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PROJEKT:    Slovensko javno mnenje 2021/1    

     Ogledalo javnega mnenja 

Mednarodna raziskava Stališča o zdravju in zdravstvu  (ISSP 

2021)  

Stališča o tožilstvu in pravosodju 

Stališča o športu 

Odnos do narodno-zabavne glasbe 
 

FINANCERJI:    Agencija za raziskovalno dejavnost RS 

     Bleiweisova 30, Ljubljana 
      projekt P5-0151 Slovensko javno mnenje  

     Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in šport 

 

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.  

 

VZOREC:  Raziskava je bila izvedena na reprezentativnem vzorcu 

   (n=2500) polnoletnih prebivalcev Republike Slovenije;  

   realizacija N=1022.  

 

METODA ZBIRANJA PODATKOV Standardiziran vprašalnik; samo-izpolnjevanje s pomočjo 

     spletnega vprašalnika ali samo-izpolnjevanje s pomočjo  

     pisemskega vprašalnika. 

   

ČAS IZVEDBE:   Od 17. 3. do 1. 6. 2021  

DATOTEKA:    SJM 2021_1 

DOKUMENT:    Podatkovna knjiga; sumarnik; pregled rezultatov 

UTEŽEVANJE:  Z namenom izravnave osnovnih populacijskih deležev skladno 

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

pregled sumarnih rezultatov temelji na uporabi uteži. Post-

stratifikacijska  utež je oblikovana s kombinacijo 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, Samo Uhan, Niko Toš, Tina Vovk, Špela Zajšek in Brina 
Malnar (2021): Slovensko javno mnenje 2021/1 – 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 2021/1 

 (SJM 2021/1) 

 
Osnovni podatki  

Zbiranje podatkov za raziskavo Slovensko javno mnenje je potekalo v času od 17. marca do 1. junija 

2021. Glavnino raziskave so sestavljali štirje vsebinski bloki: Longitudinalni del standardnih SJM 

vprašanj, mednarodna raziskava Stališča o zdravju in zdravstvu  (ISSP 2021), Stališča o delu 

državnega tožilstva, Odnos do športa in Odnos do popularne glasbe. Vsi moduli so bili vključeni v 

enotni SJM vprašalnik Slovensko javno mnenje 2021/1. Pristop in izvedba raziskave sta sledila 

utečeni metodologiji, ki jo sicer uporabljamo pri izvajanju nacionalnih javnomnenjskih raziskav, ki 

temeljijo na verjetnostnem vzorčenju. 

Raziskava je bila izvedena v okviru raziskovalnega programa Centra za raziskovanje javnega mnenja 

in množičnih komunikacij (CJMMK). Zaradi specifičnih pogojev, epidemije Covid-19, je raziskava 

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 osebam z vzorčnega seznama smo 16. marca 2021 poslali 

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

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

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

pisemskega vprašalnika. S ciljem doseganja čim boljše vzorčne realizacije smo vsem, ki so v celoti 

izpolnili vprašalnik (bodisi po spletu, bodisi v pisemski obliki), obljubili darilno kartico večje trgovske v 

verige v vrednosti 10 €. 

Vzorčni načrt  

Vzorčni načrt je bil zasnovan za anketo s spletnim samo-izpolnjevanjem. Populacijo so sestavljali vsi 

prebivalci Republike Slovenije stari 18 let ali več. Zgornja starostna meja ni bila 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. Na podlagi 

vzorčnega načrta je bil določena velikost vzorca n=2500 oseb. 

  



3 
 

Potek raziskave  

Časovni potek ankete in delež opravljenih anket:  

 

Število 
opravljenih 
anket % % RR 

Vabilo (16.3.) 378 37,0 15,1 

1. opomnik (30.3.) 319 31,2 12,8 

2. opomnik (15.4.) 219 21,4 8,8 

3. opomnik (6.5.) 106 10,4 4,2 

  1022 100 40,9 

 

V prvih dveh tednih se je vabilu za sodelovanje odzvalo 378 oseb (15% vzorca). Vsem ostalim 

osebam smo poslali ponovno prošnjo za sodelovanje (1. opomnik). Odzivnost respondentov na 1. 

opomnik je po pričakovanju nižje kot po izhodiščnem obvestilnem pismu  (12,8%). Z 2. opomnikom, 

smo pridobili še 8,8% vzorca. Po približno dveh mesecih raziskave smo poslali še tretji (zadnji) 

opomnik, po katerem se je odzvalo še 106 respondentov. Do konca terena smo zbrali 1022 izpolnjenih 

anket, kar po izračunu stopnje odzivnosti znese 40,9% izkoriščenosti vzorca. 

Anketirancem, ki niso želeli ali mogli odgovarjati prek spleta, smo poslali tiskano verzijo vprašalnika 

s povratno ovojnico. 115 anketirancev je prosilo za tiskano verzijo vprašalnika; vrnjenih oz. izpolnjenih 

smo dobili 100 (87%). Glede na način odgovarjanja (mode) smo pri raziskavi SJM21/1 pridobili 90% 

anket prek spleta in 10% prek pošte.  

Upoštevaje izhodiščni vzorec (n=2500) smo zabeležili 49% enot z odzivom, 51 % enot brez odziva 

respondentov. Pri 2,2% enot anketiranje ni bilo možno, bodisi zaradi neznanja jezika, zdravstvenih 

težav, odsotnosti v času trajanje ankete, smrti, preselitve ali neustreznega naslova. Pri 2,7% enot 

smo zabeležili zavrnitev. Podrobnejše statistike so navedene v tabeli. 

Vzorčna realizacija SJM 2021/1  N % 

V celoti izvedena anketa  1022 40,9 

Delno izvedena anketa 64 2,6 

Zmenek - pisna anketa na poti 15 0,6 

Zavrnitev s strani anketiranca 68 2,7 

Anketiranec odsoten v času trajanje ankete 2 0,1 

Naslova ali anketiranca ni mogoče najti 16 0,6 

Anketiranec je umrl 2 0,1 

preseljen neznano kam 12 0,5 

preseljen v tujino 2 0,1 

preseljen v Sloveniji 0 0,0 

Neznanje jezika 0 0,0 

Nezmožnost sodelovanja zaradi zdravstvenih težav 20 0,8 

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

Drugi razlogi 0 0,0 

Enote brez stika 1276 51,0 

 

Končni rezultat stopnje odzivnosti pri raziskavi SJM 2021/1 moramo oceniti z upoštevanjem obsega 

nedostopnih enot (ineligible) iz raziskav s podobnim ali enakim vzorčnim dizajnom, kjer do vseh 
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informacij pridemo s pomočjo anketarjev. Če upoštevamo povprečni delež ineligible enot v raziskavah 

s podobnim vzorčnim dizajnom (približno 4 %), lahko določimo končno oceno stopnje odzivnosti 

(response rate) SJM 2021/1 na ravni 43 %. 

 

Zaključna statistika po AAPOR 
SJM21/1 

% 
SJM20/3 

% 
SJM20/1 

% 

Stopnja odzivnosti (RR1 = Response rate) 41,4 % 45 % 44 % 

Stopnja sodelovanja (COOP = Cooperation rate) / / / 

Stopnja zavrnitve (REF = Refusal rate) 6 % 7 % 10 % 

Stopnja stikov (CON = Contact rate) 48 % 54 % 55 % 

V celoti izpolnjena anketa (I = Complete interview (1.1)) 1022 1102 853 

Delno izpolnjena anketa (P = Partial interview (1.2))    

Zavrnitev ali prekinitev (R = Refusal and break-off (2.10)) 147 178 197 

Brez stika (NC = Non-contact (2.20)) 1276 1136 884 

Ostali (O = Other (2.30)) 21 31 30 

Nenaseljeno, neznan naslov (UH = Unknown if 

household/occupied HU (3.10)) 
 
/ 

 
/ 

 
/ 

Neznano, ostalo (UO = Unknown, other (3.20, 3.30, 3.40, 3.90)) / / / 

Nedostopne enote, neustrezni (ineligible (recorded)) 32 53 40 

 

 

Oblikovanje končne podatkovne baze  

Po zaključku raziskave smo pregledali kakovost podatkov in strukturo vzorca. Za izhodiščni sumarni 

prikaz je pripravljena kvantitativna analiza dobljenih frekvenčnih distribucij in povprečij za celoten 

vprašalnik. Temu sledi obširno tabelarno gradivo, ki omogoča analize na različnih vrstah sub-

populacij.  

Za namen nadaljnjih, podrobnejših analiz je v podatkovno bazo vključena tudi post-stratifikacijska 

utež, ki izravnava možna odstopanja osnovnih populacijskih deležev na raven deležev, ki izhajajo iz 

statističnih virov (vzorčnega okvira). Utež temelji na kombinaciji spremenljivk: Spol x Starost (2x4) in 

Regija x Tip naselja (12x6).  

Končna baza, bo skladno s politiko odprtega dostopa, shranjena v Arhivu družboslovnih podatkov 

(ADP na FDV). 

Na podlagi zbranih informacij ocenjujemo, da je bila raziskava SJM 2021/1, kljub izrednim okoliščinam 

in metodološko specifični situaciji, izvedena uspešno in v danih pogojih optimalno. 

 

Pripravili:  

Raziskovalci Centra za raziskovanje javnega mnenja  

na Fakulteti za družbene vede (UL) 
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S1  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. 

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

0,9 0,6 1,5 2,1 3,6 8,8 11,6 18,7 27,8 15,3 7,8 0,9 0,4 

Povprečna ocena: 7,15 
 

S2 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. 

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

0,3 0,5 1,3 3,7 4,7 10,3 11,1 19,4 25,5 14,1 8,2 0,4 0,5 

Povprečna ocena: 7,06 
 
 S3  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 
bolješ 

ne 
vem b.o. 

