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PROJEKT:    Slovensko javno mnenje 20203     

     Ogledalo javnega mnenja 

     Mednarodna raziskava Odnos do okolja (ISSP 2020) 

 Mediji in problematika migracij 
 

FINANCERJI:    Agencija za raziskovalno dejavnost RS 

     Bleiweisova 30, Ljubljana 
      program P5-0151 Slovensko javno mnenje 

     Mirovni inštitut, Metelkova 6, Ljubljana 

 

RAZISKAVO IZVAJA:   Center za raziskovanje javnega mnenja in  

     množičnih komunikacij 

     Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede – IDV 

     Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana 

NOSILCI PROJEKTA IN     

RAZISKOVALNA SKUPINA:     izr. prof. dr. Mitja Hafner-Fink (vodja programa), viš. zn. sod. dr. 

Slavko Kurdija, zn. sod. dr. Brina Malnar, izr. prof. dr. Samo Uhan, 

zasl. prof. dr. Niko Toš, prof. dr. Vlado Miheljak, mag. Tina Vovk, 

samostojna strokovna delavka, mag. Živa Broder, samostojna 

strokovna delavka, Rebeka Falle Zorman, univ. dipl. soc., samostojna 

strokovna delavka, asist. dr. May Doušak, mag. Otto Gerdina, mladi 

raziskovalec, mag. Ana Jagodic, mlada raziskovalka, Špela Zajšek, 

strokovna delavka in Ivi Kecman, tajnica projekta. V delu, ki se 

nanaša na problematiko migracij, je vprašalnik sooblikovala ekipa izr. 

prof. dr. Mojce Pajnik. 

 

VZOREC:  Raziskava je bila izvedena na reprezentativnem vzorcu 

   (n=2500) polnoletnih prebivalcev Republike Slovenije;  

   realizacija N=1102.  

 

METODA ZBIRANJA PODATKOV Standardiziran vprašalnik; samo-izpolnjevanje s pomočjo 

     spletnega vprašalnika ali samo-izpolnjevanje s pomočjo  

     pisemskega vprašalnika. 

   

ČAS IZVEDBE:   Od 10. 11. 2020 do 31. 1. 2021  

DATOTEKA:    SJM 20203  

DOKUMENT:    Podatkovna knjiga; sumarnik; pregled rezultatov 

 

UTEŽEVANJE:    Za potrebe nadaljnjih, podrobnejših analitičnih obdelav je v  

     sumarni pregled rezultatov utežen in v podatkovno bazo je vključena 

     utež, z namenom izravnave osnovnih populacijskih deležev skladno 

     z deleži, ki izhajajo iz  populacijskih statističnih virov (okvira). V 

     sodelovanju s  Centrom za družboslovno informatiko je bila  

     post-stratifikacijska utež na kombinaciji spremenljivk: 'Spol' in 'Starost'

     ter 'Regija' in 'Tip Naselja'. 

CITIRANJE:  Hafner-Fink, Mitja, Živa Broder, May Doušak, Rebeka Falle Zorman, Otto Gerdina, Ana 

Jagodic, Ivana Kecman, Slavko Kurdija, Vladimir Miheljak, Mojca Pajnik, Samo Uhan, Niko Toš, Tina 

Vovk, Špela Zajšek in Brina Malnar (2021): Slovensko javno mnenje 2020/3 – Poročilo o izvedbi 

raziskave in sumarni pregled rezultatov. Ljubljana: Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih 

komunikacij, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede.   
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Poročilo o izvedbi raziskave Slovensko javno mnenje SJM 2020/3   

 

Osnovni podatki  

V času od 10. novembra do 31. januarja 2021 je potekala faza zbiranja podatkov za raziskave  Odnos do 

okolja (ISSP 2020, Environment), raziskava Mediji in problematika migracij, raziskava Odnos do uporabe 

pripravkov iz industrijske konoplje ter razširjen del raziskave Slovensko javno mnenje – SJM (Ogledalo 

javnega mnenja). Vsi moduli so bili izvedeni na podlagi metod in pristopa raziskave SJM in vključeni v 

vprašalnik Slovensko javno mnenje 2020/3 (SJM20/3). 

Raziskava SJM2020/3 je zaradi trajajočih specifičnih pogojev - epidemije Covid-19, potekala drugače kot 

običajno. Za razliko od predhodnih SJM raziskav (leta 2019 in prej), kjer smo uporabljali le metodo 

računalniško podprtega osebnega anketiranja, je bilo poleg raziskave 2020/1 tudi pri tokratni raziskavi 

mogoče sodelovati bodisi prek spleta (samo-izpolnjevanje s pomočjo spletnega vprašalnika) ali pošte 

(samo-izpolnjevanje s pomočjo pisemskega vprašalnika). Vsem posameznikom z vzorčnega seznama smo 

9. novembra poslali pisno povabilo za sodelovanje, s personificirano kodo za vstop v spletno anketo. 

Anketni vmesnik je bila izdelan s pomočjo orodja EnKlik anketa – 1KA (odprtokodna aplikacija za spletno 

anketiranje). V primeru, da oseba ni želela ali mogla sodelovati prek spleta, je lahko odgovarjala s pomočjo 

pisemskega vprašalnika. 

Osnovni instrument raziskave je bil standardizirani vprašalnik. Dobršen del vprašanj iz jedrnega dela SJM 

– Ogledalo javnega mnenja ter mednarodne raziskave Odnos do okolja ISSP (2020) je ponovljenih in 

medčasovno (mednarodno) primerljivih. Vključen je blok Mediji in problematika migracij sestavljen s strani 

ekipe dr. Mojce Pajnik. Zaradi izrednih razmer smo delno ponovili blok vprašanj, ki se je nanašal na 

epidemijo Covid-19. Ostala vprašanja pa so izvirna in se v okviru SJM pojavijo prvič.  

 

Vzorčni načrt in realizacija raziskave  

Vzorčni načrt je bil zasnovan za anketo s spletnim samo-izpolnjevanjem, podobno kot raziskava 

SJM2020/1. Populacijo sestavljajo vsi prebivalci Republike Slovenije stari 18 let ali več. Zgornja starostna 

meja ni postavljena. Izbor oseb, ki so bile vključene v vzorec, je bil izveden na podlagi Centralnega registra 

prebivalcev Slovenije kot izhodiščnega vzorčnega seznama. Postopek izbora oseb je bil naključni 

sistematični, kjer je imela vsaka oseba iz populacije enako verjetnost, da bo vključena v vzorec. Za 

sistematični izbor oseb se je upoštevala predhodna stratifikacija glede na 12 statističnih regij in 6 tipov 

naselij in naključna začetna točka. Vzorčni načrt je določal zajem N=2500 oseb. 
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Vzorčna realizacija SJM 2020/3 (dne 5.3.2021) N % 

V celoti izvedena anketa  1102 44,1 

Delno izvedena anketa 74 3,0 

Zmenek - pisna anketa na poti 11 0,4 

Zavrnitev s strani anketiranca 112 4,5 

Anketiranec odsoten v času trajanje ankete 1 0,0 

Naslova ali anketiranca ni mogoče najti 35 1,4 

Anketiranec je umrl 2 0,1 

preseljen neznano kam 4 0,2 

preseljen v tujino 10 0,4 

preseljen v Sloveniji 2 0,1 

Neznanje jezika 2 0,1 

Nezmožnost sodelovanja zaradi zdravstvenih težav 28 1,1 

Institucionaliziran anketiranec bolnica, dom za upok., zapor,.. 2 0,1 

Drugi razlogi za neustreznost anketiranca 0 0,0 

Enote brez stika 1115 44,6 

 

Zaradi sprememb v metodologiji zajemanja podatkov je rezultat v stopnji odzivnosti (response rate) 

pričakovano nižji od raziskav z osebnim anketiranjem. Končni rezultat stopnje odzivnosti pri raziskavi SJM 

2020/3 moramo oceniti tudi z upoštevanjem obsega nedostopnih enot (ineligible) iz raziskav s podobnim 

ali enakim vzorčnim dizajnom, kjer do vseh informacij pridemo s pomočjo anketarjev. Če upoštevamo 

povprečni obseg ineligible enot v raziskavah s podobnim vzorčnim dizajnom (približno 4 %), lahko določimo 

končno oceno stopnje odzivnosti SJM 2020/3 (response rate) na ravni 46 %. 

 
 

Zaključna statistika (po AAPOR) 
SJM20/3 

% 
SJM20/1 

% 
SJM19/2 

% 

SJM19/1 
% 

Stopnja odzivnosti (RR1 = Response rate) 45 % 44 % 55 % 59 % 

Stopnja sodelovanja (COOP = Cooperation rate) / / 63 % 64 % 

Stopnja zavrnitve (REF = Refusal rate) 8 % 10 % 28 % 28 % 

Stopnja stikov (CON = Contact rate) 54 % 55 % 88 % 91 % 

V celoti izpolnjena anketa (I = Complete interview (1.1)) 1102 853 1164 1077 
Delno izpolnjena anketa (P = Partial interview (1.2))   5 2 
Zavrnitev ali prekinitev (R = Refusal and break-off (2.10)) 197 197 583 509 
Brez stika (NC = Non-contact (2.20)) 1115 884 249 152 
Ostali (O = Other (2.30)) 32 30 102 82 
Nenaseljeno, neznan naslov (UH = Unknown if 

household/occupied HU (3.10)) 
 
/ 

 
/ 0 0 

Neznano, ostalo (UO = Unknown, other (3.20, 3.30, 3.40, 3.90)) / / 4 12 
Nedostopne enote, neustrezni (ineligible (recorded)) 53 40 179 139 
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Sumarni pregled rezultatov Slovensko javno mnenje SJM 2020/3 
 
OCENA ZADOVOLJSTVA 
 
 
Z1  V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem? Izberite ustrezno vrednost 
 na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da ste izredno nezadovoljni, 10 pa, da ste 
 izredno zadovoljni.  
 

 izredno  

nezadovoljen 

     izredno  

zadovoljen 

ne 

vem 

 

(b.o.) 

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 - 8 - 9 

 1,2 0,7 1,5 2,9 3,6 12,0 10,6 22,6 27,5 9,6 7,1 0,3 0,5 

Povprečna ocena: 6,91 
 
 

Z2 Kako ocenjujete materialne razmere, v katerih živite vi in vaša družina? Ocenite z lestvico 
 od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni najslabšo, 10 pa najboljšo oceno. V kolikšni meri ste torej 
 zadovoljni oz. nezadovoljni z materialnimi razmerami v vaši družini?  
  

 zelo  

nezadovoljen 

     zelo  

zadovoljen 

ne 

vem 

 

(b.o.) 

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 - 8 - 9 

 1,1 0,3 2,0 3,2 6,3 12,3 9,8 22,3 23,6 10,1 8,3 0,1 0,5 

Povprečna ocena: 6,82 
 
 
Z3  Če se primerjate z ljudmi v vaši okolici, ali sodite, da vam gre v finančnem pogledu boljše 
 kot njim, enako ali slabše?   
 

 veliko  

slabše 

     veliko 

 boljše 

ne 

vem 

 

(b.o.) 

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 - 8 - 9 

 2,0 1,0 2,4 4,4 7,4 26,6 15,5 15,0 14,1 4,5 1,7 5,1 0,4 

Povprečna ocena: 5,81 
 
 
Z4  Kako bi na splošno ocenili vaše zdravje? Ali bi rekli, da je ...  
 

