraževali? Lahko jim dodamo še nekaj strukture, na primer, da nekaj 

naštejejo po vrstnem redu.

Zaprta vprašanja so tista, na katera anketiranci odgovorijo z DA ali NE. Primer: Ali se vam 

znana je Likertova lestvica, ki vsebuje 

se anketiranec zelo strinja, 5 pa da se povsem ne strinja. Anketiranec obkroži enega od petih 

Primer Likertove lestvice:

Izobraževanje je zame koristno: zelo se strinjam 1

se strinjam 2

3

se ne strinjam 4

5
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s seznama atribu

omejiti na šest. Prednost zaprtih vprašanj je, da so hitro izpolnjeni in jih lažje analiziramo. 

Dobljeni podatki pa so lahko površni (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 166-167).

Na

- vprašanje naj bo jasno,

- ne uporabljamo žargona ali strokovnih izrazov,

- izogibajmo se negativne oblike,

- izogibajmo se osebnim vprašanjem,

- ne postavimo dveh vprašanj v eni postavki,

- izogibajmo se vprašanj, ki nakazujejo odgovor (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 

167).

Oblikovanje vprašalnika

Pomembno je, da je vprašalnike preprosto izpolniti. Pri odprtih vprašanjih anketiranca lahko 

vprašalnika morajo prevladati nad

- priloženo kratko spremno pismo, ki razlaga namen raziskave in kako je bil vprašani 

izbran,

- kratka navodila za izpolnjevanje,

- ,

-

vrednotah (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 167).

Anketni vprašalnik naj bo krajši z manjšimi ami. V od navodil, lahko tudi s 

, si lahko 

sposodimo že narejene vprašalnike. Dobro je, da vprašalnik najprej preizkusimo na majhnem 

postavke 

stopnji je dobro preveriti, ali lahko analiziramo podatke z vprašalnika in ali imajo rezultati 

kakšen smisel. Paziti je treba na veljavnost vprašalnika, da se med anketiranjem dejavniki 

niso spremenili (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 168).



12

2.10 Zbiranje in analiza podatkov

informacijami. Vse organizacije

Uspešne pa so le tiste uporabljajo prave informacije 

in jih spremenijo v znanje

zmerno ceno (Bregar 2008, 1).

Ni pomembno, kako zbiramo podatke, naj bodo to spletna mesta ali ne, se vedno zbirajo v 

šte ikujta j

podatke o brezposelnih prebivalcih z namenom, da opišemo fenomen brezposelnosti, gre za 

to kvantitativen podatek. Kvantitativni podatki se pridobijo hitro in z nizkimi stroški, vendar 

niso tako kakovostni. Še posebej je treba paziti pri novih tehnologijah, ki odpirajo nove 

možnosti uporabe teh podatkov, vendar je nevarnost v neskladju med obvladovanjem 

raziskovalnih orodij in možnostmi, ki jih nove tehnologije na široko in 

neselektivno ponujajo. Zbiranje kvantitativnih podatkov je lahko drago, zamudno in 

podvrženo subjektivnosti. Z njimi lahko bolj poglobljeno in široko analiziramo ter 

interpretiramo raziskovalne rezultate. Primarne podatke lahko pridobivamo z zbiranjem,

(Bregar 2008, 12-13).
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Slika 2: Splošna tipologija podatkov

Vir: Bregar 2008, 13; Možina 2010, 127.

Najbolj razširjene in uveljavljene metode zbiranja podatkov:

- ankete,

- intervjuji,

- opazovalne študije,

- eksperimenti. 

Bregarjeva (

v ekonomiji in poslovnih vedah, pa tudi v družboslovju nasploh.

Anketni vprašalnik je instrument, s katerim v anketi zbiramo podatke. Vprašanja pripravimo 

vnaprej. Predvidimo tudi obliko odgovorov. Ankete lahko razvrstimo glede na vrsto stika z 

(Bregar 2008, 12-13).

podatki

(viri informacij)

namen 

uporabe pridobivanja

kvalitativna 

analiza

kvantitativna 

analiza

primarni sekundarni

skupinski, 

individualni 

intervjuji in 

projektivne 

tehnike

osebno, 

telefonsko, 

poštno 

anketiranje

notranji: prodaja, 

proizvodnja

zunanji: vlada, 

gospodarska zbornica, trg
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Preglednica 2:

Samoizpolnjevanje

Papir Papir

z anketirancem

Osebni 

intervjuji s 

papirnim 

vprašalnikom.

podprt osebni 

intervju.

Dnevnik.

podprto 

samoizpolnjevanje.

Brez 

neposrednega 

stika z 

anketiranem

Telefonski 

intervjuji s 

papirnim 

vprašalnikom.

podprt 

telefonski 

intervju.

Poštne ankete. Spletne ankete.

Vir: Bregar 2008, 14

Ana

Podatke najprej razvrstimo v posamezne kategorije. Prej moramo odgovore preveriti in jih 

zan Pri analizi

programska oprema, kjer imamo veliko možnosti. 

j jasno napisano. Izogibamo se strokovnih izrazov, ki jih bralec ne bi razumel 

(Možina 2010, 126).

Neodgovori

Vedno manj anketirancev je pripravljenih sodelovati v anketah. O neodgovorih govorimo

ustrezni. Neodgovori lahko porušijo ravnovesje raziskovanja v delu, kjer smo odgovore 

dobili

ustreznega anketiranca ali njegova zavest . Vsaka od kategorij je 

pri osebne

ugotoviti vzrok neodgovorom. Zavrnitve sodelovanja so lahko zaradi odpora do anketiranja, 

alnika ter 

od spretnosti in naporov anketarja oziroma raziskovalcev. Zavrnitv

univerza), predstavimo širše družbene koristi, s izpolnjevanja in 

se vrnemo, da poskusi drug anketar. Pravila anketirancem zagotovimo izrecno anonimnost in 

zaupnost podatkov (Kalton in Vehovar 2001, 78-86).
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Podatki o kupcih so shranjeni v podatkovnih skl kjer so pripravljeni za analizo in 

, kot so rudarjenje 

podatkov, profiliranje kupcev, analize nedavnosti in pogostosti, vrednosti in generiranje 

jo zgolj vzorci obnašanja kupcev, ostale informacije 

skupin. Zanima jih lahko tudi kdo je kupec, kdaj je opravil nakup in vrednost nakupa (Možina 

2010, 130).

2.11 Družbeno odgovorno trženje

Ta koncept od tržnikov zahteva, 

Prav k temu pa težijo neprofitne organizacije kot je IDM.

2.12 Opredelitev trga

Trg sestavljajo vsi potencialni kupci, ki jim je skupna dol

pripravljeni izpeljati menjavo, da bi jo zadovoljili. Prodajalci tvorijo panogo, kupci pa tvorijo 

trg (Kotler 2004, 9). Vsak trg je sestavljen iz odjemalcev, ki tvorijo trenutno tržno 

povpraševanje in potencialnih odjemalcev, ki zagotavljajo rast tržnega povpraševanja. Široka 

definicija trga odpira nove možnosti. Managerji s tem vidijo širši niz potreb odjemalcev in 

potencialne nove priložnosti. Hkrati zagotavlja boljše razumevanje potencialnih substitutov in 

nevarnosti, ki jih

katerih trgih velja nastopati ( -215).