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

1,6 1,3 2,5 4,1 7,3 22,0 17,2 15,4 14,7 4,2 3,1 6,2 0,3 

Povprečna ocena: 5,94 
 
S4 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. 

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

14,2 4,5 9,3 9,4 8,6 15,9 9,9 12,5 9,5 2,3 3,4 0,3 0,0 

Povprečna ocena: 4,45 
 
 

STALIŠČA O ZDRAVJU IN ZDRAVSTVU 
 
Z01 Če pomislite na svoje življenje nasploh, kako srečni ali nesrečni ste – gledano v celoti? 
 

 1 - popolnoma srečen 3,4 

 2 - zelo srečen 21,5 

 3 - dokaj srečen 51,5 

 4 - niti srečen, niti nesrečen 16,3 

 5 - dokaj nesrečen 4,7 

 6 - zelo nesrečen 1,3 

 7 - popolnoma nesrečen 0,4 

 -8 - ne vem, ne morem izbrati 0,6 

 -9 - b.o. 0,4 
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Z02 Koliko zaupate zdravstvenemu sistemu v Sloveniji? 
 

 1 - popolnoma zaupam 9,7 

 2 - precej zaupam 54,3 

 3 - bolj malo zaupam 25,0 

 4 - zelo malo zaupam 7,2 

 5 - sploh ne zaupam 1,9 

 -8 - ne vem, ne morem izbrati 1,7 

 -9 - b.o. 0,2 

 
Z03    Ali je pravično, ali ni pravično, da si ljudje z višjimi dohodki lahko privoščijo boljšo 
 zdravstveno oskrbo kot ljudje z nizkimi dohodki? 
 

 1 - zelo pravično 1,7 

 2 - deloma pravično 8,1 

 3 - niti pravično, niti nepravično 13,6 

 4 - deloma nepravično 20,7 

 5 - zelo nepravično 53,8 

 -8 - ne vem, ne morem izbrati 1,9 

 -9 - b.o. 0,3 

 
Z04     Koliko 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) Ljudje uporabljajo 
zdravstvene storitve več kot 
je potrebno. 4,0 30,1 32,0 20,3 3,6 9,5 0,4 

b) Država naj zagotavlja le 
omejen obseg zdravstvenih 
storitev. 0,6 5,5 9,6 38,6 41,8 3,4 0,5 

c) V celoti gledano je 
zdravstveni sistem v 
Sloveniji neučinkovit. 6,3 18,0 31,9 33,4 7,2 3,1 0,1 

Povprečne ocene:  

Z04a Z04b Z04c 

2,88 4,20 3,18 

 
Z05 Kako pripravljeni bi bili plačevati višje davke za to, da bi izboljšali raven zdravstvene 
 oskrbe za vse ljudi v Sloveniji? 
 

 1 - zelo pripravljen 3,5 

 2 - kar precej pripravljen 17,0 

 3 - niti pripravljen, niti nepripravljen 31,3 

 4 - kar precej nepripravljen 22,2 

 5 - zelo nepripravljen 20,6 

 -8 - ne vem, neodločen 5,2 

 -9 - b.o. 0,2 
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Z06     Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjima trditvama?   
 Ljudje morajo imeti dostop do javnega zdravstva tudi v primeru, ko…   
 

  
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) ... nimajo slovenskega 
državljanstva. 15,6 48,6 15,4 12,3 5,3 2,7 0,2 

b) ...ravnajo tako, da škodujejo 
svojemu zdravju. 7,1 27,5 25,6 23,5 10,0 5,4 0,9 

Povprečni oceni:  

Z06a Z06b 

2,41 3,02 

 
 
Z07 Kaj menite, kako težko je v Sloveniji priti do zdravstvene oskrbe... 
 

  veliko 
lažje 

nekolik
o lažje 

približn
o enako 

nekolik
o težje 

veliko 
težje 

ne 
vem 

 
b.o. 

  1 2 3 4 5 -8 -9 

a) bogatim v primerjavi z 
revnimi 53,7 28,1 10,0 3,2 2,5 2,5 0,0 

b) starejšim v primerjavi z 
mlajšimi 3,6 15,7 51,3 16,2 8,1 5,0 0,2 

c) ženskam v primerjavi z 
moškimi 0,7 4,5 84,4 2,5 0,3 7,1 0,5 

d) slovenskim državljanom 
v primerjavi s tistimi, ki 
nimajo slovenskega 
državljanstva 13,1 25,7 29,7 10,4 4,9 16,1 0,2 

Povprečne ocene:  

Z07a Z07b Z07c Z07d 

1,69 3,10 2,97 2,62 

 
 
Z08     Resne zdravstvene težave so lahko posledica različnih dejavnikov. Koliko soglašate  
 ali ne soglašate z naslednjimi trditvami?     
 

 
Ljudje imajo resne 
zdravstvene težave… 

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) ... ker so ravnali tako, da so 
škodovali svojemu zdravju. 6,0 35,7 27,0 19,5 5,7 5,5 0,6 

b) ... zaradi okolja, ki so mu 
izpostavljeni pri delu ali v 
kraju bivanja. 13,9 61,0 15,5 4,8 0,5 3,6 0,8 

c) ... zaradi genetskih 
razlogov. 11,9 60,7 16,4 2,8 1,0 5,9 1,2 

d) ... ker so revni. 9,4 35,8 28,0 17,6 4,5 4,2 0,6 

Povprečne ocene:  

Z08a Z08b Z08c Z08d 

2,82 2,13 2,14 2,71 
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Z09     Koliko soglašate ali ne soglašate s spodnjo trditvijo?     
 Alternativna medicina zagotavlja boljše reševanje zdravstvenih težav kot uradna 
 medicina. 
 

 1 - močno soglašam 2,3 

 2 - soglašam 9,5 

 3 - niti soglašan, niti ne soglašam 39,2 

 4 - ne soglašam 26,9 

 5 - sploh ne soglašam 12,6 

 -8 - ne vem, ne morem izbrati 9,3 

 -9 - b.o. 0,1 

 
Z10 Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami o zdravnikih v Sloveniji?     
 

 

 
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) V celoti gledano lahko 
zdravnikom zaupamo.    9,0 65,3 16,8 6,0 1,3 1,2 0,4 

b) Medicinsko znanje 
zdravnikov ni tako 
kakovostno, kot bi moralo 
biti. 3,0 16,2 22,4 44,1 8,6 5,3 0,3 

c) Zdravnike bolj skrbi 
zaslužek kot pa bolniki 9,8 23,2 29,2 27,0 4,2 6,1 0,4 

Povprečne ocene:  

Z10a Z10b Z10c 

2,24 3,41 2,92 

 
Z11 Kako pogosto, če sploh, ste v zadnjih 12 mesecih uporabljali internet na katerikoli 
            napravi (računalnik, tablica, pametni telefon), da bi poiskali zdravstvene ali medicinske 
            informacije zase ali za koga drugega?  
 

 1 - večkrat na dan 7,5 

 2 - enkrat na dan 2,4 

 3 - večkrat na teden 6,3 

 4 - večkrat na mesec 19,3 

 5 - večkrat v letu 38,7 

 6 - nikoli ali skoraj nikoli 19,0 

 -4 - nimam dostopa do interneta 4,9 

 -8 - ne vem, ne morem izbrati 1,8 

 -8 - b.o. 0,0 
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Na vprašanji Z12 in Z13 odgovarjajo le tisti, ki imajo dostop do interneta (Z11 ni -4); n = 972 

Z12 Kako pogosto, če sploh,  ste v zadnjih 12 mesecih uporabljali internet za iskanje 
  informacij o naslednjih vsebinah? 
 

 
 

nikoli redko včasih pogosto 
zelo 

pogosto 
ne 

vem 
 

b.o. 
  1 2 3 4 5 -8 -9 

a) informacije o zdravem 
življenjskem slogu    16,0 22,0 33,4 19,2 7,4 0,8 1,2 

b) informacije o anksioznosti, 
stresu in podobnih 
problemih 42,8 23,2 19,2 8,4 3,9 0,8 1,6 

c) informacije o cepljenju 27,9 23,6 22,4 16,8 7,3 0,7 1,3 

Povprečni oceni: 

Z12a Z12b Z12c 

2,80 2,05 2,51 

 
Z13 Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjima trditvama? 
 

 

 
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) V zadnjih 12 mesecih so 
informacije na internetu 
pozitivno vplivale na moje 
ravnanje v povezavi z 
zdravjem.    1,7 21,4 40,3 20,5 10,0 4,0 2,1 

b) V zadnjih 12 mesecih sem s 
pomočjo informacij na 
internetu bolje razumel, kaj 
mi je poskušal razložiti 
zdravnik. 2,0 22,4 33,7 22,6 11,0 6,2 2,1 

Povprečni oceni:  

Z13a Z13b 

3,17 3,20 

 
   

Odgovarjajo vsi! 

Z14 Koliko 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) Internet je uporaben, ker 
pomaga ljudem pri odločitvi, 
ali so njihovi simptomi 
dovolj resni za obisk 
zdravnika. 2,7 31,6 28,4 23,1 9,1 4,2 0,8 

b) Internet je uporaben, ker 
lahko ljudje preverijo, ali jim 
je zdravnik dal ustrezen 
nasvet. 1,6 21,3 29,2 31,3 11,4 4,2 1,0 
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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 

c) Ni lahko razlikovati med 
zanesljivimi in 
nezanesljivimi informacijami 
o zdravju na internetu. 22,7 43,6 17,3 7,4 1,4 6,5 1,2 

Povprečne ocene:  

Z14a Z14b Z14c 

3,04 3,31 2,15 

 
Z15 Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjima trditvama o cepljenju? 
 