 1 -  zelo dobro      15,1 

 2 -  dobro  44,4 

 3 -  zadovoljivo  32,3 

 4 -  slabo  6,1 

 5 - zelo slabo  1,4 

 - 8 -  ne vem 0,5 

 - 9 -  (b.o.) 0,1 
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ISSP 2020 ENVIRONMENT  - OKOLJE 

E1a Katera od navedenih tem je v Sloveniji danes najbolj pereča?  
 

 
 
 
 
 
 

 

Na vprašanje E1b odgovarjajo tisti, ki so izbrali odgovor od 1 do 8 pri vprašanju E1a. (n=1021) 

 
E1b In katera je naslednja najbolj pereča tematika? 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Odgovarjajo vsi! 

 
E2 V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami?  
 

 

 
močno 

sogla-

šam 

sogla- 

šam 

niti – 

niti 

ne 

sogla- 

šam 

sploh 

ne 

sogla- 

šam 

ne 

vem 

 

 

 

(b.o.) 

  1 2 3 4 5 - 8 - 9 

a) Privatno podjetništvo je najboljše 

zagotovilo za rešitev gospodarskih 

problemov Slovenije. 8,7 29,5 37,5 13,2 3,4 7,2 0,5 

b) Vlada je odgovorna za to, da 

zmanjša razlike v dohodkih med 

ljudmi z visokimi in z nizkimi 

dohodki. 35,2 42,6 11,5 6,3 2,5 1,4 0,5 

c) Slovenija bi morala omejiti uvoz 

tujih proizvodov, da bi zaščitila 

lastno gospodarstvo. 21,7 33,5 21,6 15,9 5,3 1,6 0,5 

 1 -  zdravstveno varstvo   49,2 

 2 -  izobraževanje  2,5 

 3 -  kriminal  2,8 

 4 -  okolje  2,7 

 5 - priseljevanje  4,9 

 6 - gospodarstvo  17,8 

 7 - terorizem  0,3 

 8 - revščina  12,5 

 9 - nič od navedenega  4,1 

 - 8 -  ne vem 2,9 

 - 9 -  (b.o.) 0,4 

 1 -  zdravstveno varstvo   20,9 

 2 -  izobraževanje  8,3 

 3 -  kriminal  5,5 

 4 -  okolje  7,0 

 5 - priseljevanje  7,1 

 6 - gospodarstvo  29,2 

 7 - terorizem  0,8 

 8 - revščina  15,7 

 9 - nič od navedenega  1,7 

 - 8 -  ne vem 1,7 

 - 9 -  (b.o.) 2,0 
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močno 

sogla-

šam 

sogla- 

šam 

niti – 

niti 

ne 

sogla- 

šam 

sploh 

ne 

sogla- 

šam 

ne 

vem 

 

 

 

(b.o.) 

  1 2 3 4 5 - 8 - 9 

d) V Sloveniji bi morali omejiti 

priseljevanje, da bi zaščitili naš 

način življenja. 22,7 29,0 22,8 14,5 8,9 1,5 0,6 

e) Slovenska država izgublja preveč 

moči na račun mednarodnih 

organizacij. 10,2 30,6 26,2 14,7 4,4 13,4 0,6 

 
Povprečne ocene:  

E2a E2b E2c E2d E2e 

2,71 1,96 2,49 2,57 2,68 

 
 
E3a Prosimo, izberite eno od spodaj naštetih stvari, za katero mislite, da bi morala biti najvišja 
 prioriteta za Slovenijo, najbolj pomembna stvar, ki bi jo bilo treba narediti. V Sloveniji bi 
 morali predvsem...   
 

 1 -  ohranjati red v državi  23,7 

 2 -  omogočiti ljudem, da v večji meri vplivajo na vladne 

odločitve 47,3 

 3 -  preprečevati naraščanje cen  14,9 

 4 -  ščititi svobodo govora  11,2 

 - 8 -  ne vem 2,9 

 
E3b  In katera od prej naštetih stvari bi morala biti v Sloveniji po vaši oceni naslednja prioriteta, 
 druga najpomembnejša stvar, ki bi jo bilo treba narediti? V Sloveniji bi morali predvsem...   
 

 1 -  ohranjati red v državi  20,5 

 2 -  omogočiti ljudem, da v večji meri vplivajo na vladne 

odločitve  21,4 

 3 -  preprečevati naraščanje cen  22,7 

 4 -  ščititi svobodo govora  28,1 

 - 8 -  ne vem 5,5 

 - 9 -  (b.o.) 1,8 

 
 
E4  Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba 
 biti z ljudmi zelo previden? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 1 do 5, pri   čemer 1 
 pomeni, da je treba biti z ljudmi zelo previden, 5 pa, da večini ljudi lahko zaupamo.   
 

 treba je biti 

zelo previden 

  večini ljudi  

lahko zaupamo 

ne 

vem 

 

(b.o.) 

 1 2 3 4 5 - 8 - 9 

 23,5 20,0 29,5 17,4 8,7 0,7 0,3 

Povprečna ocena: 2,67 
 
 
  



7 
 

E5a S pomočjo lestvice od 0 do 10 povejte, koliko vi osebno zaupate vsaki od navedenih 
 institucij.  0 pomeni, da sploh ne zaupate, 10 pa, da povsem zaupate. 
 

  sploh ne                                                        povsem 

zaupam                                                         zaupam 

ne 

vem (b.o.) 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 8 - 9 

a) univerzitetnim 

raziskovalnim centrom 2,2 1,0 2,2 3,4 4,0 13,3 7,5 13,4 21,0 13,2 16,6 1,7 0,5 

b) informativnim medijem 9,6 5,6 7,5 12,0 10,4 18,5 10,6 11,7 8,9 2,4 2,0 0,4 0,5 

c) podjetjem in 

gospodarstvu 2,4 1,6 2,5 6,2 7,5 21,3 14,9 17,2 15,7 5,0 3,7 1,8 0,2 

d) Državnemu zboru 21,5 9,2 12,8 13,6 8,9 14,9 7,5 4,7 3,6 1,1 0,9 0,8 0,4 

 
Povprečne ocene:  

E5a E5b E5c E5d 

7,05 4,52 5,91 3,15 

 
 
E6  Če govorimo na splošno, koliko vas skrbijo problemi okolja? Izberite ustrezno vrednost na 
 lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da vas ta vprašanja sploh ne skrbijo, 5 pa pomeni, 
 da vas ta vprašanja zelo skrbijo. 
  

 sploh me  

ne skrbijo 

  zelo  

me skrbijo 

(ne 

vem) 

 

(b.o.) 

 1 2 3 4 5 - 8 - 9 

 1,8 3,0 15,0 28,4 51,2 0,2 0,4 

Povprečna ocena: 4,25 
 
 
E7  Spodaj je naveden seznam nekaterih okoljskih problemov.  Kateri od navedenih problemov 
 (če sploh kateri), je po vašem mnenju najbolj pomemben za Slovenijo kot celoto?   
 

 
 

 
 
  

 1 -  onesnaženje zraka  17,3 

 2 -  kemikalije in pesticidi  13,2 

 3 -  pomanjkanje vode  1,2 

 4 -  onesnaženje vode  14,8 

 5 - radioaktivni odpadki  2,6 

 6 - odlaganje gospodinjskih odpadkov  15,5 

 7 - podnebne spremembe  15,9 

 8 - gensko spremenjena hrana  8,7 

 9 - izraba naravnih virov  6,6 

 10 - nič od navedenega  1,5 

 - 8 -  ne vem 2,1 

 - 9 -  (b.o.) 0,5 
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E8 Veliko je razprav o svetovnem podnebju in o mnenju, da se svetovno podnebje v zadnjih 
desetletjih spreminja. Katera od naštetih trditev je najbližja vašemu mnenju?    

 

 1 -  svetovno podnebje se ne spreminja  0,4 

 2 -  svetovno podnebje se spreminja predvsem zaradi 

naravnih procesov  4,0 

 3 -  svetovno podnebje se v približno enaki meri spreminja 

zaradi naravnih procesov in zaradi delovanja ljudi 38,0 

 4 -  svetovno podnebje se spreminja predvsem zaradi 

delovanja ljudi 55,9 

 - 8 -  ne vem 1,7 

 
 

Na vprašanji E9a in E9b odgovarjajo tisti, ki pri vprašanju E8 niso izbrali odgovora 1. (n=1097) 

E9a Kako slabi ali dobri bodo po vašem mnenju vplivi podnebnih sprememb na svet kot 
 celoto? Ocenite na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da bodo vplivi izredno slabi, 10 
 pa izredno dobri.   
 

 izredno  

slabi vplivi 

     izredno  

dobri vplivi 

ne 

vem 

 

(b.o.) 

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 - 8 - 9 

 17,9 9,5 18,1 16,3 9,5 13,8 3,4 3,5 2,8 0,7 1,1 3,0 0,3 

Povprečna ocena: 2,96 
 
E9b Kako slabi ali dobri bodo po vašem mnenju vplivi podnebnih sprememb na Slovenijo? 
 Ocenite na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da bodo vplivi izredno slabi, 10 pa 
 izredno dobri.   
 

 izredno  

slabi vplivi 

     izredno  

dobri vplivi 

ne 

vem 

 

(b.o.) 

 00 01 02 03 04 05 06 07 99 09 10 - 8 - 9 

 10,2 7,6 13,3 18,8 14,0 17,6 5,4 3,1 3,6 0,7 0,7 3,3 1,8 

Povprečna ocena: 3,48 
 

Odgovarjajo vsi! 

 
E10  V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami?  
 

 

 
močno 

sogla-

šam 

sogla- 

šam 

niti – 

niti 

ne 

sogla- 

šam 

sploh 

ne 

sogla- 

šam 

ne 

vem 

 

 

 

(b.o.) 

  1 2 3 4 5 - 8 - 9 

a) Moderna znanost bo rešila naše 

probleme v zvezi z okoljem, ne da 

bi se zato naš način življenja kaj 

dosti spremenil. 1,6 9,2 28,3 35,7 21,3 3,3 0,6 

b) Preveč nas skrbi prihodnost 

našega okolja, premalo pa vse, 

kar se danes dogaja v zvezi s 

cenami in zaposlitvijo. 7,6 25,7 24,4 28,7 11,2 1,5 0,9 

c) Skoraj vse, kar sodi k modernemu 

življenju, škodi okolju. 9,6 30,8 29,7 23,8 4,2 1,2 0,7 
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močno 

sogla-

šam 

sogla- 

šam 

niti – 

niti 

ne 

sogla- 

šam 

sploh 

ne 

sogla- 

šam 

ne 

vem 

 

 

 

(b.o.) 

  1 2 3 4 5 - 8 - 9 

d) Ljudje so preveč zaskrbljeni 

zaradi škode, ki jo okolju 

prizadene človeški napredek. 5,7 19,8 23,3 33,6 14,9 2,0 0,8 

e) Da bi omogočili varovanje okolja, 

je treba v Sloveniji zagotoviti 

gospodarsko rast. 8,8 30,3 30,5 18,9 5,3 5,3 1,0 

f) Gospodarska rast vedno 

povzroča škodo okolju. 5,5 21,5 35,8 27,0 5,5 3,7 1,0 

 
Povprečne ocene:  

E10a E10b E10c E10d E10e E10f 

3,68 3,10 2,82 3,33 2,80 3,06 

 
 
E11a Kako zelo bi bili pripravljeni plačevati dosti višje cene z namenom varovanja okolja?  
 

