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Poročilo o izvedbi raziskave Slovensko javno mnenje SJM 2022/1 

 (SJM 2022/1) 

 
Osnovni podatki  

Zbiranje podatkov za raziskavo Slovensko javno mnenje je potekalo v času od 25. aprila do 2. 

avgusta 2022. Glavnino raziskave so sestavljali štirje vsebinski bloki: longitudinalni del standardnih 

SJM vprašanj, Mednarodna raziskava o družini in spolnih vlogah  (ISSP 2022), vprašanja o tematiki 

brezdomstva ter raziskava o uporabi novih tehnologij (interneta). Vsi moduli so bili vključeni v enotni 

SJM vprašalnik Slovensko javno mnenje 2022/1. Pristop in izvedba raziskave sta sledila utečeni 

metodologiji, ki jo sicer uporabljamo pri izvajanju nacionalnih javnomnenjskih raziskav in temeljijo na 

verjetnostnem vzorčenju. 

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

in množičnih komunikacij (CJMMK, FDV). Modul o uporabi novih tehnologij so oblikovali v Centru za 

družboslovno informatiko (FDV), modul o tematiki brezdomstva pa v Centru za proučevanje družbene 

blaginje (FDV).  

Zbiranje podatkov je potekalo s pomočjo računalniško podprtega osebnega anketiranja (z možnostjo 

samoizpolnjevanja prek spleta, pri izbranih primerih – zadržki zaradi covida in pri tistih, ki jih ni bilo 

mogoče dobiti z osebnim kontaktom). V fazi zbiranja podatkov je sodelovalo 40 izšolanih anketarjev. 

Izobraževanje anketarske mreže je potekalo 21. in 23. aprila 2022 v prostorih CJMMK. 23. aprila 2022 

smo vsem osebam z vzorčnega seznama poslali vabilo za sodelovanje v raziskavi. V sklepni fazi 

raziskave, od 12. julija naprej, pa smo vsem še nedosegljivim osebam ponovno poslali pisno vabilo 

za samoizpolnjevanje prek spleta. Anketni vmesnik je bil izdelan s pomočjo orodja EnKlik anketa – 

1KA, tako za namen osebnega anketiranja, kot za primer spletnega samoizpolnjevanja. S ciljem čim 

boljše odzivnosti med povabljenim smo vsem sodelujočim ponudili darilno kartico znane trgovske 

verige drogerij v vrednosti 5 €. Vsem, ki so v sklepni fazi v celoti sami izpolnili anketo prek spleta, smo 

poslali darilne kartice v vrednosti 10 €. 

Vzorčni načrt  

Vzorčni načrt je bil oblikovan za potrebe osebnega anketiranja. Populacijo predstavljajo vsi prebivalci 

Republike Slovenije stari 18 let ali več na datum začetka raziskave. 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. Pripravljen je bil dvostopenjski 

verjetnostni vzorec. Na prvi stopnji je bilo (naključno) izbranih 200 primarnih vzorčnih enot (PSU) z 

upoštevanjem predhodne stratifikacije na osnovi 12 statističnih regij in 5 tipov naselij (ki se na SURS 

uporabljajo za potrebe vzorčenja). V vsakem PSU je bilo nato naključno izbranih 10 posameznikov. 

Velikost izhodiščnega vzorca je tako vsebovala 2000 oseb. 
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Potek raziskave  

Terenski del raziskave se je pričel 25. aprila, tik za državnozborskimi volitvami. Izvajanje anket v 

prvem tednu je sovpadalo s prvomajskim počitniškim časom, zato je v začetku potekalo nekoliko 

počasneje kot običajno. Do načrtovanega zaključka terenskega anketiranja (po enajstih tednih) je bilo 

zbranih 940 anket. V zaključni fazi smo z dodatnim motivacijskim pismom za samoizpolnjevanje prek 

spleta nagovorili 243 oseb. Od teh se jih je 50 (21 %) odzvalo z (v celoti) izpolnjeno anketo.   

  

število izvedenih 
anket na teden kumulativa 

začetek terena 25.04.2022   
1. teden do 2.05.2022 35 35 

2. teden do 9.05.2022 98 133 

3. teden do 16.05.2022 128 261 

4. teden do 23.05.2022 130 391 

5. teden do 30.05.2022 122 513 

6. teden do 6.06.2022 99 612 

7. teden do 13.06.2022 88 700 

8. teden do 20.06.2022 81 781 

9. teden do 27.06.2022 57 838 

10. teden do 4.07.2022 47 885 

11. teden do 11.07.2022 55 940 

12. teden do 18.07.2022 23 963 

13. teden do 25.07.2022 22 985 

14. teden do 2.08.2022 16 1001 

 

Po štirinajstih tednih raziskave je bilo zbranih 1000 v celoti izpolnjenih anket, pri čemer je bila v končno 

bazo dodana še ena delno izpolnjena anketa. Končni rezultat je tako 1001 anketa, kar po izračunu 

stopnje odzivnosti znese 50,1 % izkoriščenosti vzorca. Glede na način odgovarjanja (mode) je bilo 

89,6 % anket pridobljenih s pomočjo osebnega anketiranja in 10,4 % z odgovori prek spleta.  

Upoštevaje izhodiščni vzorec (n=2000) pri 13,3 % vzorčnih enot anketiranje ni bilo možno, bodisi 

zaradi neznanja jezika, zdravstvenih težav, odsotnosti v času trajanje ankete, smrti, preselitve ali 

neustreznega naslova. Zavrnitev je bila zabeležena pri 27,4 % vzorca. Podrobnejše statistike so 

navedene v tabeli. 

Vzorčna realizacija SJM 2022/1  N % 

V celoti izvedena anketa  1001 50,1 

Delno izvedena anketa 6 0,3 

Zmenek – odločitev za web anketo 89 4,5 

Zavrnitev s strani anketiranca 405 20,3 

Zavrnitev s strani druge osebe 53 2,7 

Anketiranec odsoten v času trajanje ankete 43 2,2 

Neustrezen naslov (nenaseljeno, ustanova…) 22 1,1 

Anketiranec je umrl 5 0,3 

preseljen neznano kam 39 2,0 

preseljen v tujino 38 1,9 

preseljen v Sloveniji 37 1,9 

Neznanje jezika 20 1,0 
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Nezmožnost sodelovanja zaradi zdravstvenih težav 54 2,7 

Institucionaliziran anketiranec bolnica, dom za upok., zapor,.. 8 0,4 

Drugi razlogi 8 0,4 

Enote brez stika – nikogar doma 172 8,6 

 

 

 

Končni rezultat stopnje odzivnosti (response rate) pri raziskavi SJM 2022/1 po AAPOR standardizaciji 

je 54 %, stopnja sodelovanja (cooperation rate) je 61 % in stopnja zavrnitve je 30 %. V celotnem 

vzorcu je bilo 141 nedostopnih enot (ineligible; preseljeni, umrli, neustreznih naslovov ipd.), kar 

predstavlja 7 % celotnega vzorca. Primerjalno s predhodnimi raziskavami, ki so bile izvedene na način 

osebnega anketiranja (SJM19/2 ter SJM19/1 - čas pred pandemijo) opazimo blag upad stopnje 

odzivnosti ter nekolik višjo stopnjo zavrnitve. Ali gre za začasni post-pandemični učinek ali za 

dolgoročnejši trend, pa bodo pokazale nadaljnje raziskave. 

 

Zaključna statistika po AAPOR 
SJM22/1 

% 
SJM19/2

% 
SJM19/1 

% 

Stopnja odzivnosti (RR1 = Response rate) 54 % 55 % 59 % 

Stopnja sodelovanja (COOP = Cooperation rate) 61 % 63 % 65 % 

Stopnja zavrnitve (REF = Refusal rate) 30 % 28 % 28 % 

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

V celoti izpolnjena anketa (I = Complete interview (1.1)) 1000 1164 1077 

Delno izpolnjena anketa (P = Partial interview (1.2)) 1 0 0 

Zavrnitev ali prekinitev (R = Refusal and break-off (2.10)) 553 583 509 

Brez stika (NC = Non-contact (2.20)) 215 249 152 

Ostali (O = Other (2.30)) 82 102 82 

Nenaseljeno, neznan naslov (UH = Unknown if 

household/occupied HU (3.10)) 
/ / / 

Neznano, ostalo (UO = Unknown, other (3.20, 3.30, 3.40, 

3.90)) 
8 4 12 

Nedostopne enote, neustrezni (ineligible (recorded)) 141 208 168 

Velikost vzorca 2000 2310 2000 
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Oblikovanje končne podatkovne baze  

Po zaključku raziskave so bili podatki pregledani, ocenjena je bila kakovost zbiranja podatkov 

izvedbe, izvedena je bila anonimizacija podatkov, kjer je bilo to potrebno, in pripravljena je bila 

sumarna kvantitativna analiza s tabelarnim pregledom. Končna baza bo skladno s politiko odprtega 

dostopa shranjena v Arhivu družboslovnih podatkov (ADP na FDV). 

 

Pripravila:  

dr. Slavko Kurdija  

mag. Tina Vovk  
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Z1 Prosimo vas, da s pomočjo lestvice od 0 do 10  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 -8 -9 

 0,5 0,5 0,4 1,7 1,1 8,6 7,3 17,3 31,4 16,5 14,5 0,2 0,1 

 
Povprečna ocena: 7,65 
 
Z2  V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem? Izberite ustrezno
 vrednost na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da ste izredno nezadovoljni, 10 

pa, da ste izredno zadovoljni.  
 

 izredno  
nezadovoljen 

     izredno  
zadovoljen 

ne 
vem 

 
b.o.+ 

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

 0,4 0,3 0,4 1,3 2,0 7,4 7,0 18,7 29,3 20,1 12,8 0,0 0,4 
 

Povprečna ocena: 7,69 
 

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 -8 -9 

 0,5 0,4 0,8 2,7 3,3 10,2 9,6 20,6 26,1 14,0 11,6 0,2 0,1 
 

Povprečna ocena: 7,28 
 

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 -8 -9 

 0,7 0,5 2,0 3,3 4,2 38,3 13,3 14,9 12,2 4,2 2,3 4,1 0,1 

 
Povprečna ocena: 5,89 

 

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 -8 -9 

 6,2 4,5 9,5 12,5 10,5 21,2 10,9 12,0 7,8 3,5 1,2 0,2 0,1 

 
Povprečna ocena: 4,65 
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Z6  Ko gledajo na prihodnost, so nekateri ljudje bolj črnogledi, pravimo, da so 
pesimistični, drugi pa vidijo prihodnost bolj rožnato, so optimistični. Kako bi 

  opredelili sebe na lestvici od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da ste velik pesimist, 10 pa, da 
  ste velik optimist?  
 

 
pesimist 

     
optimist 

ne 
vem 

 
b.o.+ 

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

 0,8 0,1 2,3 3,6 4,7 16 9,4 15,3 23,5 13,0 10,9 0,5 0,0 

 
Povprečna ocena: 6,95 
 
 
 
STALIŠČA O DRUŽINI IN SPOLNIH VLOGAH (ISSP 2022) 
 
F01     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. Zaposlena mati ima lahko do svojih 
otrok prav tako topel in varen odnos 
kot mati, ki ne dela. 41,6 39,2 10,1 6,7 1,3 1,1 

 
 

0,1 

 
b. Predšolski otrok bo verjetno trpel, če 

je mati zaposlena. 4,2 20,6 19,1 32,9 22,0 0,9 
 

0,4 

 

c. Če gledamo v celoti, družinsko 
življenje trpi, kadar je ženska polno 
zaposlena. 6,6 25,4 19,4 26,9 20,7 0,8 

 
 

0,3 

 

d. Je že v redu, če je ženska 
zaposlena, toda tisto, kar si ženske 
zares želijo, so dom in otroci. 7,1 28,9 23,4 21,4 17,3 1,8 

 
 

0,2 

 

e. Za žensko je prav tako izpolnjujoče, 
če je gospodinja, kot če dela za 
plačilo. 6,6 24,5 27,4 24,6 13,7 3,2 

 
 

0,1 

 

f. Naloga moškega v zakonu je, da 
služi denar, naloga ženske pa, da 
skrbi za dom in družino. 4,4 9,4 15,1 34,1 36,0 0,8 

 
 

0,3 

 
Povprečne ocene: 

F01a F01b F01c F01d F01e F01f 

1,86 3,48 3,30 3,13 3,15 3,89 

 
F02a Ljudje imajo različna mnenja o tem, koliko odgovornosti za dom in družino naj bi 
 imele ženske in moški. Katera od navedenih trditev je vam najbližja? 
 

 1 - Ženske morajo prevzeti veliko več odgovornosti. 3,4 

 2 - Ženske morajo prevzeti nekaj več odgovornosti. 8,4 

 3 - Ženske in moški morajo prevzeti enako odgovornosti. 80,7 

 4 - Moški morajo prevzeti nekaj več odgovornosti. 5,1 

 5 - Moški morajo prevzeti veliko več odgovornosti. 1,3 

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

 -9 -  b.o.+ 0,0 

 
Povprečna ocena: 2,92 
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F02b Ljudje imajo različna mnenja o tem, kako primerne so matere in očetje za to, da 
 skrbijo za svoje otroke. Katera od navedenih trditev je vam najbližja? 
 

 1 - Matere so veliko bolj primerne. 6,4 

 2 - Matere so nekoliko bolj primerne. 23,0 

 3 - Matere in očetje so enako primerni. 68,8 

 4 - Očetje so nekoliko bolj primerni. 0,5 

 5 - Očetje so veliko bolj primerni. 0,0 

 -8 - ne vem, ne morem izbrati 1,0 

 -9 -  b.o.+ 0,3 

 
Povprečna ocena: 2,64 
 
F03     Kaj vi mislite, ali naj se ženska v navedenih primerih zaposli s polnim delovnim 
           časom, s skrajšanim delovnim časom, ali naj se sploh ne zaposli (ostane doma)? 
 

  

 

zaposlena s 
polnim 

delovnim 
časom 

zaposlena s 
skrajšanim 
delovnim 
časom 

ostane 
naj doma 

ne 
vem 

 
 
 

b.o.+ 

   1 2 3 -8 -9 

 a. Ko ima majhnega otroka, ki 
še ne hodi v šolo.    30,0 52,0 14,9 3,0 

 
0,1 

 b. Ko prične najmlajši otrok 
hoditi v šolo. 68,8 25,9 3,0 1,9 

 
0,4 

 
F04     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. To, da imaš otroke, preveč  omejuje 

svobodo staršev. 0,9 12,4 19,0 42,1 24,5 1,2 
 

0,0 

 
b. To, da imaš otroke, prispeva k   

povečanju ugleda v družbi. 5,5 21,9 22,6 28,8 17,8 3,3 
 

0,2 

 
c. Ljudje, ki hočejo imeti otroke, bi se 

morali poročiti. 5,3 13,4 12,3 33,7 34,4 0,8 
 

0,2 

 
d. Povsem v redu je, če par živi skupaj, 

ne da bi se nameraval poročiti. 35,3 40,6 10,0 8,6 4,8 0,5 
 

0,3 
 

Povprečne ocene: 

F04a F04b F04c F04d 

3,78 3,33 3,79 2,06 
 

F05     Otroci odraščajo v različnih družinah. 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. Samska mati lahko prav tako dobro 
vzgaja svojega otroka kot poročen 
par. 24,4 39,7 14,4 17,5 3,1 0,8 

 
 

0,2 
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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 

 

b. Samski oče lahko prav tako dobro 
vzgaja svojega otroka kot poročen 
par. 18,3 34,6 18,1 23,2 4,5 1,1 

 
 

0,3 

 

c. Dve ženski v partnerski zvezi  lahko 
prav tako dobro vzgajata otroka kot 
par moškega in ženske. 15,4 29,5 14,8 21,2 14,1 5,0 

 
 

0,1 

 

d. Dva moška v partnerski zvezi  lahko 
prav tako dobro vzgajata otroka kot 
par moškega in ženske. 13,8 23,1 15,0 24,1 19,2 4,8 

 
 

0,1 

 
Povprečne ocene: 

F05a F05b F05c F05d 

2,35 2,60 2,89 3,12 
 

F06 Če gledamo v celoti, kakšno je po vašem mnenju idealno število otrok v družini? 
 