 

 
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) Na splošno cepljenje naredi 
več škode kot koristi. 4,3 7,8 18,0 33,8 23,5 11,9 0,8 

b) Imunost je bolje razviti tako, 
da zboliš, kot pa s 
cepljenjem. 4,7 15,1 18,7 28,8 19,8 11,8 1,0 

Povprečni oceni:  

Z15a Z15b 

3,74 3,50 

 
Z16 Kako pogosto ste v zadnjih štirih tednih... 
 

 
 

nikoli redko občasno pogosto 
zelo 

pogosto 
ne 

vem 
 

b.o. 
  1 2 3 4 5 -8 -9 

a) ... imeli težave pri delu v 
službi ali pri domačih 
opravilih zaradi 
zdravstvenih problemov?   40,0 27,1 20,6 6,9 3,4 1,2 0,7 

b) ... imeli fizične bolečine?          22,1 34,0 26,2 12,6 4,0 0,8 0,4 

c) ... se počutili nesrečne in 
depresivne? 37,9 32,9 17,7 7,0 3,0 1,1 0,5 

d) ... izgubili zaupanje vase? 54,2 26,0 11,7 4,2 2,5 1,2 0,3 

e) ... imeli občutek, da ne 
morete premagati svojih 
težav? 47,4 28,5 15,0 5,3 2,1 1,4 0,4 

 
Povprečne ocene:  

Z16a Z16b Z16c Z16d Z16e 

2,05 2,42 2,03 1,73 1,84 
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Z17 Kako pogosto ste v zadnjih 12 mesecih vi obiskali ali vas je na domu obiskal...? 
 

 
 

nikoli redko občasno pogosto 
zelo 

pogosto 
ne 

vem 
 

b.o. 
  1 2 3 4 5 -8 -9 

a) zdravnik   42,7 33,8 17,2 4,3 1,5 0,2 0,3 

b) zdravilec alternativne 
medicine 90,2 5,2 2,3 0,3 0,3 0,7 1,0 

 
Povprečni oceni:  

Z17a Z17b 

1,88 1,12 

 
Z18 Ali se je v zadnjih 12 mesecih zgodilo, da niste dobili zdravstvene oskrbe, ki ste jo 

potrebovali, ker...?  
 

  

da ne 

nisem 
potreboval  

zdravstvene 
oskrbe ne vem b.o. 

  1 2 -4 -8 -9 

a) ... niste mogli plačati zanjo. 2,8 55,1 40,5 0,0 1,6 

b) ... si niste mogli privoščiti odsotnosti 
z dela, ali ste imeli druge obveznosti. 6,3 53,8 38,0 0,0 1,9 

c) ... zdravstvena oskrba, ki ste jo 
potrebovali, ni bila na voljo v bližini 
vašega doma. 8,0 51,7 38,8 0,0 1,4 

d) ... ker je bila čakalna vrsta (pri 
zdravniku) predolga. 17,6 44,1 36,7 0,0 1,6 

 
Z19 V primeru, da bi resno zboleli, kakšna je verjetnost, da bi dobili, ali ne bi dobili 
  najboljšega razpoložljivega zdravljenja v Sloveniji? 
 

 1 - zagotovo bi dobil 10,8 

 2 - verjetno bi dobil 44,1 

 3 - enake možnosti, da bi dobil, ali da ne bi dobil 26,4 

 4 - verjetno ne bi dobil 11,7 

 5 - zagotovo ne bi dobil 1,5 

 -8 - ne vem, neodločen 5,0 

 -9 - b.o. 0,5 

 
Z20 Kako ste nasploh zadovoljni ali nezadovoljni s sistemom zdravstvenega varstva v 

Sloveniji? 
 

 1 - popolnoma zadovoljen 4,4 

 2 - zelo zadovoljen 10,3 

 3 - dokaj zadovoljen 45,6 

 4 - niti zadovoljen, niti nezadovoljen 23,4 

 5 - dokaj nezadovoljen 10,6 

 6 - zelo nezadovoljen 2,9 

 7 - popolnoma nezadovoljen 1,1 

 -8 - ne vem 1,5 

 -9 - b.o. 0,4 
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Z21 Kako ste bili zadovoljni ali nezadovoljni s tem, kako so vas obravnavali...  
 a. ko ste nazadnje obiskali zdravnika? 
 

popolno-
ma 

zadovol-
jen 

zelo 
zadovol-

jen 

dokaj 
zadovol-

jen niti-niti 

dokaj 
nezado-
voljen 

zelo 
nezado-
voljen 

popolno
ma 

nezado-
voljen 

se ne 
nana-

ša 
ne 

vem b.o. 
01 02 03 04 05 06 07 -4 -8 -9 

18,6 27,9 36,8 6,9 5,1 1,5 0,7 0,9 1,1 0,5 

Povprečna ocena: 2,58 
 
 b. ko ste nazadnje obiskali alternativnega zdravilca? 
 

popolno-
ma 

zadovol-
jen 

zelo 
zadovol-

jen 

dokaj 
zadovol-

jen niti-niti 

dokaj 
nezado-
voljen 

zelo 
nezado-
voljen 

popolno
ma 

nezado-
voljen 

se ne 
nana-

ša 
ne 

vem b.o. 
01 02 03 04 05 06 07 -4 -8 -9 

3,4 6,4 4,8 3,1 0,5 0,4 0,2 58,0 19,3 3,9 

Povprečna ocena: 2,63 
 
Z22 Ali kadite cigarete? (Če jih) Koliko cigaret približno pokadite na dan? 
 

 1 - ne kadim in nikoli nisem kadil 52,4 

 2 - sedaj ne kadim, vendar sem včasih kadil 27,7 

 3 - pokadim 1-5 cigaret na dan 5,1 

 4 - pokadim 6-10 cigaret na dan 5,0 

 5 - pokadim 11-20 cigaret na dan 7,3 

 6 - pokadim 21-40 cigaret na dan 1,2 

 7 - pokadim več kot 40 cigaret na dan 0,2 

 -8 - ne vem 0,4 

 -9 - b.o. 0,6 

 
Z23 Kako pogosto...  
 

 
 

nikoli 

enkrat na 
mesec 
 ali manj 

večkrat 
na 

mesec 

večkrat  
na 

teden 
vsak 
dan 

ne 
vem 

 
b.o. 

  1 2 3 4 5 -8 -9 

a) ... popijete 4 ali več 
alkoholnih pijač na dan?  56,6 31,9 7,9 2,1 0,5 0,5 0,4 

b) ... se ukvarjate s fizično 
aktivnostjo vsaj 20 minut 
tako, da se preznojite in 
zadihate bolj kot 
običajno?      5,9 12,5 25,7 34,6 18,3 2,2 0,7 

c) ... jeste sveže sadje ali 
zelenjavo? 0,2 1,7 9,3 34,9 53,3 0,4 0,4 

 
Z24 Kaj bi na splošno rekli, ali je vaše zdravje...  
 

 1 - odlično         6,4 

 2 - zelo dobro     24,7 

 3 - dobro      39,9 

 4 - zadovoljivo    23,9 

 5 - slabo             4,3 

 -8 - ne vem 0,6 

 -9 - b.o. 0,2 
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Z25 Ali imate dolgotrajno bolezen, kronične težave ali invalidnost?  
 

 1 - da 33,5 

 2 - ne 65,7 

 9 - b.o. 0,8 

 
Z26 Kakšna je vaša...    
 

  min max povprečje ne vem b.o. 

a) telesna višina (v cm) 143 203 172,19 0,1 1,0 

b) telesna teža (v kg) 42 170 77,82 0,0 1,3 

       
Z27 Ali menite, ali bi v času resne epidemije slovenska vlada morala imeti, ali ne bi smela 
  imeti pravice…  
 

 

 
zagotovo 
bi morala 
imeti to 
pravico 

verjetno 
bi morala 
imeti to 
pravico 

verjetno 
ne bi 
smela 

imeti te 
pravice 

zagotovo 
ne bi 
smela 
imeti te 
pravice 

ne 
vem 

 
b.o. 

  1 2 3 4 -8 -9 

a) … zapreti podjetja in delovna 
mesta? 19,5 29,0 19,7 23,4 8,0 0,3 

b) … od ljudi zahtevati, da 
ostanejo doma? 22,0 33,1 20,2 18,5 5,8 0,4 

c) … uporabljati digitalni nadzor 
(z mobilnim telefonom) za 
sledenje okuženih? 10,2 16,1 19,5 45,7 8,3 0,3 

d) … zahtevati od ljudi nošenje 
zaščitnih mask? 39,6 34,4 10,6 10,7 4,3 0,4 

e) … prepovedati zbiranje na 
javnih mestih? 31,9 30,3 15,7 17,2 4,8 0,1 

Povprečne ocene:  

Z27a Z27b Z27c Z27d Z27e 

2,51 2,37 3,10 1,92 2,19 

 
 
Z28 Kakšno vrsto zdravstvenega zavarovanja imate?  
 

 1 - nimam zdravstvenega zavarovanja 0,2 

 2 - samo obvezno zdravstveno zavarovanje (ZZZS) 9,4 

 3 - obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje  
(ZZZS + Vzajemna, Triglav, Generali) 78,3 

 4 - obvezno, dopolnilno in dodatno (nadstandard) zavarovanje 7,5 

 5 - obvezno, dodatno in privatno zavarovanje (npr. 1ZA) 2,6 

 6 -  samo privatno zavarovanje (npr. 1ZA) 0,1 

 7 - drugo  0,2 

 -8 - ne vem   1,5 

 -9 - b.o. 0,2 
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Sedaj pa še nekaj vprašanj o epidemiji koronavirusa (covid-19). 
 