 1 -   zelo pripravljen  2,0 

 2 -   kar precej pripravljen  25,6 

 3 -   niti pripravljen, niti nepripravljen  40,8 

 4 -   kar precej nepripravljen  16,0 

 5 -  zelo nepripravljen  10,5 

 - 8 -  ne vem 4,6 

 - 9 -  (b.o.) 0,5 

 
E11b In kako bi bili pripravljeni plačevati dosti višje davke za varovanje okolja?  
 

 1 -   zelo pripravljen  1,2 

 2 -   kar precej pripravljen  16,3 

 3 -   niti pripravljen, niti nepripravljen  35,8 

 4 -   kar precej nepripravljen  20,1 

 5 -  zelo nepripravljen  21,2 

 - 8 -  ne vem 4,2 

 - 9 -  (b.o.) 1,3 

 
E11c  In kako bi se bili pripravljeni odpovedati vašemu življenjskemu standardu z namenom 
 varovanja okolja?  
 

 1 -   zelo pripravljen  3,7 

 2 -   kar precej pripravljen  34,1 

 3 -   niti pripravljen, niti nepripravljen  36,0 

 4 -   kar precej nepripravljen  14,8 

 5 -  zelo nepripravljen  7,1 

 - 8 -  ne vem 3,8 

 - 9 -  (b.o.) 0,6 
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E11d  V kolikšni meri bi bili pripravljeni sprejeti zmanjšanje obsega zaščitenih naravnih območij v 
 Sloveniji, da bi jih odprli za gospodarski razvoj?  
 

 1 -   zelo pripravljen  2,9 

 2 -   kar precej pripravljen  13,2 

 3 -   niti pripravljen, niti nepripravljen  20,0 

 4 -   kar precej nepripravljen  27,0 

 5 -  zelo nepripravljen  31,6 

 - 8 -  ne vem 5,0 

 - 9 -  (b.o.) 0,4 

 
 
E12  V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami?  
 

 

 
močno 
sogla-
šam 

sogla- 
šam 

niti – 
niti 

ne 
sogla- 
šam 

sploh 
ne 

sogla- 
šam 

ne 
vem 

 
 
 

(b.o.) 

  1 2 3 4 5 - 8 - 9 

a) Za nekoga kot sem jaz, je 
pretežko, da bi kaj dosti naredil za 
okolje. 5,7 19,7 16,9 39,2 17,1 1,0 0,5 

b) Naredim, kar je dobro za okolje, 
tudi če zato porabim več denarja 
ali mi vzame več časa. 8,7 57,3 24,8 5,7 1,5 1,3 0,7 

c) V življenju obstajajo 
pomembnejše stvari kot je 
varovanje okolja. 3,3 15,2 30,0 36,7 12,7 1,4 0,7 

d) Nobenega smisla nima, da po 
svojih najboljših močeh skrbiš za 
okolje, če tega ne počnejo tudi 
drugi. 8,5 16,0 12,7 41,3 20,3 0,5 0,6 

e) Mnoge trditve o ogroženosti 
okolja so pretirane. 2,1 12,0 21,5 41,6 19,3 2,9 0,7 

f) Težko presodim, ali s svojim 
načinom življenja koristim, ali 
škodujem okolju. 1,4 17,2 25,6 39,3 11,9 3,7 0,9 

g) Okoljski problemi neposredno 
vplivajo na moje vsakdanje 
življenje. 6,6 36,1 34,7 15,1 4,2 3,0 0,4 

 
Povprečne ocene:  

E12a E12b E12c E12d E12e E12f E12g 

3,43 2,33 3,41 3,50 3,66 3,45 2,73 

 
 
E13a Ali na splošno mislite, da je onesnaževanje zraka, ki ga povzročajo avtomobili...  
 

 1 -  izjemno nevarno za okolje 10,5 

 2 -  zelo nevarno  32,7 

 3 -  srednje nevarno  48,4 

 4 -  ni zelo nevarno  6,7 

 5 - sploh ni nevarno za okolje 0,7 

 - 8 -  ne vem 0,9 

 - 9 -  (b.o.) 0,2 
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E13b  Ali na splošno mislite, da je onesnaževanje zraka, ki ga povzroča industrija...  
 

 1 -  izjemno nevarno za okolje 25,9 

 2 -  zelo nevarno  49,4 

 3 -  srednje nevarno  21,1 

 4 -  ni zelo nevarno  1,8 

 5 - sploh ni nevarno za okolje 0,2 

 - 8 -  ne vem 0,6 

 - 9 -  (b.o.) 0,9 

 
E13c  In kaj mislite, ali so pesticidi in druga kemična sredstva, ki jih uporabljajo v kmetijstvu...  
 

 1 -  izjemno nevarni za okolje 34,4 

 2 -  zelo nevarni  42,9 

 3 -  srednje nevarni  18,4 

 4 -  niso zelo nevarni  2,2 

 5 - sploh niso nevarni za okolje 0,8 

 - 8 -  ne vem 1,0 

 - 9 -  (b.o.) 0,3 

 
E13d  Ali na splošno mislite, da je onesnaževanje slovenskih rek, jezer in potokov...  
 

 1 -  izjemno nevarno za okolje 32,4 

 2 -  zelo nevarno  42,6 

 3 -  srednje nevarno  19,6 

 4 -  ni zelo nevarno  3,8 

 5 - sploh ni nevarno za okolje 0,5 

 - 8 -  ne vem 1,0 

 - 9 -  (b.o.) 0,3 

 
E13e  Ali na splošno mislite, da je zvišanje temperature na Zemlji kot posledica podnebnih 
 sprememb...  
 

 1 -  izjemno nevarno za okolje 27,4 

 2 -  zelo nevarno  44,5 

 3 -  srednje nevarno  20,6 

 4 -  ni zelo nevarno  3,4 

 5 - sploh ni nevarno za okolje 0,3 

 - 8 -  ne vem 3,4 

 - 9 -  (b.o.) 0,4 

 
E13f  Ali na splošno mislite, da je spreminjanje genetske sestave nekaterih pridelkov...  
 

 1 -  izjemno nevarno za okolje 24,8 

 2 -  zelo nevarno  36,0 

 3 -  srednje nevarno  24,2 

 4 -  ni zelo nevarno  9,2 

 5 - sploh ni nevarno za okolje 1,1 

 - 8 -  ne vem 4,2 

 - 9 -  (b.o.) 0,5 
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E13g  In kaj mislite, ali so jedrske elektrarne...  
 

 1 -  izjemno nevarne za okolje 23,0 

 2 -  zelo nevarne  23,7 

 3 -  srednje nevarne  29,3 

 4 -  niso zelo nevarne 16,4 

 5 - sploh niso nevarne za okolje 4,4 

 - 8 -  ne vem 3,1 

 - 9 -  (b.o.) 0,1 

 
 
E14a Kako bi dosegli, da bi podjetja in industrija v Sloveniji varovala okolje? Kateri od 
 navedenih načinov bi bil po vašem mnenju najboljši?  
 

 1 -  visoke  kazni za podjetja, ki škodujejo okolju     29,1 

 2 -  z davčnimi ukrepi nagraditi podjetja, ki varujejo okolje     48,7 

 3 -  več informiranja in izobraževanja za podjetja o prednostih 

varovanja okolja  20,1 

 - 8 -  ne vem 1,8 

 - 9 -  (b.o.) 0,3 

 
E14b Kako bi dosegli, da bi ljudje in njihove družine v Sloveniji varovali okolje? Kateri od 
 navedenih načinov bi bil po vašem mnenju najboljši?  
 

 1 -  visoke kazni za ljudi, ki škodujejo okolju     22,2 

 2 -  z davčnimi ukrepi nagraditi ljudi, ki varujejo okolje 40,4 

 3 -  več informiranja in izobraževanja ljudi o prednostih 

varovanja okolja 35,7 

 - 8 -  ne vem 1,2 

 - 9 -  (b.o.) 0,6 

 
 
E15  Koliko, če sploh, uživate v tem, da ste zunaj v naravi? 
 

 1 -  sploh nič  0,1 

 2 -  le malo  0,6 

 3 -  do neke mere 5,6 

 4 -  precej  17,6 

 5 - zelo  75,9 

 - 8 -  ne vem 0,0 

 - 9 -  (b.o.) 0,1 

 
 
E16  Kako pogosto, če sploh, ste se v zadnjih dvanajstih mesecih ukvarjali s prostočasnimi 
 aktivnostmi v naravi kot so pohodništvo, opazovanje ptic, plavanje, smučanje ali pa samo 
 sproščanje v naravi?  
 

 1 -  vsak dan  30,6 

 2 -  nekajkrat tedensko  45,1 

 3 -  nekajkrat mesečno  15,8 

 4 -  nekajkrat letno  6,1 

 5 - nikoli 1,8 

 - 8 -  ne vem 0,6 
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E17a  Koliko potovanj z letalom ste opravili v zadnjih dvanajstih mesecih? Pri tem štejte let v obe
  smeri, vključno s povezovalnimi leti, kot eno potovanje.  
 
Število potovanj: 
 

  nič potovanj 80,5 

  1 potovanje 8,8 

  2 potovanji 4,4 

  3 potovanja in več 2,5 

 - 8 -  ne vem 2,4 

 - 9 -  (b.o.) 1,6 

 
 
E17b  Koliko ur na običajen dan v tednu preživite v avtu ali drugem motornem vozilu, vključno z 
 motorjem, tovornjakom in kombijem? Pri tem ne upoštevajte javnega prevoza in prevozov z 
 avtobusi, minibusi in večjimi taksiji.  
 
Število ur:  
 

  nič ur 17,5 

  do 1 ure 16,0 

  1 uro do 2 uri 35,6 

  2 uri do 3 ure 11,2 

  3 ure in več 13,8 

 - 8 -  ne vem 3,7 

 - 9 -  (b.o.) 2,1 

 
 
E17c  Koliko dni v običajnem tednu jeste goveje meso, jagnjetino ali izdelke, ki vsebujejo ti dve 
 vrsti mesa?  
 

 

0 dni v 

tednu 

1 dan v 

tednu 

2 dni v 

tednu 

3 dni v 

tednu 

4 dni v 

tednu 

5 dni v 

tednu 

6 dni v 

tednu 

7 dni v  

tednu  

(vsak 

dan) 

ne 

vem 

 

 

 

(b.o.) 

 0 1 2 3 4 5 6 7 - 8 - 9 

 16,2 40,9 19,3 12,0 5,7 1,9 1,1 1,6 1,2 0,1 

 
 
E18  Koliko sob imate doma (v stanovanju ali hiši)? Pri tem ne upoštevajte ločene kuhinje, 
 kopalnic, garaž, balkonov, hodnikov ali garderob.  
  
Število sob:  

 

  1 sobo do vključno 1,5 7,9 

  2 do vključno 2,5 sobi 21,4 

  3 do vključno 3,5 sobi 29,9 

  4 sobe 17,9 

  5 sob in več 21,2 

 - 8 -  ne vem 1,2 

 - 9 -  (b.o.) 0,4 
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E19a  Kako pogosto se posebej potrudite in ločeno zbirate odpadke – steklo, kovine, plastiko, 
 papir in tako naprej za reciklažo?  
 

