
1. O projektu SMP 
 

Slovenski mnenjski panel je mednarodni spletni anketni panel (CRONOS, sodelujoči v 

Sloveniji ga bodo poznali kot Slovenski mnenjski panel - SMP).  Izveden bo v treh državah: v 

Estoniji, v Sloveniji in v Veliki Britaniji. Panel bo trajal približno eno leto. Udeleženci 

(panelisti) bodo sodelovali v spletni anketi (samoizpolnjevanje) vsak drugi mesec, začenši s 

februarjem 2017. Projekt financira program Evropske unije za raziskave in inovacije 

»Obzorje 2020«.  

 

V SMP lahko sodeluje vsakdo iz vzorčnega seznama (s katerim razpolaga izvajalec raziskave: 

CJMMK, FDV - UL), je starejši od 18 let in je sodeloval v raziskavi ESS; vključno s tistimi, ki 

nimajo računalnika ali internetnega dostopa. Osebe, ki imajo v lasti napravo z internetno 

povezavo za osebno rabo, npr. računalnik ali pametni telefon, lahko anketo izpolnijo na 

svojih napravah. Takih oseb bo velika večina. Osebam brez računalnika in internetnega 

dostopa pa bomo to omogočili. Ker imamo na voljo omejeno število naprav, jih želimo 

zagotoviti predvsem tistim, ki sicer ne bi mogli sodelovati, če jim ustreznih pogojev ne bi 

zagotovili.  

 

2. Izbor anketirancev (panelistov) 

 

Ocena starostne ustreznosti 

V SMP lahko sodelujejo le anketiranci starejši od 18 let. Anketiranci rojeni po letu 1998 ne 

bodo povabljeni k sodelovanju v SMP. Anketirance, rojene leta 1998, ali tiste, ki na vprašanje 

niso odgovorili, bomo prosili za potrditev starosti in jih k sodelovanju povabili le, če so na 

dan sodelovanja v anketi že dopolnili 18 let.  

 

Ocena dostopnosti interneta 

Da bi bila populacija kar najbolje zastopana, mora spletna panelna raziskava vključevati 

različne vrste ljudi. Nekatere spletne panelne raziskave izključujejo osebe, ki nimajo dostopa 

do interneta za osebno rabo, a pri SMP ne želimo izključiti nikogar. Tistim, ki nimajo dostopa 

do interneta, bomo zato za leto dni dali tablico z internetno povezavo. Tablico bodo 

anketiranci lahko obdržali. V postopku izbora (rekrutacije) želimo izvedeti, če imajo 

 
 



anketiranci dostop do naprave s povezavo na internet, na kateri bi lahko izpolnili 20-

minutno anketo. Glede na znane podatke ima v Sloveniji več kot 80 % gospodinjstev dostop 

do interneta. Glede na omejeno število razpoložljivih tablic jo seveda ponudimo LE TISTIM 

ANKETIRANCEM, ki nimajo internetnega dostopa za osebno rabo.  

 

Da bi ugotovili, ali anketiranec potrebuje napravo, smo v intervju, ki ga na terenu izvede 

anketar (sodelavec izvajalca raziskave) dodali nekaj vprašanj, s pomočjo katerih bomo izvedli 

t.i. rekrutacijski postopek, kjer bomo zabeležili vse sodelujoče. Vsi pridobljeni podatki bodo 

ostali zaupni, vsem anketirancem zagotavljamo zaupnost in tajnost vseh podatkov, ki jih 

bomo pridobili v postopku rekrutacije in tudi kasneje v času anketiranja. 

 

Povabilo k sodelovanju v SMP 

Povabilo k spletnemu panelu SMP izvede anketar po zaključku anketiranja pri raziskavi ESS. 

Na vse pomisleke in možna vprašanja je po svojih močeh poskusil odgovoriti že anketar. V 

kolikor se porajajo še kakšni dvomi, nas vedno lahko pokličete na brezplačno telefonsko  

številko: >080 8111< ali na številko (sedež izvajalca projekta v Sloveniji): >01 5805 370<. 

 

Zbiranje kontaktnih informacij 

Ko anketiranec pristane na sodelovanje anketar zabeleži potrebne kontaktne informacije: 

elektronski naslov in številko mobilnega telefona. Ti informaciji sta ključni, da lahko 

anketirance povabimo k sodelovanju v raziskavi SMP. Teh informacij ne bomo posredovali 

nikomur izven projekta. Če anketiranec še vedno ni prepričan, lahko več informacij pridobi 

na zgoraj omenjeni telefonski številki. V kolikor bi se kasneje premislil, lahko sodelujoči od 

raziskave kadarkoli odstopi. Če bo anketiranec izražal kakršnekoli pomisleke v zvezi 

sodelovanjem pri SMP bo anketar to zabeležil, da se bomo izvajalci in načrtovalci raziskav 

lahko v bodoče bolje pripravili. 

 

Če je anketiranec upravičen do tablice, potrebuje tablico in / ali dostop do interneta, je 

pridobitev pravilnih kontaktnih podatkov ključna, da lahko anketiranca ponovno 

kontaktiramo in mu potrebno opremo dostavimo. Naprave bodo dobavljene predvidoma v 

januarju 2017. Sodelavec izvajalca raziskave, ki bo tablico dostavil, bo anketiranca tudi 

seznanil z njeno uporabo za izpolnjevanju ankete. Priložena bodo tudi navodila. 
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3. Zagotavljanje sodelovanja in nagrade 

 

Cilj je zbrati kar največ anketirancev, ki bi sodelovali pri spletnemu panelu SMP. Pri tem pa 

velja poudariti naslednje:  

- Sodelovanje pri SMP je prostovoljno. Anketo oz. vprašanje, na katero 'panelist' ne želi 

odgovarjati se lahko tudi preskoči. Od sodelovanja se lahko odstopi kadarkoli. 