 0 - 0 otrok 0,2 

 1 - 1 otrok 1,5 

 2 - 2 otroka 62,9 

 3 - 3 otroci 29,7 

 4 - 4 otroci 3,1 

 5+ - 5 otrok in več 1,5 

 -8 - ne vem 0,0 

 -9 - b.o.+ 1,1 

 
Povprečna ocena: 2,41 
 
F07 Pomislite na družino, v kateri oče in mati vzgajata petletnega otroka. Kateri izmed 
  staršev bi moral opravljati sledeče stvari?  
 

  

predvsem 
mati 

mati 
nekoliko 

več kot oče  

mati in 
oče 

enako 

oče 
nekoliko 
več kot 

mati 
predvsem 

oče 
ne 

vem 
 

b.o.+ 

  1 2 3 4 5 -8 -9 

a. finančna preskrba družine 0,0 0,7 72,2 22,6 3,9 0,5 0,1 

b. vsakodnevna skrb za otroka 2,3 17,4 79,6 0,5 0,1 0,0 0,1 

c. igranje z otrokom in 
sodelovanje pri otrokovih 
prostočasnih aktivnostih 0,1 4,3 93,4 1,8 0,2 0,0 

 
 

0,2 

d. učenje otroka o tem, kako se 
vesti 0,6 3,8 94,5 0,9 0,0 0,0 

 
0,2 

e. vzeti si čas za poslušanje in 
svetovanje otroku, če ima 
težave 0,8 6,4 92,2 0,4 0,0 0,1 

 
 

0,1 

f. poskušati biti vzor otroku 0,0 0,6 98,5 0,4 0,3 0,0 0,2 
 

Povprečne ocene: 

F07a F07b F07c F07d F07e F07f 

3,30 2,79 2,98 2,96 2,92 3,00 
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F08   Pomislite na par, kjer sta oba partnerja polno zaposlena in se jima je pravkar rodil  
 otrok. Eden od njiju je začasno prenehal delati, da bi skrbel za otroka. Ali menite, da 
  mu / ji mora biti zagotovljen plačan dopust, in če da, za koliko časa?  
 

  Povprečna ocena: 13,75 mesecev  

    
 (0) Ne, plačan dopust naj ne bi bil zagotovljen –––– PRESKOK NA F10a  4,3 

 -9 b.o.+ 0,8 

 
 

Na vprašanje F09 odgovarjajo tisti, ki podpirajo plačan (starševski) dopust (F08 =da). n=950 

F09 Ostanimo še pri tem paru. Denimo, da sta oba v podobnem delovnem položaju in 
  upravičena do plačanega (starševskega) dopusta, kako naj bo ta dopust porazdeljen 
  med materjo in očetom? 
 

 1 - Mati bi morala vzeti celoten plačan dopust, oče pa naj ne bi vzel nič 
plačanega dopusta. 17,5 

 2 - Mati bi morala vzeti večino plačanega dopusta, oče pa naj bi ga vzel le nekaj. 53,8 

 3 - Mati in oče bi morala vzeti vsak polovico plačanega dopusta. 25,1 

 4 - Oče bi moral vzeti večino plačanega dopusta, mati pa naj bi ga vzela le nekaj. 0,1 

 5 - Oče bi moral vzeti celoten plačan dopust, mati pa naj ne bi vzela nič 
plačanega dopusta. 

 
0,1 

 -8 - ne vem, ne morem izbrati 3,5 

 -9 -  b.o.+ 0,0 

 

ODGOVARJAJO VSI 

F10a Pomislite na družino s predšolskim otrokom. Kaj menite, kakšen bi bil najboljši način 
  usklajevanja družinskega življenja in službenih obveznosti? 
 

 1 - Mati ostane doma, oče pa je zaposlen s polnim delovnim časom. 11,7 

 2 - Mati je zaposlena s skrajšanim delovnim časom, oče pa je zaposlen s 
polnim delovnim časom. 44,5 

 3 - Oba, oče in mati sta zaposlena s polnim delovnim časom. 32,5 

 4 - Oba, oče in mati sta zaposlena s skrajšanim delovnim časom. 7,7 

 5 - Oče je zaposlen s skrajšanim delovnim časom, mati pa je zaposlena s 
polnim delovnim časom. 0,1 

 6 - Oče ostane doma, mati pa je zaposlena s polnim delovnim časom. 1,0 

 -8 - ne vem, ne morem izbrati 2,6 

 -9 - b.o.+ 0,0 

 
F10b  In katera od teh možnosti bi bila po vašem mnenju najmanj zaželena? 
 

 1 - Mati ostane doma, oče pa je zaposlen s polnim delovnim časom. 10,7 

 2 - Mati je zaposlena s skrajšanim delovnim časom, oče pa je zaposlen s 
polnim delovnim časom. 3,4 

 3 - Oba, oče in mati sta zaposlena s polnim delovnim časom. 16,8 

 4 - Oba, oče in mati sta zaposlena s skrajšanim delovnim časom. 8,5 

 5 - Oče je zaposlen s skrajšanim delovnim časom, mati pa je zaposlena s 
polnim delovnim časom. 3,8 

 6 - Oče ostane doma, mati pa je zaposlena s polnim delovnim časom. 43,3 

 -8 - ne vem, ne morem izbrati 13,5 

 -9 -  b.o.+ 0,1 
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F11 Ljudje različno gledajo na to, kako naj bi bilo poskrbljeno za vzgojo in varstvo 
  predšolskih otrok. Kdo naj bi po vašem mnenju predvsem poskrbel za varstvo otrok? 
 

 1 - družinski člani 39,5 

 2 - javne (državne) ustanove 53,9 

 3 - neprofitne organizacije (npr. dobrodelne organizacije,  
cerkev / verske organizacije) 0,1 

 4 - zasebni ponudniki otroškega varstva (npr. zasebni vrtci, varuške) 2,5 

 5 - delodajalci 1,8 

 -8 - ne vem, ne morem izbrati 2,1 

 -9 -  b.o.+ 0,1 

 
F12 Kdo naj bi po vašem mnenju predvsem kril stroške vzgoje in varstva predšolskih 
  otrok? 
 

 1 - družina 27,8 

 2 - država, javna sredstva 66,2 

 3 - delodajalci 1,5 

 -8 - ne vem, ne morem izbrati 4,3 

 -9 -  b.o.+ 0,2 

 
F13 Pomislite na tiste starejše ljudi, ki v svojem vsakdanjem življenju potrebujejo pomoč 
  pri nakupovanju hrane, čiščenju hiše (stanovanja), pranju perila ipd.  Kdo naj bi jim po 
  vašem mnenju predvsem nudil takšno pomoč? 
 

 1 - družinski člani 47,5 

 2 - javne (državne) ustanove 42,1 

 3 - neprofitne organizacije (npr. dobrodelne organizacije,  
cerkev / verske organizacije) 4,0 

 4 - zasebni ponudniki takšne pomoči  3,5 

 -8 - ne vem, ne morem izbrati 2,9 

 -9 -  b.o.+ 0,1 

 
F14 In kdo naj bi po vašem mnenju predvsem kril stroške pomoči ostarelim ljudem? 
 

 1 - ostareli sami ali njihova družina 24,3 

 2 - država, javna sredstva 71,0 

 -8 - ne vem, ne morem izbrati 4,7 

 -9 -   b.o.+ 0,0 

 
Sedaj pa pomislite na vaše razmere:  

 
F15a Koliko ur povprečno na teden vi osebno porabite za delo v gospodinjstvu? Pri tem ne  
 upoštevajte časa, ki ga posvečate skrbi za otroke in dejavnostim v prostem času. 
 
 Povprečno število ur: 16,94 

 b.o.+ 0,2 

 
F15b Koliko ur povprečno na teden vi osebno skrbite za druge člane družine (npr. otroci, 
 starejši ali invalidni člani družine)? 
 
 Povprečno število ur: 11,89 

 b.o.+ 0,7 
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F15f Ali živite skupaj z zakoncem / stalnim partnerjem – partnerko? 
 

 1 - da 66,5 

 2 - ne   –––– PRESKOK NA F20 33,4 

 -9 -  b.o.+ 0,1 

 

Na vprašanja F16a do F19 odgovarjajo tisti, ki živijo z zakoncem / stalnim partnerjem (F15f =da). 
n=666 

 
F16a Kaj pa vaš_a partner_ka? Koliko ur povprečno na teden porabi za delo v 
 gospodinjstvu? Pri tem ne upoštevajte časa, ki ga posveča skrbi za otroke in 
 dejavnostim v prostem času. 
 
 Povprečno število ur: 15,82 

 b.o.+ 0,6 

 
F16b In koliko ur povprečno na teden vaš_a partner_ka skrbi za druge člane družine (npr.  
 otroci, starejši ali invalidni člani družine)? 
 
 Povprečno število ur: 11,49 

 b.o.+ 1,4 

   
F17  Kako imata vidva z zakoncem / partnerjem - partnerko urejeno gospodarjenje z 
  denarjem, ki ga je zaslužil eden od vaju ali pa oba? Prosimo, izberite tisti odgovor, ki 
  najbolj ustreza. 
 

 1 - jaz sam_a gospodarim z vsem denarjem in dajem partnerju - partnerki 
njegov - njen delež 2,3 

 2 - moj_a partner_ka sam_a gospodari z vsem denarjem in mi daje moj delež 2,0 

 3 - združujeva ves denar in vsak vzame od tega, kolikor rabi 63,7 

 4 - združujeva del denarja, preostalo pa imava ločeno 17,6 

 5 - vsak od naju obdrži svoj denar ločeno   14,4 

 -9 -  b.o.+ 0,2 

 
F18 Kdo v vašem gospodinjstvu opravlja naslednja dela: 
 

  
vedno 

jaz 
običajno 

jaz 

oba 
približno 
enako 

običajno 
moj_a 

partner_ka 

vedno 
moj_a 

partner_ka 

to dela 
nekdo 
drug 

ne 
vem 

 
 

b.o.+ 

  1 2 3 4 5 6 -8 -9 

a. pere perilo            35,4 14,7 12,9 11,1 24,8 1,1 0,0 0,0 

b. načrtuje in organizira 
družabne in 
družinske aktivnosti 11,0 13,7 56,5 10,7 6,6 0,8 0,9 

 
 

0,0 

c. skrbi za bolne 
družinske člane        9,8 15,5 47,4 9,5 5,0 2,9 9,6 

 
0,5 

d. nakupuje hrano         12,3 16,4 48,6 14,7 6,9 1,1 0,0 0,0 

e. pospravlja in čisti po 
hiši ali stanovanju 16,7 23,1 32,4 17,7 8,9 1,2 0,0 

 
0,0 

f. pripravlja hrano, 
kuha               21,9 22,2 24,9 18,2 11,7 0,9 0,0 

 
0,2 
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F19 Katera od navedenih trditev najbolj ustreza delitvi gospodinjskega dela med vami in 
 vašim zakoncem, partnerjem? 
 

 1 - opravim veliko večji delež gospodinjskega dela, kot se mi zdi primerno 12,8 

 2 - opravim malo večji delež gospodinjskega dela, kot se mi zdi primerno 15,8 

 3 - opravim približno tolikšen delež gospodinjskega dela, kot se mi zdi primerno 50,0 

 4 - opravim nekaj manjši delež gospodinjskega dela, kot se mi zdi primerno 13,5 

 5 - opravim veliko manjši delež gospodinjskega dela, kot se mi zdi primerno   6,6 

 -8 - ne vem, ne morem izbrati 1,4 

 -9 - b.o.+ 0,0 

 
 

ODGOVARJAJO VSI 

 
F20 Kako pogosto se vam je v preteklih treh mesecih zgodilo kaj od navedenega? 
 

   
nekajkrat 
na teden 

nekajkrat 
na mesec 

enkrat 
ali 

dvakrat nikoli 

se ne 
nanša / ni 

zaposlen_a 

 
 

b.o.+ 

   1 2 3 4 0 -9 

 

a. Iz službe sem prišel_a domov 
preutrujen_a, da bi lahko 
opravil_a vsa potrebna 
gospodinjska dela. 13,2 19,3 14,0 12,0 41,3 

 
 
 

0,3 

 

b. Težko sem izpolnil_a svoje 
družinske obveznosti, ker 
sem preveč časa porabil_a 
za službo. 7,8 15,3 14,4 20,7 41,7 

 
 
 

0,2 

 

c. Zaradi dela v gospodinjstvu 
sem v službo prišel_a 
preutrujen_a, da bi lahko 
dobro opravljal_a svoje delo. 1,3 4,9 9,3 43,4 41,1 

 
 
 

0,1 

 

d. V službi sem se težko 
zbral_a zaradi družinskih 
obveznosti. 1,4 4,0 11,8 41,4 41,1 

 
 

0,4 

 
F21 Ljudje imajo lahko različne predstave o tem, koga štejejo za bližnje sorodnike. 

Predstavljajte si osebo, ki živi s partnerjem_ko in njunimi otroki. Kateri od ponujenih  
odgovorov po vašem mnenju najbolj opisuje to, kar naj bi bili njegovi/njeni bližnji 
sorodniki? 

 

 1 - samo otroci in partner ali partnerka 10,9 

 2 - otroci in partner_ka, pa tudi starši ter bratje in sestre 59,1 

 3 - vsi zgoraj navedeni, pa tudi bratranci/sestrične, tete/strici in nečaki/nečakinje 23,8 

 4 - vsi navedeni, pa tudi še drugi 4,3 

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

 -9 -  b.o.+ 0,0 
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Ljudje imajo različna mnenja o odgovornosti do sorodnikov.  
 
F22a Predstavljajte si par, ki živi z dvema otrokoma in ima doma dovolj prostora, da se k  

njim priseli še kdo. Brat ali sestra enega od partnerjev potrebuje nastanitev za nekaj 
  mesecev. Kaj menite, ali bi mu/ji morali ponuditi, da biva pri njih brezplačno? 

Prosimo, ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni »zagotovo da« in 7 pomeni 
»zagotovo ne«.  

 

 
zagotovo 

da      
zagotovo  

ne 
ne 

vem 
b.o.
+ 

 1 2 3 4 5 6 7 -8 -9 

 32,4 13,6 12,1 16,9 8,1 5,0 8,9 3,1 0,0 

 
Povprečna ocena: 3,05 
 
F22b Predstavljajte si drug par, ki živi z dvema otrokoma in ima doma dovolj prostora, da 
  se k njim priseli še kdo. Oče enega od njiju je nedavno ovdovel. Čeprav je dobrega 
  zdravja, se počuti osamljeno. Ali bi morala po vašem mnenju povabiti očeta, da se k 
  njim preseli za stalno?  

Prosimo, ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni »zagotovo da« in 7 pomeni 
»zagotovo ne«.  