Z29 Eden od ukrepov za preprečevanje širjenja okužb v Sloveniji je bil tudi zapiranje šol in 

 izvedba pouka na daljavo. Kaj menite, ali so bile s tem v zvezi šole v Sloveniji … ? 

 1 - … zaprte dosti predolgo 49,7 

 2 - … nekoliko predolgo 26,2 

 3 - … zaprte so bile ravno prav dolgo    10,3 

 4 - … zaprte bi morale ostati ves čas epidemije 7,2 

 -8 - ne vem   6,2 

 -9 - b.o. 0,4 

 
Z30 Ali je način obvladovanja pandemije covid-19 v Sloveniji povečal ali zmanjšal vaše  
 zaupanje... 
 

 

 
zelo 

povečal 
malo 

povečal 

niti 
povečal 

niti 
zmanjšal 

malo 
zmanjšal 

zelo 
zmanjšal 

ne 
vem 

 
b.o. 

  1 2 3 4 5 -8 -9 

a) ... v zdravstveni sistem 7,9 12,2 41,0 19,3 15,5 3,8 0,3 

b) ... v vlado 7,2 5,5 19,4 10,5 52,5 4,3 0,6 

Povprečni oceni:  

Z30a Z30b 

3,23 4,00 

 
 
K1 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 

10,7 22,4 22,7 25,9 13,5 4,3 0,6 

Povprečna ocena: 3,10 
 
K2 V kolikšni meri verjamete, da so odgovorni v državi v času epidemije poskrbeli enako 
  za vse državljane, ki so potrebovali zdravstveno pomoč? 
 

sploh ne 
verjamem    

v celoti 
verjamem ne vem b.o. 

1 2 3 4 5 -8 -9 

22,9 15,4 18,7 15,5 15,5 11,6 0,4 

Povprečna ocena: 2,83 
 
K3 In v kolikšni meri verjamete, da so odgovorni v času epidemije enako poskrbeli za 
 zaščito življenjskega standarda vseh državljanov Slovenije? 
 

sploh ne 
verjamem    

v celoti 
verjamem ne vem b.o. 

1 2 3 4 5 -8 -9 

30,1 20,6 18,0 11,9 8,7 9,6 1,1 

Povprečna ocena: 2,42 
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N1  Ali ste v zadnjih šestih mesecih brezplačno nudili katero izmed spodaj navedenih 
 oblik pomoči vsaj enemu/eni družinskemu članu_ici ali sorodniku_ici, ki je:  

• star_a 65 let ali več in  
• živi doma (ne v domu starejših občanov ali drugem institucionalnem varstvu) in  
• je takšno pomoč potreboval_a zaradi bolezni, invalidnosti ali oslabelosti?  

 
Upoštevajte tudi, če ste takšno pomoč nudili vašemu partnerju ali partnerici.  
 

  da ne b.o. 

a) Pomoč pri opravilih osebne nege 
 (npr.  kopanje, oblačenje, hranjenje, leganje v posteljo in 
vstajanje iz nje, gibanje in uporaba stranišča) 17,9 80,8 1,3 

b) Pomoč pri praktičnih opravilih  
(npr. gospodinjska opravila, kuhanje in priprava hrane, 
nakupovanje, uporaba transportnih sredstev, manjša hišna 
popravila in vrtnarjenje, upravljanje z denarjem, jemanje zdravil, 
uporaba telefona) 57,7 41,3 1,0 

c) Nudenje medčloveške in čustvene opore  
(npr. druženje, pogovor, obveščanje o aktualnih zadevah / 
dogodkih …) 66,2 33,0 0,9 

 

Na vprašanje N2 odgovarjajo le tisti, ki so nudili brezplačno pomoč; (N1a ali N1b ali N1c=1); n= 743 

N2 Ali kateremu izmed družinskih članov/ic oziroma sorodnikov/ic nudite takšno pomoč 
 povprečno vsaj štiri ure na teden?  
 

 1 - da 42,9 

 2 - ne 54,6 

 -9 - b.o. 2,6 

 
 
OGLEDALO JAVNEGA MNENJA 
 
S5   Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od 

naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem 
zaupate.  

 
a) Državnemu zboru 

sploh ne 
zaupam 

       povsem 
zaupam 

  

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

23,1 9,2 11,3 12,1 8,6 13,2 5,4 4,1 3,1 1,4 2,0 5,9 0,7 

Povprečje: 3,07 
 
b) predsedniku republike 

sploh ne 
zaupam 

       povsem 
zaupam 

  

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

19,9 8,1 8,8 8,6 6,8 12,1 6,8 6,7 6,6 5,5 6,3 3,5 0,3 

Povprečje: 4,08 
 
c) Vladi Republike Slovenije 

sploh ne 
zaupam 

       povsem 
zaupam 

  

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

36,2 10,0 9,1 7,7 4,7 7,2 4,7 4,0 4,1 3,9 4,9 2,9 0,5 

Povprečje: 2,90 
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d) političnim strankam 

sploh ne 
zaupam 

       povsem 
zaupam 

  

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

33,8 11,5 13,5 11,4 7,1 9,5 4,5 2,7 1,1 0,3 0,3 3,9 0,5 

Povprečje: 2,18 
 
e) sodiščem 

sploh ne 
zaupam 

       povsem 
zaupam 

  

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

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

Povprečje: 4,36 
 
f) policiji 

sploh ne 
zaupam 

       povsem 
zaupam 

  

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

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

Povprečje: 5,22 
 
g) bankam 

sploh ne 
zaupam 

       povsem 
zaupam 

  

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

8,0 4,3 5,4 10,5 11,0 17,3 10,0 11,4 10,0 4,6 4,5 2,7 0,2 

Povprečje: 4,98 
 
h) Evropski uniji (EU) 

sploh ne 
zaupam 

       povsem 
zaupam 

  

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

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

Povprečje: 4,73 
 
S6  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 -8 -9 

8,3 5,0 7,0 12,4 13,6 18,0 13,8 10,1 6,1 2,1 0,9 2,6 0,2 

Povprečje: 4,43 
 
S7 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 -8 -9 

8,2 3,8 7,4 10,0 10,8 17,5 11,3 11,5 9,4 2,7 2,3 4,5 0,4 

Povprečje: 4,75 
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S8  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 

5,0 3,3 5,7 11,0 11,7 16,3 13,1 14,7 10,3 3,4 2,0 2,9 0,6 

Povprečje: 5,08 
  
S9 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 

18,1 6,8 10,5 12,6 9,6 12,0 7,3 6,7 5,5 1,8 2,1 6,2 0,7 

Povprečje: 3,61 
 

 S10  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 -8 -9 

1,0 0,6 0,8 1,3 2,1 3,5 5,4 9,0 16,7 14,0 40,5 5,1 0,0 

Povprečje: 8,34 
 

S11 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 34,0 

 2 -  demokracija vedno najboljša  39,4 

 -8 -  ne vem 26,3 

 9 -  b.o. 0,3 

 
 
S12 NAKLJUČNI RAČUNALNIŠKI IZBOR OSEBE  (PRESKOK)  
 

 1 - SKUPINA 1 49,4 

 2 - SKUPINA 2 50,6 

 
 

SKUPINA 1, n= 505 

 
S13a 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 35,1 

 2 - bi ocenili, da je enakost pomembnejša, to je, da nihče ni zapostavljen 
in da razlike med socialnimi razredi niso prevelike.  45,4 

 3 - ne soglašam ne z eno, ne z drugo trditvijo 12,4 

 -8 -  ne vem 7,0 

 -9 - b.o. 0,0 
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S13b 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     20,9 

 2 - bi ocenili, da je varnost pomembnejša, to je, da moje življenje ni 
ogroženo in se počutim varnega  61,5 

 3 - ne soglašam ne z eno, ne z drugo trditvijo 11,5 

 -8 -  ne vem 5,9 

 -9 - b.o. 0,2 

 
S13c 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 30,3 

 2 - bi ocenili, da je varnost pomembnejša, to je, da moje življenje ni 
ogroženo in se počutim varnega 51,3 

 3 - ne soglašam ne z eno, ne z drugo trditvijo 10,8 

 -8 -  ne vem 7,3 

 -9 - b.o. 0,2 

 
 

SKUPINA 2, n= 517 

 
S13_d Kako pomembni so za vas osebno spodaj navedeni trije pojmi? Razvrstite jih po 
 pomenu tako, da tistemu, ki je za vas najpomembnejši, pripišete številko 1, drugemu 
 najpomembnejšemu pripišete številko 2, tretjemu, ki mu pripisujete najmanjši pomen, 
 pa pripišite številko 3. 
 

 1. mesto 2. mesto 3. mesto ne vem b.o. 

a) svoboda 49,2 37,9 10,9 0,0 2,1 

b) enakost 11,7 22,8 62,8 0,0 2,7 

c) varnost 41,9 35,5 20,3 0,0 2,3 

 
 

Odgovarjajo vsi! 

S14  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  4,1 

 2 -  sedanje razlike so primerne  11,2 

 3 -  razlike naj se zmanjšajo  72,0 

 4 -  vsi dohodki bi morali biti enaki  5,5 

 -8 -  ne vem 7,0 

 -9 - b.o. 0,3 
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S15  Sedaj pa za vsakega od naslednjih poklicev povejte, kolikšen ugled ima po vaši oceni 
  pri ljudeh. Ocenite z lestvico, pri čemer 1 pomeni zelo velik ugled, 5 pa zelo majhen. 
 

 
 

zelo 
velik velik srednji majhen 

zelo 
majhen 

ne 
vem 

 
b.o. povp. 