- Vaši podatki in informacije bodo shranjeni skladno s slovenskim in evropskim zakonom o 

zaščiti podatkov.  

- Vaše odgovore bomo uporabili izključno v znanstveno raziskovalne namene in nikoli za 

komercialne namene. 

 

Vsi, ki bodo sodelovali pri spletni anketi SMP, bodo pred povabilom za anketo prejeli 

nagrado - darilno kartico večje trgovske verige v Sloveniji. Za vsako anketo v vrednosti 5€. 

Predvidenih je 6 anket. Nagrade (darilne kartice) bodo predvidoma poslane vsako drugo 

raziskavo, kar pomeni,  da bodo anketiranci ob povabilu dobili nagrado za 2 izpolnjeni anketi 

vnaprej - torej 10€. Darilna kartica bo prispela na naslov sodelujočih ob vsakem drugem 

povabilu - predvidoma trikrat po 10€, oz. vse dokler bodo anketiranci sodelovali v raziskavi. 

 

V zahvalo za izkazano zaupanje bodo vsem registriranim panelistom že dan ali dva pred 

vabilom za 'registracijo' v panel SMP poslane darilne kartice v vrednosti 7€. Registracija 

(skupaj s 'pozdravno anketo') bo predvidoma potekala v novembru in decembru. Za tiste, ki 

so upravičeni do tablice in interneta pa v januarju. Darilne kartice bodo poslane (v obliki 

priporočene pisemske pošiljke) neposredno s strani večje trgovske verige, kjer so kartice 

'vnovčljive'. Naslovov panelistov trgovska veriga v noben primeru ne bo uporabljala za 

kakršnekoli komercialne namene.  

 

Potek pošiljanja in količina nagrade se izjemoma lahko tudi spremeni v primeru, da bi  

izkazan interes za sodelovanje v panelu močno presegel načrtovanega, predvidenega. Sicer 

pa velja, da bodo vsi sodelujoči, ki bodo v panelu vztrajali do konca (do februarja 2018) 

lahko prejeli nagrado (darilne kartice) v skupni vrednosti do 40€.  
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4. Razlogi zakaj sodelovati v SMP 

Zanimivo je! 

Sodelovanje v mnenjskih raziskavah vam da možnost, da 
razmislite o različnih temah in izveste na kaj se osredotočajo 
raziskovalci in oblikovalci politik. To je lahko informativno in 
izobraževalno. 

Dobro je za znanost 
in družbo 

Vaše sodelovanje bo raziskovalcem pomagalo bolje razumeti 
družbo in družbene spremembe. Znanstvenikom boste morda 
pomagali najti rešitve za trenutne družbene probleme in znanosti 
pomagali pri napredku.   

Potrebujemo vaše 
sodelovanje 

Vaše sodelovanje je pomembno za zanesljivost raziskave. Vi 
predstavljate mnogo takšnih Slovencev, kakršni ste sami, in vaše 
sodelovanje je ključno za uspeh projekta. Ne moremo vas 
nadomestiti z nobeno drugo osebo, tako da bodo izsledki manj 
natančni, če ne boste sodelovali.  

Lahko je 

Raziskava je bila zasnovana preprosto in na uporabniku prijazen 
način, tako da ne potrebujete nobenega predhodnega tehničnega 
znanja, da bi lahko v raziskavi sodelovali. Če boste potrebovali 
pomoč, vam bomo lahko tudi po telefonu (080 - 8111) pomagali 
in vas pospremili skozi posamezne korake. 

Lahko vplivate na 
spremembe 

Rezultati te raziskave lahko pomagajo vplivati na način vodenja 
države in na to, katere politike se bo izvajalo v bodoče.  

Fleksibilnost 

Če imate radi sodelovanje v raziskavah, a ne marate, da vas 
prekinjajo, vam bo spletna raziskava všeč, saj vam omogoča, da 
sami določite kdaj in kje jo želite opraviti. Uporabite lahko 
katerokoli napravo, ki vam je na voljo.  

Bolj zasebno je 
Vprašanja boste prebrali in na njih odgovorili na računalniku ali 
drugi napravi, ki ima internetno povezavo. Odgovore bomo 
prejeli na varen način prek interneta.  

Zaupnost je 
zagotovljena 

Vaše sodelovanje bo povsem zaupno in vaših odgovorov ne bomo 
nikoli povezali z vašim imenom ali vašimi kontaktnimi podatki. 

Če anketiranec dobi 
brezplačno tablico  

Lahko tablico uporabite tudi za druge namene. Tablica lahko 
ostane vaša tudi po koncu projekta.   

Darilo 
Za sodelovanje v našem panelu lahko prejmete tudi do 40€. To 
darilo je zahvala za vaš trud in sodelovanje in z njim bi vam radi 
povedali, kako pomembno je vaše sodelovanje.  

Legitimnost 
projekta 

Projekt izvajajo štiri evropske univerze in ima zagotovljeno 
podporo Evropske unije.  

Gre zares 
Gre za resen raziskovalni projekt. Več informacije najdete na 
spletni strani cjm.si ali spletno strani seriss.eu. 

4 
 



 

5 
 


