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Poročilo o izvedbi raziskave Slovensko javno mnenje SJM 2020/1   

 

Osnovni podatki  

V času od 1. aprila do 31.maja 2020 je potekala faza zbiranja podatkov za raziskavo Življenje in 

stališča v času epidemije Covid-19 ter razširjen del raziskave Slovensko javno mnenje – SJM 

(Ogledalo javnega mnenja). Oba modula sta bila izvedena na podlagi metod in pristopa raziskave 

SJM in vključena v vprašalnik Slovensko javno mnenje 2020/1 (SJM2020/1). 

Raziskava SJM2020/1 je zaradi specifičnih pogojev - epidemije Covid-19, potekala drugače kot 

običajno. Za razliko od predhodnih SJM raziskav, kjer smo uporabljali le metodo računalniško 

podprtega osebnega anketiranja, je bilo 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 1. aprila poslali pisno 

povabilo za sodelovanje s personificirano kodo za vstop v spletno anketo. Anketni vmesnik je bil 

izdelan s pomočjo orodja EnKlik anketa – 1KA (odprtokodna aplikacija za spletno anketiranje). V 

primeru, da oseba ni želela ali mogla sodelovati prek spleta, ja lahko odgovarjala s pomočjo 

pisemskega vprašalnika. 

Vzorčni načrt je bil v izhodišču zasnovan za namen osebnega anketiranja, kar je bila vse od začetka 

SJM v letu 1968 pa do raziskave v letu 2020 ustaljena metodološka praksa. Ker so se okoliščine tik 

pred začetkom raziskave zaradi epidemije drastično spremenile, smo že izdelani vzorčni seznam 

uporabili za izvedbo ankete prek spleta in pošte.  

Osnovni instrument raziskave je bil standardizirani vprašalnik. Dobršen del vprašanj je del jedrne 

vsebine SJM – Ogledalo javnega mnenja (večina vprašanj je časovno primerljiva). Zaradi izrednih 

razmer smo tokrat dodali blok izvirnih vprašanj, ki se je nanašal na epidemijo COVID-19. Vprašalnik 

je zasnovala raziskovalna skupina SJM, v delu, ki se nanaša na epidemijo, je vprašalnik sooblikoval 

prof. dr. Marko Polič.  

 

Vzorčni načrt in realizacija raziskave  

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. Izbor je bil slučajni dvostopenjski. Na 

prvi stopnji je bilo izbranih 200 primarnih vzorčnih enot (PSU), z upoštevanjem predhodne stratifikacije 

na osnovi 12 statističnih regij in 6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega okoliša 

naključno izbranih 10 ciljnih oseb. Velikost izhodiščnega bruto vzorca: n=2000 (200 PSU * 10). 
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Vzorčna realizacija SJM 2020/1 N % 

V celoti izvedena anketa  853 42,7 

Delno izvedena anketa 28 1,4 

Zmenek - pisna anketa na poti 4 0,2 

Zavrnitev s strani anketiranca 152 7,6 

Anketiranec odsoten v času trajanje ankete 6 0,3 

Naslova ali anketiranca ni mogoče najti 17 0,9 

Anketiranec je umrl 7 0,4 

preseljen neznano kam 9 0,5 

preseljen v tujino 6 0,3 

preseljen v Sloveniji 0 0,0 

Neznanje jezika 3 0,2 

Nezmožnost sodelovanja zaradi zdravstvenih težav 24 1,2 

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

Drugi razlogi za neustreznost anketiranca 0 0,0 

Enote brez stika 890 44,5 

 

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 2020/1 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. V 

tem oziru lahko upoštevamo obseg ineligible enot v rangu 4 %. To pa pomeni, da je končna ocena 

stopnje odzivnosti SJM 2020/1 (response rate) na ravni 44,4 %. 

 
 

Zaključna statistika (po AAPOR) 
SJM20/1 

% 
SJM19/2 

% 
SJM19/1 

% 

Stopnja odzivnosti (RR1 = Response rate) 43 % 55 % 59 % 

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

Stopnja zavrnitve (REF = Refusal rate) 9 % 28 % 28 % 

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

V celoti izpolnjena anketa (I = Complete interview (1.1)) 853 1164 1077 
Delno izpolnjena anketa (P = Partial interview (1.2)) 28 5 2 
Zavrnitev ali prekinitev (R = Refusal and break-off (2.10)) 184 583 509 
Brez stika (NC = Non-contact (2.20)) 896 249 152 
Ostali (O = Other (2.30)) 28 102 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)) 39 179 139 
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SUMARNIK – PREGLED REZULTATOV1  
 

 

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 88 99 

 1,2 0,8 1,8 4,1 4,1 14,0 10,7 17,6 24,6 11,9 7,7 0,5 1,0 

 Povprečna ocena: 6,82 
 

Z2  Prosimo vas, da s pomočjo iste lestvice izrazite vaša občutja glede osebne sreče 
 nasploh, pri čemer 0 pomeni, da sploh niste srečni, in 10, da ste zelo srečni. 
  

 sploh nisem  
srečen 

     zelo sem 
 srečen 

(ne 
vem) (b.o.) 

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 

 0,5 1,4 1,2 2,6 4,6 9,3 10,5 18,2 24,3 16,8 9,2 0,7 0,7 

 Povprečna ocena: 7,15 
 

Z3 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 88 99 

 1,2 0,6 1,8 5,0 4,2 14,3 10,9 18,4 23,9 11,0 7,9 0,4 0,3 

 Povprečna ocena: 6,76 

 

Z4  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 88 99 

 1,7 1,0 2,0 5,5 6,8 27,5 14,3 15,7 12,5 4,2 2,0 6,5 0,3 

 Povprečna ocena: 5,79 

 

Z5 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 0 do 10, pri  
            čemer 0 pomeni, da je treba biti z ljudmi zelo previden, 10 pa, da večini ljudi lahko  
            zaupamo. 
 

treba je biti 
zelo previden 

     večini ljudi 
lahko zaupamo 

ne 
vem (b.o.) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 

13,1 4,0 7,6 10,9 9,6 16,4 11,7 14,0 7,3 2,3 2,4 0,6 0,2 

 Povprečna ocena: 4,46 
 

  

 
1 Izhodiščni sumarni prikaz rezultatov vsebuje frekvenčne distribucije in povprečja za celoten vprašalnik na 

osnovi uteženih podatkov. 
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Z6  Ali bi zase in za svojo družino lahko rekli:  
 

 1 -  da  vam ničesar posebej ne primanjkuje, da se posebej ne 
omejujete                         18,1 

 2 -  da ste bolj varčni, da se omejujete v manj pomembnih stvareh, 
manj luksuza ipd. 53,6 

 3 -  da morate zelo skrbno gospodariti, da spravite konec s koncem, 
da se omejujete pri nakupih obleke ipd. 22,5 

 4 -  da  se močno omejujete, tudi pri nakupu hrane     3,6 

 5 - da živite v pomanjkanju osnovnih dobrin            0,6 

 6 - da  živite v revščini              0,5 

 8 -  ne vem 0,8 

 9 -  b.o. 0,4 
 

 

Z7  Kako bi na splošno ocenili vaše zdravje? Ali bi rekli, da je...  
 

 1 -  zelo dobro      18,3 

 2 -  dobro  40,6 

 3 -  zadovoljivo  32,0 

 4 -  slabo  7,8 

 5 - zelo slabo  0,5 

 8 -  ne vem 0,7 

 9 -  b.o. 0,1 

 
 
Z8 Ali imate dolgotrajno bolezen, kronične težave ali invalidnost?  
 

 1 - da 30,7 

 2 - ne 68,8 

 9 -  b.o. 0,5 

 
 
Z9 Ocenite, kako pogosto se iz družabnih razlogov dobivate s prijatelji, sorodniki ali 
 kolegi z dela (pomislite na čas pred epidemijo virusa covid-19)? 
 