 1 -  vedno  79,8 

 2 -  pogosto  16,1 

 3 -  včasih  3,3 

 4 -  nikoli  0,5 

 - 4 -  kjer živim, reciklaža ni na voljo 0,3 

 
E19b In kako pogosto se odločite, da določenih proizvodov ne boste kupili zaradi okoljskih 
 razlogov?  
 

 1 -  vedno  4,4 

 2 -  pogosto  34,7 

 3 -  včasih  48,3 

 4 -  nikoli  12,5 

 - 9 -  (b.o.) 0,1 

 
 
E20 Ali ste član kakšne skupine, ki si je kot glavni cilj postavila ohranitev in varovanje okolja? 
 

 1 -  da  5,4 

 2 -  ne 94,2 

 - 9 -  (b.o.) 0,4 

  
E21  Ali ste v zadnjih petih letih kdaj... 
  

  da ne (b.o.) 

  1 2 - 9 

a) podpisali peticijo v zvezi z varstvom okolja? 21,7 78,1 0,2 

b) dali denar kakšni skupini za varstvo okolja? 11,6 87,9 0,5 

c) sodelovali pri protestu ali demonstraciji, ko je šlo za varstvo okolja? 5,1 94,3 0,6 

 
 
E22  Če pomislite na svojo sosesko, v kolikšni meri, če sploh, so jo v zadnjih dvanajstih 
 mesecih prizadele naštete stvari:  
 

  

sploh 

nič malo 

do 

neke 

mere precej zelo 

ne 

vem 

 

(b.o.) 

  1 2 3 4 5 - 8 - 9 

a) onesnaženje zraka 18,6 28,6 31,2 10,6 3,9 6,7 0,5 

b) onesnaženje vode 29,9 30,1 21,1 8,6 1,9 7,8 0,6 

c) ekstremni vremenski pojavi (močne 

nevihte, suše, poplave, vročinski 

valovi, močne ohladitve ipd.) 13,4 28,3 30,3 18,9 5,8 2,8 0,4 

 
Povprečne ocene:  

E22a E22b E22c 

2,49 2,15 2,75 
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OGLEDALO JAVNEGA MNENJA  
 
S1 Kakšno je po vašem mnenju splošno stanje šolstva danes v Sloveniji? 

Ocenite z lestvico od 0 do 10, pri čemer ocena 0 pomeni izjemno slabo, 10 pa, izjemno 
dobro. 

 

 izjemno  

slabo 

     izjemno  

dobro 

ne 

vem 

 

(b.o.) 

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 - 8 - 9 

 5,3 3,3 6,6 8,7 7,8 16,8 11,9 17,5 12,7 4,0 2,3 2,7 0,3 

Povprečna ocena: 5,29 
 
S2  Kakšno je po vašem mnenju splošno stanje zdravstva danes v Sloveniji? 
  

 izjemno  

slabo 

     izjemno  

dobro 

ne 

vem 

 

(b.o.) 

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 - 8 - 9 

 9,6 5,1 9,1 13,3 10,6 16,6 12,0 11,6 7,2 2,2 1,3 0,9 0,5 

Povprečna ocena: 4,38 
 
S3 Kako zadovoljni ste na splošno z delovanjem demokracije v Sloveniji? 

 

 izjemno  

nezadovoljen 

     izjemno  

zadovoljen 

ne 

vem 

 

(b.o.) 

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 - 8 - 9 

 14,3 6,6 11,0 13,9 10,4 15,9 9,6 7,6 4,0 1,1 0,9 4,1 0,5 

Povprečna ocena: 3,70 
 
S4  Včasih demokracija ne deluje. Kadar se to zgodi, nekateri menijo, da potrebujemo 
 močnega voditelja, ki bi uredil stvari, drugi pa menijo, da je tudi takrat, ko stvari ne 
 delujejo, demokracija najboljša. Kaj vi mislite o tem, ali takrat...?  
 

 1 -  potrebujemo močnega voditelja, ali je 36,8 

 2 -  demokracija vedno najboljša 42,1 

 - 8 -  ne vem 20,3 

 - 9 -  (b.o.) 0,7 

 
S5 Sedaj pa povejte še, ali ste v preteklih 12 mesecih naredili še kaj od navedenega in ali 

bi bili to pripravljeni narediti tudi v prihodnje.  
 

  

da in bi 

verjetno 

tudi v 

prihodnje 

da, 

vendar ne 

bi več v 

prihodnje 

ne, 

vendar 

morda bi v 

prihodnje 

ne in 

nikoli ne bi 

ne 

vem 

 

(b.o.) 

  1 2 3 4 - 8 - 9 

a) podpisali peticijo 27,3 1,8 45,7 12,2 12,5 0,6 

b) se udeležili napovedanih 

(„uradnih“) demonstracij 6,7 1,0 37,8 42,1 11,6 0,7 

c) se udeležili nenapovedanega 

protestnega shoda ali 

nenapovedane stavke 3,1 1,4 28,1 55,1 11,8 0,4 

Povprečne ocene:  

S5a S5b S5c 

2,49 3,32 3,54 
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MEDIJI IN PROBLEMATIKA MIGRACIJ 
 
Q1 V naslednjem sklopu trditev nas zanima vaše mnenje o delovanju oblasti in odnosih med 

ljudmi. Prosimo vas, da ob vsaki trditvi označite, v kolikšni meri se z njo strinjate ali se ne 
strinjate. 

 

  

sploh se 

ne 

strinjam 

se ne 

strinjam 

niti se 

ne 

strinjam, 

niti se 

strinjam 

se 

strinjam 

popol-

noma se 

strinjam 

 

(b.o.) 

  1 2 3 4 5 - 9 

a) Poslanci v parlamentu zelo 

hitro izgubijo stik z 

običajnimi ljudmi. 0,6 5,1 12,6 48,9 32,5 0,4 

b) Vladajoča elita se bolj 

razlikuje od običajnih ljudi, 

kot se običajni ljudje 

razlikujejo med seboj. 1,6 7,2 13,9 45,0 31,6 0,8 

c) Ljudje, kot sem jaz, nimajo 

nobene besede pri tem, kar 

počne vlada. 1,9 8,8 13,6 37,2 38,1 0,5 

d) Politiki preveč govorijo in 

premalo naredijo. 0,5 4,2 10,4 35,2 49,4 0,4 

e) Običajni ljudje bi morali 

imeti več vpliva na odločitve 

politikov in korporacij, 

katerih cilj je le dobiček. 1,6 4,9 12,8 42,8 37,1 0,8 

f) Poslanci v parlamentu 

morajo slediti volji ljudstva. 0,3 1,7 7,5 43,1 46,8 0,6 

g) Običajni ljudje držijo skupaj. 5,8 21,3 35,0 26,2 11,1 0,5 

h) Običajni ljudje so po 

značaju dobri in pošteni. 6,6 16,5 40,3 26,6 9,5 0,6 

i) Običajni ljudje imajo enake 

vrednote. 12,9 29,3 33,1 17,9 6,3 0,6 

j) Čeprav se Slovenci med 

seboj zelo razlikujejo, imajo 

o pomembnih vprašanjih vsi 

enako mnenje. 15,3 34,7 29,2 16,3 3,9 0,6 

 
Povprečne ocene:  

Q1a Q1b Q1c Q1d Q1e Q1f 

4,08 3,99 4,01 4,29 4,10 4,35 

 

Q1g Q1h Q1i Q1j 

3,16 3,16 2,75 2,58 
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Naslednji sklop vprašanj se nanaša na vaše spremljanje različnih medijev in vaše mnenje o njih.  
 
Q2 Kako pogosto spremljate spodaj navedene medije? Pri tem upoštevajte vse medije, ne 

glede na to, ali jih spremljate v njihovi izvirni izvedbi, prek uradnih spletnih strani ali prek 
objav njihovih uradnih profilov na družbenih omrežjih. 

 

  nikoli 

mesečno 

ali manj 

pogosto tedensko dnevno 

 

(b.o.) 

  1 2 3 4 - 9 

 

a) TV Slovenija, MMC 16,6 19,4 23,9 39,4 0,7 

b) Pop TV, 24ur.com 8,4 13,6 25,1 52,7 0,2 

c) Kanal A 18,6 24,0 33,6 22,6 1,2 

d) Planet TV 28,6 29,9 28,8 12,1 0,7 

e) Nova24TV 67,7 17,2 8,8 5,8 0,6 

f) Radio Slovenija 36,3 23,4 16,9 22,7 0,7 

g) komercialne radijske postaje 18,6 17,1 22,6 40,5 1,1 

h) Slovenske novice 54,6 21,2 12,9 10,7 0,5 

i) Delo 58,4 22,2 12,3 6,5 0,5 

j) Večer 70,6 15,2 8,6 4,8 0,9 

k) Dnevnik 62,8 18,9 10,8 6,3 1,2 

l) Mladina 75,9 17,0 4,6 1,8 0,7 

m) Reporter 86,3 10,2 2,0 0,9 0,6 

n) Demokracija 85,5 9,5 2,7 1,2 1,1 

 

Povprečne ocene:  

Q2a Q2b Q2c Q2d Q2e Q2f Q2g 

2,87 3,22 2,61 2,25 1,52 2,26 2,86 

 

Q2h Q2i Q2j Q2k Q2l Q2m Q2n 

1,80 1,67 1,47 1,60 1,32 1,17 1,19 

 

Q2o Prosimo, navedite morebitne lokalne medije, ki jih vsaj občasno spremljate. 

Podatki so v datoteki. 

 
Q3 Kako bi ocenili svoje zaupanje v spodaj navedene medije? 

Če katerega od medijev ne poznate dovolj dobro, da bi lahko ocenili zaupanje vanj, izberite 
odgovor »ne poznam dovolj«.  
 

  

sploh ne 

zaupam 

malo 

zaupam 

precej 

zaupam 

zelo 

zaupam 

ne 

poznam 

dovolj 

 

(b.o.) 

  1 2 3 4 - 4 - 9 

a) RTV Slovenija 10,5 22,3 38,2 19,5 9,0 0,5 

b) Pop TV 12,1 31,6 40,2 9,1 6,3 0,7 

c) Nova24TV 41,2 15,9 6,7 3,5 32,0 0,7 

d) Delo 12,4 18,4 24,8 9,6 34,1 0,8 

e) Slovenske novice 29,2 31,9 10,3 2,1 25,9 0,6 

Povprečne ocene:  

Q3a Q3b Q3c Q3d Q3e 

2,74 2,50 1,59 2,48 1,80 
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Q4 V kolikšni meri se strinjate oziroma se ne strinjate z naslednjimi trditvami o medijih v 

 Sloveniji? 

  

sploh se 

ne 

strinjam 

se ne 

strinjam 

niti se 

ne 

strinjam, 

niti se 

strinjam 

se 

strinjam 

popol-

noma se 

strinjam 

 

(b.o.) 

  1 2 3 4 5 - 9 

a) Če pomislim na medije v 

Sloveniji, bi zanje rekel, da 

so lažnivi mediji. 5,9 32,1 41,3 15,3 4,7 0,5 

b) Mediji javnosti prikrivajo 

pomembne dogodke. 5,8 28,8 33,6 22,6 8,3 0,8 

c) Mediji s svojo medijsko 

pozornostjo podpirajo tiste, 

ki imajo moč, to je politike, 

vlado ali podjetja. 4,0 17,6 34,5 32,4 10,8 0,8 

d) Mediji ljudem narekujejo, kaj 

in kako naj mislijo. 3,5 18,1 31,3 34,1 11,9 1,1 

e) Novinarji namenoma 

ustvarjajo škandale, da bi 

povečali odmevnost ali tržni 

delež. 2,8 19,0 28,5 32,8 16,0 0,8 

f) Mediji so del vladajoče elite. 4,4 20,7 41,7 22,7 9,3 1,3 

Povprečne ocene:  

Q4a Q4b Q4c Q4d Q4e Q4f 

2,81 2,99 3,29 3,33 3,40 3,12 

 
 
Q5 V kolikšni meri se strinjate ali se ne strinjate z naslednjimi trditvami? 
 

