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Spoštovana, spoštovani! 

Že več kot petdeset let raziskovalci s Fakultete za družbene vede izvajamo raziskavo Slovensko 

javno mnenje (SJM). V njej povprašujemo, kako ljudje živijo in kako ocenjujejo razmere v 

Sloveniji. Podobna vprašanja kot pri nas zastavljajo raziskovalci še v 43 državah sveta (več na 

www.issp.org).    

Vas, ki ste dobili to pismo, prosimo, da sodelujete v raziskavi. Za to ni potrebno nikakršno 

znanje, gre za enostaven vprašalnik, kjer nas bodo zanimala le vaša mnenja in pogledi. V 

letošnjo raziskavo so, poleg splošnih vprašanj o tem, kako živite, vključene še naslednje 

tematike: stališča o družini ter družinskih vlogah, kako in koliko (če sploh) uporabljate internet 

ter nekaj aktualnih vprašanj (pandemija, vojna v Ukrajini ipd.). 

 

Za raziskavo ste bili izbrani naključno, tako kot ostalih 2000 prebivalcev Slovenije, ki smo jih 

povabili k sodelovanju.  

V zahvalo za sodelovanje se vam bomo oddolžili  

z darilno kartico (dm drogerie markt) v vrednosti 5 evrov. 

V času od 25. aprila do junija 2022 se bo pri vas oglasil_a naša anketarka ali anketar in vas 

prosil_a za pogovor. Njena/njegova naloga je, da vas obišče tudi večkrat, če vas ne najde doma 

oz. takrat ne boste imeli časa. Lahko se dogovorita tudi za drug termin (ali kraj), ki vam bolj 

ustreza. Kot izkušeni raziskovalci bomo v celoti skrbeli za zaupnost in anonimnost vaših 

odgovorov. 

Informacije o raziskavi in njenem pomenu lahko najdete v priloženi zloženki. Za dodatna 

pojasnila oz. če bi nam želeli vnaprej sporočiti, kdaj  vas lahko obišče anketar_ka, nas lahko 

pokličete na telefon 01/5805-370 ali 030 383 777, ali nam pišete na elektronski naslov: 

sjm@fdv.uni-lj.si). 

Za sodelovanje v raziskavi se vam že vnaprej iskreno zahvaljujemo.  

dr. Brina Malnar  
predstojnica CJMMK 

Ljubljana,  23. 4. 2022 
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