 1 -  nikoli 7,8 

 2 -  manj kot enkrat na mesec 12,1 

 3 -  enkrat na mesec  13,1 

 4 -  nekajkrat na mesec  24,2 

 5 -  enkrat na teden  15,3 

 6 -  večkrat na teden  22,6 

 7 -  vsak dan 3,7 

 8 -  ne vem                0,7 

 9 -  b.o. 0,4 
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Z10 Ocenite, kako pogosto imate prek telefona ali spleta družabne stike s prijatelji, 
 sorodniki ali kolegi z dela v času omejenega gibanja zaradi epidemije? 
 

   a) sorodniki b) prijatelji in sodelavci 
1 -  nikoli 1  3,6 4,1 
2 -  nekajkrat na mesec  2  13,9 16,5 
3 -  enkrat na teden  3   16,4 14,1 
4 -  večkrat na teden  4   29,1 28,3 
5 -  enkrat na dan 5   17,2 8,9 
6 - večkrat na dan 6  17,9 14,5 
8 -  ne vem                8   0,8 1,2 
9 - b.o. 9 1,1 12,5 

 
 
S1 V kolikšni meri vi zaupate...  
 

 
 

sploh ne                                                      povsem zaupam                                                        
zaupam 

(ne 
vem) (b.o.) 

  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 

a) družini in 
sorodnikom 0,6 0,3 0,5 1,2 1,2 4,7 2,6 7,6 14,1 19,0 46,6 0,8 0,9 

b) sosedom 5,6 2,0 5,1 8,0 5,4 18,6 11,0 13,2 12,8 8,0 5,1 2,4 2,9 

c) neznancem 32,8 10,2 11,1 11,2 6,0 13,1 6,2 2,5 1,1 0,2 0,0 3,2 2,6 

 
Povprečne ocene:  

S1a S1b S1c 

8,65 5,64 2,33 

 
 
S2  Pomislite zdaj na vašo stanovanjsko sosesko, torej na vse, kar lahko obhodite v petih 
 minutah. Kako varno se počutite (ali bi se počutili), če bi bili v soseski ponoči sami 
 zunaj?  
 

 1 -  povsem varno  52,8 

 2 -  dokaj varno  41,8 

 3 -  ogroženo  3,8 

 4 -  zelo ogroženo  0,5 

 8 -  ne vem 1,1 

 9 -  b.o. 0,0 

 
 
S3  Kaj menite, v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi z drugačnim 
 narodnostnim izvorom, kot ga ima večina prebivalcev Slovenije?  
 

 1 -  mnogim naj dovoli priselitev  7,7 

 2 -  nekaterim naj dovoli  40,5 

 3 -  zelo redkim naj dovoli  35,5 

 4 -  nikomur naj ne dovoli priselitve  9,5 

 8 -  ne vem 6,0 

 9 -  b.o. 0,8 
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S4 Ali menite, da je na splošno dobro ali slabo za slovensko gospodarstvo, da prihajajo 
 živet k nam priseljenci iz drugih držav?  
 

 slabo za  
gospodarstvo 

     dobro za 
gospodarstvo 

(ne 
vem) (b.o.) 

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 

 10,3 5,7 7,9 9,2 7,2 16,0 9,2 10,6 7,9 2,5 4,9 8,4 0,2 

 Povprečna ocena: 4,61 
 
S5  Ali menite, da je kulturno življenje v Sloveniji zaradi priseljencev na splošno ogroženo 
 ali obogateno? 
  

 kulturno življenje  
je ogroženo 

     kulturno življenje 
 je obogateno 

(ne 
vem) (b.o.) 

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 

 10,9 4,9 7,4 9,9 5,8 16,0 6,7 10,6 9,8 2,7 6,9 7,9 0,4 

 Povprečna ocena: 4,79 
 
S6 Ali menite, da je Slovenija zaradi priseljencev iz drugih držav postala slabša ali boljša 
 dežela za bivanje?  
 

 slabša dežela  
za bivanje 

     boljša dežela  
za bivanje 

(ne 
vem) (b.o.) 

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 

 11,9 6,4 7,3 8,7 7,5 21,8 6,2 6,5 7,3 1,8 4,3 9,8 0,4 

 Povprečna ocena: 4,31 
 
S7  Ljudje lahko pripadajo različnim vrstam skupin ali združenj (npr. različna prostočasna  
 društva, dobrodelne organizacije, skupine za varovanje okolja). Ali ste vi član kakšne 

takšne skupine in ali ste v njej aktivni tako, da ste v stiku z drugimi ljudmi?   
 

 1 -  nisem član in nisem aktiven  57,4 

 2 -  sem član, vendar nisem aktiven 12,2 

 3 -  sem član in sem aktiven 20,6 

 4 -  nisem član, vendar sem aktiven  9,7 

 9 -  b.o. 0,2 

 
 

S8 Kako pogosto se v običajnem tednu ukvarjate s športom - rekreacijo v prostem času? 
(Sem ne štejte obvezne športne vzgoje v šolah in na univerzi!)   

 

 1 -  ne ukvarjam se s športom, rekreacijo  13,2 

 2 -  1-krat do nekajkrat letno  6,5 

 3 -  1 do 3-krat na mesec  10,0 

 4 -  1-krat tedensko  18,2 

 5 - 2 do 3-krat tedensko  24,7 

 6 -  4 do 6-krat tedensko  11,7 

 7 - vsak dan  13,4 

 8 -  ne vem 2,1 

 9 -  b.o. 0,1 
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S9a  Za katero od naslednjih geografskih skupin bi rekli, da ji predvsem pripadate? 
 

 1 -  kraj ali mesto, kjer živite  24,9 

 2 -  regija, kjer živite  18,5 

 3 -  Slovenija  37,0 

 4 -  Evropa  9,1 

 5 - svet kot celota  7,9 

 8 -  ne vem 2,4 

 9 -  b.o. 0,1 

 
S9b In katera je naslednja skupina?  
 

 1 -  kraj ali mesto, kjer živite  20.2 

 2 -  regija, kjer živite  24,9 

 3 -  Slovenija  28,4 

 4 -  Evropa  13,7 

 5 - svet kot celota  4,1 

 8 -  ne vem 5,2 

 9 -  b.o. 3,4 

 
 
S10  Kako zadovoljni ste na splošno s sedanjim gospodarskim stanjem v Sloveniji? 
 Ocenite z lestvico od 0 do 10, pri čemer ocena 0 pomeni, da ste izjemno nezadovoljni, 
 10 pa, da ste  izjemno zadovoljni.    
 

 izjemno  
nezadovoljen 

     izjemno  
zadovoljen 

(ne 
vem) (b.o.) 

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 

 6,6 3,4 6,8 11,5 12,2 18,1 12,4 14,4 8,5 1,9 1,3 2,8 0,1 

 Povprečna ocena: 4,78 
 
S11 Kakšno je po vašem mnenju splošno stanje šolstva danes v Sloveniji? 
  

 izjemno  
slabo 

     izjemno 
 dobro 

(ne 
vem) (b.o.) 

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 

 3,1 1,2 4,8 9,6 8,6 12,7 11,7 15,7 15,4 7,2 4,7 5,0 0,2 

 Povprečna ocena: 5,83 

 
S12  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 88 99 

 4,2 1,7 6,8 9,2 9,5 15,5 13,0 13,9 15,2 5,9 3,6 1,3 0,2 

 Povprečna ocena: 5,53 

 
S13 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 88 99 

 9,4 4,0 10,0 12,2 11,2 15,1 8,5 13,8 6,7 1,4 0,6 6,6 0,5 

 Povprečna ocena: 4,31 
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S14  Kako velik je po vašem mnenju problem korupcije v Sloveniji? Ocenite na lestvici od 0 
 do 10, pri čemer 0 pomeni, da korupcija v Sloveniji sploh ni problem, in 10, da je 
 korupcija v Sloveniji zelo velik problem.   
 

 korupcija  
v Sloveniji  
sploh ni problem      

korupcija je zelo 
velik problem  

v Sloveniji 
(ne 

vem) (b.o.) 