 

 
zagotovo 

da      
zagotovo  

ne 
ne 

vem 
b.o.
+ 

 1 2 3 4 5 6 7 -8 -9 

 14,9 9,7 10,7 19,0 10,9 11,0 17,7 5,8 0,4 

 
Povprečna ocena: 4,12 
 
F23 Sedaj si predstavljajte starejši par. Eden izmed njunih vnukov/vnukinj potrebuje 
 začasno finančno pomoč zaradi nedavnega zaprtja podjetja, v katerem je bil_a 
 zaposlen_a. Ali menite, da so stari starši dolžni ali niso dolžni po svojih najboljših 
 močeh finančno pomagati vnuku_inji? 

Prosimo, ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni »zagotovo da« in 7 pomeni 
»zagotovo ne«.  

 

 
zagotovo 

da      
zagotovo  

ne 
ne 

vem 
b.o.
+ 

 1 2 3 4 5 6 7 -8 -9 

 10,6 7,9 13,2 21,2 11,8 13,7 19,6 1,7 0,4 

 
Povprečna ocena: 4,38 
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Ljudje imajo različna mnenja o tem, na koga se lahko zanesejo in kdo bi jim moral največ 
pomeniti. 
 
F24 Nekateri menijo, da se lahko bolj zanesemo na bližnje sorodnike, drugi pa menijo, da 
  se lahko bolj zanesemo na dobre prijatelje. Kateri pogled je bližje vašemu mnenju? 

Ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da se zagotovo lahko bolj zanesemo na 
bližnje sorodnike, 4 pomeni, da se lahko enako zanesemo na oboje, 7 pa pomeni, da se 
zagotovo lahko bolj zanesemo na dobre prijatelje. 

 

 1 - zagotovo se lahko bolj zanesemo na bližnje sorodnike 27,7 

 2 -   9,8 

 3 -   6,6 

 4 - enako se lahko zanesemo na oboje 35,2 

 5 -   3,2 

 6 -   4,4 

 7 - zagotovo se lahko bolj zanesemo na dobre prijatelje 8,6 

 0 -  ne moremo se zanesti na nikogar od obeh 3,5 

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

 -9 -  b.o.+ 0,0 

 
F25 Nekateri menijo, da bi morali biti bližnji sorodniki najpomembnejši ljudje v našem 
  življenju, drugi pa menijo, da bi najpomembnejši v našem življenju morali biti dobri 

prijatelji. Kateri pogled je bližje vašemu mnenju?  
Ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da bi bližnji sorodniki zagotovo morali biti 
najpomembnejši, 4 pomeni, da bi oboji morali biti enako pomembni, 7 pa pomeni, da bi dobri 
prijatelji zagotovo morali biti najpomembnejši. 

 

 1 - bližnji sorodniki bi zagotovo morali biti najpomembnejši 27,7 

 2 -   8,5 

 3 -   8,2 

 4 - oboji bi morali biti enako pomembni 44,8 

 5 -   2,3 

 6 -   2,7 

 7 - dobri prijatelji bi zagotovo morali biti najpomembnejši 4,0 

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

 -9 -  b.o.+ 0,0 

 
F26 Če pomislite na svoje življenje nasploh, kako srečni ali nesrečni ste – gledano v celoti? 
 

 1 - popolnoma srečen 9,4 

 2 - zelo srečen 30,1 

 3 - dokaj srečen 47,0 

 4 - niti srečen niti nesrečen 10,3 

 5 - dokaj nesrečen 1,7 

 6 - zelo nesrečen 0,9 

 7 - popolnoma nesrečen 0,2 

 -8 - ne vem, ne morem izbrati 0,3 

 -9 -  b.o.+ 0,2 

 
Povprečna ocena: 2,68 
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F27 Ljudje imajo lahko različna mnenja o tem, ali so moški ali ženske bolj primerni za 
  nekatere vodilne položaje. Pomislite na sledeče vodilne položaje in pri vsakem izberite 
  odgovor, ki najbolj ustreza vašemu mnenju. 
 

  
ženske so 
veliko bolj 
primerne 

ženske so 
nekoliko bolj 

primerne  

ženske in 
moški so  

enako 
primerni 

moški so 
nekoliko bolj 

primerni 

moški so 
veliko bolj 
primerni 

ne 
vem 

 
 
 

b.o.+ 

  1 2 3 4 5 -8 -9 

a. minister_ica v vladi 2,2 3,7 81,0 8,4 3,1 1,6 0,0 

b. rektor_ica univerze 2,2 4,0 84,0 5,7 2,2 1,9 0,0 

c. generalni_a direktor_ica 
večjega podjetja 1,7 2,2 81,4 10,0 3,6 1,1 

 
0,0 

 
Povprečne ocene: 

F027a F027b F027c 

3,07 3,02 3,12 
 

F28a Če pomislite na celoten dohodek vašega gospodinjstva (vsi dohodkovni viri vseh 
 članov gospodinjstva),  ali vaše gospodinjstvo težko ali brez težav pokrije vse nujne 
 stroške?  

 1 - zelo težko 4,1 

 2 - dokaj težko 11,8 

 3 - niti težko niti lahko 36,6 

 4 - dokaj lahko 32,9 

 5 - zelo lahko 13,9 

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

 -9 -  b.o.+ 0,2 

Povprečna ocena: 3,41 
 
F28b Če pomislite na čas pred 12 meseci, kaj menite, kako se je od takrat do danes 
  spremenilo finančno stanje vašega gospodinjstva? Ali bi rekli, da je finančno stanje 
  danes… 
 

 1 - veliko boljše 3,0 

 2 - nekoliko boljše 12,7 

 3 - približno enako 50,9 

 4 - nekoliko slabše 26,3 

 5 - veliko slabše 6,7 

 -8 - ne vem, ne morem izbrati 0,3 

 -9 -  b.o.+ 0,1 

Povprečna ocena: 3,21 
 
F29O Ali dnevno zagotavljate pomoč ali skrb družinskim članom, ki živijo v vašem ali 

kakšnem drugem gospodinjstvu?  
 

  
 

da ne 

ne vem / 
ne morem 

izbrati b.o.+ 

   1 2 -8 -9 

 a. predšolski otrok/otroci 17,4 81,4 1,0 0,2 

 b. šolajoči otrok/otroci v starosti do 18. leta  25,9 72,9 0,9 0,3 

 c. ostareli posameznik_i 21,1 77,6 1,2 0,1 

 d. posameznik_i z dolgotrajno boleznijo ali invalidnostjo 8,2 90,1 1,2 0,5 

 e. druge osebe 6,6 91,1 1,7 0,6 
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Naslednje vprašanje je o tem, kako ste bili vi vzgajani in o vašem odnosu s starši. 
S “starši” mislimo tako na biološke starše, krušne starše, posvojitelje ter na mačeho ali očima. 
 
Z “vzgajanjem” mislimo na  neposredno vključenost v vsakodnevno vzgojo otrok, kot na 
primer prenašanje moralnih vrednot na otroke, nudenje čustvene opore, vključenost v 
vsakodnevne dejavnosti (prosti čas, domače naloge).  
 
F30O Kdo je bil bolj vključen v vašo vzgojo, ko ste bili otrok – vaša mati, vaš oče,  
 ali oba enako? 
 

 1 - mati je bila veliko bolj vključena 35,7 

 2 - mati je bila nekoliko bolj vključena 22,9 

 3 - oče in mati sta bila enako vključena  31,4 

 4 - oče je bil nekoliko bolj vključen 2,2 

 5 - oče je bil veliko bolj vključen  1,9 

 6 - samo eden od staršev je bil prisoten v času moje vzgoje  3,1 

 7 - nobeden od staršev ni bil prisoten v času moje vzgoje  ––– PRESKOK NA F32  2,6 

 -9 - b.o.+ 0,1 

 0 -  se ne nanaša 0,2 

 
Odgovarjajo tisti, katerih starši so bili prisotni pri vzgoji; n=973 
F31O   Pomislite na čas, ko ste načrtovali, da bi se zaposlili. Kako naklonjeni so bili vaši starši 
  temu, da bi se zaposlili?  
 

  zelo 
naklonjen_a 

nekoliko 
naklonjen_a 

nekoliko ne-
naklonjen_a 

zelo ne-
naklonjen_a 

se ne 
nanaša 

ne 
vem 

b.o.
+ 

  1 2 3 4 0 -8 -9 

a. Moja mati je bila… 76,3 7,4 3,6 3,7 7,4 1,2 0,4 

b. Moj oče je bil… 68,4 8,0 3,8 4,2 12,7 2,6 0,2 

 
Povprečni oceni: 

F31Oa F31Ob 

1,28 1,33 

 
F32 Koliko otrok imate oz. ste jih imeli do sedaj? Upoštevajte biološke otroke, posvojence, 
 rejence ali pastorke. 
 

 0 - 0 otrok 24,5 

 1 - 1 otrok 18,0 

 2 - 2 otroka 43,9 

 3 - 3 otroke 10,6 

 4 - 4 otroke 2,5 

 5 - 5 otrok 0,4 

 -6 - 6 otrok 0,1 

 -8 - ne vem 0,0 

 -9 - b.o.+ 0,1 

  
         0 – brez otrok     –––– PRESKOK NA S01 
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Odgovarjajo tisti, ki imajo otroke; n=755 
Naslednje vprašanje sprašuje o vzgoji vaših_ega otrok_a in o vašem odnosu z njimi. 
Prosimo, da upoštevate biološke otroke, posvojence, rejence in pastorke. 
 
Z “vzgajanjem” mislimo na  neposredno vključenost v vsakodnevno vzgojo vaših_ega otrok_a, 
kot na primer prenašanje moralnih vrednot na otroke, nudenje čustvene opore, vključenost v 
vsakodnevne dejavnosti (prosti čas, domače naloge).  
 
F33O Pomislite na svoje otroke. Kdo je bil bolj vključen v njihovo vzgojo, vi ali vaš 
  zakonec/partner_ka? 
 

 1 - (bil_a) sem veliko bolj vključen_a 19,5 

 2 - (bil_a) sem nekoliko bolj vključen_a 16,4 

 3 - z zakoncem/partnerjem_ko sva (bila) enako vključena  44,1 

 4 - moj zakonec/partner_ka je (bil_a) nekoliko bolj vključen_a 10,9 

 5 - moj zakonec/partner_ka je (bil_a) veliko bolj vključen_a  7,2 

 6 - otroka_e sem vzgajal_a sam_a (enostarševska družina) 1,5 

 -8 - ne vem, ne morem izbrati 0,4 

 -9 - b.o.+ 0,1 

 

ODGOVARJAJO VSI 

 
OGLEDALO JAVNEGA MNENJA 
 
S1 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.
+ 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -8 -9 
a. družina     0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 1,3 0,9 2,8 7,4 10,1 76,2 0,1 0,2 
b. prijatelji  0,4 0,2 0,8 1,4 1,1 7,2 6,3 12,4 23,2 18,1 28,3 0,5 0,2 

c. 
prosti 
čas 0,2 0,0 0,3 0,6 1,9 7,0 6,3 11,9 24,9 14,3 32,3 0,3 0,1 

d. politika    21,1 9,4 11,0 10,3 9,0 16,6 7,5 5,9 5,2 1,2 1,6 1,2 0,1 
e. delo      0,6 0,0 0,3 0,5 1,0 7,6 7,2 12,7 27,3 16,0 25,7 1,0 0,2 
f. vera        22,5 6,3 5,7 7,1 5,4 16,3 6,5 7,0 7,0 5,2 10,2 0,7 0,2 

 
Povprečne ocene: 

S1a S1b S1c S1d S1e S1f 

9,49 8,07 8,19 3,40 8,04 4,38 

 
 

S2 Kako pomembni so za vas osebno našteti trije pojmi?  
Navedite jih po pomenu tako, da tistemu, ki je za vas najpomembnejši, 

 namenite številko 1, drugemu najpomembnejšemu namenite številko 2, 
 tretjemu, ki mu pripisujete najmanjši pomen, pa namenite številko 3. 

 

 S2a svoboda S2b enakost S2c varnost 

1. mesto 50,0 9,4 40,4 
2. mesto 34,9 25,8 39,3 
3. mesto 15,0 64,7 20,1 

-9 b.o.+ 0,1 0,1 0,3 
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S3 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 39,1 50,6 10,3 0,0 

 b. prekinitev nosečnosti (splav)  78,7 16,2 5,1 0,0 

 c. poroke istospolnih partnerjev 60,2 35,1 4,7 0,0 

 
d.  možnost, da istospolni partnerji 

posvojijo otroke 47,8 44,5 7,6 0,2 

 e. evtanazija 73,6 16,8 9,5 0,1 

 
S4  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  4,6 

 2 -  sedanje razlike so primerne  8,2 

 3 -  razlike naj se zmanjšajo  76,7 

 4 -  vsi dohodki bi morali biti enaki  6,4 

 -8 -  ne vem 4,0 

 -9 -  b.o.+ 0,1 

 
S5 Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez 
 predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen 
 ali zelo negativen odnos.   
 

  

zelo 
 negativen negativen 

niti negativen 
niti pozitiven pozitiven 

zelo    
pozitiven 

ne 
vem 

 
 

b.o
.+ 

  1 2 3 4 5 -8 -9 

a. socializem 3,6 15,6 37,5 27,5 6,3 9,5 0,1 

b. kapitalizem 8,2 32,8 38,2 12,1 0,9 7,6 0,3 

c. sindikalne 
pravice 
delavcev 1,8 6,7 16,9 50,6 20,1 3,7 

 
 

0,2 

d. majhne 
socialne razlike 1,1 6,4 19,6 47,3 22,7 2,8 

 
0,2 

e. 
zasebno 
šolstvo 12,0 27,3 30,3 24,0 4,0 2,3 

 
0,2 

f. javno šolstvo 0,7 1,8 9,2 51,9 35,9 0,4 0,1 

g. 
zasebno 
zdravstvo 14,4 26,3 27,1 25,7 5,0 1,5 

 
0,1 

h. 
javno 
zdravstvo 1,3 4,7 10,1 43,5 39,6 0,7 

 
0,2 

i. Evropa 2,5 5,4 26,4 44,6 15,9 4,9 0,4 

 
Povprečne ocene: 

S5a S5b S5c S5d S5e S5f S5g S5h S5i 

3,19 2,62 3,84 3,87 2,80 4,21 2,80 4,16 3,70 
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S6 Na tem seznamu so različne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od 
  njih ne bi želeli imeti za sosede.  
 