Ciljne skupine Izobraževanega društva za medije so podjetja in posamezniki, ki so odjemalci 

njihovih storitev. To so lahko tako laiki kot profesionalci, ki potrebujejo splošna in 

slikanja, samooskrbnosti, pridelave hrane, samozdravljenja, coachinga.6

Sodobna gospodarstva so bogata – spletno kupovanje. 

Poznamo porabniške, medorganizacijske, globalne, nepridobitno naravnane in vladne trge. 

Slednji so na primer nepridobitne nevladne organizacije, dobrodelne organizacije ali vladne 

agencije, univer

6 Vir: glej prilogo 1.
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previdno oblikovati cene. 

prizadevanj organizacij in posameznikov (Možina 2010, 13).

Tržni segmenti

Odjemalce lahko grupiramo v homogene tržne segmente na podlagi

kot so na primer:

- starost,

- spol,

- dohodek,

- lokacija,

- življenjski slog,

-

segmente) … (Starman 1994, 47).

Glavni kriteriji segmentacije trga po Kotlerju (1988, 287-296):

- geografski: regija, velikost mesta, klima,

- demografski: spol, velikost in življenjski cikel družine, dohodek, polic, izobrazba, rasa, 

narodnost,

- psihografski

- vedenjski: i

ugotavljanje in kvantifikacijo možnih tržnih segmentov, definiranje glavnih potreb, analizo 

konkurence, oblikovanje tržne strategije, uporabo trženjskega spleta in kontrolo uporabljenih 

sredstev ter rezultatov postopka (Starman 1994, 49). Segment mora biti merljiv, dostopen, 

dovolj velik in dosegljiv (Možina 2010, 133).

2.13 Analiza odjemalcev

Z analizo odjemalcev pridobimo pomembne informacije, kot so kulturne, družbene, osebne in 

kakšne koristi zadovoljujejo ( ).

Organizacija lahko na osnovi informacij ugotovi, kdo so njeni dejanski in potencialni 

izdelkov, ki zadovoljujejo potrebe odjemalcev in do katerih predvidenih sprememb glede 

i. Raziskujemo lahko geografske, demografske in 

et al. 1999, 42-43).
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2.14 Cena

Cenovna politika je eden najpomembnejših instrumentov tržne strategije. Ponudnik in 

, od ponudbe in povpraševanja, stroška, 

konkurence, tržne strategije, do uradnih predpisov in podobno.

t

želimo hitro prodreti na trg (Starman 1994, 13-14).

2.15 Marketing v neprofitni organizaciji

Sodobni marketing se nanaša tudi na neprofitne organizacije. Kaj marketing je, je odvisno od 

storitev spravimo do odjemalca. Marketing nastopa v vseh menjalnih procesih, ki 

zadovoljujejo potrebe ciljnih skupin. Te koristi so bolj ali manj otipljive. Za odjemalce 

( 100-105) ki jih bomo 

raziskovali. Lahko pa,

(2001, 105) da bomo potrebovali posebne marketinške pristope do odjemalcev. Bistvo 

market (

117). Vodstvo društva meni7

spraviti storitve do odjemalcev zaradi financiranja neprofitnega dela društva.

7 Glej intervju priloga 1
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3 SPLETNA ANKETA

Za spletno anketo smo tehtnih razlogov. Izobraževalno društvo za 

medije je multimedijska organizacija, zato je samoumevno, da bo anketiranje izvedlo preko 

splet . Drugi razlog so stroški 

anketiranja, ki so v tem primeru bistveno nižji. Anket ni potrebno natisniti, ni potrebno 

nikov 

obdelujejo vse podatke. Napredek anketiranja lahko spremljamo sproti. Pošiljanje prošenj na 

elektronske naslove uporabnikov ati je distribucija ankete 

lažja, ker ljudje pošiljajo povezavo

možnost, da bodo izpolnili anketo, bistveno

3.1 Opredelitev namena ankete 

Vodstvo društva ni še nikoli analiziralo njihovega potencialnega trga odjemalcev. Zanima jih, 

o storitev. Ker so multimedijsko društvo, je zanje 

izvedbe.8

društva. To bomo dosegli tako, da bomo skrbno opredelili vsako vprašanje, ki bo v sebi 

skrivalo odgovor na naša vprašaja. 

Anketa bo vsebovala devet kratkih vprašanj in eno daljše. 

taka anketa, ki jo bodo ljudje lahko izpol

kolikor se bo izkazalo, da bi potrebovali še kakšne dodatne odgovore, bomo raje izvedli novo 

, kljub

temu, da spletno orodje, ki smo ga

vprašanj. 

, ampak,

vprašanja in odgovore. Da bodo anketiranci izbirali že pripravljene odgovore in imeli možnost 

tudi dodati svoje mnenje,

bi dobil Pri nekaterih 

8 Glej prilogo 1.
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vprašanjih smo dodali polje, da lahko dodajo še svoje mnenje, kar bo verjetno zanimivo, v 

kolikor bodo anketiranci to polje tudi izpolnili, saj ni obvezno.

smo anketirance obvestili o namenu izpolnjevanja ankete in o anonimnosti. Na 

h podatkov, ki nas zanimajo. Na koncu ankete pa smo 

se anketirancem za izpolnjevanje ankete zahvalili.

3.2 Opredelitev anketnih vprašanj 

vprašanja v anketi. Da ne bi zmedli anketirancev, o

anketiranja, in sicer smo zastavili vprašanje ter podali nekaj možnih odgovorov. Anketiranec 

je izbral enega izmed ponujenih odgovorov in lahko je dodal svoje mnenje. Pri nekaterih 

MojaAnketa.si je 

anketiranci odgovoriti na vsa vprašanja. V primeru, da tega ne naredijo, jih anketno orodje 

opozori na napako in pozove, da odgovorijo na neodgovorjeno 

nadaljevati z naslednjim vprašanjem.

Demografski podatki

Najprej smo v anketi opredelili, kateri demografski podatki nas zanimajo. V anketi smo 

vprašali po spolu, starosti, kraju bivanja, stopnji izobrazbe in poklicu.

samo izbrali. Kot je razvidno iz slike 3, je še kar nekaj možnosti dodajanja svojih 

demografskih vprašanj, ki jih sestavimo sami. To naredimo z gumbom .

Slika 3: Sestavljanje demografskih podatkov v orodju MojaAnketa.si
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Anketiranci vpišejo v okence svojo lokacijo bivanja, ki je za nas pomembna. V spletnem 

orodju MojaAnketa.si so odgovori na vprašanja o spolu, starosti, stopnji izobrazbe in poklicu

že podani, tako da jih anketiranec samo izbere , kot je razvidno iz slike 

4. Spletno orodje te podatke obdela samodejno in poda rezultate.

Slika 4: Izbira demografskih podatkov v orodju MojaAnketa.si

Na to vprašanje so možni odgovori:

- Tradicionalen 

-

- Oboje 

-

- Drugo

Anketiranec lahko izbere samo en odgovor ali doda svojega. S tem smo spodbudili 

anketiranca, da , se je m

takšno omejitvijo smo lažje analizirali rezultate za ta odgovor.