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 

 0,6 0,3 1,2 2,8 1,8 5,0 4,6 10,3 17,3 13,7 37,5 4,9 0,2 

 Povprečna ocena: 8,20 
 
S15  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 43,7 

 2 -  demokracija vedno najboljša  35,5 

 8 -  ne vem 20,5 

 9 -  b.o. 0,3 

 
 
S16  Ali soglašate ali ne soglašate s trditvijo: »Če državljani ocenijo, da država ne deluje, je 
 prav, da vzamejo stvari v svoje roke.«   
 

 1 -  močno soglašam  12,2 

 2 -  soglašam  31,6 

 3 -  niti soglašam, niti ne soglašam  29,8 

 4 -  ne soglašam  15,5 

 5 - sploh ne soglašam  5,0 

 8 -  ne vem 5,8 

 9 -  b.o. 0,2 

 
 
S17  Navedeni sta dve stališči v zvezi z zakonitostjo, vi pa povejte, ali se z njima strinjate, 
 ali ne.  
 

 
 

se 
strinjam 

se ne 
strinjam 

(ne 
vem) (b.o.) 

  1 2 8 9 

a) Človek se mora pokoravati samo tistim zakonom, ki 
se mu zdijo razumni. 34,2 52,9 11,7 1,2 

b) Čisto v redu je, da iščeš luknje v zakonih. 20,3 59,4 12,7 7,6 
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S18  Prosimo, povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju? 
 Ocenite na lestvici, kjer 0 pomeni, da stvar sploh ni pomembna, 10 pa, da je stvar 
 izjemno pomembna  v vašem življenju. 
 

 
 

sploh ni 
pomembna      

izjemno 
pomembna 

(ne 
vem) (b.o.) 

  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 

a) družina 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,8 0,4 1,6 6,0 9,1 80,7 0,2 0,4 

b) prijatelji 0,1 0,2 0,2 0,8 0,6 5,4 4,2 8,7 22,1 18,5 36,0 0,0 3,2 

c) prosti čas 0,0 0,0 0,3 0,2 1,1 4,5 3,2 5,7 18,7 16,2 46,3 0,1 3,7 

d) politika 11,4 5,0 6,9 8,7 8,7 18,1 10,7 8,8 10,1 3,1 3,9 1,1 3,7 

e) delo 0,6 0,0 0,3 0,3 0,2 4,9 3,3 8,6 20,0 18,9 39,6 0,0 3,1 

f) vera 20,4 6,3 7,0 6,5 2,8 15,3 6,3 7,7 8,0 3,7 11,1 1,4 3,6 

 
Povprečne ocene:  

S18a S18b S18c S18d S18e S18f 

9,62 8,49 8,79 4,65 8,62 4,50 

 
 
S19  Našteli vam bomo nekaj stvari, o katerih imajo ljudje različna stališča. Kaj menite vi – 
 ali se vam zdijo naštete stvari sprejemljive ali nesprejemljive?     
 

 
 

sprejemljivo 
ni 

sprejemljivo 
(ne 

vem) (b.o.) 

  1 2 8 9 

a) smrtna kazen 35,9 48,5 13,6 2,0 

b) prekinitev nosečnosti (splav) 72,3 15,6 9,9 2,1 

c) poroka istospolnih partnerjev 61,0 29,0 7,8 2,2 

d) možnost, da istospolni partnerji posvojijo otroke 38,9 45,9 13,3 1,9 

e) evtanazija 66,8 13,3 17,6 2,4 

 
 
S20 Obstajajo različna mnenja o tem, kaj pomeni biti dober državljan. Kako pomembne so 
 za vas naslednje stvari? Ocenite na lestvici od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da stvar za vas 
 sploh ni pomembna, 10 pa pomeni, da je stvar za vas zelo pomembna.  
 

 (en odgovor v 
vrstici) 

sploh ni 
pomembna      

izjemno 
pomembna 

(ne 
vem) (b.o.) 

  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 

a) Nikoli se 
izogibati 
plačevanju 
davkov.    1,1 1,0 0,4 1,1 1,4 7,3 2,8 6,3 12,8 17,8 43,2 4,0 1,0 

b) Biti aktiven v 
družbenih ali 
političnih 
organizacijah. 11,4 3,8 5,2 8,1 6,4 22,2 11,4 10,2 9,1 3,3 3,8 2,9 2,3 

c) Pomagati 
ljudem v 
Sloveniji, ki 
jim gre slabše 
kot vam.   0,4 0,3 0,6 0,5 1,5 7,6 6,5 12,9 21,9 13,0 32,7 1,1 1,0 

 
Povprečne ocene:  

S20a S20b S20c 

8,44 4,80 8,12 
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S21  Povejte, prosimo, kdo naj bi bil po vašem mnenju predvsem odgovoren za to, da bi 
 imeli ljudje primeren življenjski standard? Označite na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 
 pomeni 'to je predvsem odgovornost posameznika', 10 pa 'to je predvsem 
 odgovornost države'. 
 

 to je predvsem 
odgovornost 
posameznika      

to je predvsem 
odgovornost 

države 
(ne 

vem) (b.o.) 

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 

 4,7 1,4 2,0 4,5 3,3 22,1 7,2 12,9 11,0 3,9 25,0 1,6 0,4 

 Povprečna ocena: 6,62 
 

S22 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) Država pri reševanju razvojnih 
problemov pozablja na socialne 
pravice državljanov. 17,5 35,2 23,5 11,4 3,0 7,3 2,1 

b) Bogati ljudje ne razumejo 
problemov revnih ljudi. 44,0 34,1 12,1 5,9 1,6 1,3 1,0 

c) Politikov ne zanimajo problemi 
ljudi. 32,0 33,0 20,5 8,1 1,5 3,1 1,7 

 
Povprečne ocene:  

S22a S22b S22c 

2,42 1,85 2,10 

 
 
S23 Katera od dveh naslednjih trditev je bliže vašemu mnenju? Pomembni sta tako svoboda 
 kot enakost. Toda če bi morali izbrati eno ali drugo...  
 

 1 - bi ocenili, da je osebna svoboda pomembnejša, to je, da lahko 
živiš v svobodi in se razvijaš brez ovir, ali 40,8 

 2 - bi ocenili, da je enakost pomembnejša, to je, da nihče ni 
zapostavljen in da razlike med socialnimi razredi niso prevelike.  43,7 

 3 - ne soglašam ne z eno, ne z drugo trditvijo 10,1 

 8 - ne vem 5,2 

 9 -  b.o. 0,3 

 
S24 Katera od dveh naslednjih trditev je bliže vašemu mnenju? Pomembni sta tako svoboda 
 kot varnost. Toda če bi morali izbrati eno ali drugo...  
 

 1 - bi ocenili, da je osebna svoboda pomembnejša, to je, da lahko 
živiš v svobodi in se razvijaš brez ovir, ali     25,8 

 2 - bi ocenili, da je varnost pomembnejša, to je, da moje življenje ni 
ogroženo in se počutim varnega  59,4 

 3 - ne soglašam ne z eno, ne z drugo trditvijo 8,1 

 8 - ne vem 4,2 

 9 -  b.o. 2,6 
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S25 In katera od dveh naslednjih trditev je bliže vašemu mnenju? Pomembni sta tako  
 enakost kot varnost. Toda če bi morali izbrati eno ali drugo...  
 

 1 - bi ocenili, da je enakost pomembnejša, to je, da nihče ni 
zapostavljen in da razlike med socialnimi razredi niso prevelike, ali 31,4 

 2 - bi ocenili, da je varnost pomembnejša, to je, da moje življenje ni 
ogroženo in se počutim varnega 55,1 

 3 - ne soglašam ne z eno, ne z drugo trditvijo 7,7 

 8 - ne vem 5,2 

 9 -  b.o. 0,5 

 
 
S26  Ali mislite, da bi bilo potrebno razlike v osebnih dohodkih v Sloveniji povečati, 
 zmanjšati ali odpraviti, ali pa so take razlike, kakršne so sedaj, primerne?  
 

 1 -  razlike naj se povečajo  4,3 

 2 -  sedanje razlike so primerne  8,0 

 3 -  razlike naj se zmanjšajo  75,3 

 4 -  vsi dohodki bi morali biti enaki  4,8 

 8 -  ne vem 7,4 

 9 -  b.o. 0,2 

 
 
S27  Ali mislite, da bi morali ljudje z visokimi dohodki plačevati večji delež svojega 
 dohodka za davek v primerjavi s tistimi, ki imajo nizke dohodke, ali naj bi plačevali 
 enak ali manjši delež?  
 