  
(en odgovor v vsaki vrsti) 

ne bi 
želel za 
soseda vseeno 

 
ne 

vem 

 
 

b.o.+ 

   1 2 -8 -9 

 a. ljudje druge rase 12,6 84,9 2,3 0,2 

 b. istospolno usmerjeni 20,3 77,0 2,6 0,1 

 c. ljudje druge veroizpovedi  10,0 87,5 2,3 0,2 

 d. priseljenci, tuji delavci 12,9 83,5 3,4 0,2 

 e. ljudje, ki govorijo drug jezik 8,3 89,5 2,0 0,2 

 f. muslimani 19,1 77,2 3,5 0,2 

 g. Judje 13,8 81,5 4,4 0,3 

 h. Romi 42,3 53,0 4,5 0,2 

 i. begunci 21,7 71,3 6,7 0,3 

 
S7 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 17,4 

 2 - nekaterim naj dovoli  53,4 

 3 - zelo redkim naj dovoli  20,0 

 4 - nikomur naj ne dovoli priselitve 4,1 

 -8 - ne vem 5,1 

 -9 -  b.o.+ 0,0 

 
Povprečna ocena: 2,11 

S8   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. Kako zaupate: 
 
a) Državnemu zboru 
 

 sploh ne  
zaupam 

     povsem 
 zaupam 

ne 
vem 

 
b.o.+ 

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

 10,6 6,2 9,5 11,8 8,1 21,6 9,9 9,2 6,2 2,1 1,3 3,5 0,1 

 
b) predsedniku republike 
 

 sploh ne  
zaupam 

     povsem 
 zaupam 

ne 
vem 

 
b.o.+ 

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

 9,9 4,6 6,7 9,1 6,0 18,7 8,8 11,6 11,9 4,1 6,1 2,6 0,0 

 
c) Vladi Republike Slovenije       
 

 sploh ne  
zaupam 

     povsem 
 zaupam 

ne 
vem 

 
b.o.+ 

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

 12,6 6,7 8,6 9,9 7,9 18,4 8,5 9,1 8,3 2,4 3,3 4,3 0,1 
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d) političnim strankam 
 

 sploh ne  
zaupam 

     povsem 
 zaupam 

ne 
vem 

 
b.o.+ 

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

 15,3 10,0 12,0 12,7 10,9 19,2 6,4 6,1 2,5 0,4 0,8 3,7 0,1 

 
e) sodiščem   

 sploh ne  
zaupam 

     povsem 
 zaupam 

ne 
vem 

 
b.o.+ 

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

 7,7 4,8 6,3 8,1 9,2 20,1 11,4 12,6 9,9 3,5 3,0 3,5 0,0 

 
f) policiji   
 

 sploh ne  
zaupam 

     povsem 
 zaupam 

ne 
vem 

 
b.o.+ 

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

 3,1 1,9 3,0 5,6 9,4 16,3 11,3 17,0 16,9 7,4 5,7 2,3 0,2 

 
g) Slovenski vojski  
 

 sploh ne  
zaupam 

     povsem 
 zaupam 

ne 
vem 

 
b.o.+ 

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

 3,1 1,3 2,6 4,8 5,8 18,4 8,1 16,2 17,4 8,8 9,4 4,2 0,0 

 
h) bankam   
 

 sploh ne  
zaupam 

     povsem 
 zaupam 

ne 
vem 

 
b.o.+ 

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

 4,9 3,4 6,3 6,2 8,0 20,0 12,0 13,8 14,0 5,2 4,6 1,7 0,0 

 
i) Evru  
 

 sploh ne  
zaupam 

     povsem 
 zaupam 

ne 
vem 

 
b.o.+ 

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

 3,4 2,0 2,2 5,2 4,9 17,6 8,1 17,3 17,9 8,6 9,5 3,4 0,0 

 
j) Evropski uniji   

 sploh ne  
zaupam 

     povsem 
 zaupam 

ne 
vem 

 
b.o.+ 

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

 5,5 2,7 3,4 5,8 6,0 18,3 9,9 16,0 15,9 7,2 5,3 4,1 0,0 

 
k) zvezi NATO  
 

 sploh ne  
zaupam 

     povsem 
 zaupam 

ne 
vem 

 
b.o.+ 

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

 9,6 4,9 5,5 7,3 6,2 17,7 9,3 11,3 12,3 5,2 4,8 5,9 0,1 
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l) cerkvi in duhovnikom   
 

 sploh ne  
zaupam 

     povsem 
 zaupam 

ne 
vem 

 
b.o.+ 

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

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

 
m) televiziji, časopisom, radiu  

 

 sploh ne  
zaupam 

     povsem 
 zaupam 

ne 
vem 

 
b.o.+ 

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

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

 
Povprečne ocene: 

S8a S8b S8c S8d S8e S8f S8g S8h S8i 

4,21 5,02 4,31 3,37 4,93 6,04 6,37 5,49 6,36 

 

S8j S8k S8l S8m 

5,82 5,09 4,04 4,03 

 
S9  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 

 3,5 2,0 5,5 8,8 11,4 22,6 15,0 16,0 9,2 2,4 1,6 1,8 0,3 

 
Povprečna ocena: 5,22 
 
S10 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 

 1,7 0,7 3,9 6,8 9,8 18,0 14,1 19,6 15,1 4,0 1,8 4,5 0,1 

 
Povprečna ocena: 5,81 
 
S11  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 

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

 
Povprečna ocena: 4,82 
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S12 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 

 4,9 3,5 7,2 11,5 10,4 21,2 13,0 12,2 7,8 1,6 1,3 5,3 0,2 

 
Povprečna ocena: 4,79 
 
S13  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 

 0,3 0,4 0,8 2,4 3,3 6,2 7,3 11,5 21,8 14,4 26,3 5,3 0,1 

 
Povprečna ocena: 7,86 
 
S14 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  39,7 

 -8 -  ne vem 16,7 

 -9 -  b.o.+ 0,0 

 
S15  Povejte prosimo, kdo naj bi bil po vašem mnenju predvsem odgovoren za to, da bi 

imeli ljudje primeren življenjski standard? Ocenite 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 -8 -9 

 3,2 1,8 4,6 5,5 3,9 25,7 9,6 12,3 10,9 5,0 16,6 1,0 0,0 

 
Povprečna ocena: 6,19 
 
S16 Ali bi zase in za svojo družino lahko rekli:  

 1 - da vam ničesar posebej ne primanjkuje, da se posebej ne omejujete                     20,0 

 2 - da ste bolj varčni, da se omejujete v manj pomembnih stvareh,  
manj luksuza ipd. 53,0 

 3 - da morate zelo skrbno gospodariti, da spravite konec s koncem,  
da se omejujete pri nakupih obleke ipd. 21,8 

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

 5 - da živite v pomanjkanju osnovnih dobrin           0,3 

 6 - da živite v revščini          0,2 

 -8 - ne vem 0,4 

 -9 - b.o.+ 0,0 
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S17 Kako bi na splošno ocenili vaše zdravje? Ali bi rekli, da je...  
    

 1 - zelo dobro 17,6 

 2 - dobro  40,0 

 3 - zadovoljivo 33,4 

 4 - slabo  7,4 

 5 - zelo slabo 1,5 

 -8 - ne vem 0,2 

 -9 -  b.o.+ 0,0 

 
Povprečna ocena: 2,35 
 
S18 Kako pogosto imate naslednje težave ali motnje?  
 

   
nikoli redko občasno pogosto stalno 

ne 
vem 

 
b.o.+ 

   1 2 3 4 5 -8 -9 

 a. močno razbijanje srca     49,6 24,3 17,8 6,1 1,8 0,5 0,0 

 b. težave s spanjem           34,8 22,6 23,7 12,9 5,8 0,3 0,0 

 c. nemirnost, zaskrbljenost 22,0 26,2 33,7 14,2 3,7 0,3 0,0 

 
Povprečne ocene: 

S18a S18b S18c 

1,86 2,32 2,51 

 
S19  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 65,4 

 2 - dokaj varno 28,1 

 3 - dokaj negotovo 4,9 

 4 - zelo negotovo 1,3 

 8 - ne vem 0,3 

 -9 - b.o.+ 0,0 

 
Povprečna ocena: 1,42 
 
S20  Kaj bi rekli, v kolikšni meri vas osebno zanima politika? 
 

 1 - zelo me zanima  5,3 

 2 - zanima me  25,1 

 3 - le malo me zanima  40,4 

 4 - sploh me ne zanima  28,8 

 -8 - ne vem 0,4 

 -9 -  b.o. 0,1 

 
Povprečna ocena: 2,93 
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S21a Za katero od naslednjih geografskih skupin bi rekli, da ji predvsem pripadate?                                            
S21b In katera je naslednja skupina?  
 

   S21a S21b 

   prvi izbor drugi izbor 

  1 kraj ali mesto, kjer živite              48,2 15,8 

  2 regija, kjer živite                      16,1 26,4 

  3 Slovenija       28,2 35,5 

  4 Evropa 2,5 15,1 

  5 svet kot celota                          3,3 4,9 

 -9 b.o.+ 1,7 2,3 

 
Sledi še nekaj aktualnih vprašanj. 
S22 Kaj menite, kdo je predvsem odgovoren za konflikt v Ukrajini? 
 

 1 - Rusija 44,2 

 2 - ZDA 25,1 

 3 - Ukrajina 1,9 

 4 - Evropska unija 1,9 

 5 - kdo drug 2,7 

 -8 - ne vem 24,2 

 -9 -  b.o.+ 0,1 

 
S23 Ali ste zaskrbljeni zaradi vojne v Ukrajini? 
 

 1 - sploh nisem zaskrbljen                     6,4 

 2 - malo sem zaskrbljen 28,5 

 3 - srednje zaskrbljen 27,8 

 4 - precej zaskrbljen 23,3 

 5 - zelo sem zaskrbljen           12,3 

 -8 - ne vem 1,6 

 -9 - b.o.+ 0,2 

 
Povprečna ocena: 3,07 

S24 Kako verjetno se vam zdi, da se bo vojna v Ukrajini razširila in privedla do svetovne 
  vojne? Ocenite na lestvici od 0 do 10, kjer vrednost 0 pomeni, da sploh ni verjetnosti, 
 da se vojna razširi, vrednost 10 pa pomeni, da je verjetnost zelo visoka. 
 

sploh ni 
verjetnosti 

     zelo visoka  
verjetnost 

ne 
vem 

 
b.o.+ 

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

5,3 4,4 8,3 12,1 8,7 22,2 12,1 10,4 5,9 2,5 2,6 5,6 0,0 

 
Povprečna ocena: 4,70 
 
S25 Kaj menite, kako močno bo vojna v Ukrajini vplivala na življenje ljudi v Sloveniji? 
 

 1 - sploh nič                   0,4 

 2 - le malo 4,4 

 3 - do neke mere 34,9 

 4 - precej 41,4 

 5 - zelo močno 17,1 

 -8 - ne vem 1,8 

 -9 - b.o.+ 0,1 

Povprečna ocena: 3,72 
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S26  Prosimo vas, da za naslednje trditve poveste, ali z njimi soglašate ali ne soglašate.  
 

  
močno 
sogla-
šam 

sogla-
šam 

niti 
soglašam 

niti ne 
soglašam 

ne 
sogla-
šam 

sploh 
ne 

sogla-
šam 

ne 
vem 

 
 
 

b.o.+ 

  1 2 3 4 5 -8 -9 

a. Država bi morala beguncem 
iz Ukrajine zagotoviti takšne 
življenjske pogoje, kot jih 
zagotavlja prebivalcem 
Slovenije.  6,2 35,8 32,1 17,2 5,3 3,5 

 
 
 
 

0,0 

b. Zaradi vojne v Ukrajini se bo 
poslabšal življenjski standard 
prebivalcev Slovenije. 16,4 49,4 17,4 12,2 1,8 2,9 

 
 

0,0 

c. Slovenski politiki so izkoristili 
vojno v Ukrajini za nabiranje 
političnih točk. 20,9 34,2 18,6 10,5 5,5 10,3 

 
 

0,1 

 
Povprečne ocene: 

S26a S26b S26c 

2,79 2,32 2,39 

 
Sedaj sledi nekaj vprašanj o pandemiji covid-19. 

 
K1 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 

 19,7 16,5 20,4 20,9 17,9 4,4 0,3 

 
Povprečna ocena: 3,01 
 
K2 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 

 20,1 19,1 26,2 18,6 11,5 4,4 0,2 

 
Povprečna ocena: 2,81 
 
K3 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 3,3 12,2 38,9 24,9 19,7 0,9 0,2 

b. ... v vlado 2,5 6,6 33,3 25,8 29,4 2,3 0,2 

c. … v časopise 0,7 3,3 36,8 28,3 25,8 5,0 0,2 

d. … v javno televizijo 0,9 5,6 34,8 28,1 27,6 2,7 0,4 
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zelo 

povečal 
malo 

povečal 

niti 
povečal 

niti 
zmanjšal 

malo 
zmanjšal 

zelo 
zmanjšal 

ne 
vem 

 
 
 

b.o.+ 

  1 2 3 4 5 -8 -9 

e. … v socialna omrežja 
na svetovnem spletu 0,9 4,1 30,2 21,5 26,1 17,1 

 
0,2 

 
Povprečne ocene: 

K3a K3b K3c K3d K3e 

3,46 3,75 3,79 3,78 3,82 

 
K4 Kaj 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. … začasno zapreti podjetja 
in delovna mesta? 14,2 28,1 28,8 23,3 5,7 

 
0,0 

 b. … od ljudi zahtevati, da 
ostanejo doma? 16,5 31,6 27,6 19,4 4,9 

 
0,1 

 c. … uporabljati digitalni 
nadzor (z mobilnim 
telefonom) za sledenje 
okuženih? 8,2 18,8 21,2 45,5 6,3 

 
 
 

  0,1 

 d. … zahtevati od ljudi 
nošenje zaščitnih mask? 32,8 36,8 15,1 11,8 3,6 

 
0,0 

 e. … prepovedati zbiranje na 
javnih mestih? 25,1 34,2 18,7 17,6 4,4 

 
0,1 

 
Povprečne ocene: 

K4a K4b K4c K4d K4e 

2,65 2,52 3,11 2,06 2,30 

 
K5 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 

 13,4 24,6 25,1 22,4 13,0 1,6 0,0 

Povprečna ocena: 2,97 
 

K6 Koliko se počutite ogroženi zaradi koronavirusa? 
 

 

sploh nič    zelo 

ne 

vem 

b.o.+ 

 1 2 3 4 5 -8 -9 

 29,0 28,2 28,2 9,6 4,6 0,5 0,0 

Povprečna ocena: 2,32 
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K7 Ali ste bili okuženi s koronavirusom? 
 

 1 - da, enkrat 41,5 

 2 - da, več kot enkrat 10,0 

 3 - ne, nisem bil okužen –––– PRESKOK NA K10 46,4 

 -8 - ne vem 1,9 

 -9 - b.o.+ 0,3 

 

Na vprašanji K8 in K9 odgovarjajo tisti, ki so bili okuženi s koronavirusom; n=515 

K8 Kako resno ste zboleli? 
 

 1 - sploh nisem zbolel                     5,8 

 2 - kot blažji prehlad 42,7 

 3 - kot nekoliko močnejši prehlad 29,3 

 4 - bilo je precej hudo, vendar sem se pozdravil doma 20,0 

 5 - bilo je tako hudo, da sem moral v bolnišnico           1,9 

 -8 - ne vem 0,2 

 -9 - b.o.+ 0,0 

 

K9 Ali imate morda sedaj še kakšne posledice zaradi okužbe? Ocenite na lestvici  

od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da nimate nobenih posledic, 5 pa pomeni, da imate  

resne posledice, ki vam preprečujejo normalno življenje. 
 

 1 - nimam nikakršnih posledic                     71,7 

 2 -  12,0 

 3 -  11,3 

 4 -  2,3 

 5 - imam resne posledice, ki mi preprečujejo normalno življenje           1,7 

 -8 - ne vem 1,0 

 -9 -  b.o.+ 0,0 

 
Povprečna ocena: 1,49 

ODGOVARJAJO VSI 

K10 Ali ste se cepili proti covid-19 in ali bi se morda cepili v prihodnosti, če bi bilo potrebno?  
 