S tem vprašanjem želimo izvedeti, kakšen karakter ljudi prevladuje v Sloveniji. Iz njihovih 

odgovorov bomo lahko ugotovili, koliko so odprti za storitve društva IDM. Na podlagi 
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njihovih odgovorov bodo lahko prilagodili predstavitev storitev društva, kot tudi storitve same 

potrebam odjemalcev. Skozi odgovore bomo izvedeli, kako se približati odjemalcem.

Na to vprašanje so možni odgovori:

-

- Biti aktiven v kulturi ne glede na status ali položaj. 

- Biti inovativen, napreden. 

-

- Drugo …

Anketiranec lahko izbere samo en odgovor ali doda svojega. Z omejitvijo smo spodbudili 

anketiranca, da je dobro razmislil o sebi za en odgovor. S takšno omejitvijo 

bomo lažje analizirali rezultate za ta odgovor.

Pri tem vprašanju nas zanima izvedeti, kaj ljudem pomeni izobraževanje. Ali jih zanima 

izobrazba zgolj zaradi napredovanja v državnih institucijah, ali jih zanima celostno 

izobraževanje.

3. Imam se za … :

Na to vprašanje so možni odgovori:

- samoustvarjalneg

- Delo mi pomeni vrednoto. 

-

- Rad/a imam napredne tehnologije. 

- hlapca. 

- Briga me!

Anketiranec lahko izbere samo en odgovor ali doda svojega. Omejitev spodbudi anketiranca, 

en odgovor. S takšno omejitvijo bomo lažje analizirali 

rezultate za ta odgovor.

Odgovori na to vprašanje nam bodo dali sliko, kako ljudje vidijo sebe, kako se dojemajo, ali 

n kako 

4. Kaj za vas pomeni, da se v življenju spremenite?
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Na to vprašanje so možni odgovori:

-

- Izboljšanje le nekaterih stvari v življenju. 

- Na življenje gledam pozitivno, sem tak/a kot sem.

- Ne želim se spreminjati. 

- Ne vem.

Anketiranec lahko izbere samo en odgovor ali doda svojega. Omejitev spodbuja anketiranca, 

rezultate za ta odgovor.

Odgovori na to vprašanje nam bodo povedali, do kje so ljudje v svojem življenju prišli, ali že 

,

. Zanima nas, ali se ljudje zavedajo 

situacije, v kateri živijo, ali se zavedajo okoljskih bremenilnih stvari kot so slaba hrana, voda, 

zrak, umazana tehnologija …

5. Ko imam težave - probleme naredim naslednje …

Na to vprašanje so možni odgovori:

- Nimam težav. 

- Težave – probleme rešujem sproti. 

- Težave – probleme dam na stran. 

- Probleme mi rešujejo drugi. 

- Drugo …

Anketiranec lahko izbere samo en odgovor ali doda svojega. Verjetno bi anketiranec že sam 

po sebi izbral zgolj en odgovor, vendar smo z omejitvijo zagotovo dosegli, da dobro razmisli 

odgovor.

Pri tem vprašanju nas z

V samih odgovorih se skriva to, kar želimo izvedeti.

Na to vprašanje so možni odgovori:

- šport 

- kulturo 

- izobraževanje 

- samozdravljenje 
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- delo doma in na prostem 

- internet 

-

-

- Drugo …

odgovorov 

vse se anketiranci zanimajo oz. jih opravljajo. V ozadju tega vprašanja nas zanima, kako 

Na podlagi 

glede trženja, promocije in izvajanja,

sedaj. Z dodatnimi odgovori, ki jih lahko anketiranci vnesejo v anketo, pa bomo videli, ali se 

je pojavil še kakšen drug trend, ki ga mi nismo opazili in zajeli v vprašanjih. To je lahko tudi 

podlaga za novo anketo in nadaljnja raziskovanja.

7. Kako denar vpliva

Na to vprašanje so možni odgovori:

-

-

- sem pripravljen/a izmenjati svoje storitve, znanje ali 

produkte. 

-

-

-

- Drugo …

Anketiranec lahko izbere samo en odgovor ali doda svojega. Menimo, da bi anketiranec 

gotovo premisli in se 

Dodali smo možnost dodatnega odgovarjanja, ki pa bo vseeno morda odprlo kakšne zanimive 

teme in razmišljanja anketirancev, kar bo povod za naš nadaljnji razmislek in raziskovanje.

Zanima nas, ali so ljudje dovzetni za sistem, v katerem živijo, in ali so pripravljeni spremeniti 

svoje vrednote ter odstopiti od vrednost sistema ter sprejeti boljše vrednote, kot jih narekuje 

sam sistem. Zanima nas, ali so odvisni, ali so pripravljeni sprejeti odgovornost? Denar v tem 

vprašanju predstavlja skupni imenovalec za vsa materialna sredstva.
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8. Kaj od 

Na to vprašanje so možni odgovori:

- Coaching 

- Fotografija 

- Slikarstvo 

- Glasba 

- Samozdravljenje 

-

- Pridelovanje hrane 

- Kuhanje 

-

- Drugo …

Anketiranec pri tem vpraš

skupaj z bližnjimi. Zanima 

hkrati bomo

hkrati, kot tudi vsake posebej. Zanimivo bo pregledati tudi posamezne ankete, koliko je ljudi, 

Odgovori na to vprašanje nam bodo dali vedeti

sedaj, skupaj z njihovo družino. Zanima nas obnašanje, ki ga odrasli prenašajo na svojo 

izbrane 

skupinami. Poleg tega se te dejavnosti pokrivajo z našimi storitvami. Tako bomo hkrati 

izvedeli, katere naše storitve so za ljudi aktualne.

9. Kaj menite o lastnem zdravju?

Na to vprašanje so možni odgovori:

- Je prioriteta v mojem življenju, pomeni mi vse, ne glede na status ali denar.

- Pomeni mi dosti,

- So stvari, ki so pomembnejše od zdravja. 

- Drugo …

odgovore na to vprašanje, smo odgovarjanje omejili na en možen odgovor. Anketiranec se bo 

, ima možnost, da doda še 

svoj odgovor.

Gre za precej osebno vprašanje, s katerim bomo izvedeli, kako ljudje vidijo sebe. Ali se 

zavedajo, kako kakovostno živijo in ali razmišljajo o svoji prihodnosti. Zanima nas njihovo 
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Iz analiz odgovorov bomo lahko razbrali, 

na katerem nivoju so anketiranci pri nas.

10. Za katero tri (3) dnevno delavnico in koliko sredstev v EUR ste pripravljeni vložiti za 

sebe?