 1 -  dosti večji delež  20,6 

 2 -  večji delež  57,0 

 3 -  enak delež  17,0 

 4 -  manjši delež  1,0 

 5 - dosti manjši delež  0,7 

 8 -  ne vem 3,6 

 9 -  b.o. 0,1 

 
 
S28a  Ali je pravično, ali ni pravično - je prav ali ni prav - da si ljudje z višjimi dohodki lahko 
 kupijo oziroma plačajo boljšo zdravstveno oskrbo kot ljudje z nizkimi dohodki?   
 

 1 -  zelo pravično, zagotovo prav  2,3 

 2 -  deloma pravično, prav  9,3 

 3 -  niti pravično, niti nepravično, mešani občutki  20,2 

 4 -  deloma nepravično, narobe  19,1 

 5 - zelo nepravično, zagotovo narobe  46,9 

 8 -  ne vem 1,6 

 9 -  b.o. 0,6 
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S28b  Ali je pravično, ali ni pravično - je prav ali ni prav - da ljudje z višjimi dohodki lahko 
 kupijo  oziroma plačajo boljšo izobrazbo svojim otrokom kot ljudje z nižjimi dohodki?    
 

 1 -  zelo pravično, zagotovo prav  1,8 

 2 -  deloma pravično, prav  9,4 

 3 -  niti pravično, niti nepravično, mešani občutki  14,6 

 4 -  deloma nepravično, narobe  20,1 

 5 - zelo nepravično, zagotovo narobe  52,0 

 8 -  ne vem 1,7 

 9 -  b.o. 0,3 
 
 

S29 V zadnjem času je vse več pobud za uveljavitev t.i. univerzalnega temeljnega 

 dohodka. Država naj bi tako vsem zagotavljala temeljni nivo dohodka, ne glede na 

 premoženje ali zaposlenost, in tako preprečila širjenje revščine ter zagotovila 

 avtonomijo posameznika.  

Ali uvedbo univerzalnega temeljnega dohodka podpirate, ali ne? 
 

 1 -  da, podpiram 41,5 

 2 -  ne, ne podpiram 14,7 

 3 -  neodločen 13,2 

 8 -  o tem sem premalo informiran, ne vem 30,4 

 9 -  b.o. 0,2 

 
 
S30  Kaj bi rekli, v kolikšni meri vas zanima politika? 
 

 1 -   zelo me zanima  5,6 

 2 -   zanima me  29,1 

 3 -   le malo me zanima  45,4 

 4 -   sploh me ne zanima 18,2 

 8 -  ne vem 1,6 

 9 -  b.o. 0,0 

 
 
Sedaj pa še nekaj vprašanj o epidemiji koronavirusa (covid-19) 

  
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) ostajam doma 3,1 4,6 8,9 21,1 60,4 0,3 1,7 

b) ne družim se z ljudmi izven svojega 
doma 3,0 3,8 8,6 22,1 59,7 0,3 2,6 

c) bolj redno in temeljito si umivam roke 1,0 2,1 7,5 14,3 72,4 0,1 2,5 

d) ne rokujem se ob morebitnih srečanjih 1,4 0,7 1,5 4,0 89,2 0,5 2,7 

e) v trgovino hodim le po nujnih nakupih 1,1 0,8 2,7 9,1 83,9 0,3 2,0 

f) pri nujnih osebnih stikih ohranjam 
fizično razdaljo vsaj 2 metra  1,3 2,5 6,5 19,0 67,7 0,6 2,5 

 
Povprečne ocene:  

K1a K1b K1c K1d K1e K1f 
4,34 4,36 4,59 4,85 4,78 4,54 
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K2 Ocenite, koliko težav so vam povzročili naslednji ukrepi? 

 
 

nič 
težav    

veliko 
težav 

(ne 
vem) (b.o.) 

  1 2 3 4 5 8 9 

a) ostajanje doma 30,3 16,5 23,2 14,8 13,0 0,2 1,9 

b) omejitve druženja v skupinah 31,8 16,9 22,1 15,2 11,5 0,3 2,1 

c) zaprtje gostinskih lokalov 57,0 15,0 12,0 7,8 5,7 0,5 1,8 

d) zaprtje kulturnih ustanov 50,9 18,7 16,9 6,4 4,7 0,6 1,8 

e) zaprtje izobraževalnih ustanov, 
vrtcev 45,7 9,3 13,1 11,4 16,4 1,9 2,1 

f) šolanje na domu 55,7 9,2 11,0 9,0 9,5 3,4 2,2 

g) omejitve glede nakupovanja 33,0 20,7 25,1 12,0 7,6 0,1 1,5 

h) zapore na mejah 53,9 9,9 11,6 9,4 11,8 1,1 2,3 

i) ustavitev letalskega prometa 71,6 8,6 7,1 4,8 4,8 0,9 2,1 

j) zaustavitev proizvodnje v 
nekaterih podjetjih 44,3 9,6 17,4 8,2 15,9 2,6 1,9 

k) omejitev gibanja znotraj občine 26,4 11,9 15,6 19,4 24,9 0,3 1,5 

l) ustavitev javnega prometa 63,7 10,6 8,1 5,4 9,4 0,7 2,1 

 

Povprečne ocene:  

K2a K2b K2c K2d K2e K2f 

2,63 2,57 1,88 1,93 2,41 2,02 

 

K2g K2h K2i K2j K2k K2l 

2,39 2,12 1,58 2,39 3,04 1,83 

 

 

K3 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 

 4,3 4,5 20,0 37,2 33,8 0,1 0,2 

 Povprečna ocena: 3,92 

 

K4 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 

 9,3 11,0 27,6 42,8 5,3 3,8 0,2 

 Povprečna ocena: 3,25 
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K5 Prosimo, navedite, kaj sedaj, v času epidemije, ko ostajate doma, počnete v večjem
 obsegu kot pred epidemijo? (prikazan je seštevek navedb) 
 
 

 1 -  branje 18,4 

 2 -  služba 6,0 

 3 -  spanje, počivanje, dolgočasenje 5,1 

 4 -  gledanje TV 16,2 

 5 - razmišljanje, delo na sebi 5,5 

 6 - urejanje okolice, delo na vrtu 24,7 

 7 - pogovarjanje 2,0 

 8 - stvari, za katere prej ni bilo časa 1,1 

 9 - delo na računalniku (surfanje, soc. omrežja) 6,4 

 10 - šport, rekreacija 11,4 

 11 - spremljanje inf. medijev 2,4 

 12 - sprehajanje 8,2 

 13 - šolanje, varstvo otrok 5,9 

 14 - kuhanje, peka 14,4 

 15 - lastne šolske in študijske obveznosti 2,8 

 16 - telefoniranje 1,4 

 17 - gospodinjska opravila 4,7 

 18 - preživljanje časa z ožjo družino 16,7 

 19 - hobiji, ročna dela, ustvarjanje 3,9 

 20 - reševanje križank 1,9 

 21 - več jem 1,0 

 22 - igranje družabnih in rač. igric 4,1 

 23 - obnova stanovanja, hiše 6,1 

 24 - pospravljanje, čiščenje 14,9 

 66 -  nič, kot običajno 7,7 

 99 -  b.o. 3,6 

 
 
K6 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) ostajanje doma 1,8 3,5 11,2 23,4 58,1 0,9 1,2 

b) omejevanje druženja (fizična 
razdalja) 1,5 2,8 10,1 23,5 59,7 0,7 1,8 

c) nošenje zaščitne maske in rokavic 3,7 6,5 18,4 26,7 42,2 1,6   0,9 

d) zaprtje javnih ustanov in lokalov 1,9 2,8 9,4 21,4 62,1 1,0 1,5 

e) umivanje ali razkuževanje rok 1,2 0,4 4,5 15,0 76,9 0,6 1,4 

 
Povprečne ocene:  

K6a K6b K6c K6d K6e 

4,35 4,41 4,00 4,43 4,70 

 
 
  



17 
 

K7 Na lestvici od 1 do 5 nam povejte, kako ustrezni so vladni ukrepi glede obvladovanja 
 epidemije koronavirusa. 
 

 ukrepi so 
preblagi 

 ukrepi so 
primerni 

 ukrepi so 
pretirani 

(ne 
vem) (b.o.) 