 1 - ne, nisem se cepil in se tudi ne nameravam cepiti                    22,7 

 2 - ne, nisem se cepil, vendar bi se mogoče cepil v prihodnje 2,9 

 3 - da, cepil sem se, vendar se v prihodnje ne bi cepil 22,3 

 4 - da, cepil sem se in bi se tudi v prihodnje cepil 50,0 

 -9 - ne želim odgovoriti, b.o.+ 2,2 
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RAZISKAVA O BREZDOMCIH 

M1 Ljudje imajo različne poglede na to, za kaj bi morala biti odgovorna država in za kaj 
 ne. Za vsako od navedenih stvari z lestvico od 0 do 10 ocenite, kolikšna naj bo po 
 vašem mnenju odgovornost države. 0 pomeni, da naj država za navedeno stvar sploh 
 ne bi bila odgovorna, 10 pa, da naj bi bila za to odgovorna v celoti. Najprej - to da... 
 

a) zagotovi primeren življenjski standard za starejše 
 

država naj sploh 
ne bi bila 
odgovorna      

država naj bi bila 
v celoti odgovorna 

ne 
vem 

 
b.o.+ 

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

0,6 0,0 0,3 1,0 0,5 8,6 4,3 11,4 21,1 13,4 38,3 0,6 0,0 

 
Povprečna ocena: 8,31 

 
b) zagotovi primeren življenjski standard za brezposelne 

 

država naj sploh 
ne bi bila 
odgovorna      

država naj bi bila 
v celoti odgovorna 

ne 
vem 

 
b.o.+ 

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

2,6 2,0 3,6 6,2 5,3 21,7 9,8 13,7 14,1 5,1 14,7 1,1 0,2 

 
Povprečna ocena: 6,25 

 
c) zagotovi varstvo za otroke zaposlenih staršev 

 

država naj sploh 
ne bi bila 
odgovorna      

država naj bi bila 
v celoti odgovorna 

ne 
vem 

 
b.o.+ 

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

0,6 0,1 0,4 0,8 0,7 6,2 3,7 8,9 19,0 13,0 45,9 0,3 0,5 

 
Povprečna ocena: 8,56 

 
d) zagotovi primerno zdravstveno oskrbo za bolne 

 

država naj sploh 
ne bi bila 
odgovorna      

država naj bi bila 
v celoti odgovorna 

ne 
vem 

 
b.o.+ 

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

0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 2,5 1,8 3,8 11,7 15,1 63,8 0,4 0,4 

 
Povprečna ocena: 9,25 
 

e) zagotovi namestitev in pomoč brezdomcem 
 

država naj sploh 
ne bi bila 
odgovorna      

država naj bi bila 
v celoti odgovorna 

ne 
vem 

 
b.o.+ 

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

1,0 0,5 1,8 2,3 3,2 12,5 8,4 13,1 19,1 10,5 25,8 1,6 0,3 

 
Povprečna ocena: 7,47 

 



30 
 

 
M2 Kdo bi moral po vašem mnenju poskrbeti za: 
 

a) kratkotrajno nastanitev brezdomcev (npr. zavetišča)? (en odgovor) 
 

   1 - država 50,0 

 2 - občina 31,1 

 3 - nevladne organizacije 5,7 

 4 - cerkvene organizacije 1,6 

 5 - brezdomci sami 1,8 

 6 -  njihova družina, sorodniki, prijatelji 5,1 

 7 -  kdo drug: ____________ 0,6 

 -8 - ne vem 4,1 

 -9 -  b.o.+ 0,0 

 
b) dolgotrajno nastanitev brezdomcev? (en odgovor) 

 

   1 - država 68,2 

 2 - občina 13,7 

 3 - nevladne organizacije 3,9 

 4 - cerkvene organizacije 1,6 

 5 - brezdomci sami 4,3 

 6 -  njihova družina, sorodniki, prijatelji 2,6 

 7 -  kdo drug: ____________ 0,5 

 -8 - ne vem 4,8 

 -9 -  b.o.+ 0,4 

 
M3 Kaj menite, kako velik je problem brezdomstva v Sloveniji? Ocenite na lestvici od 1 do 
 5, kjer 1 pomeni zelo majhen in 5 zelo velik. 
 

 
zelo majhen 

problem    
zelo velik 
problem 

ne 
vem b.o.+ 

 1 2 3 4 5 -8 -9 

 5,6 20,1 35,4 17,1 8,7 12,9 0,3 

 
Povprečna ocena: 3,04 
 
M4 Kaj so po vašem mnenju trije ključni razlogi za to, da ljudje postanejo brezdomci? 
            (delež odgovorv »izbral«) 
 

   1 - izguba službe, brezposelnost 58,0 

 2 - prenizki dohodki 14,0 

 3 - uničenje doma zaradi naravne nesreče (požar, poplava …) 16,1 

 4 - prezadolženost 24,5 

 5 - bolezen, invalidnost 21,5 

 6 -  težave v duševnem zdravju 32,2 

 7 -  odvisnosti (npr. droge, alkohol) 62,2 

 8 - ločitev ali izguba družinskega člana 16,7 

 9 - nedostopna ali nezadostna socialna pomoč in podpora socialnih 
in drugih storitev 7,8 

 10 - lastna izbira 14,9 

 11 - pomanjkanje cenovno dostopnih stanovanj 5,8 

 12 - ilegalne migracije 4,8 

 13 - drugi razlogi 3,8 

 -8 - ne vem 2,2 
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M5 Ali ste v svojem življenju vi ali vaši družinski člani kdaj izkusili naslednje 
 stanovanjske težave: 
 

  da ne b.o.+ 
  1 2 -9 

a) deložacija iz stanovanja/hiše 1,6 98,3 0,1 

b) bivanje pri prijateljih, sorodnikih, ker niste/niso imeli svojega 
doma in zaradi finančnih težav niste/niso imeli kje prebivati 6,1 93,8 

 

0,1 

c) bivanje v zavetiščih za brezdomce ali drugih začasnih 
zavetiščih 0,5 99,0 

 

0,5 

d) bivanje v prostorih, ki niso namenjeni za bivanje (npr. v avtu, 
garaži, zapuščeni stavbi) 1,0 98,9 

 

0,1 

e) bivanje na prostem, na ulici 0,3 99,5 0,2 

 
Če je pri M5a., 5b., 5c., 5d., 5e. odgovor 'da', vprašamo izbrana dodatna podvprašanja 
M6 Kdo je imel to stanovanjsko težavo? (možna oba odgovora hkrati) 
 

 1 - jaz osebno  

 2 - moj družinski član, in sicer: ______            (starš, zakonec/partner, otrok …)   

 
 

            (delež odgovorov izbral) 
n 

jaz 
osebno 

moj 
družinski 

član 

a) deložacija iz stanovanja/hiše 16 56,3 75,0 

b) bivanje pri prijateljih, sorodnikih, ker niste/niso imeli 
svojega doma in zaradi finančnih težav niste/niso imeli kje 
prebivati 61 90,2 

 

 

49,2 

c) bivanje v zavetiščih za brezdomce ali drugih začasnih 
zavetiščih 5 40,0 

 

80,0 

d) bivanje v prostorih, ki niso namenjeni za bivanje (npr. v 
avtu, garaži, zapuščeni stavbi) 10 50,0 

 

60,0 

e) bivanje na prostem, na ulici 3 33,3 66,7 

 
Če je pri M5 odgovor 'da', vprašamo izbrana dodatna podvprašanja 
M7 Kdaj ste vi ali vaši družinski člani imeli nazadnje te težave:  
 

 

 

 
v zadnjem 

letu 
v zadnjih 2-

4 letih 

pred 5 
leti ali 
več 

ne vem,  
se ne 

spomnim 

  n 1 2 3 -8 

a) deložacija iz stanovanja/hiše 16 12,5 12,5 75,0 0,0 

b) bivanje pri prijateljih, sorodnikih, 
ker niste/niso imeli svojega doma 
in zaradi finančnih težav 
niste/niso imeli kje prebivati 

 

 

 

61 6,6 6,6 83,6 3,3 

c) bivanje v zavetiščih za 
brezdomce ali drugih začasnih 
zavetiščih 

 

 

5 0,0 40,0 40,0 20,0 

d) bivanje v prostorih, ki niso 
namenjeni za bivanje (npr. v 
avtu, garaži, zapuščeni stavbi) 

 

 

10 0,0 10,0 70,0 20,0 

e) bivanje na prostem, na ulici 3 0,0 0,0 100,0 0,0 
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Če je pri M5 odgovor 'da', vprašamo izbrana dodatna podvprašanja 
M8 Kako dolgo so trajale te težave? (Če je bilo to večkrat v življenju, opišite trajanje 
 zadnjikrat, ko ste imeli to težavo. Če ne veste natančno, ocenite približno.) 
 
Podatki so v datoteki! 
 
M9 Ste kdaj v vašem domu prenočevali koga, ki je bil zaradi finančnih, socialnih ali 
 družinskih težav brez doma?  
 

 1 - da 12,2 

 2 - ne  ––––  PRESKOK NA V1 87,8 

 
 
Odgovarjajo tisti, ki so pri M9 odgovorili 'da'; n=122 
M10 Kdaj je to bilo: 
 

 1 - v zadnjem letu 9,0 

 2 - v zadnjih 2-4 letih 10,7 

 3 - pred 5 leti ali več 76,2 

 -8 - ne vem, se ne spomnim 4,1 

 
Odgovarjajo tisti, ki so pri M9 odgovorili 'da'; n=122 
M11  Kako dolgo je ta oseba/ali več oseb prenočevala pri vas? 
 (Če je bilo zaporedno več oseb v nekem časovnem razmiku, povejte za zadnjo tako osebo 
 oz. osebe. Če je bila oseba/osebe večkrat pri vas, potem povejte trajanje zadnje prenočitve. 
 Če ne veste natančno, ocenite približno.) 
 
Podatki so v datoteki! 
 
Odgovarjajo tisti, ki so pri M9 odgovorili 'da'; n=122 
M12 Kdo je prenočeval pri vas? 
 

 1 - ena oseba 68,9 

 2 -  par 4,9 

 3 - družina z otroci 12,3 

 4 - enostarševska družina 9,0 

 5 - drugo 4,9 

 
Odgovarjajo tisti, ki so pri M12 podali odgovor »ena oseba«, n=84 
M13a   Spol te osebe: 
  

 1 - moški 63,1 

 2 - ženska 36,9 

 
M13b Starost osebe: 
 

 do 18 let 7,1 

 od 19 do 30 let 31,0 

 od 31 do 45 let  31,0 

 od 46 do 60 let 17,9 

 61 let in več 6,0 

 ne vem 0,0 
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Zdaj pa sledi nekaj vprašanj o uporabi novih tehnologij. 
 
V1  Ali vi osebno uporabljate mobilni telefon? 
  

  1 - da  97,0 

 2 - ne ––––  PRESKOK NA V3 2,8 

 -9 -  b.o.+  0,2 

 
Odgovarjajo tisti, ki uporabljajo mobilni telefon; n=971 
V2 Ali je mobilni telefon, ki ga najpogosteje uporabljate...  
  

 1 - pametni telefon oziroma smartphone?  83,8 

 2 - ali telefon, ki omogoča samo osnovne funkcije (klicanje, pošiljanje SMS 
sporočil)?  

 
16,0 

 -8 - ne vem 0,1 

 -9 -  b.o. 0,1 

 
V3 Ali imate vi ali kdo drug izmed članov vašega gospodinjstva dostop do interneta? 

Upoštevajte tudi dostop prek mobilnega telefona, brezžični dostop ter dostop prek 
drugih naprav. Ni pomembno, da internet tudi uporabljate.  

  

 1 - da 89,6 

 2 - ne 10,1 

 -8 - ne vem 0,1 

 -9 -  b.o. 0,2 

 
V4 Kdaj ste nazadnje uporabljali internet? Upoštevajte uporabo interneta prek 
 računalnika, mobilnega telefona ali druge naprave.    
 

 1 - v zadnjih 3 mesecih.    (Uporabnik interneta)     80,1 

 2 - pred 3 meseci do 1 leta.  ( Ne-/Nekdanji uporabnik interneta  –  PRESKOK V6 1,3 

 3 - pred več kot 1 letom.    ( Ne-/Nekdanji uporabnik interneta –  PRESKOK V6 1,3 

 4 - še nikoli.    ( Ne-/Nekdanji uporabnik interneta –  PRESKOK V6 16,9 

 -8 - ne vem   0,2 

 -9 -  b.o.   0,2 

 
Odgovarjajo tisti, ki so uporabljali internet v zadnjih 3 mesecih; n=802 
V5 Na lestvici, kjer 1 pomeni »nikoli« in 6 »večkrat na dan«, ocenite, kako pogosto ste za 

zasebne namene v zadnjih 12 mesecih do interneta dostopali na naslednjih 
napravah?  

 

  

nikoli 

manj 
kot 

enkrat 
na 

mesec 

vsaj 
enkrat 

na 
mesec 

vsaj 
enkrat 

na 
teden 

vsak 
dan ali 
skoraj 
vsak 
dan 

večkrat 
na dan 

 
 
 

ne 
vem 

 
 
 
 

b.o.+ 

  1 2 3 4 5 6 -8 -9 

a) 
 

Na namiznem ali 
prenosnem računalniku. 16,1 6,7 8,4 16,2 23,9 28,4 

 

0,0 

 

0,2 

b) Na mobilnem telefonu. 4,7 1,5 1,2 4,7 19,1 68,7 0,0 0,0 

c) 

Na tabličnem 
računalniku. 66,6 6,7 4,9 6,5 6,5 7,5 

 

0,2 

 

1,1 

d) 
 

Na pametnem televizorju 
oz. "smart TV". 59,9 8,4 5,9 9,5 9,0 6,6 

 

0,4 

 

0,4 



34 
 

  

nikoli 

manj 
kot 

enkrat 
na 

mesec 

vsaj 
enkrat 

na 
mesec 

vsaj 
enkrat 

na 
teden 

vsak 
dan ali 
skoraj 
vsak 
dan 

večkrat 
na dan 

 
 
 

ne 
vem 

 
 
 
 

b.o.+ 

  1 2 3 4 5 6 -8 -9 

e) 

 

Na kakšni drugi napravi 
kot na primer na igralni 
konzoli, elektronskem 
bralniku ali na pametni 
uri. 82,0 4,7 2,7 3,9 2,5 2,7 

 

 

 

0,2 

 

 

 

1,1 

 
Povprečne ocene: 

V5a V5b V5c V5d V5e 

4,11 5,38 2,01 2,18 1,46 

 
      Internetni uporabniki  ––––  PRESKOK NA V11  

 

OD V6 DO V10b 
ODGOVARJAJO NEUPORABNIKI IN NEKDANJI UPORABNIKI INTERNETA 

n=195 

 
V6 Kako verjetno boste v naslednjih 12 mesecih začeli uporabljati internet za zasebne 
 namene?  
 

 1 - zelo verjetno da   1,5 

 2 - verjetno da   4,1 

 3 - morda da, morda ne   10,3 

 4 - verjetno ne   8,7 

 5 - zelo verjetno ne   73,8 

 -8 -  ne vem  1,0 

 -9 -  b.o.+ 0,5 

 
Povprečna ocena: 4,52 
 
V7 Nekateri ljudje se včasih obrnejo na druge, da namesto njih za zasebne namene kaj 

opravijo na internetu, na primer pošljejo elektronsko pošto, poiščejo informacije, 
opravijo spletni nakup in podobno. Ali poznate koga, ki bi v tem trenutku na internetu 
lahko opravil kaj namesto vas, če bi to potrebovali?  
 