  

sploh se 

ne 

strinjam 

se ne 

strinjam 

niti se 

ne 

strinjam, 

niti se 

strinjam 

se 

strinjam 

popol-

noma se 

strinjam 

 

(b.o.) 

  1 2 3 4 5 - 9 

a) Medijske vsebine bi morale 

več pozornosti namenjati 

običajnim ljudem. 1,4 7,9 31,6 47,9 10,7 0,5 

b) Medijske vsebine bi morale 

predstavljati mnenje elit, ne 

pa običajnih ljudi. 33,4 41,7 18,9 4,0 1,4 0,6 

c) Mediji bi morali več 

pozornosti namenjati 

manjšinam, ki živijo v naši 

družbi, na primer 

migrantom. 21,2 31,8 34,1 10,0 2,1 0,9 

 
Povprečne ocene:  

Q5a Q5b Q5c 

3,59 1,98 2,39 
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Od leta 2015 se je povečalo število migrantov in migrantk, ki v Evropo migrirajo predvsem z območij na 

Bližnjem vzhodu. V naslednjem delu vprašalnika vas bomo spraševali o vaših pogledih na te migracije v 

Sloveniji. 

Q6 Kako bi v splošnem ocenili poročanje medijev o migracijah v zadnjih šestih mesecih? Ali 
se vam zdi, da mediji o spodaj navedenih vidikih migracij poročajo primerno, preveč 
negativno ali preveč pozitivno?  

 

  

mediji o 

tem 

poročajo 

preveč 

negativno 

mediji o 

tem 

poročajo 

primerno 

mediji o 

tem 

poročajo 

preveč 

pozitivno 

nisem 

zasledil v 

medijih (b.o.) 

  1 2 3 - 4 - 9 

a) Pripravljenost migrantov, da 

se vključijo v slovensko 

družbo. 9,4 42,4 20,1 26,4 1,7 

b) Vpliv migracij na ekonomijo 

Slovenije. 11,3 36,7 18,6 31,5 1,9 

c) Odločitve vlade v zvezi z 

varovanjem mej. 19,4 53,4 14,4 10,9 2,0 

d) Vpliv migracij na kulturno 

življenje v Sloveniji. 10,1 36,8 18,1 33,2 1,7 

e) Pravice, ki jih migrantom 

zagotavlja zakonodaja. 9,1 44,1 19,8 25,1 1,9 

f) Vpliv migracij na varnost v 

Sloveniji. 15,0 39,8 24,6 18,9 1,7 

 

Povprečne ocene:  

Q6a Q6b Q6c Q6d Q6e Q6f 

2,15 2,11 1,94 2,12 2,15 2,12 

 

 

Q7 Prosimo, pomislite na ravnanje politične oblasti v Sloveniji na področju migracij. Ko 

pomislite na to, v kolikšni meri občutite naslednje?  

 

  sploh ne 

občutim  

     zelo močno 

občutim 

 

(b.o.) 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 9 

a) strah 16,1 6,2 7,7 9,1 7,8 19,3 9,0 7,9 7,3 3,1 5,4 1,2 

b) upanje 19,6 8,5 11,7 11,5 9,9 20,4 6,7 4,0 2,9 0,8 1,7 2,2 

c) jeza 15,3 6,5 6,6 9,3 6,2 18,6 7,9 9,0 7,5 3,5 8,1 1,6 

d) zaskrbljenost 8,2 3,4 4,4 8,5 5,3 16,7 10,5 10,8 13,8 6,6 10,7 1,2 

e) pomirjenost 27,7 12,9 13,1 11,2 7,9 16,1 3,7 2,8 1,4 0,8 0,8 1,7 

 

Povprečne ocene:  

Q7a Q7b Q7c Q7d Q7e 

4,31 3,31 4,55 5,64 2,57 
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Q8 V kolikšni meri se strinjate ali se ne strinjate z naslednjimi trditvami o različnih vidikih  

 migracij v Sloveniji? 

 

  

sploh se 

ne 

strinjam 

se ne 

strinjam 

niti se 

ne 

strinjam, 

niti se 

strinjam 

se 

strinjam 

popol-

noma se 

strinjam 

 

(b.o.) 

  1 2 3 4 5 - 9 

a) V globalnem svetu naj bodo 

meje za kapital, ideje in ljudi 

enako odprte. 9,1 19,2 29,6 33,1 7,4 1,6 

b) Država bi morala biti 

velikodušna pri reševanju 

prošenj za status begunca. 21,3 33,1 30,9 11,9 1,6 1,1 

c) Migrante, ki nelegalno 

prestopijo slovensko mejo, 

je treba deportirati. 3,5 9,9 26,9 33,5 25,2 1,0 

d) Naša država bi morala bolje 

poskrbeti za migrante. 20,7 28,6 32,6 14,6 2,6 1,0 

e) Žico na slovensko-hrvaški 

meji bi bilo treba odstraniti. 21,5 22,5 25,4 19,8 9,8 1,0 

f) Naše meje bi morale biti 

zaprte za migrante. 7,9 19,1 30,7 22,9 18,5 0,9 

 

Povprečne ocene:  

Q8a Q8b Q8c Q8d Q8e Q8f 

3,11 2,39 3,68 2,49 2,74 3,25 

 

Q9 V kolikšni meri se strinjate ali se ne strinjate z naslednjimi trditvami? 

 

  

sploh se 

ne 

strinjam 

se ne 

strinjam 

niti se 

ne 

strinjam, 

niti se 

strinjam 

se 

strinjam 

popol-

noma se 

strinjam 

 

(b.o.) 

  1 2 3 4 5 - 9 

a) Gledano splošno, migranti 
spodkopavajo slovensko 
kulturo. 7,5 25,8 25,4 25,6 14,3 1,3 

b) Ljudje, ki niso rojeni v 
Sloveniji, v tej državi ne bi 
smeli prejemati socialnih 
pomoči. 9,8 29,9 29,6 16,8 12,8 1,0 

c) Muslimani in njihova vera ne 
spadajo v našo kulturo. 10,1 23,5 29,2 20,0 16,0 1,2 

d) Migranti zasedajo delovna 
mesta ljudem, ki so bili 
rojeni v Sloveniji. 12,3 34,0 25,9 15,8 10,6 1,5 

e) Migranti našo državo 
stanejo veliko denarja, ki bi 
ga bilo bolje porabiti za 
naše ljudi. 5,9 14,8 24,5 31,3 22,4 1,1 
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sploh se 

ne 

strinjam 

se ne 

strinjam 

niti se 

ne 

strinjam, 

niti se 

strinjam 

se 

strinjam 

popol-

noma se 

strinjam 

 

(b.o.) 

  1 2 3 4 5 - 9 

f) Migranti so odgovorni za 
veliko problemov v Sloveniji. 12,0 30,7 30,6 15,4 10,3 1,1 

g) V Sloveniji bi si morali 
prizadevati za odprto, strpno 
in multikulturno družbo. 5,1 11,1 32,6 37,8 12,2 1,2 

h) Migranti ogrožajo čistost 
slovenske kulture. 12,8 26,6 27,2 20,3 11,9 1,2 

i) S tem ko prinašajo nove 
ideje in kulture, migranti 
izboljšajo slovensko družbo. 13,5 30,4 32,8 17,9 4,2 1,2 

j) Zaradi migrantov se 
povečuje število kaznivih 
dejanj. 7,1 22,2 28,4 26,5 14,7 1,1 

 

Povprečne ocene:  

Q9a Q9b Q9c Q9d Q9e Q9f 

3,14 2,93 3,08 2,78 3,50 2,81 

 

Q9g Q9h Q9i Q9j 

3,41 2,92 2,69 3,20 

 

Q10 Ali ste v zadnjih petih letih sodelovali na demonstracijah, podpisali peticijo, sodelovali v  

organizaciji ali skupini aktivistov ... 

 

  da ne (b.o.) 

  1 2 - 9 

a) … v podporo ali pomoč migrantom? 3,4 95,8 0,8 

b) … proti sprejemanju migrantov? 4,5 94,6 0,9 

 

 

KORONAVIRUS 

 

Sedaj pa sledi nekaj vprašanj o aktualnih razmerah. 

K1 Kako v času od uvedbe omejitev in drugih ukrepov za preprečitev širjenja koronavirusa 

ravnate v vašem vsakdanjem življenju? V kolikšni meri veljajo spodnje stvari za vas? 

 

  

sploh 

ne 

velja    

v 

celoti 

velja 

ne 

vem 

 

(b.o.) 

  1 2 3 4 5 - 8 - 9 

a) ne družim se z ljudmi izven 

svojega doma 5,0 6,6 14,2 29,8 43,6 0,5 0,3 

b) bolj redno in temeljito si umivam 

roke 3,2 2,9 6,3 18,9 68,3 0,3 0,3 

c) v trgovino hodim le po nujnih 

nakupih 2,2 3,4 7,2 20,2 66,5 0,2 0,3 
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sploh 

ne 

velja    

v 

celoti 

velja 

ne 

vem 

 

(b.o.) 

  1 2 3 4 5 - 8 - 9 

d) pri nujnih osebnih stikih ohranjam 

fizično razdaljo vsaj 2 metra 2,4 5,2 10,8 25,9 55,0 0,5 0,3 

e) nosim zaščitno masko 0,8 1,6 3,6 12,0 81,4 0,4 0,3 

 

Povprečne ocene:  

K1a K1b K1c K1d K1e 

4,01 4,47 4,46 4,27 4,73 

 

 

K2 Kako težko vam je dosledno spoštovati vse ukrepe, ki naj bi zajezili širjenje 

koronavirusa? 

 

 

zelo težko 

  

zelo lahko 

ne 

vem 

 

(b.o.) 

 1 2 3 4 5 - 8 - 9 

 9,4 10,2 21,5 27,6 30,7 0,4 0,3 

Povprečna ocena: 3,60 
 

K3 Sedaj pa ocenite, v kolikšni meri se ljudje v Sloveniji držijo ukrepov, ki naj bi 

pomagali pri zaustavitvi širjenje koronavirusa? 

 

 bistveno 

premalo  

   

v celoti 

ne 

vem 

 

(b.o.) 

 1 2 3 4 5 - 8 - 9 

 25,2 19,8 32,2 17,0 3,1 2,1 0,5 

Povprečna ocena: 2,52 
 

 
K4 Kaj menite o učinkovitosti ukrepov za preprečevanje prenosa okužbe s koronavirusom? 

Ocenite za vsakega od navedenih ukrepov posebej. 
 

  

sploh ni 

učinkovit    

zelo 

učinkovit 

ne 

vem 

 

(b.o.) 

  1 2 3 4 5 - 8 - 9 

a) omejevanje druženja (fizična 

razdalja) 6,0 7,2 17,6 23,1 44,5 1,4 0,2 

b) nošenje zaščitne maske 7,1 6,7 13,9 24,7 46,1 1,3 0,2 

c) umivanje ali razkuževanje rok 2,3 1,3 7,9 18,7 68,9 0,5 0,3 

 
Povprečne ocene:  

K4a K4b K4c 

3,95 3,97 4,52 
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K5 V kolikšni meri zaupate navedenim akterjem v zvezi z epidemijo koronavirusa?    
 