 1 2 3 4 5 8 9 

 1,6 3,2 60,0 20,8 12,3 2,0 0,0 

 Povprečna ocena: 3,40 
 
K8 In kako učinkoviti mislite, da bodo ti ukrepi? 
 

  
neučinkoviti 

     
učinkoviti 

(ne 
vem) (b.o.) 

 1 2 3 4 5 8 9 

 1,5 3,2 23,9 32,0 31,3 7,8 0,3 

 Povprečna ocena: 3,96 
 
K9 V kolikšni meri verjamete, da odgovorni v državi v času epidemije poskrbijo enako za 
 vse državljane, ki potrebujejo zdravstveno pomoč? 
 

 sploh ne 
verjamem 

    v celoti 
verjamem 

(ne 
vem) (b.o.) 

 1 2 3 4 5 8 9 

 9,4 14,8 26,3 23,3 19,1 7,0 0,1 

 Povprečna ocena: 3,30 
 
K10 In v kolikšni meri verjamete, da odgovorni v času epidemije enako poskrbijo za 
 zaščito življenjskega standarda vseh državljanov Slovenije? 
 

 sploh ne 
verjamem 

    v celoti 
verjamem 

(ne 
vem) (b.o.) 

 1 2 3 4 5 8 9 

 15,3 18,2 31,4 17,0 10,4 6,7 0,9 

 Povprečna ocena: 2,88 

 
K11 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 15,0 18,3 30,4 19,2 11,5 3,3 2,2 

b) množičnim medijem 20,1 25,9 29,0 15,0 5,0 2,4 2,5 

c) zdravnikom, farmacevtom 1,6 4,7 15,3 35,1 40,9 1,8 0,7 

d) civilni zaščiti 3,4 4,2 18,3 33,7 34,1 4,2 2,1 

e) policiji 6,5 7,7 25,8 27,7 26,0 4,1 2,1 

f) vojski 7,6 9,8 26,8 23,6 22,9 7,0 2,3 

 
Povprečne ocene:  

K11a K11b K11c K11d K11e K11f 

2,94 2,57 4,12 3,97 3,63 3,49 
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K12 Kako bi ocenili delovanje zdravstvenih ustanov v času epidemije? 

 

  

zelo slabo 
     

zelo dobro 
ne morem 

oceniti (b.o.) 

 1 2 3 4 5 8 9 

 3,4 4,2 16,7 25,1 38,1 12,5 0,0 

 Povprečna ocena: 4,03 
 
K13 Ali se vam zdi sprejemljivo, ali ni sprejemljivo, da se, zaradi preprečitve širjenja 
 koronavirusa, lahko nadzoruje gibanje ljudi prek mobilnih telefonov? 
 

 1 -  da, je sprejemljivo 22,9 

 2 -  ne, ni  sprejemljivo 63,4 

 8 - ne vem 13,4 

 9 -  b.o. 0,4 

 
 
K14 Kako bi ocenili svojo informiranost v zvezi z epidemijo koronavirusa (covid-19)? 
 

  

zelo slabo 
     

zelo dobro 
(ne 

vem) (b.o.) 

 1 2 3 4 5 8 9 

 1,6 1,9 16,1 40,9 38,4 1,0 0,2 

 Povprečna ocena: 4,14 
 
K15 Ali sami aktivno iščete informacije? 
 

 1 -   da  64,1 

 2 -   ne  35,3 

 9 -  b.o. 0,7 

 
 
K16 V kolikšni meri ste zaskrbljeni glede naslednjih stvari v času med epidemijo? 

 
 

sploh me 
ne skrbi 2 3 4 

zelo me 
skrbi 

(ne 
vem) (b.o.) 

  1 2 3 4 5 8 9 

a) moje zdravje 13,7 14,6 25,1 21,8 22,6 0,7 1,4 

b) zdravje bližnjih 4,2 4,1 13,1 30,0 46,6 0,2 1,8 

c) življenjski stroški 8,9 11,9 25,7 24,4 27,0 0,5 1,5 

d) zaposlitev 28,9 10,4 14,6 17,3 23,9 2,4 2,4 

e) stanje v gospodarstvu 2,9 3,5 14,8 30,2 45,2 1,9 1,5 

f) politične razmere v državi 12,6 10,6 25,3 18,6 26,9 4,2 1,8 

 
Povprečne ocene:  

K16a K16b K16c K16d K16e K16f 

3,26 4,13 3,50 2,97 4,15 3,39 
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K17 Za vsako navedeno situacijo povejte, koga bi v času omejitev, povezanih z epidemijo, 
 najprej zaprosili za pomoč. V primeru, da bi lahko izbrali več oseb, izberite tisto 
 osebo, za katero menite, da vam je najbližja. Koga bi najprej zaprosili za pomoč? 
 

 

 

ožji 
družin-
ski član 

drug 
družin-
ski član 

bližnji 
prijatelj sosed 

sode-
lavec 

nekdo 
drug nihče 

ne 
vem (b.o.) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
a) … pri nujnih hišnih 

opravilih, v primeru, da bi 
bili vi bolni in bi obležali 
za nekaj dni v postelji? 87,4 4,2 3,5 1,4 0,0 0,2 1,7 1,1 0,5 

b) … da bi se v primeru, če 
bi bili osamljeni, 
pogovorili z njim? 68,1 7,0 18,1 1,2 0,9 1,3 1,0 1,3 1,1 

c) … da bi šel za vas po 
nujnih nakupih? 78,8 8,5 5,7 2,4 0,2 0,5 1,7 1,0 1,4 

 
 

K18 Kako močno se vi čutite prizadete s tem, da je v času epidemije prepovedano 
 druženje med ljudmi? 
 

 sploh me ni 
prizadelo 

    zelo me je 
prizadelo 

(ne 
vem) (b.o.) 

 1 2 3 4 5 8 9 

 17,6 16,9 33,6 19,5 12,3 0,2 0,0 

 Povprečna ocena: 2,92 
 

K19 Kako bi ocenili odnose med člani vašega gospodinjstva v času epidemije? 
 

 1 -  še bolj smo se zbližali 29,6 

 2 - nič se ni spremenilo 55,7 

 3 -  pojavile so se napetosti 7,7 

 4 - živim sam 5,0 

 8 - ne vem 1,8 

 9 -  b.o. 0,2 

 
 

K20 V kakšni meri soglašate z naslednjo trditvijo o vaših občutkih med epidemijo?
 »Kadar grem po opravkih iz svojega stanovanja  ali hiše, me je strah zaradi možnosti 
 okužbe.« 
 

 
močno 

soglašam soglašam 

niti soglašam, 
niti ne 

soglašam 
ne 

soglašam 
sploh ne 
soglašam 

(ne 
vem) (b.o.) 

 1 2 3 4 5 8 9 

 6,8 29,8 29,0 20,7 11,3 2,3 0,0 

 Povprečna ocena: 3,00 
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K21 Kako bi nasploh ocenili svoje počutje med epidemijo? (en odgovor v  vsaki vrstici) 

 1 2 3 4 5  (b.o.) 

prestrašen   3,2 6,4 25,0 26,9 33,3 miren 5,3 

napet 3,4 11,6 28,5 27,4 23,1 sproščen 6,0 

črnogled   4,3 7,0 24,3 29,2 31,3 optimističen 3,9 

zaskrbljen 9,2 15,2 37,6 21,3 12,2 brezskrben 4,5 

ne nadziram svojega življenja 1,8 3,7 15,7 28,0 46,3 nadziram svoje življenje 4,5 
 
Povprečne ocene:  

K21a K21b K21c K21d K21e 

3,85 3,59 3,79 3,13 4,19 

 
 
K22 Koliko se počutite ogroženi zaradi koronavirusa? 

 sploh nič     zelo  (ne vem) (b.o.) 

 1 2 3 4 5 8 9 

 12,8 26,6 34,7 17,0 5,2 3,5 0,2 

 Povprečna ocena: 2,74 
 

K23 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 

 7,3 29,0 36,3 8,3 2,2 0,3 15,8 0,8 

 Povprečna ocena: 2,64 
 
 
K24 Če bi (ali ste že) zboleli za virusom covid-19, ali imate možnost, da se doma osamite 
 od svojcev (v ločeni sobi), s katerimi v času epidemije živite v istem bivališču?  
 