 1 - da  70,3 

 2 - ne ––––  PRESKOK NA V23 28,5 

 -8 -  ne vem   0,0 

 -9 -  b.o.+  1,0 
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OD V8a DO V9 ODGOVARJAJO LE TISTI, KI POZNAJO KOGA, DA BI ZA NJIH OPRAVIL KAJ 
NA INTERNETU [V7=1]; n=137 

 
V8a Na koliko različnih oseb bi se lahko obrnili, da bi na internetu opravile kaj namesto 
 vas?  
 

 1 - 1 oseba 38,0 

 2 - 2 osebi 26,3 

 3 - 3 osebe 7,3 

 4 - 4 osebe 13,9 

 5 - 5 oseb in več 13,1 

 -8 - ne vem 1,5 

 -9 - b.o.+ 0,0 

   
V8b Na koga od spodaj navedenih bi se pri tem NAJVERJETNEJE obrnili? 
 

 1 - na partnerja/partnerko oz. moža/ženo 13,1 

 2 - na mamo/očeta 0,7 

 3 - na hčerko/sina 56,2 

 4 - na vnuka/vnukinjo 13,9 

 5 - na brata/sestro  3,6 

 6 - na zeta/snaho (na hčerkinega moža/sinovo ženo) 5,1 

 7 - na prijatelja/prijateljico 2,9 

 8 - na soseda/sosedo 2,9 

 9 - na katero drugo osebo; katero? ________________ 1,5 

 -9 - b.o.+ 0,0 

 
 V9 Ali ste se za zasebne namene v zadnjih 12 mesecih obrnili na druge, da so za vas na 
internetu opravili naslednje aktivnosti?  
 

  da ne ne vem b.o.+ 

  1 2 -8 -9 

a) Pošiljali ali prejemali elektronsko pošto? 24,1 75,2 0,0 0,7 

b) 
 

Uporabljali spletna socialna omrežja (npr. Facebook, 
Twitter, Instagram)? 1,5 97,8 

 

0,0 

 

0,7 

c) Iskali informacije o izdelkih ali storitvah?  32,1 67,2 0,0 0,7 

d) Naročili ali kupili izdelke oz. storitve?   21,9 77,4 0,0 0,7 

e) Uporabljali bančne storitve?  16,1 83,2 0,0 0,7 

f) 
 

Rezervirali oz. kupili letalske karte, prevoz, 
prenočišče, potovanje in podobno? 4,4 94,9 

 

0,0 

 

0,7 

g) 
 

Uporabljali spletne storitve javnega sektorja kot na 
primer zVem, eDavki, eUprava, kvalificirano digitalno 
potrdilo ali smsPASS? 

16,8 81,8 

 

 

0,7 

 

 

0,7 

h) Iskali informacije, povezane z zdravjem? 29,2 69,3 0,0 1,4 

      i) Opravili še katero drugo aktivnost, katero? _______ 2,2 95,6 1,5 0,7 
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OD V10a DO V10b ODGOVARJAJO TISTI, KATERIM SO DRUGI OPRAVILI VSAJ ENO 
AKTIVNOST PRI V9; n=84 

Ostali ––––  PRESKOK NA demografijo 

 
V10a Koliko različnih oseb je v zadnjih 12 mesecih na internetu opravilo kaj namesto vas?  
  

 1 - 1 oseba 53,6 

 2 - 2 osebi 33,3 

 3 - 3 osebe 8,3 

 4 - 4 osebe 3,6 

 5 - 5 oseb  1,2 

 -8 - ne vem 0,0 

 -9 - b.o.+ 0,0 

 
V10b Na koga od spodaj navedenih pa ste se pri tem NAJPOGOSTEJE obrnili?   
 

 1 - na partnerja/partnerko oz. moža/ženo 10,7 

 2 - na mamo/očeta 0,0 

 3 - na hčerko/sina 66,7 

 4 - na vnuka/vnukinjo 9,5 

 5 - na brata/sestro  0,0 

 6 - na zeta/snaho (na hčerkinega moža/sinovo ženo) 6,0 

 7 - na prijatelja/prijateljico 2,4 

 8 - na soseda/sosedo 2,4 

 9 - na katero drugo osebo; katero? ________________ 2,4 

 -8 - ne vem 0,0 

 -9 -  b.o.+ 0,0 

 
         Internetni neuporabniki ali nekdanji uporabniki  ––––  PRESKOK NA V23  

 
 

OD V11 DO V22 ODGOVARJAJO UPORABNIKI INTERNETA 
n=802 

 
V11 Sledijo vprašanja o uporabi interneta. S pomočjo lestvice ocenite, kako pogosto ste za 

zasebne namene v zadnjih 12 mesecih na računalniku, mobilnem telefonu ali kateri 
drugi napravi, uporabljali internet za naslednje aktivnosti. Kako pogosto ste na spletu 
al v aplikacijah... 

 

  

nikoli 

manj 
kot 

enkrat 
na 

mesec 

vsaj 
enkrat 

na 
mesec 

vsaj 
enkrat 

na 
teden 

vsak 
dan 
ali 

skoraj 
vsak 
dan 

večkrat 
na dan 

 
 
 
 

ne 
vem 

 
 
 
 
 

b.o.+ 

  1 2 3 4 5 6 -8 -9 

a) brali novice? 7,2 3,0 4,7 15,3 40,3 29,2 0,1 0,1 

b) iskali informacije o dogodkih? 7,1 4,6 7,9 27,6 36,9 15,7 0,0 0,2 

c) 

 

 

javno, brez omejitev, delili 
fotografije, videoposnetke, 
glasbo ali tekste, ki ste jih 
ustvarili sami?  

48,6 18,5 13,2 9,6 6,1 3,2 

 

 

 

0,1 

 

 

 

0,6 
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nikoli 

manj 
kot 

enkrat 
na 

mesec 

vsaj 
enkrat 

na 
mesec 

vsaj 
enkrat 

na 
teden 

vsak 
dan 
ali 

skoraj 
vsak 
dan 

večkrat 
na dan 

 
 
 
 

ne 
vem 

 
 
 
 
 

b.o.+ 

  1 2 3 4 5 6 -8 -9 

d) 
 

objavljali mnenja o družbenih 
ali političnih temah?  78,7 10,1 4,2 3,4 1,9 1,1 

 

0,2 

 

0,3 

e) 
 

naročili ali kupili izdelke oz. 
storitve? 25,4 29,9 33,8 7,4 2,2 1,0 

 

0,1 

 

0,1 

f) uporabljali bančne storitve? 26,1 4,1 28,8 28,8 7,9 4,1 0,0 0,2 

g) 
 

iskali informacije o izdelkih ali 
storitvah? 10,6 5,9 21,3 35,0 18,6 8,2 

 

0,0 

 

0,3 

h) 
 
 

rezervirali oz. kupili letalske 
karte, prevoz, prenočišče, 
potovanje in podobno?  

46,4 39,5 9,1 2,6 1,2 0,5 

 

 

0,4 

 

 

0,2 

i) 

 

 

uporabljali spletne storitve 
javnega sektorja kot na primer 
zVem, eDavki, eUprava, 
kvalificirano digitalno potrdilo 
ali smsPASS? 

33,7 29,3 22,1 9,7 3,6 1,2 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

0,3 

 
 Povprečne ocene: 

V11a V11b V11c V11d V11e V11f V11g V11h V11i 
4,66 4,30 2,15 1,42 2,34 3,01 3,70 1,74 2,24 

 
V12 Kako pogosto ste na spletu ali v aplikacijah...  
 

  

nikoli 

manj 
kot 

enkrat 
na 

mesec 

vsaj 
enkrat 

na 
mesec 

vsaj 
enkrat 

na 
teden 

vsak 
dan 
ali 

skoraj 
vsak 
dan 

večkrat 
na dan 

 
 
 
 

ne 
vem 

 
 
 
 
 

b.o.+ 

  1 2 3 4 5 6 -8 -9 

a) igrali igre? 57,7 11,7 5,5 10,8 8,9 5,2 0,0 0,1 

b) 
 

gledali ali prenašali TV 
programe ali filme?  48,5 14,1 10,6 13,3 10,5 2,9 

 

0,0 

 

0,1 

c) poslušali glasbo?     21,9 9,6 11,3 20,4 22,6 14,0 0,0 0,1 

d) 
 

iskali informacije, povezane z 
zdravjem?  15,0 21,6 32,4 22,8 6,0 2,1 

 

0,0 

 

0,1 

e) 
 

pošiljali ali prejemali 
elektronsko pošto? 9,1 5,0 8,9 17,3 31,4 28,1 

 

0,0 

 

0,2 

f) 
 

opravljali klice ali video klice 
(npr. Skype, Viber, 
FaceTime)?  

26,4 13,3 11,3 18,5 18,0 12,1 

 

 

0,1 

 

 

0,2 

g) 
 
 

uporabljali spletna socialna 
omrežja (npr. Facebook, 
Twitter, Instagram)?    

26,1 3,2 4,2 12,3 26,1 27,9 

 

 

0,0 

 

 

  0,1 
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nikoli 

manj 
kot 

enkrat 
na 

mesec 

vsaj 
enkrat 

na 
mesec 

vsaj 
enkrat 

na 
teden 

vsak 
dan 
ali 

skoraj 
vsak 
dan 

večkrat 
na dan 

 
 
 
 

ne 
vem 

 
 
 
 
 

b.o.+ 

  1 2 3 4 5 6 -8 -9 

h) 

 

pošiljali sporočila (npr. 
Facebook Messanger, Viber, 
WhatsApp)?  

20,8 5,0 7,0 12,7 24,8 29,6 

 

 

0,0 

 

 

0,1 

Povprečne ocene: 

V12a V12b V12c V12d V12e V12f V12g V12h 

2,17 2,32 3,54 2,90 4,42 3,25 3,93 4,04 

 
V13 Sledi sklop vprašanj o vaših izkušnjah z uporabo naprav kot so računalnik ali mobilni 

telefon ter spletnih vsebin in storitev. Na lestvici od 1 do 5 ocenite, koliko za vas 
osebno držijo naslednje trditve. Če niste prepričani, ali razumete vsebino posamezne 
trditve, nam to povejte. 

 

  

sploh 
ne drži 

pretežno 
ne drži 

niti ne 
drži 
niti 
drži 

pretežno 
drži 

povsem 
drži 

Ne 
razumem, 
na kaj se 

trditev 
nanaša. 

 
 
 
 

b.o.+ 

  1 2 3 4 5 6 -9 

a) 
 

Znate odpreti datoteke, ki 
ste jih prenesli s spleta.   10,5 2,2 2,6 15,3 68,0 1,1 

 

0,2 

b) 
 

Znate prenesti oz. shraniti 
sliko, ki jo najdete na 
spletu. 

11,5 2,0 1,7 13,1 70,8 0,6 

 

 

0,2 

c) 

 

 

Znate uporabljati tipke za 
bližnjice (npr. CTRL-C za 
kopiranje, CTRL-S za 
shranjevanje).  

14,3 2,4 4,2 12,7 64,7 1,5 

 

 

 

0,1 
d) Znate odpreti nov zavihek 

v spletnem brkalniku. 9,5 2,0 2,9 10,0 74,3 1,0 

 

0,3 

e) 
 

Znate dodati spletno stran 
med priljubljene 
zaznamke.  

12,8 2,0 4,6 10,5 68,6 1,1 

 

 

0,3 

f) 
 
 

Pri iskanju na spletu se 
težko odločite, katere 
ključne besede je najbolje 
uporabiti.  

46,5 15,6 13,0 11,3 12,0 1,4 

 

 

 

0,2 

g) 

 

S težavo ponovno najdete 
spletno stran, ki ste jo že 
obiskali.  

57,1 15,6 8,4 9,9 7,7 0,9 

 

 

0,4 

h) 
 

Iskanje informacij na 
spletu vas utrudi.   49,6 18,0 17,0 8,4 6,2 0,5 

 

0,3 

i) 
 
 

Včasih se znajdete na 
spletni strani, ne da bi 
vedeli, kako ste prišli tja.   

50,9 17,7 11,2 9,5 9,9 0,6 

 

 

0,2 
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sploh 

ne 
drži 

pretežno 
ne drži 

niti 
ne 
drži 
niti 
drži 

pretežno 
drži 

povsem 
drži 

Ne 
razumem, 
na kaj se 

trditev 
nanaša. 

 
 
 
 

b.o.+ 

  1 2 3 4 5 6 -9 

j) 
 

Na mnogih spletnih 
straneh se zmedete.    60,0 18,0 9,4 6,5 4,7 0,9 

 

0,6 

 
Povprečne ocene: 

V13a V13b V13c V13d V13e V13f V13g V13h V13i V13j 

4,30 4,31 4,13 4,40 4,22 2,25 1,94 2,03 2,09 1,76 

 
 
 
V14 Ocenite še, v kolikšni meri za vas osebno držijo naslednje trditve.  
 
 

  

sploh 
ne drži 

pretežno 
ne drži 

niti ne 
drži 
niti 
drži 

pretežno 
drži 

povsem 
drži 

Ne 
razumem, 
na kaj se 

trditev 
nanaša. 

 
 
 

ne 
vem 

 
 
 
 

b.o.+ 

  1 2 3 4 5 6 -8 -9 

a) Veste, katere 
informacije smete in 
katerih ne smete deliti 
na spletu. 3,4 1,7 3,5 24,6 62,7 3,4 

 

 

0,0 

 

 

0,8 

b) Veste, kdaj smete in 
kdaj ne smete deliti 
informacij na spletu. 

3,7 1,9 4,4 23,2 61,8 4,2 

 

 

0,0 

 

 

0,8 

c) Na spletu ste pazljivi, 
da so vaši komentarji 
in vedenje primerni. 

2,9 1,1 3,4 17,1 69,0 4,9 

 

 

0,0 

 

 

1,7 

d) Znate nastaviti, kdo 
ima dostop do vaših 
vsebin na spletu.   

12,2 3,0 6,6 17,3 55,5 4,0 

 

 

0,0 

 

 

1,4 

e) Iz vaših seznamov 
stikov znate odstraniti 
prijatelja (npr. v 
spletnih socialnih 
omrežjih, v e-pošti). 7,4 2,2 4,9 11,7 68,5 3,7 

 

 

 

0,0 

 

 

 

1,6 

f) Iz obstoječih slik, 
glasbe ali videov na 
spletu, znate ustvariti 
novo vsebino.  

27,9 6,5 11,2 14,7 34,5 3,6 

 

 

 

0,0 

 

 

 

1,5 

g) Znate preoblikovati 
spletne vsebine, ki so 
jih ustvarili drugi.  

41,8 9,9 13,8 11,6 16,7 4,2 

 

 

0,0 

 

 

2,0 

h) Znate postaviti spletno 
stran.  52,7 12,0 8,6 8,5 14,2 2,6 

 

0,0 

 

1,3 
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sploh 

ne 
drži 

pretežno 
ne drži 

niti 
ne 
drži 
niti 
drži 

pretežno 
drži 

povsem 
drži 

Ne 
razumem, 
na kaj se 

trditev 
nanaša. 

 
 
 

ne 
vem 

 
 
 
 

b.o.+ 

  1 2 3 4 5 6 -8 -9 

i) Poznate različne vrste 
avtorsko-pravnih 
licenc za spletne 
vsebine.  44,6 11,5 13,5 12,3 13,5 3,1 

 

 

0,0 

 

 

1,4 

j) Video vsebine, ki ste 
jih sami ustvarili, znate 
objaviti na spletu.  