Gre za konkretno in najbolj kompleksno vprašanje v anketi, kjer poizvedujemo o 

uporabnikovih potrebah ter ceni, po kateri so pripravljeni te potrebe zadovoljiti. Izvedeli 

bomo, katere potrebe se skladajo z našimi storitvami, kaj je trend in kako bomo prilagodili 

našo promocijo ter storitve potrebam odjemalcev. To vprašanje je edino bolj kompleksno, 

obširnejše in je namerno na koncu, saj anketiranci sproti vidijo svoj napredek ter da so že na 

koncu odgovarjanja. Sklepamo, da bodo zato odgovorili tudi na tako kompleksno in 

oritev 

posebej, koliko so anketiranci pripravljeni odšteti denarja za posamezno delavnico. Da bi 

vprašali tako, da lahko anketiranci izbirajo cenovni razpon. 

Anketiranci morajo dogovoriti na vsa spodnja vprašanja:

- Slikarska delavnica

- Fotografska delavnica

- Zdravo hujšanje

- Zdrava priprava obrokov

-

- Pridelava zdrave hrane

- Samozdravljenje

- – pisarniški programi

- delavnica – pisarniški programi

- Ekspertno znanje – grafika, oblikovanje, tisk

- Svetovanje za razrešitev težav

Pri vsakem vprašanju pa so naslednji možni odgovori:

- 0 EUR 

- do 30 EUR 

- do 50 EUR 

- do 80 EUR 

- do 100 EU 

- do 150 EUR 

- do 200 EUR 
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- do 300 EUR 

- do 500 EUR 

- do 1000 EUR

-

analiza ankete lažja in bolj jasna. Hkrati je anketiranec spodbujen, da o ceni in svoji potrebi 

zares tudi razmisli.

3.3 Izbor spletnega orodja 

Raziskava o anketnih spletnih orodjih na internetu9

Da bi uporabljati to orodje, se je potrebno registrirati na strežniku http://www.mojaanketa.si/.

a. Lahko ustvarimo 

svojo anketo, lahko uporabimo predlogo ali pa prekopiramo in na novo uredimo našo, že prej 

narejeno anketo. Orodje je namenjeno predvsem študentom, prodajalcem in kadrovikom. 

Orodje je ponujeno v slovenskem, angleškem in nekaterih drugih slovanskih jezikih, tako 

bomo lahko anketo uporabili tudi za tuji trg.

je pokazala, da je najprimernejše orodje 

za našo anketo MojaAnketa.si. Skupaj z vodstvom društva smo preizkusili nekaj anket ter se 

podatkov, vsebuje vse, kar 

potrebujemo in hkrati nudi dober vizualen in moderen izgled. 

prašanj ali spletnega obrazca, s katerim pridemo v stik z administratorji, ki 

nam odgovorijo na vprašanje preko internetne pošte.

do ankete. 

Na sliki 5 si lahko ogledamo vrste oblikovanja anket. Lahko oblikujemo novo anketo ali 

uporabimo v

portala ali po lastnih potrebah nastavimo program.

9 Glej prilogo 2.
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Slika 5: Vrste oblikovanja anket

N

predloge preizkusili tudi zaradi izkušnje, kako ustvarjalci tega orodja predlagajo sestavljanje 

anket, ki se jih da prilagoditi za lastne potrebe.
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Slika 6: Predloge za oblikovanje anket

3.4 Izvedba anketiranja

želimo narediti

do konca.

Iz slike 7 je razvidno, da lahko v spletnem orodju MojaAnketa.si uredimo demografska 

vprašanja, lahko uporabimo svoj 
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Slika 7: Oblikovanje ankete za potrebe društva

Iz slike 8 je razvidno, da smo najprej uredili nastavitve ankete. Nastavili smo, da se lahko iz 

nih mestih 

kot so šole in knjižnice.

je tako najbolj pregledno za anketiranca. Lahko se bo skoncentriral na eno samo vprašanje, ne 

da bi ga pozornost vlekla napre

Izbrali smo oblikovanje ankete.10

10 Glej sliko 9.
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Jezik ankete je s

,

tujci. Možno pa je, da bodo nanjo odgovarjali tujci z znanjem s

pa je za našo raziskavo tudi v redu.

Slika 8: Nastavitve ankete

, da bo 

anketi oz. 

neuradne.

management. Logotipa Fakultete za management nismo uporabili, saj bi morali v skladu z 

avtorskim pravom pridobiti pisno dovoljenje te institucije. V sami predstavitvi, zakaj prosimo 

za odgovore na anketo, pa smo omenili to ugledno institucijo z namenom, da bi ljudje raje 

odgovorili na anketo nketa del diplomskega dela, 

nadaljevali oz. anketo razširili.
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Slika 9: Izbira oblikovanja ankete

Slika 10 kaže, da smo lahko izbrali, ali so vprašanja prikazana eno po eno, ali vsa na eni 

strani. Izbrali smo prikazovanje vprašanj eno po eno. Ko anketiranec reši eno vprašanje, se 

lahko z gumbom premakne na naslednjega. V kolikor na vprašanje ne bi odgovoril, ne more 

nadaljevati ankete in tako takoj ve, kaj ni v redu, kaj mora popraviti. K popravkom ga povabi 

in je bolj 

Slika 10: Prikaz vprašanj
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ram MojaAnketa.si. 

nimi tipi vprašanj. Da bi vedeli, katera vprašanja so katera, si lahko 

pomagamo s primeri vprašanj, ki so ob izbirnem okencu za tipe vprašanj.

Nato v prazno vnosno okno vnesemo vprašanje. Lahko ga natipkamo direktno v okence ali 

prekopiramo iz urejevalnikov besedil.

Nadaljujemo z izbiro toliko možnosti, kolikor ponujamo odgovorov na vprašanje in jih tudi 

vnesemo v vnosna okenca, ki jih po potrebi lahko tudi dodajamo.

Dodamo lahko prehodno vprašanje, kar pomeni, da

odgovor DA ali NE, v primeru odgovora NE naslednje vprašanje, , program 

DA program ponudi dodatna podvprašanja za podrobnejše

spraševanje.

vprašanje zahteva odgovor, anketiranec ne bo mogel nadaljevati 

Slika 11: Izdelovanje vprašanj

smo 
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Slika 12: Izbira vprašanj

Slika 13 prikazuje odgovorno matriko, ki smo jo uporabili za zadnje, deseto vprašanje.