 1 -  da 68,9 

 2 - ne 20,8 

 3 - živim sam 5,9 

 8 - ne vem 4,3 

 9 -  b.o. 0,1 

 
 
K25 Če bi zboleli (če ste zboleli), ali bi se bili pripravljeni osamiti v posebni ustanovi za 
 izolacijo (v »korona hotelu«)? Izrazite vašo pripravljenost za takšno osamitev na 
 lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da niste pripravljeni sprejeti te možnosti, 5 pa, da ste 
 pripravljeni sprejeti to možnost.  
 

 nisem 
pripravljen 

   sem 
pripravljen 

(ne 
vem) (b.o.) 

 1 2 3 4 5 8 9 

 15,8 8,8 15,2 9,6 44,9 5,7 0,0 

 Povprečna ocena: 3,62 
 

  



21 
 

K26  Kaj menite, koliko je kaj od naštetega vplivalo na nastanek in potek epidemije? 

 
(en odgovor v vrstici) 

sploh 
nič 2 3 4 

zelo 
močno 

(ne 
vem) (b.o.) 

  1 2 3 4 5 8 9 

a) slabe higienske razmere v 
nekaterih državah 4,2 4,9 15,9 22,6 44,4 6,8 1,2 

b) neustrezna pripravljenost 
zdravstvenih sistemov držav 3,0 4,7 17,9 33,4 33,4 5,8 1,7 

c) globalizacija 2,3 2,5 17,3 22,2 42,3 10,5 2,8 

d) migracije 3,9 7,8 17,9 21,1 40,0 7,0 2,2 

e) zahodni način življenja 7,3 12,1 24,4 23,1 17,1 13,2 2,9 

f) neupoštevanje narave 5,2 7,1 16,3 23,0 39,5 6,6 2,3 

g) širjenje naselij 10,9 15,1 27,4 17,3 14,9 11,8 2,5 

h) prehranske navade 9,6 12,9 24,9 19,3 22,8 7,8 2,7 

i) velike socialne razlike 11,6 16,6 24,3 17,4 19,2 8,2 2,7 

j) nedemokratični režimi 15,4 15,6 24,6 13,6 13,9 13,9 2,9 

k) pobeg virusov iz vojaških 
laboratorijev 10,0 10,1 14,5 16,3 31,3 15,6 2,1 

l) namerna okužba 10,5 9,4 16,4 16,2 29,7 16,0 1,7 

 
Povprečne ocene:  

K26a K26b K26c K26d K26e K26f 

4,07 3,97 4,15 3,94 3,37 3,93 

 

K26g K26h K26i K26j K26k K26l 

3,12 3,37 3,18 2,94 3,59 3,55 

 
 
K27 Koliko časa bo po vašem mnenju trajala epidemija?  

a) v Sloveniji:  povprečje – 5,4 mesecev  

b) po svetu:  povprečje – 10,6 mesecev 

 
K28 Kaj menite o koncu epidemije? V kolikšni meri soglašate s spodnjimi trditvami? 

 

 
močno 

soglašam soglašam 

niti 
soglašam, 

niti ne 
soglašam 

ne 
soglašam 

sploh ne 
soglašam 

(ne 
vem) (b.o.) 

  1 2 3 4 5 8 9 

a) Z odkritjem cepiva se 
epidemija ne bo 
ponovila. 8,8 22,7 33,0 16,9 6,1 10,8 1,7 

b) Epidemija se bo 
zaključila, ko bodo 
ljudje razvili odpornost. 13,9 36,4 27,7 8,9 3,4 8,7 1,0 

c) Epidemija se bo  
ponavljala. 5,9 32,4 32,5 9,7 2,3 15,9 1,3 

 
Povprečne ocene:  

K28a K28b K28c 

2,87 2,46 2,64 
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DEMOGRAFIJA 
 
D1 Spol 
 

1 - moški 50,2 
2 - ženski 49,8 

 
D2 Kdaj ste bili rojeni? Prosimo, povejte samo leto rojstva. (4-mestna lestvica rojstva) 
   

1 - do 30 let 16,6 
2 - 31 do 45 let 27,1 
3 - 46 do 60 let 25,9 
4 - 61 let in več 30,4 

 
 
D3  Navedite zadnjo šolo, ki ste jo končali, redno ali izredno:    
 

0 - brez šolske izobrazbe (0 do največ 3 razrede osemletke ali do 
največ 5 razredov devetletke) 0,0 

1 - nepopolna osnovnošolska izobrazba (nedokončana OŠ z več 
kot 3 razredi osemletke ali več kot 5 razredov devetletke) 1,5 

2 - osnovnošolska izobrazba (ima spričevalo o končani OŠ)  9,3 
3 - nižja ali srednja poklicna izobrazba (2-3 letni poklicni program, 

certifikat o NPK)            18,7 
4 - srednja strokovna izobrazba (srednja tehniška šola, trajanje 4 

leta, matura)  25,3 
5 - srednja splošna izobrazba (gimnazija, matura)  11,4 
6 - višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba (predhodna 

višja šola, 2 leti + diploma) 7,9 
7 - visokošolska strokovna izobrazba (nekdanji VS - 3 leta, 1. 

bolonjska stopnja)  7,6 
8 - visokošolska univerzitetna izobrazba (4 - lahko tudi 6 let + 

diploma)  11,9 
9 - bolonjski magisterij  2,8 

10 - specializacija (približno 1 leto)  1,0 
11 - magisterij  1,6 
12 - doktorat  0,6 
13 - drugo  0,3 
99 –  (b.o.) 0,1 

 
 
 
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. 
 

D4 Ali trenutno imate plačano zaposlitev, ali ste jo imeli v preteklosti, ali niste bili nikoli 
zaposleni? 

 
1 - sedaj delam, imam plačano zaposlitev    58,4 
2 - trenutno nimam zaposlitve, sem jo pa imel v preteklosti  30,8 
3 - nikoli nisem imel plačane zaposlitve  7,1 
9 - (b.o.) 3,7 
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Odgovarjajo tisti, ki sedaj delajo. (D4=1); n=498 
D5 Kako je med epidemijo z vašo zaposlitvijo? 

 1 -  hodim na delo 41,9 

 2 -  delam od doma 25,8 

 3 -  sem doma in skrbim za otroke 3,7 

 4 -  zaradi trenutne situacije sem nezaposlen, na čakanju 16,8 

 5 - drugo 10,8 

 8 -  ne vem 0,7 

 9 - (b.o.) 0,4 

 
Navedba »drugo« 

 1 -  porodniška 0,6 

 2 -  bolniška 1,2 

 3 -  upokojenec         0,8 

 4 -  dopust 0,3 

 5 - delam po potrebi 0,2 

 6 - kombiniram: delo od doma, čakanje, skrb za otroke 2,1 

 7 - delam v zmanjšanem obsegu 0,5 

 
 
Odgovarjajo tisti, ki sedaj delajo. (D4=1) ; n=498 
D5a Je vaše zaposlitveno razmerje za... 
 

1 -  nedoločen čas 83,7 
2 -  določen čas  13,1 
3 -  občasna dela  2,4 
9 - (b.o.) 0,8 

 
 
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 D6 do vključno D10 odgovarjajo tisti, ki trenutno imajo ali pa so imeli zaposlitev. 
(D4=1,2); n=761 
D6  Ali ste (bili) zaposleni (delate za koga drugega), samozaposleni, ali delate v svojem 

družinskem podjetju?   
 

1 - zaposlen, dela za koga drugega  78,4 
2 - samozaposlen, ne zaposluje drugih  5,0 
3 - samozaposlen, zaposluje 1 do 9 oseb  3,9 
4 - samozaposlen, zaposluje 10 ali več oseb 0,6 
5 - dela v lastnem družinskem podjetju  3,6 
9 - (b.o.) 8,4 

 
D7 Ali delate (ste delali) za profitno ali neprofitno organizacijo?   
 