  

sploh 

ne 

zaupam    

zelo 

zaupam 

ne 

vem 

 

(b.o.) 

  1 2 3 4 5 - 8 - 9 

a) Vladi RS 25,8 18,6 25,5 16,8 11,5 1,4 0,3 

b) množičnim medijem 22,3 20,4 34,0 16,8 4,3 1,8 0,4 

c) zdravnikom, farmacevtom 5,9 6,3 16,1 30,3 39,7 1,5 0,3 

 
Povprečne ocene:  

K5a K5b K5c 

2,69 2,59 3,93 

 
 
K6 V kakšni meri soglašate s spodnjo trditvijo?  
 

 »Trditve o nevarnostih koronavirusne bolezni so pretirane« 
 

 

močno 

soglašam soglašam 

niti soglašam, 

niti ne 

soglašam ne soglašam 

sploh ne 

soglašam 

ne 

vem 

 

(b.o.) 

 1 2 3 4 5 - 8 - 9 

 8,8 15,6 20,7 27,9 23,5 2,8 0,6 

Povprečna ocena: 3,43 
 

K7 Koliko se počutite ogroženi zaradi koronavirusa? 

 

 

sploh nič    zelo 

ne 

vem 

 

(b.o.) 

 1 2 3 4 5 - 8 - 9 

 10,0 18,8 32,6 21,1 15,8 1,4 0,3 

Povprečna ocena: 3,14 
 

K8 V primeru, da bo na razpolago cepivo proti koronavirusu, ki bi ga odobrila ustrezna 
zdravstvena ustanova v Sloveniji, ali bi se bili pripravljeni cepiti? 

 

 1 -  da 42,9 

 2 -  ne 27,1 

 - 8 -  ne vem 29,4 

 - 9 -  (b.o.) 0,6 

 

K9 Kaj menite, koliko je verjetno, da boste vi zboleli zaradi koronavirusa (covid-19)? 

 

 sploh ni 

verjetno    

zelo 

verjetno 

sem že 

zbolel 

ne 

vem 

 

(b.o.) 

 1 2 3 4 5 6 - 8 - 9 

 3,3 12,2 35,9 16,4 9,6 7,3 15,0 0,3 

Povprečna ocena: 3,46 
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K10 Ali ste se v jesenskem obdobju testirali za koronavirus (covid-19)? 
 

 1 -  da, več kot enkrat 4,2 

 2 -  da, enkrat 12,9 

 3 - ne 82,5 

 - 9 -  (b.o.) 0,5 

 

ODNOS DO UPORABE PRIPRAVKOV IZ KONOPLJE 

C1  V zadnjem času je veliko govora o uporabi konoplje v zdravstvene namene.  
 Kakšno je vaše mnenje? 
 

 1 -  Z uporabo konoplje v zdravstvene namene se strinjam 

samo, če jo priporoči zdravnik. 47,3 

 2 -  Z uporabo konoplje v zdravstvene namene se strinjam tudi 

če je ne priporoči zdravnik. 32,8 

 3 - Z uporabo konoplje v zdravstvene namene se ne strinjam, 

tudi če bi jo priporočil zdravnik. 3,3 

 4 - Glede tega sem neodločen. 15,9 

 - 9 -  (b.o.) 0,7 

 
C2  Ali ste kdaj v življenju uporabili kakšen pripravek oz. izdelek iz konoplje z namenom 
 izboljšanja zdravja ali počutja? (Možnih je več odgovorov – prikaz izbranih odgovorov) 
 

 1 -  marihuano ali hašiš 10,1 

 2 -  moko in olje iz konopljinih semen  11,5 

 3 - CBD prehransko dopolnilo iz konoplje 13,4 

 4 - CBD kozmetični izdelek iz konoplje  8,3 

 5 - drugo (podatki v datoteki) 2,7 

 6 - ne, nikoli nisem uporabil  67,8 

 - 9 -  (b.o.) 1,0 

 

Na vprašanji C3 in C4 odgovarjajo tisti, ki so pri vprašanju C2 izbrali odgovore od 1 do 5. (n=351) 

 
C3  Kaj je bil poglavitni razlog, da ste si pomagali s CBD izdelki iz konoplje?   
 Izberite s pomočjo spodnjega seznama. 
 

 1 -  splošno zdravje in počutje  41,4 

 2 -  bolečine  6,3 

 3 - glavobol  2,2 

 4 - stres  8,0 

 5 - tesnoba  1,5 

 6 - depresija  2,7 

 7 - težave s spanjem  7,9 

 8 - vnetje  2,9 

 9 - mišični krči  1,4 

 10 - rak  4,1 

 11 - epilepsija  0,2 

 12 - nega kože  11,9 

 13 - okrevanje po operaciji  0,5 

 14 - drugo: (podatki so v datoteki) 7,6 

 - 8 - ne vem 1,5 
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C4  S pomočjo lestvice od 1 do 5 ocenite, koliko so vam CBD izdelki iz konoplje pomagali.  

 sploh nič niso 

pomagali    

zelo so 

pomagali 

ne 

vem 

 

(b.o.) 

 1 2 3 4 5 - 8 - 9 

 4,7 5,7 26,4 25,3 21,2 16,1 0,5 

Povprečna ocena: 3,63 
 

Odgovarjajo vsi! 

 
C5  S pomočjo lestvice od 1 do 5 ocenite, koliko se strinjate z naslednjima trditvama.  
 

  sploh 

se ne 

strinjam    

v celoti 

se 

strinjam 

ne 

vem 

 

(b.o.) 

  1 2 3 4 5 - 8 - 9 

a) Potrošniki bi morali imeti 

možnost nakupa CBD 

izdelkov podobno kot lahko 

kupujejo vitamine in 

prehranska dopolnila. 11,6 7,9 19,0 17,8 28,1 14,8 0,9 

b) Splošna prepoved konoplje 

v Sloveniji povzroča več 

škode kot koristi. 10,0 6,2 18,6 20,4 27,8 15,8 1,2 

 
Povprečne ocene:  

C5a C5b 

3,51 3,60 

 
 
UPORABA PAMETNIH MOBILNIH TELEFONOV 
 
V1 Ali uporabljate pametni telefon, z zaslonom na dotik, ki omogoča uporabo interneta,  
 fotografiranje in nameščanje aplikacij? 
 

 1 -  da 84,7 

 2 -  ne 15,0 

 - 9 -  (b.o.) 0,3 

 

Na vprašanja V2, V3 in V4 odgovarjajo tisti, ki so pri vprašanju V1 odgovorili »da«. (n=933) 

 
V2 Recimo, da bi prejeli vabilo za sodelovanje v akademski raziskavi, podobni kot je 

Slovensko javno mnenje, kjer so podatki anonimizirani in posameznika ni mogoče 
identificirati, odgovarjali pa bi prek pametnega telefona.   

 
Zanima nas v kolikšni meri bi bili tudi v prihodnje pripravljeni izpolniti podoben anketni 
vprašalnik (kot je ta) s pomočjo pametnega telefona.  
 

 1 -  sploh ne bi bil pripravljen 8,2 

 2 -  verjetno ne bi bil pripravljen 12,5 

 3 - neodločen 21,9 

 4 - verjetno bi bil pripravljen  41,1 

 5 - zagotovo bi bil pripravljen 16,2 
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V3 V kolikšni meri bi bili pripravljeni privoliti v to, da vaš pametni telefon s pomočjo katerega  
 bi odgovarjali, posreduje tudi informacijo o vaši GPS lokaciji. 
 

 1 -  sploh ne bi bil pripravljen 39,9 

 2 -  verjetno ne bi bil pripravljen 26,4 

 3 - neodločen 15,9 

 4 - verjetno bi bil pripravljen  13,9 

 5 - zagotovo bi bil pripravljen 3,5 

 - 9 -  (b.o.) 0,3 

 
 

V4 V kolikšni meri ste pripravljeni namestiti posebno COVID-19 aplikacijo (Ostani zdrav) na  

vaš pametni telefon, ki je namenjena za anonimno spremljanje tveganih stikov med 

prebivalstvom v času epidemije. 

 

 1 -  sploh nisem pripravljen namestiti 24,7 

 2 -  nisem pripravljen namestiti 18,4 

 3 - neodločen 24,6 

 4 - sem pripravljen namestiti 9,2 

 5 - zagotovo sem pripravljen namestiti 2,9 

 6 - imam že nameščeno 19,8 

 - 9 -  (b.o.) 0,3 
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DEMOGRAFIJA 
 
D1 Spol 
 

1 - moški 50,9 

2 - ženski 49,1 

 
 
D2 Kdaj ste bili rojeni? Prosimo, vpišite leto rojstva. (4-mestna lestvica rojstva)  
 
Starost: 

1 - do 30 let 16,1 
2 - 31 do 45 let 26,1 
3 - 46 do 60 let 26,0 
4 - 61 let in več 31,7 

 
D3 Koliko let je trajalo vaše šolanje? (Upoštevajte vse vrste izobraževanja od osnovne šole do 

univerze, vključno s poklicnim izobraževanjem, vajeništvom, vendar ne upoštevajte ponavljanj 
letnikov. Če nimate formalne izobrazbe vpišite 0). 

  
 

  Povprečno število let: 13,30   let 

 -8 - ne vem 0,0 

 -9 - b.o. 1,3 

 00 - brez formalne izobrazbe 1,7 

 
 
D4  Označite zadnjo šolo, ki ste jo končali, redno ali izredno:    
 

00 - brez šolske izobrazbe (0 do največ 3 razrede osemletke ali do 

največ 5 razredov devetletke) 0,6 

01 - nepopolna osnovnošolska izobrazba (nedokončana OŠ z več 

kot 3 razredi osemletke ali več kot 5 razredov devetletke) 1,8 

02 - osnovnošolska izobrazba (ima spričevalo o končani OŠ)  8,4 

03 - nižja ali srednja poklicna izobrazba (2-3 letni poklicni program, 

certifikat o NPK)            16,9 

04 - srednja strokovna izobrazba (srednja tehniška šola, trajanje 4 

leta, matura)  24,9 

05 - srednja splošna izobrazba (gimnazija, matura)  7,4 

06 - višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba (predhodna 

višja šola, 2 leti + diploma) 9,3 

07 - visokošolska strokovna izobrazba (nekdanji VS - 3 leta, 1. 

bolonjska stopnja)  10,0 

08 - visokošolska univerzitetna izobrazba (4 - lahko tudi 6 let + 

diploma)  12,8 

09 - bolonjski magisterij  3,9 

10 - specializacija (približno 1 leto)  0,6 

11 - magisterij  1,5 

12 - doktorat  0,9 

13 - drugo  0,8 

- 9 - (b.o.) 0,2 
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Sedaj sledijo vprašanja o vašem delu oz. zaposlitvi. 
 
Pri tem mislimo na delo kot aktivnost, s katero pridobivate dohodek tako, da ste zaposleni pri nekom 
drugem, da ste samozaposleni, ali da delate v svojem družinskem podjetju, in sicer vsaj eno uro na 
teden. Če trenutno (začasno) ne delate (npr. zaradi bolezni, porodniškega dopusta, počitnic, stavke, 
epidemije ipd.), pomislite na vašo običajno delovno situacijo. 