Najprej smo zastavili osnovno vprašanje, ki smo ga vnesli v prvi vnosni obrazec. Nato smo 

uredili prvo vrstico vnosnih polj, kjer smo vnesli cene za delavnice. Na levi strani so vnosna 

polja, kjer smo vnesli imena delavnic, za katere so udeleženci izbrali, koliko bi za posamezno 

Slika 13: Odgovorna matrika
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Distribucija ankete

Ko smo anketo sestavili na strežniku, smo jo najprej sami preizkusili, ali deluje, kot smo si 

zamislili. Anketo smo 

napake, ki so se pojavile in anketo izboljšali do te mere, da smo bili skupaj z vodstvom 

društva zadovoljni, smo naše odgovore s strežnika izbrisali. Tako je bila anketa pripravljena, 

da jo razpošljemo v svetovni splet.

mo poslali vsem ljudem, ki smo 

jih imeli v naših bazah, tako na društvu kot pri meni. Poslala sem tudi s svojega e-poštnega 

naslova in v pismu prosila ljudi, da naj razpošljejo anketo naprej ljudem, ki jih imajo v svojih 

e-poštnih bazah. Nekateri so to tudi storili. Enako so storili na društvu, saj imajo kar obsežno 

bazo ljudi. Na društvu je vodstvo tudi poslalo povezavo do ankete drugim društvom ter 

organizacijam, s katerimi sodelujejo, da razpošljejo anketo naprej po svojih e-bazah. Zaradi 

tega je težko oceniti, koliko ljudi je prejelo anketo, saj so samo naše baze skupaj vsebovale 

vsaj 300 e-poštnih naslovov.

Za distribucijo ankete smo uporabili tudi družabno omrežje Facebook, ki ga uporablja 

društvo. Za e-omrežje Linkedin omo uporabili, ko bomo anketo 

prevedli v angleški jezik.

3.5 Rezultati anketiranja in vedenjski vzorci uporabnikov društva

Spletno orodje MojaAnketa.si sproti obdeluje vse podatke, ki so in prihajajo na strežnik in jih 

vnašajo -obrazcev. Da bi pogledali rezultate anket, lahko 

. Dva primera sta vidna na sliki 14. Za diplomsko nalogo pa smo

nadaljnjo obdelavo ali predstavitev možno iz programa izvoziti kot slike.

Slika 14: Primera grafov
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Spletni program deluje tako, da je skupek odgovorov seštevek vseh s strani anketirancev 

število

za ta odgovor, deljeno z vsemi odgovori na to vprašanje.

Iz slike 15 je razvidno, da lahko rezultate ankete izvozimo v program Excel z 

možnostmi nastavitev. V Excel lahko izvozimo povzetke rezultatov, podatke o udeležencih, 

vse rezultate in pa rezultate za obdelavo v programu SPSS. Odgovori so kodirani z 

i vrednostmi v skladu z zahtevami programa SPSS. Rezultate pa lahko pošljemo 

preko interneta drugi osebi kot e-povezavo.

Slika 15: Možnosti analize ankete

Rezultati in analiza spletnega anketnega vprašalnika

Najprej smo si ogledali statistiko udeležencev. Lahko pogledamo vse rezultate naenkrat ali pa 

vsako anketo posebej, kar je za nas tudi zanimivo, saj lahko tako povežemo odgovore s

starostjo, izobrazbo in lokacija anketirancev. Vendar bi bilo

Slovenije ter Primorske in najmanj z vhodnega dela države.

odgovarjali na anketo bolj izobraženi ljudje,

in diplomo, teh je 52%, srednjo in poklicno šolo ima 

11% in 2% osnovno šolo.
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Iz slike 16 je razvidno, da s

izpolnjenih anket. Do analize rezultatov smo zbrali 135 odgovorov, od katerih je obdelanih 

134, ena anketa je neveljavna in v rezultatih ni upoštevana.

,3 leta, in sicer je bil najmlajši anketiranec 

12 let, najstarejši pa 80.

Slika 16: Statistika udeležencev

Analiza 1. vprašanja: 

Iz slike 17 je razvidno, da je med 134 udeleženci najbolj pogost odgovor Oboje, in sicer je na 

to vprašanje pritrdilno odgovorilo 49,3% anketirancev. Najmanj pogost odgovor je Drugo.

Iz našega vzorca anketirancev lahko sklepamo, da so ljudje hkrati tradicionalni in 

adicionalne opredelilo zgolj 13,4% ljudi, 

za moderni 9%. Iz odgovorov lahko sklepamo, da so ljudje pri nas dokaj 

odprti za novosti.

, za 

2% anketirancev. Sklepamo, da bi v prime bi izpustili to 

možnost odgovora, ljudje izbrali možnost Drugo in nam podali podatek o tem, za kakšen tip 

Drugo je izbralo 11,2% anketirancev in nam hkrati posredovalo 

nekaj zanimivih osebnih odgovorov.
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Slika 17: Analiza odgovorov na 1. vprašanje

Analiza 2. vprašanja: Kaj vam pomeni kultura izobraževanja (na

Slika 18 kaže, da je med 134 udeleženci najbolj pogost odgovor Biti inovativen, napreden,

nanj je odgovorilo 41% anketirancev. 32,9% jih je aktivnih v kulturi ne glede na status ali 

položaj in 18,7% jih meni, da je zanje pravi odgovor, da so izobraženi. Iz odgovorov 

sklepamo, da imamo v družbi precej inovativnih ljudi in tudi takih, ki so v kulturi aktivni, 

samoizobražujejo in so udeleženi v neformalnem vseživljenjskem izobraževanju kot v 

manj pripravljeni obiskovati razne delavnice, ki ponujajo znanje. Kultura izobraževanja ni na 

visokem nivoju.

Najmanj odgovorov 5,2% smo dobili na odgovor Drugo. Udeleženci so z nekaj zanimivimi 

odgovori pojasnili, kaj zanje kultura izobraževanja pomeni. 

Odgovor je izbralo malo udeležencev in sicer 11,

pasivni in jih izobraževanje ne zanim

pomeni z odgovorom Drugo.

Slika 18: Analiza odgovorov na 2. vprašanje 
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Analiza 3. vprašanja: Imam se za … :

Slika 19 kaže, da je med 134 udeleženci najbolj pogost odgovor .

Najmanj pogost odgovor je hlapca. 49,3% ljudi meni, da so samoustvarjalni, kar pomeni, da 

je njihova samopodoba na visokem nivoju. Iz tega odgovora sklepamo, da so pripravljeni 

dosti narediti za sebe in lasten napredek. 

Kar nekaj anketirancem, 17,2%, delo pomeni vrednoto, kar izhaja iz družbe in menimo, da ti 

i so vdani v usodo, ki jih je 6,7% in so izbrali zadnja dva odgovora.

krat razmišljajo z lastno glavo in preverjajo dejstva, teh je 14,2%, zato so 

velikokrat dojemljivi za nova znanja in samorazvoj.

Kljub temu, da je kar nekaj mladih odgovarjalo na anketna vprašanja, se jih je za napredne 

7%, kar nas je presenetilo in ni veliko. Sklepamo, da ljudi, tudi mlade, 

bolj zanima kaj drugega kot tehnologija.

Slika 19: Analiza odgovorov na 3. vprašanje 

Analiza 4. vprašanja: Kaj za vas pomeni, da se v življenju spremenite?

