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OAV_S7_MODERATOR AH_29.3.2: Tako, zdaj eni se še ne poznate, ne, tako 
da vas prosim, če se vsak najprej predstavi, pač pove svoje ime, pa pove nekaj o 
svoji soseski, torej o bivanju v študentskem domu. Kje bomo začeli? Micka, boš 

ti začela? 
OAV_S7_AH_MICKA_29.3.: No, jaz sem Micka. Tu v Ljubljani sem v študentu, 

v D-bloki, ... ne vem, meni je vredi … Razmimo se tudi kolko tolko med sabo… 
OAV_S7_AH_DARKO_29.3.: Moje ime je Darko, živim pa tukaj v A-bloku, 

drugi štuk. Pa zadovoljen sem z bivanjem tule, predvsem zaradi tega, ker je 
obilica iste starostne kategorije tukaj, prebivalcev no … 
OAV_S7_MODERATOR AH_29.3.: Zakaj pa? Zakaj ti je to pomembno? 

OAV_S7_AH_DARKO_29.3.: Ja zato, ker se rad družim z ljudmi, ki so približno 
tolko stari kot jaz, pa pač ne … Drugače bi se počutil, če bi živel med samimi 

upokojenci, ne. 
OAV_S7_MODERATOR AH_29.3.: O. K. 
OAV_S7_AH_NIKA_29.3.: No, jaz pa sem Nika, prihajam iz C-bloka. Pa sem v 

bistvu tuki kok, osem mesecev, pa mi je tako dosti všeč no, ker je nek nov način 
življenja, pa tako dobri ljudje so, vsi si nekak pomagamo med seboj, odnosi so 

dobri, tako da … same pohvale. 
OAV_S7_AH_MIHA_29.3.: Moje ime je Miha. V bloku sem nekaj čez tri leta, 
malo več od vas ostalih. Drugače ljudje so super, sicer se dokaj hitro menjajo, ko 

pa si nekaj časa noter … blok pa se ne spreminja … tak da mogoče me to malo 
moti. 

OAV_S7_AH_LUKA_29.3.: Jaz pa sem Luka. Sem tudi tu z A-bloka. Ja, meni je 
tudi to všeč, da je dosti ljudi tu v bloku, pa nasploh v soseski dosti različnih 
karakterjev, pa pač se spoznavamo se, se med sabo družimo. Aaa … ja fajn je 

no, čeprav se mi zdi, da študentje iz leta v leto postajajo bolj apatični, dosti več 
bi lahko sodelovali pri raznih aktivnostih. Se mi zdi, da se marsikomu žurati ne 

da, tak da … bi se to lahko izboljšalo. 
OAV_S7_AH_HANA_29.3.: Jaz sem Hana. Jaz sem tudi iz A-bloka. Tu pač mi 
je všeč, da res spoznavaš, tako kot je Darko rekel, ljudi svoje starosti, ne. In tudi 

različne karakterje, na način, da tudi se učiš psihoanalizirati in se učiš 
nadaljnjega življenja, ne … v odnosu z ostalimi ljudmi in tako naprej. Ker tu smo 

bolj tak več na prijateljski ravni in se spoznavamo. Tud pomaga to, da v 
nadaljnjem življenju in tam, kjer bomo mogoče živeli, v kakšni soseski, bloku, 
hiši, ali kar koli, ne. 

OAV_S7_AH_ANČKA_29.3.: Živjo, jaz sem Ančka. V Ljubljani živim približno 
pol leta. Ne živim v študentskih domovih, ampak pač v vrstni hiši, ene pet minut 

vstran od našga faksa. Mi je zelo všeč, ampak moram priznat, da sem pač mal 

                                        
1 Prepis je nastal na srečanju fokusne skupine, ki je pri predmetu oblikovanje anketnega vprašalnika (Fakulteta 
za družbene vede) evalvirala kakovost anketnega vprašalnika. Avtorice izpitne naloge so študentke Aleksandra 
Hanc, Ana Slavec, Branka Virtič, Katarina Šnajder in Natalija Benčik. 
2 OAV_S7_AH_IME_29.3: Oblikovanje anketnega vprašalnika_ skupina 7_ moderator fokusne skupine_ ime 
udeleženca_datum izvedbe. 
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dle cajta rabila, kakr sem pričakovala, da sem se pač prilagodila okolju pa 

ljudem, k živimo skupaj. 
 
 
Vir: Klemenčič, S., Hlebec, V. (2007). Fokusne skupine kot metoda presojanja in razvijanja kakovosti 
izobraževanja. Ljubljana: Andragoški center Slovenije.  

 