  1 2 3 4 5 -8 -9  

a) nekvalificirani 
delavec 3,5 6,1 16,6 29,4 41,1 2,4 0,8 4,02 

b) učitelj 5,8 25,6 51,0 13,6 2,3 1,4 0,3 2,81 

c) kmet 6,4 13,7 32,5 29,2 16,4 1,4 0,4 3,36 

d) obrtnik 7,5 27,1 47,1 13,5 2,7 1,7 0,3 2,76 

e) inženir 14,8 49,2 28,0 3,9 0,7 2,6 0,6 2,24 

 
f) 

direktor večjega 
podjetja 35,8 41,1 15,2 4,3 1,4 2,1 0,2 1,92 

g) pisarniški 
uslužbenec 2,8 12,7 51,7 25,4 5,1 1,8 0,5 3,18 

h) zdravnik 40,0 43,8 11,8 2,0 0,7 1,4 0,3 1,78 

i) duhovnik 7,4 22,7 35,4 17,9 10,9 5,2 0,4 3,02 

j) univerzitetni 
profesor 21,1 48,3 23,7 2,5 0,8 3,2 0,5 2,10 

k) policist 5,1 20,9 47,4 18,8 6,1 1,4 0,3 3,00 

l) poklicni politik 7,5 14,9 21,6 25,7 27,8 2,3 0,2 3,53 

m) medicinska sestra 13,2 29,0 39,3 14,3 2,8 1,2 0,2 2,64 

n) sodnik 20,0 41,0 23,5 8,7 4,1 2,4 0,3 2,34 

o) prodajalec 4,2 8,8 36,7 37,0 11,3 1,6 0,3 3,43 

p) novinar 4,0 18,3 48,8 19,2 7,3 2,0 0,4 3,08 

r) znanstvenik 34,9 39,4 16,4 5,1 1,2 2,7 0,2 1,95 

 
 
STALIŠČA O DELU DRŽAVNEGA TOŽILSTVA 
 
Sledi še nekaj vprašanj o različnih področjih dela državnega tožilstva. 
 
Q1  Začnimo s splošnimi vprašanji o vaših pogledih na kazenske sodbe v Sloveniji. Na 

splošno gledano, kakšne bi rekli, da so kazni, ki jih izrečejo sodišča: prestroge, 
ustrezne ali preblage?   

 

 1 - močno prestroge      1,4 

 2 - malo prestroge  5,4 

 3 - ustrezne 23,3 

 4 - malo preblage 29,6 

 5 - močno preblage  21,1 

 -8 - ne vem 19,2 

 -9 - b.o. 0,0 

 
Q2  Če pomislite na zadnjih deset let, ali bi rekli, da so kazni na splošno postale bolj 

stroge, ostale enake ali postale bolj blage?   
 

 1 - v zadnjem desetletju so kazni postale precej bolj stroge     5,5 

 2 - v zadnjem desetletju so kazni postale malo bolj stroge  16,4 

 3 - v zadnjem desetletju so kazni ostale enake      24,8 

 4 - v zadnjem desetletju so kazni postale malo bolj blage      18,5 

 5 - v zadnjem desetletju so kazni postale precej bolj blage      7,5 

 -8 - ne vem 26,8 

 -9 - b.o. 0,4 
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Q3  Zamislite si konkreten primer: če je storilec obsojen na 12 mesecev zaporne kazni, 
koliko mesecev bo dejansko preživel v zaporu?   

 

 1 - manj kot 6 mesecev      22,4 

 2 - 6 do 9 mesecev  45,4 

 3 - 10 do 12 mesecev 9,6 

 -8 - ne vem 22,7 

 
Q4     Zdaj pa nas zanimajo vaša stališča o delu državnega tožilstva. Ali je po vašem mnenju 

trenutna intenzivnost kazenskega pregona dovolj, da ljudi odvrača od nasilnih in 
premoženjskih kaznivih dejanj? 

 

   1 - da, preganja se dovolj kaznivih dejanj 5,8 

 2 - ne, ne preganja se dovolj kaznivih dejanj  76,6 

 -8 - ne vem 17,4 

 -9 - b.o. 0,2 

 
Q5     Ste že imeli kakšne izkušnje (kot žrtev, priča, obtoženec ali podobno) z državnim 

tožilstvom? 
 
  1 - da 14,3 

 2 - ne          82,1 

 -8 - ne vem 2,5 

 -9 - b.o. 1,0 

 

Odgovarjajo le tisti z izkušnjami z državnim tožilstvom (Q5=1 ); n= 147 

Q5a     Natančneje, kako ste prišli v stik z državnim tožilstvom? Če ste prišli v stik z državnim 
tožilstvom na več načinov, označite kategorijo, ki je bila najbolj pogosta. 

 

   1 - kot žrtev 26,7 

 2 - kot priča 47,4 

 3 - kot obdolženi/obtoženi 12,0 

 4 - kot strokovni udeleženec postopka (izvedenec, zagovornik ipd.) 3,6 

 5 - drugo 7,5 

 -8 - ne vem 2,7 

 -9 - b.o. 0,0 

 

Odgovarjajo vsi! 

  
Spodaj so navedeni nekateri vidiki dela državnih tožilcev. Prosimo vas, da s pomočjo lestvic 

ocenite vsakega od navedenih vidikov njihovega dela. 
 
Q6a     Kako profesionalni so po vašem mnenju državni tožilci na lestvici, kjer 1 pomeni, da 

so zelo neprofesionalni in 10, da so zelo profesionalni. 

zelo 
neprofesionalni 

      zelo 
profesionalni 

ne 
vem 

 
b.o. 

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

3,3 3,3 6,2 5,3 14,2 11,8 12,1 10,8 4,5 2,4 25,9 0,2 

Povprečje: 5,78 
 
Q6b Kako učinkoviti, v smislu hitrosti postopkov, so državni tožilci? 

zelo 
neučinkoviti 

      zelo  
učinkoviti 

ne 
vem 

 
b.o. 

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

11,6 10,3 12,3 11,0 13,8 8,8 7,0 2,3 0,6 0,8 21,2 0,3 

Povprečje: 4,02 
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Q6c Kako uspešni, v smislu njihove zmožnosti, da zadeve ustrezno predložijo sodišču, so 

državni tožilci? 

zelo 
neuspešni 

      zelo  
uspešni 

ne 
vem 

 
b.o. 

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

7,0 5,1 11,7 10,1 14,9 9,3 8,2 4,4 0,9 0,8 27,0 0,6 

Povprečje: 4,58 
 
Q6d Kako neodvisni so državni tožilci? 

sploh niso 
neodvisni 

      popolnoma 
neodvisni 

ne 
vem 

 
b.o. 

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

7,3 6,2 9,8 7,5 13,4 8,8 6,1 4,6 3,0 2,2 30,4 0,7 

Povprečje: 4,75 
 
Q6e Kako transparentno je delo državnih tožilcev? 

sploh ni 
transparentno 

      popolnoma 
transparentno 

ne 
vem 

 
b.o. 

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

7,9 5,7 8,8 6,7 15,2 9,4 5,9 4,0 1,4 1,2 32,9 0,7 

Povprečje: 4,58 
 
Q6f Koliko zaupanja vredni so državni tožilci? 

sploh niso 
zaupanja 
vredni 

      popolnoma 
zaupanja 

vredni 

ne 
vem 

 
b.o. 

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

6,9 5,7 10,4 9,7 12,8 10,6 8,4 5,0 2,7 1,6 25,4 0,6 

Povprečje: 4,81 
 
Q7  Kako na splošno zaupate v delo državnega tožilstva? 

sploh ne 
zaupam 

      popolnoma 
zaupam 

ne 
vem 

 
b.o. 

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

8,9 5,1 10,1 9,5 15,3 11,4 9,1 5,7 3,2 2,1 19,3 0,4 

Povprečje: 4,86 
 
Q8     Ali menite, da ste dovolj obveščeni o kazenskih zadevah, ki jih državno tožilstvo 

sproži pred sodiščem? 
 

   1 - da 10,7 

 2 - ne 52,0 

 -8 - ne vem 36,9 

 -9 - b.o. 0,4 

 
Q9     Kako dostopni se vam zdijo podatki državnega tožilstva o kazenskih ovadbah, 

vloženih na sodišče? 
 

   1 - zelo težko dostopni 8,3 

 2 - težko dostopni 35,6 

 3 - lahko dostopni 4,0 

 4 - zelo lahko dostopni 0,3 

 -8 - ne vem 51,5 

 -9 - b.o. 0,3 
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Q10 Bi želeli prejeti dodatne informacije o pregledu dela državnega tožilstva? 
 

   1 - da 28,9 

 2 - ne 47,1 

 -8 - ne vem 22,7 

 -9 - b.o. 1,3 

 

Odgovarjajo le tisti, ki bi želeli prejeti dodatne informacije (Q10=1); n= 295 

Q10a   Kako bi želeli prejeti te informacije? (en odgovor) 
 

   1 - prek televizijskih kanalov 43,3 

 2 - prek tiskanih medijev 15,7 

 3 - prek družbenih omrežij 29,3 

 4 - drugo 10,5 

 -8 - ne vem 1,2 

 -9 - b.o. 0,0 

 
 

Odgovarjajo vsi! 

 
ŠPORT 
 
M1 Kako pogosto se ukvarjate s športom - športno rekreacijo v prostem času? 
  (Sem ne štejemo obvezne športne vzgoje v šolah in na univerzi!)  
 