 
D5 Ali trenutno imate plačano zaposlitev, ali ste jo imeli v preteklosti, ali niste bili nikoli 

zaposleni? 
 

1 - sedaj delam, imam plačano zaposlitev  D6    54,2 

2 - trenutno nimam zaposlitve, sem jo pa imel v preteklosti  D7    38,2 

3 - nikoli nisem imel plačane zaposlitve  D13                                      6,9 

- 9 - (b.o.) 0,7 

 

Odgovarjajo tisti, ki sedaj delajo. (D5=1) (n=598) 

 
D6 Povprečno koliko ur delate v običajnem tednu vključno z nadurami?  

Če delate za več kot enega delodajalca ali če ste hkrati zaposleni in samozaposleni, seštejte vse 
ure, ki jih opravite! 
 

 Povprečje (vključno z nadurami) 40,45 ur 

96 - 96 ur ali več 0,5 

-8 -  ne vem 0,0 

-9 -  (b.o.) 0,6 

 
 
 
Sedaj sledi še nekaj vprašanj o vašem delu. Če delate (ali ste delali) za več delodajalcev ali če 
ste zaposleni in samozaposleni hkrati, se omejite na svojo glavno zaposlitev. Če ste že upokojeni, 
če trenutno ne delate, odgovarjajte za vašo zadnjo zaposlitev. 

 

Na vprašanja od D7 do vključno D12 odgovarjajo tisti, ki trenutno imajo ali pa so imeli zaposlitev.(D5=1,2) 
(n=1019) 

 
D7  Ali ste (bili) zaposleni (delate za koga drugega), samozaposleni, ali delate v svojem 

družinskem podjetju?   
 

1 - zaposlen, delam za koga drugega  81,5 

2 - samozaposlen, ne zaposlujem drugih  6,8 

3 - samozaposlen, zaposlujem 1 do 9 oseb  2,9 

4 - samozaposlen, zaposlujem 10 ali več oseb 0,9 

5 - delam v lastnem družinskem podjetju  3,3 

- 9 - (b.o.) 4,6 

 
D8 Ali ste sedaj, ali pa ste bili prej kdaj komu nadrejeni pri delu? 
 

1 - da  D9                                                                   44,5 

2 - ne  D10                                                                   54,4 

- 9 - (b.o.) 1,1 
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Odgovarjajo tisti, ki so (bili) nadrejeni komu pri delu. (D8=1) (n=453) 

 
D9 Koliko podrejenih imate oz. ste imeli? 
 

 - 1 osebo 8,3 

 - 2 osebi 9,9 

 - 3 osebe        10,0 

 - 4 do 5 oseb 17,5 

 - 6 do 10 oseb 19,8 

 - 11  do 50 oseb 20,7 

 -  51 oseb in več 6,7 

9995 - 9995 ali več podrejenih 0,0 

-8 - ne vem 0,0 
- 9 - (b.o.) 7,0 

 
 

Odgovarjajo tisti, ki trenutno imajo ali pa so imeli zaposlitev. (D5=1,2) (n=1019) 

 

D10 Ali delate (ste delali) za profitno ali neprofitno organizacijo?   

1 - za profitno organizacijo 69,2 

2 - za neprofitno organizacijo 27,8 

- 9 - (b.o.) 3,0 

 
 

D11 Ali delate (ste delali) v javnem ali v zasebnem sektorju 

1 - v javnem sektorju 40,5 

2 - v zasebnem sektorju 57,5 

- 9 - (b.o.) 2,0 

 
 
D12 Kakšno delo oz. poklic opravljate sedaj?  

  Če sedaj niste zaposleni:  
 Kakšen je bil vaš zadnji poklic pred upokojitvijo oz. preden ste izgubili zaposlitev? 
 Če imate več zaposlitev, povejte za svojo glavno zaposlitev!   

   a) Napišite podroben naziv vašega delovnega mesta in naziv poklica.  
b) Prosimo opišite, kaj večinoma delate (ste delali) oz. kakšne so (bile) vaše glavne zadolžitve pri 
tem delu.  
c) Kaj je glavna dejavnost podjetja oz. organizacije, kjer delate (ste delali)? 

 

Podatki so v datoteki. 
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D12d In zdaj se sami uvrstite s pomočjo spodnjega seznama. Kakšen je vaš sedanji poklic (oz. 

kakšen je bil vaš poklic)? Kakšna je (bila) vaša priznana kvalifikacija? 

 

01 - nekvalificiran delavec 3,7 
02 - pol kvalificiran, priučen delavec 5,7 
03 - kvalificiran delavec 16,9 
04 - visoko kvalificiran delavec 7,2 
05 - uslužbenec z nižjo izobrazbo 2,0 
06 - uslužbenec s srednjo izobrazbo 20,0 
07 - uslužbenec z višjo ali visoko izobrazbo 30,0 
08 - obrtnik ali podjetnik, zaposluje druge 3,8 
09 - obrtnik ali podjetnik, ki ne zaposluje drugih 3,3 
10 - svobodni poklic 1,1 
11 - kmet, kmečka gospodinja, pomagajoči družinski član v 

kmetijstvu 1,2 
12 - drugo    4,0 
- 9 - (b.o.) 1,3 

 
D12e Kakšen je (bil) vaš položaj na delovnem mestu?  

1 - vodilni položaj na ravni podjetja, ustanove 9,2 

2 - vodstveni položaj na ravni delovne enote  

(vodja službe, sektorja, oddelka ipd.) 15,9 

3 - neposredno vodenje in nadzor dela izvršilnih delavcev 

(mojster, delovodja ipd.) 14,1 

4 - izvršilni delavec (brez vodilnega, vodstvenega položaja) 57,2 

- 9 - (b.o.) 3,8 

 

Odgovarjajo vsi! 

 
D13 Kaj od navedenega najbolje opisuje vaš sedanji položaj?  

Če trenutno (začasno) ne delate zaradi bolezni, porodniškega dopusta, počitnic, stavke, epidemije 
ipd., pomislite na vašo običajno delovno situacijo.  
 

1 - opravljam plačano delo (kot zaposlen, samozaposlen ali zaposlen v 

svojem družinskem podjetju) 50,7 

2 - nezaposlen in iščem zaposlitev   4,6 

3 - se izobražujem (na izobraževanje me ni poslal delodajalec), študent, 

dijak 6,7 

4 - poklicno usposabljanje, vajenec 0,4 

5 - trajno delovno nezmožen (bolezen, invalidnost)  0,9 

6 - upokojenec 29,1 

7 - gospodinjec, hišna opravila, skrbim za otroke ali druge osebe   2,1 

9 - drugo  4,3 

- 9 - b.o. 1,2 

 
D14  Ali ste poročeni oziroma ali imate stalnega partnerja / partnerko? Ali si delita skupno 
 gospodinjstvo?     

1 - da, z zakoncem oz. stalnim partnerjem živim v skupnem 

gospodinjstvu  D15                                                              68,9 

2 - sem poročen oz. imam stalnega partnerja, vendar ne živiva v 

skupnem gospodinjstvu  D15                                                                     6,0 

3 - ne, nisem poročen, nimam stalnega partnerja  D20                                                                          23,2 

- 9 - (b.o.) 1,8 
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Sedaj sledi nekaj vprašanj o delu oz. zaposlitvi vašega partnerja. 
Pri tem mislimo na delo kot aktivnost, s katero pridobiva dohodek tako, da je zaposlen pri nekom 
drugem, da je samozaposlen, ali da dela v svojem družinskem podjetju in sicer vsaj eno uro na 
teden. Če trenutno (začasno) ne dela (npr. zaradi bolezni, porodniškega dopusta, počitnic, stavke, 
epidemije ipd.), pomislite na njegovo običajno delovno situacijo. 
 

Na vprašanja od D15 do vključno D20 odgovarjajo tisti, ki imajo partnerja. (D14=1,2) (n=826) 

 
D15(p)Ali ima vaš partner sedaj plačano zaposlitev, ali jo je imel v preteklosti, ali ni bil nikoli 

zaposlen?  
 

1 - sedaj dela, ima plačano zaposlitev  D16                                      61,4 

2 - trenutno nima zaposlitve, jo je pa imel v preteklosti  D17   33,0 

3 - nikoli ni imel plačane zaposlitve  D20 4,0 

- 9 - (b.o.)  D20 1,5 
 

Odgovarjajo tisti, pri katerih je partner zaposlen. (D15 = 1) (n=507) 

 
D16(p)Povprečno koliko ur dela vaš partner v običajnem tednu vključno z nadurami?  

Če dela za več kot enega delodajalca ali če je hkrati zaposlen in samozaposlen, seštejte vse ure, 
ki jih opravi! 

 

 povprečje  40,49 ur 

0 - 0 ur 0,3 

96 - 96 ur in več 0,7 

98 - ne vem 0,0 

99 - b.o. 0,2 

 
 

Na vprašanja od D17 do vključno D19 odgovarjajo tisti, pri katerih je partner trenutno zaposlen ali je bil v 
preteklosti zaposlen. (D15 = 1,2) (n=780) 

 
Sledi še nekaj vprašanj o delu vašega partnerja. Če dela (ali je delal) za več delodajalcev, ali 
če je zaposlen in samozaposlen hkrati, se omejite na njegovo glavno zaposlitev. 
 

D17(p)Ali je (bil) vaš partner zaposlen (delal za koga drugega), samozaposlen, ali dela (je delal) v 
svojem družinskem podjetju?  

 
1 - zaposlen, dela za koga drugega  82,1 

2 - samozaposlen, ne zaposluje drugih  7,7 

3 - samozaposlen, zaposluje 1 do 9 oseb  3,3 

4 - samozaposlen, zaposluje 10 ali več oseb 0,4 

5 - dela v lastnem družinskem podjetju  4,2 

- 9 - (b.o.) 2,4 

 
D18(p)Ali je vaš partner sedaj, ali pa je bil prej kdaj komu nadrejen pri delu? 
 

1 - da                37,0 

2 - ne           62,5 

- 9 - (b.o.) 0,5 
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D19(p)Kakšno delo oz. poklic opravlja vaš partner?  
Če sedaj ni zaposlen: 
Kakšen je bil njegov zadnji (glavni) poklic pred upokojitvijo oz. preden je izgubil zaposlitev?  
a) Napišite podroben naziv partnerjevega delovnega mesta in naziv poklica.  
b) Opišite, kaj večinoma dela (je delal) oz. kakšne so (bile) glavne zadolžitve pri tem delu. 
c) Kaj je glavna dejavnost podjetja oz. organizacije, kjer dela (je delal). 
Podatki so v datoteki. 

 
D20(p)Kaj od navedenega najbolje opisuje sedanji položaj vašega partnerja?  

Če trenutno (začasno) ne dela zaradi bolezni, porodniškega dopusta, počitnic, stavke, epidemije 
ipd., pomislite na njegovo običajno delovno situacijo.  
 

1 - opravlja plačano delo (kot zaposlen, samozaposlen ali zaposlen 

v svojem družinskem podjetju) 60,0 

2 - nezaposlen in išče zaposlitev   3,3 

3 - se izobražuje (na izobraževanje ga ni poslal delodajalec), 

študent, dijak 2,1 

4 - poklicno usposabljanje, vajenec 0,2 

5 - trajno delovno nezmožen (bolezen, invalidnost)  0,8 

6 - upokojenec 27,0 

7 - gospodinjec, hišna opravila, skrb za otroke ali druge osebe   2,4 

9 - drugo  3,2 

- 9 - (b.o.) 1,0 

 

Odgovarjajo vsi! 