1 - za profitno organizacijo  68,1 
2 - za neprofitno organizacijo 23,7 
9 - (b.o.) 8,3 

 
D8 Ali delate (ste delali) v javnem ali v zasebnem sektorju?  
 

1 - v javnem sektorju 37,6 
2 - v zasebnem sektorju 57,1 
9 - (b.o.) 5,3 
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D9 In zdaj se sami uvrstite s pomočjo spodnjega seznama. Kakšen je vaš sedanji poklic 
(oz. kakšen je bil vaš poklic)? Kakšna je vaša priznana kvalifikacija?  

 
1 - nekvalificiran delavec 3,4 
2 - polkvalificiran, priučen delavec 4,6 
3 - kvalificiran delavec 17,9 
4 - visokokvalificiran delavec 7,6 
5 - uslužbenec z nižjo izobrazbo 2,1 
6 - uslužbenec s srednjo izobrazbo 22,0 
7 - uslužbenec z višjo ali visoko izobrazbo 24,9 
8 - obrtnik ali podjetnik, zaposluje druge 4,5 
9 - obrtnik ali podjetnik, ki ne zaposluje drugih 3,2 

10 - svobodni poklic 1,0 
11 - kmet, kmečka gospodinja, pomagajoči družinski član v kmetijstvu 0,9 
12 - drugo    4,5 
9 - (b.o.) 3,2 

 
D10 Kakšen je (bil) vaš položaj na delovnem mestu?  
 

1 - vodilni položaj na ravni podjetja, ustanove 9,7 
2 - vodstveni položaj na ravni delovne enote (vodja službe, sektorja, oddelka 

ipd.) 13,8 
3 - neposredno vodenje in nadzor dela izvršilnih delavcev (mojster, delovodja 

ipd.) 12,6 
4 - izvršilni delavec (nima vodilnega, vodstvenega položaja) 58,2 
9 - (b.o.) 5,7 

 
 

Odgovarjajo vsi. 
D11 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 - opravlja plačano delo (kot zaposlen, samozaposlen ali zaposlen v 

svojem družinskem podjetju) 52,6 
2 - nezaposlen in išče zaposlitev   3,0 
3 - se izobražuje (na izobraževanje ga ni poslal delodajalec), študent, dijak 6,5 
4 - poklicno usposabljanje, vajenec 0,6 
5 - trajno delovno nezmožen (bolezen, invalidnost)  1,5 
6 - upokojenec 26,4 
7 - gospodinjec, hišna opravila, skrb za otroke ali druge osebe   2,5 
8 - drugo  5,3 
9 - (b.o.) 1,7 

 
 
D12  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  66,5 
2 - sem poročen oz. imam stalnega partnerja, vendar ne živiva v skupnem 

gospodinjstvu  6,5 
3 - ne, nisem poročen, nimam stalnega partnerja  24,5 
9 - (b.o.) 2,5 

 
  



25 
 

(Odgovarjajo tisti, ki imajo partnerja; D12=1,2); n=623 
D13(p) Sprašujemo za vašega zakonca oz. partnerja. Navedite zadnjo šolo, ki jo je končal 
 redno ali izredno:   
  

 

0 - brez šolske izobrazbe (0 do največ 3 razrede osemletke ali do največ 5 
razredov devetletke) 0,3 

 

1 - nepopolna osnovnošolska izobrazba (nedokončana OŠ z več kot 3 razredi 
osemletke ali več kot 5 razredov devetletke) 0,8 

 2 - osnovnošolska izobrazba (ima spričevalo o končani OŠ) 7,3 

 

3 - nižja ali srednja poklicna izobrazba (2-3 letni poklicni program, certifikat o 
NPK)            15,8 

 4 - srednja strokovna izobrazba (srednja tehniška šola, trajanje 4 leta, matura) 27,9 

 5 - srednja splošna izobrazba (gimnazija, matura) 7,7 

 

6 - višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba (predhodna višja šola, 2 
leti + diploma) 8,4 

 

7 - visokošolska strokovna izobrazba (nekdanji VS - 3 leta, 1. bolonjska 
stopnja) 9,4 

 8 - visokošolska univerzitetna izobrazba (4 - lahko tudi 6 let + diploma) 13,5 

 9 - bolonjski magisterij 2,5 

 10 - specializacija (približno 1 leto) 1,0 

 11 - magisterij  1,7 

 12 - doktorat 1,7 

 13 - (drugo) 0,4 

 99 - (b.o.) 1,6 

 
 

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.),  ipd.), pomislite na njegovo običajno delovno situacijo. 
 

Na vprašanja od D14 in D15 odgovarjajo tisti, ki imajo partnerja. (D12=1,2); n=623 
D14(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                                      63,1 
2 - trenutno nima zaposlitve, jo je pa imel v preteklosti  28,9 
3 - nikoli ni imel plačane zaposlitve                                    2,7 
9 - (b.o.) 5,4 

 
(D14 = 1); n= 393 

D15(p) Kako je med epidemijo s partnerjevo zaposlitvijo? 

 1 -  hodi na delo 39,8 

 2 -  dela od doma 27,4 

 3 -  je doma in skrbi za otroke 9,1 

 4 -  zaradi trenutne situacije je nezaposlen 13,8 

 5 - drugo 8,9 

 8 -  ne vem 0,8 

 9 - (b.o.) 0,2 
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Odgovarjajo vsi. 
D16 Ali morda vi ali kdo iz vaše ožje družine dela na delovnem mestu, ki je v času 

 epidemije še posebej izpostavljeno možnosti okužbe? (več možnih odgovorov) 

1 - da, jaz   15,7 
2 - nekdo drug v ožji družini 29,6 
3 - nihče 55,9 
9 - b.o. 1,7 

 

D17 Ali se imate za pripadnika kakšne religije (veroizpovedi)? (Če da) Kateri religiji 
 pripadate?  
 

0 - ne pripadam nobeni religiji (veri) 31,9 
1 - katoliški      58,7 
2 - protestantski (evangeličanski)                          0,8 
3 - pravoslavni          2,9 
4 - drugi krščanski religiji 0,2 
5 - judovski         0,0 
6 - islamski      2,6 
7 - budistični      0,2 
8 - hinduistični         0,2 
9 - drugi azijski religiji                                 0,0 

10 - drugi religiji                           1,1 
99 - (b.o.) 1,4 

 
 

D18 Če ne upoštevate posebnih priložnosti kot so poroke, pogrebi ipd., kako pogosto ste 
običajno (v času pred epidemijo) obiskovali verske obrede?  

 
1 - večkrat tedensko ali še bolj pogosto 1,3 
2 - enkrat tedensko  7,9 
3 - 2 do 3-krat mesečno 4,0 
4 - vsaj enkrat mesečno 6,0 
5 - nekajkrat letno 24,6 
6 - enkrat na leto 8,7 
7 - še manj pogosto kot enkrat letno 13,5 
8 - nikoli   30,5 

88 - ne vem 2,4 
99 - (b.o.) 1,2 

 
 
D19 Ne glede na to ali obiskujete verske obrede ali ne, ali bi zase rekli, da ste...  
 

1 - verni       62,2 
2 - neverni 22,0 
3 - prepričan ateist 14,3 
9 - (b.o.) 1,5 
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D20 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 0,9 

 09  1,7 

 08  6,1 

 07  15,5 

 06  18,0 

 05  26,9 

 04  9,1 

 03  7,8 

 02  1,3 

 01 dno / nizko 1,1 

 88 ne vem 9,8 

 99 - (b.o.) 1,8 

 
 

D21  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  67,2 
2 - ne  28,8 
3 - nisem imel volilne pravice  2,9 
9 - (b.o.) 1,1 

 
Odgovarjajo tisti, ki so se udeležili volitev junija 2018. (D21=1); n=573 
D22 Za katero stranko oz. kandidata katere stranke ste volili? 
 