   1 - ne ukvarjam se s športom, rekreacijo 11,1 

 2 - 1-krat do nekajkrat letno   5,9 

 3 - 1-do 3-krat na mesec    12,2 

 4 - 1-krat tedensko    18,3 

 5 - 2- do 3-krat tedensko    27,0 

 6 - 4- do 6-krat tedensko    14,8 

 7 - vsak dan 8,7 

 -8 - ne vem 1,6 

 -9 - b.o. 0,4 

 
M2  Koliko ur športne aktivnosti je to povprečno na teden? Vpišite na pol ure natančno 
 (npr. 0,5 je pol ure)      
 

minimum maximum povprečje 

0 ur – se ne 
ukvarja s 
športom b.o. 

0,1 ure 60 ur 4,21 ure 8,2 % 3,6 % 

 
M3 Kako pogosto ste se športom/rekreacijo ukvarjali pred epidemijo (npr. v letu 2019)? 
 

   1 - s športom, rekreacijo se nisem ukvarjal 10,9 

 2 - 1-krat do nekajkrat letno 5,3 

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

 4 - 1-krat tedensko  14,5 

 5 - 2- do 3-krat tedensko  30,5 

 6 - 4- do 6-krat tedensko  16,7 

 7 - vsak dan 8,7 

 -8 - ne vem 2,0 

 -9 - b.o. 1,1 
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M4  Ali se morda ukvarjate s kakim športom, bodisi - tekmovalno ali za rekreacijo, bodisi 
 organizirano ali neorganizirano, bodisi redno ali občasno? 

 

  da ne b.o. 

a) organizirano tekmovalno 
(imam status registriranega športnika_ce) 2,3 95,0 2,7 

b) organizirana  rekreacija 
(redna, vsaj enkrat tedensko, sistematična)      18,7 78,4 3,0 

c) organizirana  rekreacija 
(neredna, na občasnih akcijah, prireditvah)        15,0 81,5 3,5 

d) neorganizirana  rekreacija  
(redna, vsaj enkrat tedensko sistematična) 44,4 52,6 3,0 

e) neorganizirana  rekreacija 
(neredna, občasna, v prostih dneh in na dopustu) 56,9 39,4 3,6 

 
M5 Povprečno, koliko ur na teden ste telesno aktivni? Vpišite na pol ure natančno 
 (npr. 0,5 je pol ure)      
 

minimum maximum povprečje 0 ur – ni 
telesno aktiven 

b.o. 

0,1 ure 110 ur 9,97 ur 4,0 % 2,6 % 

 
Pred vami je spisek športnih aktivnosti. S katerimi od njih ste se ukvarjali v zadnjih 12 
mesecih? 
 
M6  Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?  
 

 
 

dva- ali 
večkrat 

tedensko 
enkrat 

tedensko 

vsaj 
enkrat 

mesečno občasno nikoli 
 

b.o. 

  1 2 3 4 5 -9 

a) SKUPINSKA VADBA 
(aerobika, pilates, joga, 
funkcionalna vadba ipd.) 8,1 7,9 2,1 9,5 71,5 0,8 

b) IGRE Z LOPARJI 
(tenis, namizni tenis, 
badminton, squash, golf) 1,7 2,6 3,8 19,7 71,3 0,8 

c) HOJA  
(vsaj 30 minut neprekinjeno) 61,1 14,9 6,3 11,0 5,4 1,3 

d) TEK 8,4 8,1 3,1 20,4 59,3 0,7 

e) PLAVANJE 3,0 1,5 2,8 35,1 56,6 1,0 

f) KOLESARJENJE 11,9 7,3 7,6 29,3 42,9 1,1 

g) FITNES 7,5 3,0 2,1 8,3 78,2 1,0 

h) TRIM STEZA/FITNES NA 
PROSTEM 3,4 2,3 2,6 12,5 78,3 0,9 

i) SMUČANJE/DESKANJE 
NA SNEGU 1,1 1,1 2,8 13,0 81,1 1,0 

j) TEK NA SMUČEH 0,5 0,7 0,6 3,4 93,7 1,0 

k) POHODNIŠTVO 
/GORNIŠTVO 6,2 6,9 15,1 35,2 35,5 1,1 

l) PLES 1,8 1,2 1,6 16,7 77,2 1,5 

m) KOLEKTIVNI ŠPORTI 
(nogomet/mali nogomet, 
košarka, odbojka, rokomet) 2,1 3,7 3,0 11,6 78,7 0,9 

n) BORILNI ŠPORTI 
(rokoborba, karate, judo, 
boks) 0,8 0,3 0,7 1,9 95,5 0,8 
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Odgovarjajo tisti, ki pri posameznem športu NISO izbrali odgovora nikoli (M6a-n=1,2,3,4) 

 
M7 Ali ste to počeli organizirano, v klubu, društvu ali neorganizirano, sami, v  družini...?  
 

  
 

strokovno 
vodeno 

neorganizi-
rano oboje 

 
b.o. 

  n 1 2 3 -9 

a) SKUPINSKA VADBA 
(aerobika, pilates, joga, 
funkcionalna vadba ipd.) 283 29,9 52,9 15,0 2,2 

b) IGRE Z LOPARJI 
(tenis, namizni tenis, badminton, 
squash, golf) 285 3,6 89,9 6,0 0,5 

c) HOJA  
(vsaj 30 minut neprekinjeno) 953 0,9 94,7 1,5 2,9 

d) TEK 409 1,3 96,9 1,3 0,4 

e) PLAVANJE 433 2,9 92,5 1,8 2,7 

f) KOLESARJENJE 573 0,8 97,1 1,4 0,7 

g) FITNES 213 14,7 81,6 3,7 0,0 

h) TRIM STEZA/FITNES NA 
PROSTEM 212 4,3 92,8 2,1 0,7 

i) SMUČANJE/DESKANJE NA 
SNEGU 184 2,0 96,1 1,9 0,0 

j) TEK NA SMUČEH 53 11,1 88,9 0,0 0,0 

k) POHODNIŠTVO/GORNIŠTVO 648 1,4 94,7 3,2 0,7 

l) PLES 218 9,0 87,0 3,5 0,4 

m) KOLEKTIVNI ŠPORTI 
(nogomet/mali nogomet, 
košarka, odbojka, rokomet) 208 11,1 85,8 3,1 0,0 

n) BORILNI ŠPORTI 
(rokoborba, karate, judo, boks) 37 47,9 46,6 2,4 3,1 

 
M8 Kako pomembno je bilo za vas gibanje v času epidemije? 
 

   1 -  zelo pomembno 70,3 

 2 -  manj pomembno 23,1 

 3 -  nepomembno 5,4 

 -9 - b.o. 1,2 

 
M9 Kako so se vaše gibalne navade spremenile med epidemijo? 
 

   1 -  gibam se več kot pred epidemijo 14,4 

 2 -  gibam se enako kot pred epidemijo 54,1 

 3 -  gibanj se manj kot pred epidemijo 25,3 

 4 -  med epidemijo sem prenehal biti gibalno aktiven 2,5 

 5 -  nikoli nisem bil gibalno aktiven 2,9 

 -9 - b.o. 0,8 
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RAZISKAVA O GLASBENIH OBČINSTVIH IN POSLUŠANJU SLOVENSKE NARODNOZABAVNE 
GLASBE 
 
Še nekaj vprašanj iz raziskave o glasbenih občinstvih. Zanima nas, katero glasbo poslušate in 
v kolikšni meri ter na kakšen način poslušate tudi slovensko narodnozabavno glasbo. 
 
G1  Katere od naštetih glasbenih zvrsti poslušate? (odstotek izbranih odgovorov) 
 

 1 -  pop 56,8 

 2 -  rock 51,2 

 3 -  slovenska narodnozabavna glasba 47,6 

 4 -  hrvaški pop 39,6 

 5 - turbo folk 10,9 

 6 -  r'n'b, hip hop in/ali trap 12,8 

 7 -  elektronika  
(EDM, house, techno, downtempo, dubstep, trance ipd.) 13,4 

 8 -  klasična (resna) glasba 28,1 

 9 -  slovenska popevka 34,5 

 10 -  jazz 15,2 

 11 -   metal 8,3 

 12 -   alternativna glasba 12,6 

 13 -   glasbe sveta (latino, afriška glasba, reggae ipd.) 25,9 

 14 -   drugo 8,5 

 -9 - b.o. 0,5 

 
G2  Bi zase rekli, da ste aktiven poslušalec oz. poslušalka glasbe? Pod aktivno poslušanje 
 štejemo kupovanje glasbe, sledenje priljubljenim izvajalcem na družbenih omrežjih, 
 obiskovanje koncertov in festivalov ter podobno. 
 

   1 -  da 43,2 

 2 -  ne 55,7 

 -9 - b.o. 1,1 

 
G3  Katerih medijev se poslužujete pri poslušanju in spremljanju glasbe?  
 (odstotek izbranih odgovorov) 
 

   1 -  poslušanje plošč ali CD-jev 24,8 

 2 -  radia 77,1 

 3 -  televizije 52,9 

 4 -  pretočnih (streaming) platform 13,2 

 5 -  youtube platforme 58,9 

 6 -  koncertov 23,3 

 -9 - b.o. 0,5 

 

Na vprašanja G4 do G9 odgovarjajo samo tisti, ki poslušajo slovensko narodnozabavno glasbo 
(G1 =3); n= 486 

 
G4 Kako pogosto poslušate slovensko narodnozabavno glasbo? 
 