Iz slike 20 razberemo, da je med 134 udeleženci najbolj pogost odgovor Izboljšanje le 

nekaterih stvari v življenju. Iz odgovorov razberemo, da so ljudje zadovoljni s seboj in 

menijo, da se dovolj razvijajo. Ljudje niso pripravljeni korenito spremeniti niti sistema niti 

okolja, ene stvari v življenju. Podobno velja za odgovor Na življenje gledam 

pozitivno, sem tak/a kot sem, katerega je izbralo 29,1% anketirancev. Ne verjamemo, da so se 

pripravljeni kaj dosti spremeniti, pogledati v svoje okolje, v katerem živijo, kakšno v resnici

je in kaj narediti, da se zadeve spremenijo. 
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Najmanj pogost odgovor je Ne želim se spreminjati, ta odgovor je izbral le en anketiranec. Še 

dva sta izbrala odgovor Ne vem. Za vse velja, da se ne bodo spremenili in sprememb ne bodo 

sprejeli.

Iz odgovorov lahko sklepamo, da bomo uspešni samo s tistimi delavnicami, ki so namenjene 

, kot je 

samozdravljenje, ki korenito spreme

Slednja del

iz odgovorov sklepamo, da so s svojim življenjem 

in sistemom zadovoljni.

Slika 20: Analiza odgovorov na 4. vprašanje 

Analiza 5. vprašanja: Ko imam težave - probleme naredim naslednje …

Iz slike 21 sledi spoznanje, da je kar 80,6% anketirancev od 134 najbolj pogosto odgovorilo 

Težave – probleme rešujem sproti. Lahko sklepamo, da se ljudje težav lotijo takoj in jih tudi 

uspešno re

so ljudje praktiki in se v resnici lotevajo stvari.

7,5% ljudi probleme odlaga in so pasivni. 3% ljudi nima težav, kar lahko pomeni, da so 

o in to tudi dosežejo ali pa problemov ne vidijo. S spletne 

ankete to ni možno ugotoviti. Bi pa se dalo z izpraševanjem v živo.

Nikomur problemov ne rešujejo drugi.

9% ljudi pa probleme rešuje na (sklepamo iz njihovih 

individualnih odgovorov) 

prilagajanja na okolje v skladu z lastnimi potrebami. S to razlago se ne sklada samo en 

samodestruktiven odgovor.
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Slika 21: Analiza odgovorov na 5. vprašanje 

Analiza 6. vprašanja

Iz slike 22 vidimo, da so odgovori bili kar enakovredno razdeljeni. 134 udeležencev je 

glasovalo kar 409 krat in izbiralo ajbolj pogost odgovor je delo doma 

in na prostem. To dejavno 1% 

anketirancev se ukvarja s športom in enak procent z izobraževanjem. Sklepamo lahko, da so 

zase. 

1

Za nas je to spodbuda, da ponudimo izobraževanja na daljavo.

Kulturo si izbere 13,4% ljudi, kar nas je presenetilo pozitivno, vendar ni nenavadno glede na 

višjo izobrazbo anketirancev.

ukvarja manjše število ljudi, 7,6%. S tem so anketiranci 

potrdili nizko zanimanje za lastno zdravje in za okolje, v katerem živijo. Menimo, da 

drugi ponudijo, kot v sebi.

Zelo malo ljudi n .

e stvari, ki jih na seznamu nismo navedli in so nam jih zaupali. Bi 

pa nekatere lahko brez težav uvrstili v katero od kategorij v anketnem seznamu.
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Slika 22: Analiza odgovorov na 6. vprašanje 

Analiza 7. vprašanja: Kako denar vpliva

Najmanj pogosta odgovora sta ; in 

briga!. Malo ljudi, 4,

Med 134 udeleženci je najbolj pogost odgovor (26,1%) Za kvalitetno preži

pripravljen/a izmenjati svoje storitve, znanje ali produkte.

v pravo smer, saj si društvo tudi želi tega. Hkrati nam ta in drugi odgovori, kot je Za 

i denar (23,

kot narekuje sistem. To potrjuje tudi odgovor, da 10,

ter zabavi. 

drugih odgovorov, ki štejejo 9,7% pa

Kar visok odstotek 20, jejo 

izkušnje društva, saj se jim javlja kar nekaj prostovoljcev, ki pomagajo pri raznih dejavnosti 

društva. Podatek nas veseli, saj nam da vedeti, da denar ljudem ne pomeni vsega, da vidijo 

,
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Slika 23: Analiza odgovorov na 7. vprašanje 

Analiza 8. vprašanja:

odgovorov)

Med 367 odgovori je najbolj pogost odgovor Pridelovanje hrane. Med vsemi odgovori je ta 

odgovor požel visok 18,8 odstotek, kar nas je presenetilo

Verjetno je s tem povezano tudi kuhanje, 13,4%, saj predvidevamo, da se ljudje vedno bolj 

zavedajo pomena zdrave prehrane in je seveda tudi trend.

ugotovili, ali gre zgolj za modno muho, ali je to iskreno.

Približno enako so se uvrstili samozdravljenje, glasba in fotografija. Za tovrstne delavnice oz. 

Slabše so se odrezali odgovori in coaching, za katere verjetno med to 

populacijo ni dovolj zanimanja, za coaching pa je možno, da ne vedo, za kaj gre. Malo bolj 

Med odgovori drugo se je pojavilo nekaj odgovorov
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Slika 24: Analiza odgovorov na 8. vprašanje 

Analiza 9. vprašanja: Kaj menite o lastnem zdravju?

To vprašanje je bolj osebne narave, zato smo ga zastavili proti koncu. Rezultate lahko vidimo

na sliki 25. Med 134 udeleženci (54,8%) odgovorilo, da je zdravje 

prioriteta v mojem življenju, pomeni mi vse, ne glede na status ali denar. To kaže na visoko 

26,7% ljudi pa gleda na zdravje skozi denar in verjetno ne vedo, kako bi do njega prišli brez 

Kar velik odstotek ljudi ( 9,65) pa postavlja druge prioritete nad lastnim zdravjem, kar kaže 

na to, da verjetno zdravstvenih težav še niso imeli in se ne zavedajo pomena le-tega. Ti 

ljudje zagotovo niso pripravljeni delati na sebi in za svoje dejansko dobro. Verjetno tudi 

verjamejo, da je zdravje možno kupiti.

Najmanj pogost odgovor je Drugo. V teh odgovorih je videti dve veliki skrajnosti, malo manj 

tudi zavedajo.
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Slika 25: Analiza odgovorov na 9. vprašanje 

Analiza 10. vprašanja: Za katero tri (3) dnevno delavnico in koliko sredstev v EUR ste 

pripravljeni vložiti za sebe?

povsem na konec. Najprej bomo predstavili rezultate ankete za vsako delavnico posebej, 

kateri odgovor je najpogostejši in kateri najmanj. Nato bomo povzeli še rezultate vseh 

delavnic skupaj s komentarji.

Za slikarsko delavnico je najbolj pogost odgovor 0 EUR (41,4%). Odgovora do 500 EUR in 

nista bila izbrana. 31% anketirancev bi za to delavnico odštelo do 30 EUR;

13,1% do 50 EUR; 4,1% do 80 EUR; 4,1% do 100 EU; 2,8% do 150 EU;, 0,7% do 200 EUR;

2,1% do 300 EUR in 0,7% do 1000 EUR.

