
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
N. Toš, Ž. Broder, ured. 

 

Mednarodna raziskava 
Razumevanje vloge državljana 

 (Citizenship II, ISSP 2014) 
 

 
Slovensko javno mnenje 2013 

 
 
 
 

GRAFIČNI PRIKAZI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ljubljana, februar 2014 

  
Center za raziskovanje javnega   
mnenja in množičnih komunikacij 
Kardeljeva ploščad 5 
 SI-1000 Ljubljana, Slovenija 

 telefon: 01 5805 105 

 faks: 01 5805 104 

cjmmksjm@fdv.uni-lj.si 

Univerza 

v Ljubljani 



PROGRAM:    Slovensko javno mnenje – SJM 2013 
      
     Mednarodna raziskava Razumevanje vloge državljana  

     (Citizenship II, ISSP 2014) 
       

FINANCERJI:    Agencija za raziskovalno dejavnost RS  
       
RAZISKAVO IZVAJA:  Center za raziskovanje javnega mnenja in  
     množičnih komunikacij 
     Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede – IDV 
     Ljubljana, Kardeljeva ploščad 5 
     tel.: 5805-105, faks: 5805-104 
 
NOSILCI PROJEKTA IN     
RAZISKOVALNA SKUPINA :     red. prof. dr. Niko Toš, doc. dr. Brina Malnar (vodja 

programa SJM), doc. dr. Mitja Hafner Fink (nac. koor. 
ISSP), izr. prof. dr. Samo Uhan,  doc. dr. Slavko 
Kurdija, red. prof. dr. Ivan Bernik, red. prof. dr. Vlado 
Miheljak, mag. Tina Vovk, samostojna strokovna 
delavka, Živa Broder, univ. dipl. soc., samostojna 
strokovna delavka, Špela Zajšek, strokovna delavka,  

      May Doušak, strokovni delavec in Ivi Kecman, tajnica  
     projekta 
 
IZVEDBA RAZISKAVE: Raziskava je bila izvedena na reprezentativnem vzorcu 
  (N=1800) polnoletnih prebivalcev Republike Slovenije;  
  realizacija (N=1010); standardizirani vprašalnik; 

računalniško podprto anketiranje (CAPI). 
 
TERENSKA FAZA:   je potekala v času od 21. 9. do 18. 12. 2013 ob   
     sodelovanju 31 sodelavcev v 120 krajevnih okoljih v  
     Sloveniji. 
 
DATOTEKA:    SJM132 

 
DOKUMENT:    Tabelarni prikaz podatkov 
 
UPORABA PODATKOV:  Neomejeno  
 
CITIRANJE:    Skladno z naslovom dokumenta 



C1 – C9 Obstajajo različna mnenja o tem, kaj pomeni biti dober državljan, Kako pomembne so za vas  
 naslednje stvari? Ocenite na lestvici od 1 do 7, kjer 1 pomeni, da stvar za vas sploh ni pomembna,  
 7 pa pomeni, da je stvar za vas zelo pomembna.  



 
 
 
C10   Ali menite, da bi verskim skrajnežem morali dovoliti javna zborovanja?  

 



C11   Ali menite, da bi ljudem, ki želijo s silo zrušiti oblast, morali dovoliti javna zborovanja? 



C12   Ali menite, da bi ljudem, ki imajo predsodke do katerekoli rasne ali etnične skupine,  
 morali dovoliti javna zborovanja? 





C13 – C20: Navedel/-a vam bom nekaj možnih oblik političnega in družbenega delovanja ljudi, vas pa prosim, da za vsako  
 od njih poveste,  
 - ali ste to počeli kdaj v zadnjih 12-ih mesecih,  
 - ali ste to počeli v bolj oddaljeni preteklosti,  
 - ali tega še niste počeli, vendar ste to pripravljeni početi,  
 - ali tega še niste počeli in tega tudi ne bi počeli ne glede na okoliščine 





C21 Kako pogosto spremljate politične novice v množičnih medijih kot so televizija, časopisi, 
 radio in internet?  



 
 
 
C22 Prosimo ocenite, s koliko ljudmi (vključno s tistimi, s katerimi živite) ste v stiku na običajen dan v  
 tednu? V mislih imamo osebni (posamični) stik, ki vključuje klepet, pogovor, debato, ne glede na 
 to, ali gre za osebno prisotnost, ali pa za telefon, internet ali običajno pismo. Prosimo, da 
 upoštevate le ljudi, ki jih poznate. Med spodnjimi odgovori izberite enega, ki najbolj ustreza vaši  
 situaciji. 