26,3 4,6 7,6 15,1 41,6 3,4 

 

 

0,0 

 

 

1,4 

 
Povprečne ocene: 

V14a V14b V14c V14d V14e V14f V14g V14h V14i V14j 

4,48 4,45 4,59 4,07 4,39 3,23 2,48 2,16 2,36 3,43 

 
Vprašanje je pod preskokom glede na odgovore pri vprašanju V2 – uporaba mobilnega telefona. 
n=761 
 

  
sploh 

ne drži 
pretežno 
ne drži 

niti ne 
drži niti 

drži 
pretežno 

drži 
povsem 

drži ne vem 

b.o.+ 

  1 2 3 4 5 -8 -9 

k) 
 

Na mobilno napravo znate 
prenesti in namestiti 
aplikacijo.  

9,9 2,4 4,2 12,9 69,5 0,9 

 

 

0,2 

l) 
 

Veste, kako spremljati 
stroške uporabe mobilnih 
aplikacij.  

13,5 3,9 6,6 17,7 56,9 1,1 

 

 

0,2 

m) 
 

Z mobilne naprave znate 
odstraniti aplikacijo.   8,0 2,2 3,0 11,8 73,6 1,1 

 

0,2 

 
Povprečne ocene: 

V14k V14l V14m 

4,31 4,02 4,43 

 
V15 Nekateri ljudje včasih namesto nekoga drugega kaj opravijo na internetu. Ali ste za 

zasebne namene v zadnjih 12 mesecih na internetu namesto nekoga drugega opravili 
naslednje aktivnosti? Prosimo, da ne upoštevate aktivnosti, ki so del vaših siceršnjih 
službenih obveznosti. Ali ste namesto nekoga drugega...  

 

  da ne ne vem b.o.+ 

  1 2 -8 -9 

a) pošiljali ali prejemali elektronsko pošto? 32,8 66,6 0,4 0,2 

b) 
 

uporabljali spletna socialna omrežja (npr. Facebook, 
Twitter, Instagram)? 13,3 85,7 

 

0,5 

 

0,5 

c) iskali informacije o izdelkih ali storitvah? 45,1 54,0 0,6 0,2 

d) naročili ali kupili izdelke oz. storitve?  36,5 62,7 0,6 0,1 

e) uporabljali bančne storitve?  16,7 82,3 0,5 0,5 
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da ne 
ne 

vem 
b.o.+ 

  1 2 -8 -9 

f) 
 

rezervirali oz. kupili letalske karte, prevoz, 
prenočišče, potovanje in podobno?  14,6 84,5 

 

0,6 

 

0,2 

g) 
 

uporabljali spletne storitve javnega sektorja kot na 
primer zVem, eDavki, eUprava, kvalificirano digitalno 
potrdilo ali smsPASS? 

17,2 81,9 

 

 

0,5 

 

 

0,3 

h) iskali informacije povezane z zdravjem? 31,2 67,8 0,6 0,3 

i) 

opravili še katero drugo aktivnost? 
Katero?____________ 2,2 93,0 

 

4,1 

 

0,6 

 
 

OD V16a DO V16b 
ODGOVARJAJO TISTI, KI SO DRUGIM OPRAVILI VSAJ ENO AKTIVNOST PRI V15 

Ostali internetni uporabniki ––––  PRESKOK NA V17 
n=440 

 
 
V16a Za koliko različnih oseb ste v zadnjih 12 mesecih kaj opravili na internetu?  
 

 1 - 1 oseba 28,9 

 2 - 2 osebi 27,0 

 3 - 3 osebe 16,6 

 4 - 4 osebe 7,0 

 5 - 5 oseb  7,0 

 6 -  6 oseb in več 6,2 

 -8 - ne vem 3,6 

 -9 - b.o.+ 3,6 

  
V16b Za koga od spodaj navedenih pa ste NAJPOGOSTEJE kaj opravili na internetu?  
  

 1 - za partnerja/partnerko oz. moža/ženo 26,8 

 2 - za mamo/očeta 40,9 

 3 - za hčerko/sina 6,8 

 4 - za vnuka/vnukinjo 0,2 

 5 - za brata/sestro  1,1 

 6 - za zeta/snaho (na hčerkinega moža/sinovo ženo) 0,2 

 7 - za prijatelja/prijateljico 7,7 

 8 - za soseda/sosedo 2,0 

 9 - za katero drugo osebo; katero? ________________ 9,8 

 -8 - ne vem 0,7 

 -9 - b.o.+ 3,6 

 
V17 Sedaj pa nas zanima še, ali ste se vi sami za zasebne namene v zadnjih 12 mesecih 

obrnili na koga, da je na internetu opravil kaj namesto vas? 
  

 1 - da  34,3 

 2 - ne ––––  PRESKOK NA V20  64,5 

 -8 - ne vem  0,6 

 -9 - b.o.+  0,6 
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OD V18 DO V19b 
ODGOVARJAJO TISTI, KATERIM SO DRUGI KAJ OPRAVILI NA INTERNETU NAMESTO NJIH 

n=275 

 
V18 Ali so v zadnjih 12 mesecih na internetu drugi namesto vas...    
 

  da ne ne vem b.o.+ 

  1 2 -8 -9 

a) pošiljali ali prejemali elektronsko pošto? 24,4 75,6 0,0 0,0 

b) 
 

uporabljali spletna socialna omrežja (npr. Facebook, 
Twitter, Instagram)? 9,1 90,9 

 

0,0 

 

0,0 

c) iskali informacije o izdelkih ali storitvah? 52,4 47,3 0,4 0,0 

d) naročili ali kupili izdelke oz. storitve?  49,5 49,8 0,4 0,4 

e) uporabljali bančne storitve?  24,0 75,3 0,4 0,4 

f) 
 

rezervirali oz. kupili letalske karte, prevoz, 
prenočišče, potovanje in podobno?  22,9 76,4 

 

0,4 

 

0,4 

g) 
 

uporabljali spletne storitve javnega sektorja kot na 
primer zVem, eDavki, eUprava, kvalificirano digitalno 
potrdilo ali smsPASS? 

18,9 80,0 

 

 

0,7 

 

 

0,4 

h)  iskali informacije, povezane z zdravjem? 21,8 77,5 0,4 0,4 

i) 

opravili še katero drugo aktivnost? 
Katero?__________ 7,6 89,5 

 

2,2 

 

0,8 

 
V19a Koliko različnih oseb je v zadnjih 12 mesecih na internetu opravilo kaj namesto vas?  
  
   

 1 - 1 oseba 66,2 

 2 - 2 osebi 22,5 

 3 - 3 osebe 6,9 

 4 - 4 osebe 1,5 

 5 - 5 oseb  1,1 

 -8 - ne vem 0,4 

 -9 - b.o.+ 1,5 

 
V19b Na koga od spodaj navedenih pa ste se pri tem NAJPOGOSTEJE obrnili?  
  

 1 - na partnerja/partnerko oz. moža/ženo 32,0 

 2 - na mamo/očeta 4,4 

 3 - na hčerko/sina 37,5 

 4 - na vnuka/vnukinjo 3,3 

 5 - na brata/sestro  3,6 

 6 - na zeta/snaho (na hčerkinega moža/sinovo ženo) 2,9 

 7 - na prijatelja/prijateljico 10,2 

 8 - na soseda/sosedo 0,4 

 9 - na katero drugo osebo; katero? ________________ 5,5 

 -8 - ne vem 0,0 

 -9 - b.o.+ 0,4 

 

OD V20 DO V22 
ODGOVARJAJO VSI UPORABNIKI INTERNETA 

n=802 
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V20 Naslednje trditve se nanašajo na različne aktivnosti, ki ste jih za zasebne namene v 
zadnjih 12 mesecih na internetu opravili sami, ali pa jih je namesto vas opravil kdo 
drug. Na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri držijo za vas osebno. Če aktivnosti, 
na katere se trditev nanaša, niste opravljali, izberite odgovor »aktivnosti nisem 
opravljal«.  

 

  

sploh 
ne drži 

pretežno 
ne drži 

niti ne 
drži 
niti 
drži 

pretežno 
drži 

povsem 
drži 

aktivnosti 
nisem 

opravljal 

 
 

ne 
vem 

 
 

b.o.+ 

  1 2 3 4 5 6 -8 -9 

a) 
 
 

Z nakupovanjem 
izdelkov ali storitev na 
internetu ste prihranili 
denar. 

13,7 7,6 12,2 24,7 24,8 15,0 

 

 

 

1,2 

 

 

 

0,7 

b) 
 
 

Na internetu ste našli 
informacije in storitve, ki 
so izboljšale vaš finančni 
položaj.  

31,4 11,5 17,0 12,0 8,7 17,3 

 

 

 

1,1 

 

 

 

0,9 

c) 
 

Na internetu ste izvedeli 
nekaj novega o svojem 
narodu. 

27,1 11,2 16,0 18,1 8,2 17,5 

 

 

1,1 

 

 

0,8 

d) 
 
 

Na internetu ste našli 
ljudi podobne starosti, s 
katerimi imate skupne 
interese.  

33,5 11,0 9,7 14,3 13,0 16,5 

 

 

 

1,1 

 

 

 

0,8 

e) 
 
 

Ker uporabljate internet, 
imate pogostejše stike s 
sorodniki in prijatelji.  

22,8 8,1 12,3 20,7 27,1 7,5 

 

 

0,7 

 

 

  0,7 

f) 
 
 

Postali ste član 
interesnega združenja ali 
društva, ki ga sicer ne bi 
našli.  

46,1 11,5 5,9 10,2 9,2 15,0 

 

 

 

1,1 

 

 

 

1,0 

g) Na internetu ste izvedeli, 
da vam pripada določena 
pravica iz javnih sredstev 
npr. štipendija, dodatek, 
nadomestilo. 36,3 10,0 9,9 16,2 14,3 11,3 

 

 

 

1,0 

 

 

 

1,0 

h) Na internetu ste našli 
informacije ali nasvete, s 
katerimi ste sprejeli 
boljše odločitve o zdravju 
oz. zdravljenju.  

21,1 8,6 14,5 28,4 17,6 8,1 

 

 

 

 

0,9 

 

 

 

 

0,9 

i) 
 

Na internetu ste razširili 
svoje znanje. 8,9 4,6 11,8 30,9 36,5 5,7 

 

0,9 

 

0,6 

j) 
 

Zabavne vsebine na 
internetu so vas spravile 
v boljšo voljo.    

9,9 5,2 14,6 30,5 33,2 5,4 

 

 

0,7 

 

 

0,4 
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Povprečne ocene: 

V20a V20b V20c V20d V20e V20f V20g V20h V20i V20j 

3,47 2,44 2,62 2,54 3,23 2,09 2,57 3,14 3,88 3,77 

 

V21 Sledi še nekaj kratkih trditev, ki se nanašajo na vaše poznavanje in izkušnje z 

 različnimi algoritmi na internetu. Algoritmi so računalniški programi, ki na internetu 

 delujejo samodejno po vnaprej določenih navodilih.  Za vsako od trditev povejte, ali 

po vašem mnenju drži ali ne drži. Če odgovora ne veste, izberite odgovor »ne vem«.  

  drži ne drži ne vem b.o.+ 

  1 2 3 -9 

a) 
 

Algoritmi prepoznajo, da rezultati (npr. rezultati 
iskanja na spletu) niso popolni in se zato samodejno 
popravijo. 

39,5 8,0 50,9 

 

 

1,6 

b) 
 

 

Uporaba algoritmov za zagotavljanje prilagojenih 
vsebin lahko povzroči, da se vsebine, ki jih najdete, v 
večini skladajo z vašimi obstoječimi prepričanji. 

44,0 8,7 45,9 

 

 

1,3 

c) Algoritmi so neodvisni od vladne cenzure. 17,7 18,7 61,3 2,2 

d) Algoritmi prinašajo tako priložnosti kot tveganja. 51,0 4,5 42,6 1,8 

e) 
 

V nekaterih medijskih podjetjih že uporabljajo 
algoritme za pisanje ponavljajočih se vsebin (npr. 
prometnih poročil). 

40,9 2,4 55,1 

 

 

1,6 

f) 
 

Algoritmi se uporabljajo za prilagajanje oglasov 
posamezniku. 55,2 2,5 40,8 

 

1,4 

 

V22 Našteli vam bomo nekaj podatkovnih virov oziroma tehnologij, vi pa mi za vsakega 

povejte, ali se oziroma se ne uporablja pri razvoju in pri uporabi algoritmov? Če 

odgovora ne veste, izberite odgovor »ne vem«. 

  se 
uporablja 

se ne 
uporablja ne vem 

 
b.o.+ 

  1 2 3 -9 

a) Nosljive naprave za spremljanje in merjenje 
telesnih aktivnosti (npr. merilec srčnega 
utripa, naprava za merjenje korakov) 

47,3 10,5 41,5 

 

 

0,7 

b) Internetni brskalniki (npr. Google Chrome, 
Mozilla Firefox, Safari) 63,6 4,7 30,9 

 

0,7 

c) Elektronsko plačevanje (npr. kreditne, 
debetne kartice) 45,5 13,0 40,9 

 

0,6 

d) Bazne postaje za mobilne telefone 38,8 10,1 50,2 0,8 
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ODGOVARJAJO VSI 

 
V23 Radi bi vas vprašali še o vašem poznavanju izbranih organizacij, ki želijo izboljšati 

varno rabo interneta. Zanima nas, katere od teh organizacij poznate in kako dobro. 
 

  

dobro 
poznam 

delno 
poznam 

ne 
poznam, 
vendar 
sem že 
slišal 

ne 
poznam 

 
 
 
 

ne vem 

 
 
 
 

b.o.+ 

  1 2 3 4 -8 -9 

a) 

TOM telefon (www.e-
tom.si) 7,5 16,2 20,4 54,3 

 

1,2 

 

0,4 

b) Arnes (www.arnes.si) 13,5 21,0 19,0 45,1 1,2 0,3 

c) Safe.si (www.safe.si) 3,9 8,7 12,8 72,9 1,3 0,4 

d) 

Spletno oko 
(www.spletno-oko.si) 1,8 7,3 13,5 75,0 

 

1,4 

 

1,0 

 
Povprečne ocene: 

V23a V23b V23c V23d 

3,24 2,97 3,57 3,66 
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DEMOGRAFIJA 
 
 
D1 Spol 
 

1 - moški 45,5 

2 - ženski 54,5 

 
 
D2 Kdaj ste bili rojeni? Prosimo, vpišite leto rojstva.   
   

 1 - do 30 let 15,6 

 2 - od 31 do 45 let 21,9 

 3 - od 46 do 60 let 25,0 

 4 - 61 let in več 37,6 

 
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: 13,01 
 

0 - brez formalne izobrazbe 0,0 

-9 - b.o.+ 0,6 

 
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) 0,3 

01 - nepopolna osnovnošolska izobrazba (nedokončana OŠ z več 

kot 3 razredi osemletke ali več kot 5 razredov devetletke) 1,7 

02 - osnovnošolska izobrazba (ima spričevalo o končani OŠ)  12,2 

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

certifikat o NPK)            19,5 

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

leta, matura)  26,4 

05 - srednja splošna izobrazba (gimnazija, matura)  6,0 

06 - višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba (predhodna 

višja šola, 2 leti + diploma) 7,6 

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

bolonjska stopnja)  8,1 

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

diploma)  12,2 

09 - bolonjski magisterij  2,1 

10 - specializacija (približno 1 leto)  0,6 

11 - magisterij  2,4 

12 - doktorat  0,6 

13 - drugo  0,2 

-9 -  b.o.+ 0,2 
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Sedaj sledijo vprašanja o vašem delu oz. zaposlitvi. 
 