   1 -  pogosto 43,0 

 2 -  občasno 47,0 

 3 -  ob posebnih priložnostih 9,2 

 -9 - b.o. 0,7 
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G5  V kakšnih situacijah poslušate slovensko narodnozabavno glasbo?   
 (odstotek izbranih odgovorov) 
 

   1 -  ob delu in gospodinjskih opravilih 67,4 

 2 -  na zabavah in veselicah 53,6 

 3 -  na političnih shodih 1,2 

 4 -  med rekreacijo ali za sprostitev 14,5 

 5 -  ob nedeljskem kosilu 34,9 

 6 -  na koncertih in festivalih 11,7 

 7 -  drugo 9,5 

 -9 - b.o. 0,8 

 

Na vprašanje G6 odgovarjajo samo tisti, ki poslušajo slovensko narodnozabavno glasbo prek radia in 
televizije (G3=2 ali G3=3); n= 460 

 
G6  Prek katerih radijskih in televizijskih kanalov spremljate slovensko narodnozabavno 
 glasbo? (odstotek izbranih odgovorov) 
 

   1 -  Radio Slovenija (Prvi program) 28,1 

 2 -  Televizija Slovenija (TVSLO1, TVSLO2, ...) 50,0 

 3 -  druge vseslovenske radijske postaje  
(Veseljak, Ognjišče, ...) 49,9 

 4 -  druge vseslovenske TV postaje (TV Golica, TV Petelin, ...) 40,4 

 5 -  lokalne radijske postaje (Gorenc, Rogla, Sraka, ...) 34,0 

 6 -  lokalne televizijske postaje  
(TV Celje, TV Velenje, TV Ideja, RTS Maribor, Čarli TV, ...) 12,0 

 -9 - b. o. 0,8 

 

Odgovarjajo samo tisti, ki poslušajo slovensko narodnozabavno glasbo (G1 =3); n= 486 

 
G7  Naštejte največ tri izvajalce slovenske narodnozabavne glasbe, ki jih poslušate 
 najpogosteje.  
 (seštevek treh navedb – navedba najpogostejših) 
 

 Modrijani 57,7 

 Ansambel bratov Avsenik 52,5 

 Ansambel Lojzeta Slaka 39,5 

 Skupina Gadi 11,4 

 Čuki 10,8 

 Ansambel Franca Miheliča 9,7 

 Ansambel Spev 5,3 

 Alfi Nipič 4,1 

 Poskočni muzikanti 3,9 

 Ansambel Toneta Rusa 3,7 

 Ansambel Štirje kovači 3,7 

 Ansambel Slapovi 3,4 

 Dejan Vunjak 3,3 

 Ansambel Nemir 3,0 

-9 - b.o. 6,5 
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G8  Ali tudi sami izvajate narodnozabavno glasbo (pojete, igrate inštrument, nastopate)?  
 

   1 -  da 10,4 

 2 -  ne 88,8 

 -9 - b.o. 0,8 

 
G9  Ali bi po vašem mnenju slovenska narodnozabavna glasba morala biti vključena v 
 turistično promocijo Slovenije?  
 

   1 - da 81,9 

 2 - ne 2,8 

 -8 - ne vem 14,5 

 -9 - b.o. 0,8 

 

 

DEMOGRAFIJA 
 
 
D1 Spol 
 

1 - moški 51,1 

2 - ženski 48,9 

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

Starost: 
1 - do 30 let 16,8 
2 - 31 do 45 let 26,2 
3 - 46 do 60 let 25,9 
4 - 61 let in več 31,1 

 
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: 13,36 let 
-8 - ne vem 0,0 
-9 - b.o. 1,1 
00 - brez formalne izobrazbe 1,4 
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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) 0,2 

01 - nepopolna osnovnošolska izobrazba (nedokončana OŠ z več 

kot 3 razredi osemletke ali več kot 5 razredov devetletke) 1,0 

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

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

certifikat o NPK)            16,6 

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

leta, matura)  24,5 

05 - srednja splošna izobrazba (gimnazija, matura)  10,8 

06 - višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba (predhodna 

višja šola, 2 leti + diploma) 9,7 

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

bolonjska stopnja)  8,8 

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

diploma)  12,5 

09 - bolonjski magisterij  2,7 

10 - specializacija (približno 1 leto)  0,6 

11 - magisterij  2,4 

12 - doktorat  1,7 

13 - drugo  0,9 

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

 
 
 
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    54,9 

2 - trenutno nimam zaposlitve, sem jo pa imel v preteklosti  35,5 

3 - nikoli nisem imel plačane zaposlitve                   8,0 

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

 

Odgovarjajo tisti, ki sedaj delajo. (D5=1); n= 560 

 
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) 41,67 ur 

96 - 96 ur ali več 0,5 

-8 -  ne vem 0,0 

-9 -  (b.o.) 0,6 
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Na vprašanja od D6a do vključno D12e odgovarjajo tisti, ki imajo ali so imeli zaposlitev.  
(D5=1,2); n= 924 

 
D6a Ali se vam je zaradi posledic pandemije koronavirusa zgodilo kaj od naštetega? 
  Upoštevajte vse, kar se je zgodilo kadarkoli od začetka pandemije, četudi posledic ne  
 čutite več. (odstotek izbranih odgovorov) 
 
 1 -  postal sem presežni delavec / izgubil sem službo 3,2 

 2 -  dohodek iz moje zaposlitve se je zmanjšal 10,6 
 3 -  skrajšal se mi je delovni čas 5,8 

 4 -  bil sem na čakanju 13,2 
 5 - prisiljen sem bil oditi na neplačan dopust 1,3 

 6 - nič od tega 64,7 
 7 - že od začetka pandemije nimam zaposlitve 7,8 

 -9 - (b.o.) 5,8 
 
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. 
 
D7  Ali ste (bili) zaposleni (delate za koga drugega), samozaposleni, ali delate v svojem  
 družinskem podjetju?   
 

1 - zaposlen, delam za koga drugega  79,5 

2 - samozaposlen, ne zaposlujem drugih  6,6 

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

4 - samozaposlen, zaposlujem 10 ali več oseb 0,1 

5 - delam v lastnem družinskem podjetju  4,1 

-9 - (b.o.) 7,4 

 

 

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

 

1 - da  36,0 

2 - ne  61,2 

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

 

Odgovarjajo tisti, ki so (bili) nadrejeni komu pri delu. (D8=1); n= 332 

 
D9 Koliko podrejenih imate oz. ste imeli? 
  

 - 1 osebo 9,0 

 - 2 osebi 10,7 

 - 3 osebe        8,4 

 - 4 do 5 oseb 17,6 

 - 6 do 10 oseb 14,8 

 - 11  do 50 oseb 25,1 

 -  51 oseb in več 7,2 

9995 - 9995 ali več podrejenih 0,0 
- 9 - (b.o.) 7,2 
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Odgovarjajo tisti, ki trenutno imajo ali pa so imeli zaposlitev. (D5=1,2) … do vključno d12e; n= 924 

 

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

 

1 - za profitno organizacijo 62,2 

2 - za neprofitno organizacijo 31,2 

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

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

 

1 - v javnem sektorju 40,7 

2 - v zasebnem sektorju 54,8 

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

 
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. 

 

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 4,6 

02 - polkvalificiran, priučen delavec 5,6 

03 - kvalificiran delavec 17,8 

04 - visokokvalificiran delavec 6,0 

05 - uslužbenec z nižjo izobrazbo 1,1 

06 - uslužbenec s srednjo izobrazbo 21,3 

07 - uslužbenec z višjo ali visoko izobrazbo 28,1 

08 - obrtnik ali podjetnik, zaposluje druge 3,9 

09 - obrtnik ali podjetnik, ki ne zaposluje drugih 2,8 

10 - svobodni poklic 1,8 

11 - kmet, kmečka gospodinja, pomagajoči družinski član v kmetijstvu 0,9 

12 - drugo    3,4 

-9 - (b.o.) 2,7 

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

1 - vodilni položaj na ravni podjetja, ustanove 8,7 

2 - vodstveni položaj na ravni delovne enote (vodja službe, sektorja, 

oddelka ipd.) 14,3 

3 - neposredno vodenje in nadzor dela izvršilnih delavcev (mojster, 

delovodja ipd.) 11,6 

4 - izvršilni delavec (brez vodilnega, vodstvenega položaja) 59,5 

-9 - (b.o.) 5,9 
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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) 49,6 

2 - nezaposlen in iščem zaposlitev   3,5 

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

dijak 8,5 

4 - poklicno usposabljanje, vajenec 0,5 

5 - trajno delovno nezmožen (bolezen, invalidnost)  1,5 

6 - upokojenec 28,4 

7 - gospodinjec, hišna opravila, skrbim za otroke ali druge osebe   2,3 

9 - drugo  3,7 

-9 - b.o. 2,1 

 
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  68,5 

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

skupnem gospodinjstvu  5,8 

3 - ne, nisem poročen, nimam stalnega partnerja  24,3 

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

 
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= 759 

 
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 59,3 

2 - trenutno nima zaposlitve, jo je pa imel v preteklosti 35,6 

3 - nikoli ni imel plačane zaposlitve 2,4 

- 9 - (b.o.) 2,7 
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Odgovarjajo tisti, pri katerih je partner zaposlen. (D15 = 1); n= 450 

 
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  42,82 ur 

0 - 0 ur 0,4 

96 - 96 ur in več 0,6 

98 - ne vem 0,0 

99 - b.o. 1,2 

 

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= 720 

 
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  81,0 

2 - samozaposlen, ne zaposluje drugih  7,2 

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

4 - samozaposlen, zaposluje 10 ali več oseb 0,8 

5 - dela v lastnem družinskem podjetju  3,3 

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

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

1 - da                35,0 

2 - ne           63,0 

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

 
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. 
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Odgovarjajo tisti, ki imajo partnerja. (D14=1,2); n= 759 

 
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) 56,1 

2 - nezaposlen in išče zaposlitev   3,1 

3 - se izobražuje (na izobraževanje ga ni poslal delodajalec), študent, dijak 1,5 

4 - poklicno usposabljanje, vajenec 0,1 

5 - trajno delovno nezmožen (bolezen, invalidnost)  1,4 

6 - upokojenec 28,1 

7 - gospodinjec, hišna opravila, skrb za otroke ali druge osebe   2,8 

8 - drugo  4,7 

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

 
 

Odgovarjajo vsi! 