Za fotografsko delavnico je najbolj pogost odgovor 0 EUR (35,2%). Najmanj pogost 

odgov (0%). 28,3% anketirancev bi za to delavnico odštelo do 30 

EUR; 12,4% do 50 EUR; 5,5% do 80 EUR; 7,6% do 100 EU; 3,4% do 150 EUR; 3,4% do 

200 EUR; 2,1% do 300 EUR in 0,7% do 1000 EUR.

Za zdravo hujšanje je najbolj pogost odgovor 0 EUR (63,4%). Odgovora do 300 EUR in 

kot 1000 EUR nista bila izbrana. 15,9% anketirancev bi za to delavnico odštelo do 30 EUR;

9% do 50 EUR; 2,1% do 80 EUR; 4,1% do 100 EU; 2,1% do 150 EUR; 2,1% do 200 EUR; 

0% do 300 EUR; 0,7% do 500 EUR in 0,7% do 1000 EUR.

Za delavnico zdrava priprava obrokov je najbolj pogost odgovor 0 EUR (30,3%). Najmanj 

(0%). 27,6% anketirancev bi za to delavnico odštelo do 

30 EUR; 16,6% do 50 EUR; 6,2% do 80 EUR; 9% do 100 EU; 4,1% do 150 EUR; 2;1% do

200 EUR; 2,1% do 300 EUR; 0,7% do 500 EUR in 1,4% do 1000 EUR.

Za z je najbolj pogost odgovor do 30 EUR (32,4%). Najmanj pogosti odgovori so

do 500 EUR, do 1000 EUR , vsi po 0,7%. 25,5% anketirancev bi za to 
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delavnico odštelo do 0 EUR;16,6% do 50 EUR; 5,5% do 80 EUR; 7,6% do 100 EU; 6,9% do 

150 EUR; 2,1% do 200 EUR; 2,1% do 300 EUR in 1,4% do 500 EUR.

Za pridelavo zdrave hrane je najbolj pogost odgovor do 30 EUR (30,3%). Najmanj pogost 

(0,7%). 21,4% anketirancev bi za to delavnico odštelo do 0 

EUR; 16,6% do 50 EUR; 7,6% do 80 EUR;  9% do 100 EU; 6,9% do 150 EUR; 2,8% do 200 

EUR; 1,4% do 300 EUR; 2,1% do 500 EUR in 1,4% do 1000 EUR.

Za samozdravljenje je najbolj pogost odgovor 0 EUR (26,9%). Najmanj pogosta odgovora 

sta do 1000 EUR in do 500 EUR, oba 0,7%. 21,4% anketirancev bi za to delavnico odštelo do 

30 EUR; 21,4% do 50 EUR; 6,2% do 80 EUR; 9,7% do 100 EU; 5,5% do 150 EUR; 2,1% do 

200 EUR; 3,4% do 300 EUR in 2, kot 1000 EUR.

Za osnovno nalniško delavnico – pisarniški programi je najbolj pogost odgovor 0 

EUR (62,1%). Najmanj pogosta odgovora sta do 300 EUR in do 500 EUR, oba 0%. 15,9%

anketirancev bi za to delavnico odštelo do 30 EUR;  9,7% do 50 EUR; 2,8% do 80 EUR;

3,4% do 100 EUR; 2,8% do 150 EUR; 0,7% do 200 EUR; 2,1% do 1000 EUR in 0,

kot 1000 EUR.

Za napredno o delavnico – pisarniški programi je najbolj pogost odgovor 0 

EUR (52,4%). Najmanj pogost odgovor je do 300 EUR (0%). 15,9% anketirancev bi za to 

delavnico odštelo do 30 EUR; 11% do 50 EUR; 3,4% do 80 EUR; 7,6% do 100 EUR; 4,8%

do 150 EUR; 1,4% do 200 EUR; 0,7% do 500 EUR; 2,1% do 1000 EUR in 0,

1000 EUR.

Za delavnico ekspertno znanje – grafika, oblikovanje, tisk je najbolj pogost odgovor 0 

EUR (50,3%). (0%). 12,8% anketirancev bi za

to delavnico odštelo do 30 EUR; 10,3% do 50 EUR; 5,5% do 80 EUR;  9% do 100 EUR; 

4,8% do 150 EUR; 2,8% do 200 EUR; 1,4% do 300 EUR; 1,4% do 500 EUR in 2,1% do 

1000 EUR.

Za svetovanje za razrešitev težav je najbolj pogost odgovor 0 EUR (44,1%). Najmanj pogost 

(0%). 21,4% anketirancev bi za to delavnico odštelo do 30 

EUR; 14,5% do 50 EUR; 5,5% do 80 EUR; 5,5% do 100 EUR; 4,1% do 150 EUR; 1,4% do 

200 EUR; 1,4% do 300 EUR; 0,7% do 500 EUR in 1,4% do 1000 EUR.

denarja, so ze

slikarska delavnica. Za te delavnice so nekateri pripravljeni odšteti tudi višje zneske. Najmanj 

so pripravljeni odšteti za zdravo hujšanje in ekspertno znanje v grafiki.
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3.6 Predstavitev uporabe rezultatov vodstvu društva

Anketa je potrdila nekaj naših domnev in tudi pokazala nekaj novih poti, ki jih lahko društvo 

ubere za nadaljno promocijo in trženje svojih storitev. 

Iz ankete oz. iz odgovorov anketirancev je razbrati, da ljudje pri nas niso najbolj odprti za 

novosti in še manj za spremembo v svojem življenju. Videti je, da so zadovoljni s svojim 

življenjem v družbi in v tem sistemu, zato dvomimo, da bodo pripravljeni poglobiti se v sebe 

ter zase in za 

izobrazbo, kar ne daje celostne slike stanja pri nas, vendar pa daje kar dobro sliko 

Društvu predlagamo, da se usmeri v delavnice, za katere so udeleženci ank

zanimanja. Predlagamo tudi, da se glede na opisano mnenje usmeri na delavnice in storitve, ki 

dopolnjujejo znanja ljudi in ne posegajo veliko v njihovo trenutno stanje, razmišljanje in 

položaj v družbi ter sistemu. Takšne delavnice in storitve so fotografska in slikarska 

Nekateri posamezniki so za zelo kakovostne vsebine pripravljeni odšteti tudi višje zneske, kar 

je za storitve in delavnice, ki jih ponuja društvo, primerno, saj društvo ponuja samo zelo 

kakovostne in uporabne storitve. Svetujemo, da se društvo usmeri tudi v te vrste dejavnosti,

vendar se naj posveti bolj posameznikom in tako tudi prilagodi trženje. Temu so neprofitne 

organizacije tudi namenjene. Take storitve in delavnice bi bile pridelava zdrave hrane, 

samozdravljenje, zdrava priprava obrokov, svetovanje za razrešitev težav, ekspertno znanje –

grafika, oblikovanje, tisk. Razen slednjega usposabljanja ostale delavnice in storitve posegajo 

v dosedanjo kulturo in vrednote ljudi, ki pa so jih pripravljeni spremeniti le nekateri

anketiranci.

dobrodelne, prostovoljne 

dejavnosti, izobraževanj imer se pravzaprav tudi ukvarja.
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4 SKLEP

znanja za kakovostno sestavo in izvedo e-ankete za društvo. Vodstvo je pri tem pokazalo velik 

interes in se je na moja vprašanja odzivalo sproti ter tudi s svojimi idejami ter željami. 

nami bili v stiku preko elektronskih medijev in telefona.