 

D21 Ali ste ali niste član sindikata?  

 

1 - da, sem član  13,3 

2 - sem bil član, a sedaj nisem več 33,6 

3 - ne, nikoli nisem bil član  51,6 

- 9 - (b.o.) 1,5 
 
 
D22 Ali se imate za pripadnika kakšne religije (veroizpovedi)?  

(Če da) Kateri religiji pripadate?  
 

0 - ne pripada nobeni religiji (veri) 31,0 

1 - katoliški      59,9 

2 - protestantski (evangeličanski)                          0,5 

3 - pravoslavni          3,5 

4 - drugi krščanski religiji 0,6 

5 - judovski         0,1 

6 - islamski      2,1 

7 - budistični      0,1 

8 - hinduistični         0,1 

9 - drugi azijski religiji                                 0,0 

10 - drugi religiji                           0,4 

- 9 - (b.o.) 1,5 
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D23 Če ne upoštevate posebnih priložnosti kot so poroke, pogrebi ipd., kako pogosto obiskujete 
verske obrede?  

 
1 - večkrat tedensko ali še bolj pogosto 1,0 

2 - enkrat tedensko  7,4 

3 - 2 do 3-krat mesečno 3,1 

4 - vsaj enkrat mesečno 3,3 

5 - nekajkrat letno 25,8 

6 - enkrat na leto 11,1 

7 - še manj pogosto kot enkrat letno 12,8 

8 - nikoli   31,7 

- 8 - ne vem 2,3 
- 9 - (b.o.) 1,3 

 
 
D24 Ne glede na to ali obiskujete verske obrede ali ne, ali bi zase rekli, da ste...  

1 - verni       60,6 

2 - neverni 22,7 

3 - prepričan ateist 14,8 

- 9 - (b.o.) 1,8 
 
 
D25 V naši družbi so skupine ljudi, ki so blizu vrha ter skupine, ki so bolj na dnu. Spodaj je 

lestvica, ki sega od vrha do dna. Kam bi vi uvrstili samega sebe na tej lestvici? 
 

 10 vrh / visoko 0,8 

 09  2,2 

 08  7,6 

 07  15,1 

 06  18,7 

 05  26,8 

 04  8,8 

 03  4,8 

 02  2,9 

 01 dno / nizko 2,3 

 - 8 - ne vem 9,3 

 - 9 - (b.o.) 0,8 

 
 
D26  Nekateri ljudje se zaradi različnih razlogov ne udeležijo volitev. Ali ste se vi udeležili zadnjih 

volitev (junija 2018) za poslance v slovenski Državni zbor?   
 

1 - da  D27  72,4 

2 - ne  D27a 22,7 

3 - nisem imel volilne pravice  D27a 4,1 

- 9 - (b.o.) 0,7 
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Odgovarjajo tisti, ki so se udeležili volitev junija 2018. (D26=1) (n=798) 

D27 Za katero stranko oz. kandidata katere stranke ste volili? 
1 - DESUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije 7,3 

2 - Levica 6,7 

3 - LMŠ - Lista Marjana Šarca 25,7 

4 - NSI - Nova Slovenija – Krščanski demokrati 4,6 

5 - SAB - Stranka Alenke Bratušek 1,2 

6 - SD - Socialni demokrati 11,3 

7 - SDS - Slovenska demokratska stranka    19,4 

8 - SLS - Slovenska ljudska stranka          2,0 

9 - SMC - Stranka modernega centra 3,3 

10 - SNS - Slovenska nacionalna stranka       2,4 

11 - druga stranka 0,0 

- 9 - (b.o.) 16,0 

 

Odgovarjajo vsi! 

 
D27a Denimo da bi bile to nedeljo volitve v Državni zbor. Za kandidata katere stranke bi 

najverjetneje glasovali? 
1 - DESUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije 4,1 

2 - Levica 6,4 

3 - LMŠ - Lista Marjana Šarca 9,8 

4 - NSI - Nova Slovenija – Krščanski demokrati 3,5 

5 - SAB - Stranka Alenke Bratušek 1,0 

6 - SD - Socialni demokrati 9,0 

7 - SDS - Slovenska demokratska stranka    12,8 

8 - SLS - Slovenska ljudska stranka          0,7 

9 - SMC - Stranka modernega centra 0,8 

10 - SNS - Slovenska nacionalna stranka       1,8 

11 - druga stranka, katera: 2,1 

77 - ne bi šel na volitve 12,4 

- 7 - zavrnil odgovor 0,2 
- 8 - ne vem 33,0 
- 9 - (b.o.) 2,5 

 

Odgovarjajo tisti, ki pri D27a niso navedli stranke (ne vem, ne bi šel na volitve). (n=499) 

 
D27b Pa vendarle, katera stranka vam je vsaj nekoliko bližja kot ostale? 

1 - DESUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije 2,9 

2 - Levica 4,1 

3 - LMŠ - Lista Marjana Šarca 7,4 

4 - NSI - Nova Slovenija – Krščanski demokrati 2,4 

5 - SAB - Stranka Alenke Bratušek 0,3 

6 - SD - Socialni demokrati 6,7 

7 - SDS - Slovenska demokratska stranka    3,4 

8 - SLS - Slovenska ljudska stranka          0,8 

9 - SMC - Stranka modernega centra 0,5 

10 - SNS - Slovenska nacionalna stranka       1,2 

11 - druga stranka 0,4 

12 - nobena 41,7 

- 8 - ne vem 28,1 
- 9 - (b.o.) 0,2 
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Odgovarjajo vsi! 

 
D27c  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?  
 

  

levica 

      

desnica 

ne 

vem 

 

(b.o.) 

 00 01 02 03 04 05 06 07 99 09 10 - 8 - 9 

 5,0 2,4 5,7 8,0 8,1 24,0 5,2 5,2 3,5 2,2 6,5 22,3 1,8 

Povprečna ocena: 4,88 
 
D28a Kateri od spodaj navedenih narodnosti (etničnih skupin) pripadate? 
 

  1. navedba 2. navedba 

01 - Slovenec 89,5 2,8 

02 - Albanec 0,2 0,1 

03 - Avstrijec 0,0 0,2 

04 - Bošnjak  2,0 0,7 

05 - Črnogorec 0,1 0,4 

06 - Hrvat 2,4 2,2 

07 - Italijan 0,0 0,4 

08 - Madžar 0,2 0,1 

09 - Makedonec 0,5 0,5 

10 - Nemec 0,0 0,2 

11 - Rom 0,2 0,0 

12 - Srb 2,5 1,2 

13 - drugi narodnosti 0,9 0,6 

14 - nobeni drugi narodnosti -- 84,4 

- 8 - ne vem 0,7 0,0 

- 9 - (b.o.) 0,8 6,3 

 
Navedite število oseb, s katerimi živite v skupnem gospodinjstvu – vključno z vami: 

D29  skupaj vseh oseb v gospodinjstvu: 

 

1 - 1 oseba 12,7 

2 - 2 osebi 27,0 

3 - 3 osebe        22,3 

4 - 4 osebe 21,2 

5 - 5 oseb 9,6 

6 - 6 oseb in več 6,3 

- 9 - b.o. 0,9 

 

D30  od tega odraslih od 18 let naprej:  

 

1 - 1 oseba 14,8 

2 - 2 osebi 44,6 

3 - 3 osebe        19,5 

4 - 4 osebe 13,7 

5 - 5 oseb 4,9 

6 - 6 oseb in več 1,7 

- 9 - b.o. 0,9 
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D31  od tega otrok in mladih od 6 do 17 let: 

 

0 - 0 oseb 74,6 

1 - 1 oseba 14,0 

2 - 2 osebi 8,2 

3 - 3 osebe        1,4 

4 - 4 osebe 0,2 

5 - 5 oseb 0,0 

- 9 - b.o. 1,6 

 

D31  od tega otrok mlajših od 6 let: 

 

0 - 0 oseb 84,9 

1 - 1 oseba 9,8 

2 - 2 osebi 3,1 

3 - 3 osebe        0,5 

- 9 - b.o. 1,6 

 

 

D33 Ali prejemate redne mesečne dohodke? (Če da) Kolikšen je vaš povprečni mesečni  

 dohodek (neto - po odbitju davkov, obveznega socialnega zavarovanja in drugih dajatev)?  

Seštejte vse oblike: osebni dohodek, pokojnina, štipendija, dohodek od dela v obrti, 
kmetijstvu...    

 

 povprečje 1065,23 € 

9996 - več kot 9996 EUR 0,0 

-8 - ne vem 14,7 

-9 - b.o. 5,2 

0 - brez dohodkov 9,3 

 
 
D34  Kolikšen je povprečni mesečni dohodek vseh članov vašega gospodinjstva (neto - po odbitju 

davkov, obveznega socialnega zavarovanja in drugih dajatev)? Upoštevajte vse oblike 
dohodka: osebni dohodek, pokojnina, štipendija, dohodek od dela v obrti, kmetijstvu...   

 

 povprečje 2028,81 € 

9996 - več kot 9996 EUR 0,2 

-8 - ne vem 19,7 

-9 - b.o. 6,5 

0 - brez dohodkov 3,2 

 
 
D35 Kakšen je vaš zakonski stan?  

1 - poročen 50,5 

2 - zunajzakonska skupnost 22,5 

3 - živim ločeno (sem poročen, a živim ločeno) 0,8 

4 - razvezan (ločen) 4,5 

5 - vdovec, vdova 7,1 

6 - samski, nikoli nisem bil poročen ali živel v zunajzakonski skupnosti 13,6 

- 9 - (b.o.) 1,1 
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D36 V kateri državi je bil rojen vaš oče? (Sedanje ime države, v kateri je rojstni kraj očeta.) 
 

1 - Slovenija 81,1 

2 - Hrvaška 4,5 

3 - Bosna in Hercegovina 5,6 

4 - Srbija 1,5 

5 - Črna Gora 0,4 

6 - Makedonija 1,0 

7 - Kosovo 0,2 

8 - Albanija 0,0 

9 - Avstrija 0,3 

10 - Italija 1,0 

11 - Nemčija 0,3 

12 - Madžarska 0,3 

13 - drugo 0,0 

- 8 - ne vem 1,3 
- 9 - (b.o.) 2,7 

 
 
D37 V kateri državi je bila rojena vaša mati? (Sedanje ime države, v kateri je rojstni kraj matere.) 
 

1 - Slovenija 83,3 

2 - Hrvaška 5,0 

3 - Bosna in Hercegovina 5,3 

4 - Srbija 0,6 

5 - Črna Gora 0,3 

6 - Makedonija 0,6 

7 - Kosovo 0,2 

8 - Albanija 0,1 

9 - Avstrija 0,2 

10 - Italija 0,9 

11 - Nemčija 0,0 

12 - Madžarska 0,2 

13 - drugo 0,0 

- 8 - ne vem 0,4 

- 9 - (b.o.) 3,0 

 
 
D38 Kako bi opisali kraj, v katerem živite? Ali je to… 
 

1 - veliko mesto   15,5 

2 - obrobje velikega mesta 8,3 

3 - manjše mesto 25,9 

4 - podeželski kraj, vas   47,4 

5 - osamljena kmetija oz. hiša na podeželju 2,4 

- 9 - (b.o.) 0,5 

 