 

D21 Ali ste ali niste član sindikata?  

 

1 - da, sem član  13,5 

2 - sem bil član, a sedaj nisem več 31,2 

3 - ne, nikoli nisem bil član  53,7 

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

 
D22 Ali se imate za pripadnika kakšne religije (veroizpovedi)?  

(Če da) Kateri religiji pripadate?  
 

0 - ne pripadam nobeni religiji (veri) 33,9 

1 - katoliški      54,7 

2 - protestantski (evangeličanski)                          0,8 

3 - pravoslavni          4,3 

4 - drugi krščanski religiji 0,3 

5 - judovski         0,1 

6 - islamski      4,2 

7 - budistični      0,1 

8 - hinduistični         0,0 

9 - drugi azijski religiji                                 0,0 

10 - drugi religiji                           0,9 

-9 - (b.o.) 0,7 
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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 1,4 

2 - enkrat tedensko  7,8 

3 - 2- do 3-krat mesečno 2,8 

4 - vsaj enkrat mesečno 3,0 

5 - nekajkrat letno 23,4 

6 - enkrat na leto 9,8 

7 - še manj pogosto kot enkrat letno 13,2 

8 - nikoli   34,6 

-8 - ne vem 2,8 

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

 

D23a Ne glede na to ali obiskujete verske obrede ali ne, ali bi zase rekli, da ste...  

 

1 - verni       60,4 

2 - neverni 21,9 

3 - prepričan ateist 16,4 

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

 
D24 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 

9 - 9 1,6 

8 - 8 8,4 

7 - 7 16,0 

6 - 6 18,7 

5 - 5 27,3 

4 - 4 7,1 

3 - 4 4,6 

2 - 3 2,2 

1 - dno / nizko 1,5 

-8 - ne vem 10,8 

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

 
D25  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 64,2 

2 - ne 28,7 

-4 - nisem imel volilne pravice 6,7 

-9 - (b.o.) 0,4 
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Odgovarjajo tisti, ki so se udeležili volitev junija 2018. (D25=1); n= 656 

 
D26 Za katero stranko oz. kandidata katere stranke ste volili? 
 

1 - DESUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije 6,6 

2 - Levica 9,7 

3 - LMŠ - Lista Marjana Šarca 20,9 

4 - NSI - Nova Slovenija – Krščanski demokrati 6,2 

5 - SAB - Stranka Alenke Bratušek 3,0 

6 - SD - Socialni demokrati 13,0 

7 - SDS - Slovenska demokratska stranka    19,0 

8 - SLS - Slovenska ljudska stranka          1,9 

9 - SMC - Stranka modernega centra 2,9 

10 - SNS - Slovenska nacionalna stranka       2,7 

11 - druga stranka 8,1 

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

 

Odgovarjajo vsi! 

 
D26a Denimo da bi bile to nedeljo volitve v Državni zbor. Za kandidata katere stranke bi  
 najverjetneje glasovali? 
 

1 - DESUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije 1,7 

2 - Levica 6,3 

3 - LMŠ - Lista Marjana Šarca 8,4 

4 - NSI - Nova Slovenija – Krščanski demokrati 3,8 

5 - SAB - Stranka Alenke Bratušek 1,6 

6 - SD - Socialni demokrati 8,3 

7 - SDS - Slovenska demokratska stranka    11,6 

8 - SLS - Slovenska ljudska stranka          1,5 

9 - SMC - Stranka modernega centra 0,5 

10 - SNS - Slovenska nacionalna stranka       0,8 

11 - druga stranka 2,0 

-7 - ne bi šel na volitve 15,2 

-8 - ne vem 37,2 

-9 - (b.o.) 1,0 
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Odgovarjajo tisti, ki pri D26a niso navedli stranke. (D26a= -7, -8, -9); n= 536 

 
D26b Pa vendarle, katera stranka vam je vsaj nekoliko bližja kot ostale? 
 

1 - DESUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije 1,2 

2 - Levica 3,7 

3 - LMŠ - Lista Marjana Šarca 4,0 

4 - NSI - Nova Slovenija – Krščanski demokrati 2,5 

5 - SAB - Stranka Alenke Bratušek 0,3 

6 - SD - Socialni demokrati 6,3 

7 - SDS - Slovenska demokratska stranka    4,5 

8 - SLS - Slovenska ljudska stranka          1,1 

9 - SMC - Stranka modernega centra 0,7 

10 - SNS - Slovenska nacionalna stranka       0,2 

11 - druga stranka 1,2 

12 - nobena 44,1 

-8 - ne vem 28,7 

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

 

Odgovarjajo vsi! 

 
D26c  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. 

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

6,5 3,8 6,4 7,7 5,6 22,6 3,8 4,3 5,2 1,3 5,3 26,3 1,2 

 
D27a Kateri od spodaj navedenih narodnosti (etničnih skupin) pripadate?  
D27b Morda še kakšni? 

  D27a D27b 

01 - Slovenec 86,9 2,3 

02 - Albanec 0,3 0,1 

03 - Avstrijec 0,0 0,3 

04 - Bošnjak  4,3 1,0 

05 - Črnogorec 0,0 0,1 

06 - Hrvat 1,6 2,2 

07 - Italijan 0,0 0,6 

08 - Madžar 0,3 0,1 

09 - Makedonec 0,7 0,1 

10 - Nemec 0,1 0,4 

11 - Rom 0,0 0,2 

12 - Srb 3,6 1,1 

13 - drugi narodnosti: 0,9 1,0 

14 - nobeni drugi narodnosti - 80,5 

-8 - ne vem 0,5 4,4 

-9 - (b.o.) 0,5 5,6 
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Navedite število oseb, s katerimi živite v skupnem gospodinjstvu – vključno z vami: 
D28 Skupaj vseh oseb v gospodinjstvu: 
 

1 - 1 oseba 10,8 

2 - 2 osebi 28,6 

3 - 3 osebe 23,3 

4 - 4 osebe 23,1 

5 - 5 oseb 8,8 

6 - 6 oseb in več 5,4 

 
D29 Odraslih od 18 let naprej: 
 

1 - 1 oseba 12,6 

2 - 2 osebi 46,7 

3 - 3 osebe 21,5 

4 - 4 osebe 14,3 

5 - 5 oseb 3,3 

6 - 6 oseb in več 1,5 

 
D30 Otrok in mladih od 6 do 17 let: (n=893) 
 

0 - 0 oseb 71,9 

1 - 1 oseba 15,2 

2 - 2 osebi 10,1 

3 - 3 osebe 1,7 

4 - 4 osebe 0,8 

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

 
D31 Otrok mlajših od 6 let: (n=893) 
 

0 - 0 oseb 84,6 

1 - 1 oseba 10,4 

2 - 2 osebi 4,5 

3 - 3 osebe 0,3 

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

 
D32 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 1159,34 € 

9996 - več kot 9996 EUR 0,3 

-8 - ne vem 0,1 

-9 - b.o. 18,2 

0 - brez dohodkov 8,6 
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D33  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 2332,97 € 

9996 - več kot 9996 EUR 0,7 

-8 - ne vem 0,1 

-9 - b.o. 31,1 

0 - brez dohodkov 1,7 

 
D34 Kakšen je vaš zakonski stan?  
 

1 - poročen 47,9 

2 - zunajzakonska skupnost 24,3 

3 - živim ločeno (sem poročen, a živim ločeno) 0,4 

4 - razvezan (ločen) 5,2 

5 - vdovec, vdova 4,8 

6 - samski, nikoli nisem bil poročen ali živel v zunajzakonski skupnosti 16,1 

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

 
D35 V kateri državi je bil rojen vaš oče? (sedanje ime države, v kateri je rojstni kraj očeta) 
 

1 - Slovenija 78,2 

2 - Hrvaška 4,6 

3 - Bosna in Hercegovina 8,2 

4 - Srbija 2,3 

5 - Črna Gora 0,4 

6 - Makedonija 1,0 

7 - Kosovo 0,1 

8 - Albanija 0,1 

9 - Avstrija 0,7 

10 - Italija 0,8 

11 - Nemčija 0,0 

12 - Madžarska 0,0 

13 - drugo 2,3 

-8 - ne vem 0,5 

-9 - (b.o.) 0,8 
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D36 V kateri državi je bila rojena vaša mati? (sedanje ime države, v kateri je njen rojstni kraj) 
 

1 - Slovenija 80,9 

2 - Hrvaška 3,6 

3 - Bosna in Hercegovina 7,9 

4 - Srbija 2,1 

5 - Črna Gora 0,1 

6 - Makedonija 0,6 

7 - Kosovo 0,2 

8 - Albanija 0,0 

9 - Avstrija 0,3 

10 - Italija 0,5 

11 - Nemčija 0,6 

12 - Madžarska 0,0 

13 - drugo 1,9 

-8 - ne vem 0,2 

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

 
D37 Kako bi opisali kraj, v katerem živite? Ali je to… 
 

1 - veliko mesto   18,1 

2 - obrobje velikega mesta 8,1 

3 - manjše mesto 26,1 

4 - podeželski kraj, vas   44,8 

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

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

 
W1 Zanima nas še, ali bi bili vi v prihodnje, če bi se za to pokazala možnost, pripravljeni 

sodelovati v podobni raziskavi prek spleta (interneta)? 
 

1 - da, bil bi pripravljen sodelovati      46,7 

2 - ne, ne bi bil pripravljen sodelovati  51,6 

-9 - (b.o.) 1,7 

 
 