Skupaj smo opredelili produkte, ki jih je zajemala spletna anketa. Podatke sem pridobila 

preko e-

koga bo anketa v svetovnem spletu dosegla in spodbudila, da jo bo izpolnil. Ciljno skupino 

smo zastavili na široko, izbrali smo si vso Slovenijo. Kot smo si želeli, je na anketo 

j

, okoli 25 let, zato smo s takim rezultatom zelo zadovoljni.

Spletno anketo smo izv

saj dobro zastavljena vprašanja prinesejo tudi dobre odgovore. Izkušnja nam je pokazala, 

bi lahko nadaljevali raziskovanje. Svoje izkušnje sem prenesla na vodstvo, ki si je zadalo 

i to izkušnjo. Analizirali smo rezultate ankete in vodstvu 

društva predstavili uporabno vrednost ankete.

Pred raziskavo je vodstvo menilo

. Ugotoviti so želeli, ali so za 

i

o pripravljeni za 

delavnice odšteti zelo malo denarja kar po podatkih vodstva ne pokrije 

niti fiksnih stroškov.

Ugotovili smo, da za razliko od redkih posameznikov, Slovenija ni primerna za ponujanje 

kakovostnih storitev društva in da na

ne bo moglo konkurirati podobnim organizacijam z 

manj kakovostnimi storitvami. Ljudje pri nas še niso pripravljeni delati na sebi in zase ter se 

današnjega sistema. Za društvo je dobro, da naredi podobno raziskavo tudi 

v tujini in primerja rezultate .
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Priloga 1

Intervju s predsednico Izobraževalnega društva za medije Silvo Požlep

Na kratko predstavite vaše društvo.

Organizacijam ter posameznikom z novimi pristopi usposablj ,

cije, izboljšamo kakovost in 

storilnost. K izobraževanju pristopamo celostno, ko tudi k marketingu, prirejenemu 

posameznim organizacijam. V svojem delovanju povezujemo strokovnjake, institucije in 

anja in medijev.

grafike. Izobražujemo v živo na vaših lokacijah kot tudi na daljavo ter preko e-

isarniških), fotografiranja in 

Corel Paint, izdelave predstavitev in videa. Izvajamo tudi slikarske in fotografske delavnice.

prostovoljce oblikovalce, programerje, prevajalce v tuje jezike in tržnike. Društvo je nastalo 

gospodarstvu, kar jim šola ne more nuditi.

Društvo je tudi lastnik Zavoda Gamajun, ki se ukvarja nekako z nasprotnimi stvarmi in s 

samooskrbnostjo ter samozdravl

samozdravljenja, kakovostne pridelave hrane, samooskrbnosti, coachinga in podobno.

Katere so vaše ciljne skupine?

Predvsem študenti medijskih in tudi drugih šol, ki 

izobraževanje. 

Da bi lahko njim pomagali in da bi sploh društvo lahko obstajalo, pa so ciljne skupine tudi 

podjetja in posamezniki, ki so odjemalci naših storitev. To so lahko tako laiki kot 

profesionalci, ki potrebujejo

izdelovanja predstavitev, fotografiranja, slikanja, samooskrbnosti, pridelave hrane, 

samozdravljenja, coachinga. 
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Ugotovili smo, da nismo še nikoli analizirali našega potencialnega trga odjemalcev. Zanima 

nas, kdo so sploh ljudje na slovenskem trgu, kako razmišljajo, kaj potrebujejo, kaj 

multimedijsko društvo, je za nas povsem samoumevno, da bomo izvedli spletno anketo. Za 

Želimo si tudi, da bi anketiranje pri nas postalo stalna praksa in da bi po tej izkušnji še 

nadaljevali ter nadgrajevali raziskovanja trga.

Bi lahko našteli delavnice, s katerimi se ukvarjate

- Slikarska delavnica

- Fotografska delavnica

- Zdravo hujšanje

- Zdrava priprava obrokov

-

- Pridelava zdrave hrane

- Samozdravljenje

- – pisarniški programi

- – pisarniški programi

- Ekspertno znanje – grafika, oblikovanje, tisk

- Svetovanje za razrešitev težav



Priloga 2

Raziskava izdelave spletnih anket

Free Online Surveys

To spletno orodje je prvi zadetek v iskalniku Google in je kompatibilno z vsemi socialnimi 

omrežji. Ima veliko uporabnikov. Je v angleškem jeziku in je o. Z njim je možno 

izdelovati raziskave in ankete ter samostojne vprašalnike. 

Po registraciji imamo na voljo (Free Account)

za (Paid Account).

odgovorov na eno ustvarjeno anketo, lahko pošljemo 250 e-poštnih spor (povabil) na 

ustvarjeno anketo in neomejeno število anket (Polls-kratkih anket). pa se 

razlikuje samo po tem, da imamo lahko neomejeno število odgovorov (responses) na anketo. 

Vir: http://freeonlinesurveys.com/app/create-options.asp?newuser=1 (20.11.2112)

FluidSurveys

raziskav, anket, vprašalnikov in sistemov za glasovanje. Vmesnik je zasnovan po sistemu 

povleci in spusti, ki je enostaven in prijazen za uporabo.

verzija. Program je tudi v slovenskem jeziku.



Priloga 2

Vir: http://fluidsurveys.si/ (12.12.2012)

MojaAnketa.si

Anketirancem lahko anketo 

pošljemo po e- zimo na 

in SPSS ter jih tam obdelujemo naprej. Registracija je obvezna, 

dobimo pa neomejeno število anket, vprašanj in udeležencev. Anketne opcije pa so: poslovni 

vprašalnik, vprašalnik za študente in ena anketa.

Vir: http://www.mojaanketa.si/.

Anketnik.net
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Vir: www.anketnik.net

PoolDaddy.com

V je pa omejitev sto odgovorov na 

vljen.

udeleženci sodelujejo med seboj kot je na primer usklajevanje koledarja. Je v angleškem 

jeziku.

Vir: polldaddy.com (13.11.2012)
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1KA

lasovanje: anketa z enim vprašanjem, analize; forme: anketa na 

eni strani, prijavnice, email liste, registracije, evalvacije; ankete: enostavne, kompleksne 

omrežja. Ima dobro urejeno tudi in je v slovenskem jeziku.

Vir: www.1ka.si (13.11.212)

LimeSurvey

Odprto kodno orodje, ki je primerno za zahtevnejše ankete.

Vir: www.limesurvey.org (15.11.2012)



Priloga 2

SurveyMonkey

v angleškem jeziku. Ima tudi 

Vir: http://www.surveymonkey.com/MySurveys.aspx (18.11.2012)