 



 
 
 
C23 – C27 Ljudje lahko pripadajo različnim vrstam skupin ali združenj, Za vsako od naslednjih skupin prosim  
 povejte ali… 
 - ste član/-ica oz, pripadnik/-ica in v njej aktivno sodelujete,  
 - ste član/-ica oz, pripadnik/-ica, vendar niste v njej aktivni,  
 - ste bili njen/-a član/-ica oziroma pripadnik/-ica, vendar sedaj niste več, ali niste nikoli bili  
    njen/-a član/-ica oz, pripadnik/-ica, 

 



 
 
C28 – C36 Obstajajo različna mnenja o pravicah ljudi v demokraciji, Kako so po vašem mnenju pomembne  
 naslednje pravice? Prosim, da ocenite na lestvici od 1 do 7, kjer 1 pomeni, da neka pravica sploh  
 ni pomembna, 7 pa, da je zelo pomembna, Kako je torej pomembno… ? 

 



C37 – C40  Povejte prosim, v kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami. 



 
  
 Denimo, da bi slovenski Državni zbor obravnaval zakon, ki bi bil po vašem mnenju 
 nepravičen ali škodljiv. 
 
C41 Če bi se to zgodilo, kako verjetno je, da bi vi sami ali skupaj z drugimi lahko poskusili  
 kaj storiti v zvezi s tem? 
 
 



C42 V primeru, da bi to zares poskusili, kako verjetno je, da bi slovenski Državni zbor resno  prisluhnil 
 vašim zahtevam? 



 
 
 
C43   Kaj bi rekli, v kolikšni meri vas osebno zanima politika? 

 





C44   V politiki ljudje pogosto govorijo o levici in desnici, Kam bi vi uvrstili sami sebe na lestvici od 0 do  
 10, kjer pomeni 0 levico in 10 desnico? 



C45 – C46 Povejte prosim, v kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjima trditvama. 



C47 Kaj mislite, kako pogosto bi vas ljudje poskušali izkoristiti, če bi se jim ponudila priložnost, in kako  
 pogosto bi poskušali biti do vas pošteni? 



 
 
 
C48 Gledano na splošno, ali bi rekli, da lahko ljudem zaupamo, ali bi rekli, da nismo  nikoli dovolj  
 previdni v odnosih z ljudmi? 

 





C49 Kadar ste skupaj s svojimi prijatelji, sorodniki ali sodelavci, kako pogosto razpravljate o politiki? 



C50 Kako pogosto poskušate prepričati svoje prijatelje, sorodnike ali sodelavce, da se pridružijo vašim  
 pogledom, takrat ko imate trdno izoblikovano mnenje o politiki?  



C51 – C53 Če pomislite na politiko v Sloveniji, v kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi  
 trditvami?  



C54 Če pomislite na zadnje volitve poslancev v Državni zbor leta 2011 (2000) v Sloveniji, kako 
 poštene so bile glede štetja glasov in objave rezultatov? 



C55 In kako poštene so bile volitev poslancev v Državni zbor leta 2011 / 2000 glede možnosti 
 kandidatov in strank za vodenje predvolilne kampanje? 



 
C56 Pomislite na javne službe v Sloveniji. Kako predano služijo ljudem?  

 



  
C57 Kaj mislite, kako razširjena je korupcija v javnih službah v Sloveniji?  

 



C58 Kako ocenjujete trenutno delovanje demokracije v Sloveniji? Uporabite lestvico od 0 do  10,  
 kjer 0 pomeni, da deluje zelo slabo, 10 pa, da deluje zelo dobro. 





 
 
C59 Kaj pa pred desetimi leti, kako je takrat delovala demokracija v Sloveniji? 

 



 
 
 
C60 In kako bo po vašem mnenju, delovala demokracija v Sloveniji čez 10 let? 

 





 
 
 
C61 Kako pogosto za osebno rabo uporabljate splet (internet) ali elektronsko pošto -   
 bodisi doma bodisi v službi? 

 



C62 Ali se vam zdi primerno ali ne, da bi v prihodnosti lahko volili poslance v Državni zbor tudi 
 preko spleta (interneta) s pomočjo t,i, elektronskih volitev? 



 
 
C63 Navedel/-a vam bom nekaj možnih oblik delovanja ljudi preko spleta (interneta), Povejte, 
 ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega? Ali ste… ? 
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