1 - DESUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije 4,5 
2 - Levica 9,4 
3 - LMŠ - Lista Marjana Šarca 28,0 
4 - NSI - Nova Slovenija – Krščanski demokrati 4,7 
5 - SAB - Stranka Alenke Bratušek 2,4 
6 - SD - Socialni demokrati 10,6 
7 - SDS - Slovenska demokratska stranka    18,6 
8 - SLS - Slovenska ljudska stranka          1,3 
9 - SMC - Stranka modernega centra 3,6 

10 - SNS - Slovenska nacionalna stranka       1,8 
11 - druga stranka, katera 0,0 
99 - (b.o.) 15,0 
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D23a Denimo, da bi bile to nedeljo volitve v Državni zbor. Za kandidata katere stranke bi 
najverjetneje glasovali? 

 
1 - DESUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije 2,8 
2 - Levica 7,3 
3 - LMŠ - Lista Marjana Šarca 12,9 
4 - NSI - Nova Slovenija – Krščanski demokrati 2,6 
5 - SAB - Stranka Alenke Bratušek 0,8 
6 - SD - Socialni demokrati 6,4 
7 - SDS - Slovenska demokratska stranka    12,7 
8 - SLS - Slovenska ljudska stranka          1,1 
9 - SMC - Stranka modernega centra 1,0 

10 - SNS - Slovenska nacionalna stranka       2,1 
11 - druga stranka 2,5 
12 - ne bi šel na volitve 14,6 
88 - ne vem 30,6 
99 - (b.o.) 2,5 

 
Odgovarjajo tisti, ki ne bi šli na volitve ali ne vedo, za koga bi glasovali D23a = [12, 88]; n=386  
D23b Pa vendarle, katera stranka vam je vsaj nekoliko bližja kot ostale? 
 

1 - DESUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije 2,3 
2 - Levica 1,3 
3 - LMŠ - Lista Marjana Šarca 3,8 
4 - NSI - Nova Slovenija – Krščanski demokrati 1,6 
5 - SAB - Stranka Alenke Bratušek 1,2 
6 - SD - Socialni demokrati 4,1 
7 - SDS - Slovenska demokratska stranka    4,8 
8 - SLS - Slovenska ljudska stranka          1,4 
9 - SMC - Stranka modernega centra 0,2 

10 - SNS - Slovenska nacionalna stranka       1,7 
11 - druga stranka 0,9 
12 - nobena 38,9 
88 - ne vem 37,2 
99 - (b.o.) 0,7 

 
 

STRANKARSKE PREFERENCE (sestavljena spremenljivka): 

 

1 - DESUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije 3,9 
2 - Levica 7,9 
3 - LMŠ - Lista Marjana Šarca 14,6 
4 - NSI - Nova Slovenija – Krščanski demokrati 3,4 
5 - SAB - Stranka Alenke Bratušek 1,4 
6 - SD - Socialni demokrati 8,2 
7 - SDS - Slovenska demokratska stranka    14,8 
8 - SLS - Slovenska ljudska stranka          1,7 
9 - SMC - Stranka modernega centra 1,1 

10 - SNS - Slovenska nacionalna stranka       2,9 
11 - druga stranka 2,8 
12 - nobena 17,6 
88 - ne vem 16,9 
99 - (b.o.) 2,8 
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Odgovarjajo vsi. 
D24   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 08 09 10 88 99 

7,0 4,0 3,5 7,6 4,6 20,5 5,6 4,3 3,4 2,1 7,3 28,1 2,1 

 
 

D25a,b Kateri od spodaj navedenih narodnosti (etničnih skupin) pripadate? 
 Morda še kakšni? 
 
  1 navedba 2. navedba 

01 - Slovenec 88,7 2,1 

02 - Albanec 0,1 0,1 

03 - Avstrijec 0,0 0,6 

04 - Bošnjak  3,1 0,4 

05 - Črnogorec 0,0 0,0 

06 - Hrvat 1,4 1,7 

07 - Italijan 0,3 0,9 

08 - Madžar 0,0 0,0 

09 - Makedonec 0,3 0,9 

10 - Nemec 0,0 0,2 

11 - Rom 0,0 0,0 

12 - Srb 3,5 0,9 

13 - druge narodnosti 0,9 0,7 

97 - nobeni drugi narodnosti -- 87,0 

88 - (ne vem) 0,8 0,0 

99 - (b.o.) 1,0 5,4 

 
 
Navedite število oseb, s katerimi živite v skupnem gospodinjstvu – vključno z vami: 
 
D26  skupaj vseh oseb v gospodinjstvu: 
 

1 - 1 oseba 12,6 

2 - 2 osebi 24,6 

3 - 3 osebe        18,8 

4 - 4 osebe 26,3 

5 - 5 oseb 10,4 

6 - 6 oseb in več 6,4 

99- b.o. 0,8 

 
D27  od tega odraslih od 18 let naprej:  
 

1 - 1 oseba 20,0 

2 - 2 osebi 39,0 

3 - 3 osebe        18,9 

4 - 4 osebe 13,9 

5 - 5 oseb 5,5 

6 - 6 oseb in več 1,9 

99- b.o. 0,8 
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D28  od tega otrok in mladih od 6 do 17 let: 
 

0 - 0 oseb 68,1 

1 - 1 oseba 17,0 

2 - 2 osebi 8,6 

3 - 3 osebe        1,7 

4 - 4 osebe 0,1 

5 - 5 oseb 0,1 

6 - 6 oseb in več 0,2 

99- b.o. 4,0 

 
D29  od tega otrok mlajših od 6 let: 
 

0 - 0 oseb 81,4 

1 - 1 oseba 8,3 

2 - 2 osebi 6,1 

3 - 3 osebe        0,0 

99- b.o. 4,1 

 
 
D30  Na spodnjem seznamu označite, kolikšen je skupni  mesečni neto dohodek vašega 

 gospodinjstva (neto - brez davkov in prispevkov). Seštejte dohodke iz vseh virov. Če

 ne veste natančno, povejte približno. 

 

 01 -  do 550 € 3,1 

 02 -  od 551 do 800 € 7,9 

 03 -  od 801 do 1000 € 7,2 

 04 -  od 1001 do 1300 € 10,0 

 05 -  od 1301 do 1600 € 10,5 

 06 -  od 1601 do 1900 € 10,6 

 07 -  od 1901 do 2200 € 9,7 

 08 -  od 2201 do 2600 € 10,0 

 09 - od 2601 do 3200 € 7,8 

 10 - nad 3200 € 7,4 

 77 -  (zavrnitev) 7,2 

 88 -  (ne vem) 7,0 

 99 - (b.o.) 1,4 

 
 
D31 Kakšen je vaš zakonski stan?  
 

1 - poročen 47,8 
2 - zunajzakonska skupnost 23,5 
3 - živi ločeno (je poročen, a živi ločeno) 1,0 
4 - razvezan (ločen) 5,8 
5 - vdovec, vdova 6,7 
6 - samski, nikoli nisem bil poročen ali živel v zunajzakonski skupnosti 14,0 
9 - (b.o.) 1,2 
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D32 Kako bi opisali kraj, v katerem živite? Ali je to… 
 

1 - veliko mesto   16,7 
2 - obrobje velikega mesta 8,7 
3 - manjše mesto 23,1 
4 - podeželski kraj, vas   47,4 
5 - osamljena kmetija oz. hiša na podeželju 3,2 
9 - (b.o.) 0,8 

 
 
D33  Ocenite bivalno površino vašega trenutnega bivališča v kvadratnih metrih, pri čemer 
 ne upoštevajte kletnih prostorov, shramb, garaže ipd.  
 
          Podatki so v bazi. 
 
 

D34 Naš  raziskovalni Center namerava tudi v prihodnje raziskovati stališča ljudi o 
 podobnih vprašanjih. Zanima nas, ali bi bili v prihodnje, če bi se za to pokazala 
 možnost,  pripravljeni sodelovati v podobni raziskavi prek spleta (interneta)? 
 

 1 - da, bil bi pripravljen sodelovati 67,3 

 2 - ne, ne bi bil pripravljen sodelovati  30,4 

 9 - (b.o.) 2,3 

 
Odgovarjajo tisti, ki bi bili pripravljeni sodelovati. (D34=1); n=574 
D35 Ali bi nam bili pripravljeni zaupati tudi vaš elektronski naslov, da vas bomo lahko 

 obvestili o spletni raziskavi? 

 

 1 - da  59,3 

 2 - ne 37,5 

 9 - (b.o.) 3,3 

 
 


