
Anonimni vprašalnik o uporabi svetovnega spleta pri preprečevanju uporabe 
tobaka med mladimi

********************************************************************************
Pozdravljeni, 

pred vami je kratek anonimni vprašalnik, s katerimi želimo pridobiti informacije o najprimernejših 
načinih in pripravljenosti med mladimi za uporabo interaktivnih spletnih storitev in aplikacij pri  
preprečevanju uporabe tobaka med mladimi. Vprašalnik je pripravil Inštitut za elektronsko 
participacijo (www.inepa.si), ki je član SZTK. Odgovori bodo uporabljeni pri načrtovanju in 
vzpostavljanju interaktivnih spletnih aplikacij, ki bodo razširili in okrepili dejavnosti SZTK na 
področju preprečevanja uporabe tobaka med mladimi 

Vnaprej se vam zahvaljujemo za vaše odgovore.

Simon Delakorda, Inštitut za elektronsko participacijo
********************************************************************************

1. Demografski podatki o anketirancu/anketiranki

Starost:              let
Spol (prosimo obkrožite):               moški                             ženski
Živim (prosimo obkrožite):             v mestu                          v kraju                            na vasi  

2. Ali bi želeli prejemati informacije o preprečevanju uporabe tobaka med mladimi prek svetovnega 
spleta (prosimo obkrožite)?

DA                    NE

3. (V primeru odgovora DA): Na kakšen način bi želeli prejemati informacije prek svetovanega 
spleta o preprečevanju uporabe med mladimi? (prosimo označite okno pred izbrano možnostjo)

prek elektronske pošte
prek RSS na spletnem informativnem portalu
prek RSS spletnem dnevniku /blogu
na Facebooku
na Twitterju
drugo -  prosimo navedite:
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http://www.inepa.si/


4. Kakšna format informacij o preprečevanju uporabe tobaka med mladimi je po vašem mnenju 
najbolj uporabe in koristen? (prosimo označite okno pred izbrano možnostjo)

kratki video posnetki / video spoti
zgibanke in brošure v pdf formatu
e- poštna sporočila
objave na spletnih dnevnikih / blogih
kratka informativna besedila na spletnih straneh
drugo - prosimo navedite:

5. Ali bi želeli sodelovati v kampanjah in razpravah v zvezi s preprečevanjem uporabe tobaka med 
mladimi prek spleta (prosimo obkrožite)?

DA                      NE                            NE VEM

6. (V primeru odgovora DA): Na kakšen način bi želeli sodelovati v spletnih akcijah in moderiranih 
spletnih razpravah v zvezi s preprečevanjem uporabe tobaka med mladimi? (prosimo označite okno 
pred izbrano možnostjo)

v moderiranem spletnem forumu
z včlanitvijo v Facebook skupino in v razpravi na Facebooku
v moderirani spletni klepetalnici
s podpisom e-peticije
z uporabo Twitterja
s pisanjem spletnega dnevnika / bloga
z uporabo Flickerja
s sodelovanjem v spletnih anketah
z razširjanjem ozaveščujočih vsebin in informacij prek spleta
z uporabo YouTuba
drugo -  prosimo navedite:

Hvala za vaše sodelovanje!
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