Pri tem mislimo na delo kot aktivnost, s katero pridobivate dohodek tako, da ste zaposleni pri nekom 
drugem, da ste samozaposleni, ali da delate v svojem družinskem podjetju, in sicer vsaj eno uro na 
teden. Če trenutno (začasno) ne delate (npr. zaradi bolezni, porodniškega dopusta, počitnic, stavke, 
epidemije ipd.), pomislite na vašo običajno delovno situacijo. 
 
 
D5 Ali trenutno imate plačano zaposlitev, ali ste jo imeli v preteklosti, ali niste bili nikoli 
  zaposleni? 
 

1 - sedaj delam, imam plačano zaposlitev  NADALJUJTE Z D6 54,3 

2 - trenutno nimam zaposlitve, sem jo pa 

imel v preteklosti  ––––  PRESKOK NA D6a 

37,8 

3 - nikoli nisem imel plačane zaposlitve  ––––  PRESKOK NA D13 7,6 

-9 - b.o.+  0,3 

 

Odgovarjajo tisti, ki sedaj delajo. (D5=1); n=544 

 
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! 
 
Povprečno število ur: 42,37 

 
-9 - b.o.+ 0,6 

 

Na vprašanja od D6a do vključno D12e odgovarjajo tisti, ki imajo ali so imeli zaposlitev. (D5=1,2) 
n=922 

 
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. (delež odgovorv „izbral“) 
 

 1 -  postal sem presežni delavec / izgubil sem službo 1,6 
 2 -  dohodek iz moje zaposlitve se je zmanjšal 6,0 

 3 -  skrajšal se mi je delovni čas 4,0 
 4 -  bil sem na čakanju 9,8 

 5 - prisiljen sem bil oditi na neplačan dopust 1,4 
 6 - nič od tega 65,8 

 7 - že od začetka pandemije nimam zaposlitve 20,0 
 
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  87,4 

2 - samozaposlen, ne zaposlujem drugih  6,8 

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

4 - samozaposlen, zaposlujem 10 ali več oseb 0,7 

5 - delam v lastnem družinskem podjetju  2,5 

-9 - b.o.+ 0,5 
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D8 Ali ste sedaj, ali pa ste bili prej kdaj komu nadrejeni pri delu? 

 

1 - da  33,8 

2 - ne ––––  PRESKOK NA D10 66,1 

-9 - b.o.+ 0,1 

 

Odgovarjajo tisti, ki so (bili) nadrejeni komu pri delu. (D8=1), n=312 

D9 Koliko podrejenih imate oz. ste imeli? 
 

Povprečno število podrejenih: 26,91 
9995 - 9995 ali več podrejenih 0,0 

-9 -  b.o.+ 0,3 

 

Odgovarjajo tisti, ki trenutno imajo ali pa so imeli zaposlitev. (D5=1,2) do vključno D12e; n=922 

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

 

1 - za profitno organizacijo 70,8 

2 - za neprofitno organizacijo 24,0 

-8 - ne vem 5,0 

-9 - b.o.+ 0,2 

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

 

1 - v javnem sektorju 37,4 

2 - v zasebnem sektorju 60,1 

-8 - ne vem 1,7 

-9 - b.o.+ 0,8 

 
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) Navedite 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 5,3 

02 - polkvalificiran, priučen delavec 7,9 

03 - kvalificiran delavec 24,9 

04 - visokokvalificiran delavec 3,7 

05 - uslužbenec z nižjo izobrazbo 1,6 

06 - uslužbenec s srednjo izobrazbo 19,4 

07 - uslužbenec z višjo ali visoko izobrazbo 27,4 

08 - obrtnik ali podjetnik, zaposluje druge 2,6 

09 - obrtnik ali podjetnik, ki ne zaposluje drugih 3,0 

10 - svobodni poklic 0,9 

11 - kmet, kmečka gospodinja, pomagajoči družinski član v kmetijstvu 1,1 

12 - drugo    1,7 

-9 - b.o.+ 0,3 
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D12e Kakšen je (bil) vaš položaj na delovnem mestu?  
 

1 - vodilni položaj na ravni podjetja, ustanove 10,3 

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

oddelka ipd.) 11,7 

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

delovodja ipd.) 13,0 

4 - izvršilni delavec (brez vodilnega, vodstvenega položaja) 64,5 

-9 - b.o.+ 0,4 

 
 

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) 51,9 

2 - nezaposlen in iščem zaposlitev   3,7 

3 - se izobražujem (na izobraževanje me ni poslal delodajalec), študent, dijak 5,0 

4 - poklicno usposabljanje, vajenec 0,4 

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

6 - upokojenec 33,4 

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

9 - drugo  2,0 

-9 - b.o.+ 0,2 

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

1 - da, z zakoncem oz. stalnim partnerjem živim 

v skupnem gospodinjstvu  NADALJUJTE Z D14a 64,6 

2 - sem poročen oz. imam stalnega partnerja, 

vendar ne živiva v skupnem gospodinjstvu  NADALJUJTE Z D14a 5,2 

3 - ne, nisem poročen, nimam stalnega partnerja  ––  PRESKOK NA D21 29,9 

-9 - b.o.+  0,3 

 

Na vprašanja od D14a do vključno D20 odgovarjajo tisti, ki imajo partnerja. (D14=1,2); n=699 
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D14a(p)Sprašujemo za vašega zakonca oz. partnerja / partnerko. Navedite zadnjo šolo, ki jo 
 je končal_a redno ali izredno:   
 

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

največ 5 razredov devetletke) 0,1 

01 - nepopolna osnovnošolska izobrazba (nedokončana OŠ z več 

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

02 - osnovnošolska izobrazba (ima spričevalo o končani OŠ)  8,9 

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

certifikat o NPK)            21,9 

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

leta, matura)  26,9 

05 - srednja splošna izobrazba (gimnazija, matura)  6,9 

06 - višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba (predhodna 

višja šola, 2 leti + diploma) 7,0 

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

bolonjska stopnja)  5,7 

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

diploma)  14,3 

09 - bolonjski magisterij  2,7 

10 - specializacija (približno 1 leto)  0,3 

11 - magisterij  1,9 

12 - doktorat  1,7 

13 - drugo  0,1 

-9  - b.o.+ 0,3 

 
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. 
 
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 NADALJUJTE Z D16 61,2 

2 - trenutno nima zaposlitve, jo je pa 

imel v preteklosti ––––  PRESKOK NA D17 34,0 

3 - nikoli ni imel plačane zaposlitve ––––  PRESKOK NA D20 4,3 

-9 - b.o.+  0,4 

 

Odgovarjajo tisti, pri katerih je partner zaposlen. (D15 = 1), n=428 

 
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! 

  
 Povprečno število ur: 42,63 
 

-9 - b.o.+ 0,7 
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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=666 

 
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  88,0 

2 - samozaposlen, ne zaposluje drugih  6,2 

3 - samozaposlen, zaposluje 1 do 9 oseb  1,5 

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

5 - dela v lastnem družinskem podjetju  3,0 

-9 - b.o.+ 0,6 

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

1 - da                30,0 

2 - ne           69,7 

-9 - b.o.+ 0,3 

 
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) Navedite 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! 
 

Odgovarjajo tisti, ki imajo partnerja. (D14=1,2), n=699 

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

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

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

svojem družinskem podjetju) 60,7 

2 - nezaposlen in išče zaposlitev   2,4 

3 - se izobražuje (na izobraževanje ga ni poslal delodajalec), študent, dijak 1,7 

4 - poklicno usposabljanje, vajenec 0,1 

5 - trajno delovno nezmožen (bolezen, invalidnost)  1,0 

6 - upokojenec 30,8 

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

9 - drugo  1,3 

-9 - b.o.+ 0,3 
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ODGOVARJAJO VSI 

 

D21 Ali ste ali niste član sindikata?  

 

1 - da, sem član  9,7 

2 - sem bil član, a sedaj nisem več 34,5 

3 - ne, nikoli nisem bil član  55,3 

-9 - b.o.+ 0,5 

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

(Če da) Kateri religiji pripadate?  
 

0 - ne pripada nobeni religiji (veri) 30,6 

1 - katoliški      60,2 

2 - protestantski (evangeličanski)                          0,6 

3 - pravoslavni          3,3 

4 - drugi krščanski religiji 0,3 

5 - judovski         0,0 

6 - islamski      4,1 

7 - budistični      0,1 

8 - hinduistični         0,0 

9 - drugi azijski religiji                                 0,1 

10 - drugi religiji                           0,4 

-9 - b.o.+ 0,3 

 

D23 Če ne upoštevate posebnih priložnosti kot so poroke, pogrebi ipd., kako pogosto 
 obiskujete verske obrede?  
 

1 - večkrat tedensko ali še bolj pogosto 2,1 

2 - enkrat tedensko  6,1 

3 - 2 do 3-krat mesečno 4,4 

4 - vsaj enkrat mesečno 5,6 

5 - nekajkrat letno 27,8 

6 - enkrat na leto 10,1 

7 - še manj pogosto kot enkrat letno 10,7 

8 - nikoli   32,6 

-8 - ne vem 0,5 

-9 - b.o.+ 0,2 

 

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

 

1 - verni       66,4 

2 - neverni 20,8 

3 - prepričan ateist 11,8 

-9 - b.o.+ 1,0 
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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 1,5 

 09  2,0 

 08  10,4 

 07  15,1 

 06  19,6 

 05  32,3 

 04  6,0 

 03  4,0 

 02  1,5 

 01 dno / nizko 0,7 

 -8 - ne vem 6,7 

 -9 - b.o.+ 0,3 

 
D25  Nekateri ljudje se zaradi različnih razlogov ne udeležijo volitev. Ali ste se vi udeležili 
 letošnjih volitev (april 2022) za poslance v slovenski Državni zbor?   
 

1 - da  NADALJUJTE Z D26 81,7 

2 - ne          ––––  PRESKOK NA D26a 16,0 

-4 - nisem imel volilne pravice   ––––  PRESKOK NA D26a 2,2 

-9 - b.o.+  0,1 

 
 

Odgovarjajo tisti, ki so se udeležili volitev aprila 2022. (D25=1); n=818 

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

1 - DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 1,0 

2 - DOMOVINSKA LIGA - DOM 0,0 

3 - Državljansko gibanje Resni.ca  1,3 

4 - GIBANJE SVOBODA 35,0 

5 - LEVICA 4,6 

6 - Lista Borisa Popoviča – Digitalizirajmo Slovenijo 0,4 

7 - LISTA MARJANA ŠARCA - LMŠ 3,1 

8 - NAŠA DEŽELA stranka dr. ALEKSANDRE PIVEC 0,6 

9 - NAŠA PRIHODNOST IN DOBRA DRŽAVA 0,6 

10 - NESTRANKARSKA LJUDSKA LISTA GIBANJA ZDRAVA DRUŽBA 1,2 

11 - NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 5,4 

12 - PIRATSKA STRANKA SLOVENIJE 1,5 

13 - POVEŽIMO SLOVENIJO (KONKRETNO, ZELENI, SLS, NLS, NS) 2,8 

14 - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 17,6 

15 - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS 0,9 

16 - SOCIALNI DEMOKRATI – SD 5,1 

17 - STRANKA ALENKE BRATUŠEK 2,0 

18 - VESNA – zelena stranka 1,2 

19 - ZA LJUDSTVO SLOVENIJE - ZLS 0,1 

20 - ZOS – ZAVEZNIŠTVO OSVOBODIMO SLOVENIJO (GIBANJE 
ZEDINJENA SLOVENIJA – ZSI IN STRANKA SLOVENSKEGA 
NARODA – SSN) 0,0 

21 - druga stranka, katera:________________________________ 7,3 

-9 - b.o.+ 8,3 
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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 0,7 

2 - DOMOVINSKA LIGA - DOM 0,0 

3 - Državljansko gibanje Resni.ca  1,0 

4 - GIBANJE SVOBODA 29,4 

5 - LEVICA 3,6 

6 - Lista Borisa Popoviča – Digitalizirajmo Slovenijo 0,3 

7 - LISTA MARJANA ŠARCA - LMŠ 2,0 

8 - NAŠA DEŽELA stranka dr. ALEKSANDRE PIVEC 0,6 

9 - NAŠA PRIHODNOST IN DOBRA DRŽAVA 0,4 

10 - NESTRANKARSKA LJUDSKA LISTA GIBANJA ZDRAVA DRUŽBA 1,2 

11 - NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 4,6 

12 - PIRATSKA STRANKA SLOVENIJE 1,0 

13 - POVEŽIMO SLOVENIJO (KONKRETNO, ZELENI, SLS, NLS, NS) 1,9 

14 - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 14,0 

15 - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS 0,5 

16 - SOCIALNI DEMOKRATI – SD 4,4 

17 - STRANKA ALENKE BRATUŠEK 1,0 

18 - VESNA – zelena stranka 0,9 

19 - ZA LJUDSTVO SLOVENIJE - ZLS 0,3 

20 - ZOS – ZAVEZNIŠTVO OSVOBODIMO SLOVENIJO (GIBANJE 
ZEDINJENA SLOVENIJA – ZSI IN STRANKA SLOVENSKEGA 
NARODA – SSN) 0,0 

21 - druga stranka, katera:________________________________ 1,3 

-7 - ne bi šel na volitve 9,4 

-8 - ne vem 16,8 

         -9 - b.o.+  4,8 

 

Odgovarjajo tisti, ki pri D26a niso navedli stranke; n=310 

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

1 - DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 0,3 

2 - DOMOVINSKA LIGA – DOM 0,0 

3 - Državljansko gibanje Resni.ca  0,0 

4 - GIBANJE SVOBODA 2,9 

5 - LEVICA 0,3 

6 - Lista Borisa Popoviča – Digitalizirajmo Slovenijo 0,3 

7 - LISTA MARJANA ŠARCA – LMŠ 0,6 

8 - NAŠA DEŽELA stranka dr. ALEKSANDRE PIVEC 0,0 

9 - NAŠA PRIHODNOST IN DOBRA DRŽAVA 0,0 

10 - NESTRANKARSKA LJUDSKA LISTA GIBANJA ZDRAVA DRUŽBA 0,0 

11 - NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 0,6 

12 - PIRATSKA STRANKA SLOVENIJE 0,6 

13 - POVEŽIMO SLOVENIJO (KONKRETNO, ZELENI, SLS, NLS, NS) 0,3 

14 - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 2,6 

15 - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS 0,0 

16 - SOCIALNI DEMOKRATI – SD 0,3 

17 - STRANKA ALENKE BRATUŠEK 0,0 

18 - VESNA – zelena stranka 0,3 

19 - ZA LJUDSTVO SLOVENIJE – ZLS 0,3 
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20 - ZOS – ZAVEZNIŠTVO OSVOBODIMO SLOVENIJO (GIBANJE 
ZEDINJENA SLOVENIJA – ZSI IN STRANKA SLOVENSKEGA 
NARODA – SSN) 0,3 

21 - druga stranka, katera:________________________________ 0,0 

22 - nobena 34,5 

-8 - ne vem 26,8 

    -9 - b.o.+ 28,7 

 

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.+ 

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

 5,2 2,4 5,2 6,0 5,9 35,0 3,5 4,3 4,7 2,5 4,5 19,9 1,0 

 
Povprečna ocena: 4,87 
 
D27a Kateri od spodaj navedenih narodnosti (etničnih skupin) pripadate? 

01 - Slovenec 88,5 

02 - Albanec 0,3 

03 - Avstrijec 0,0 

04 - Bošnjak  3,7 

05 - Črnogorec 0,1 

06 - Hrvat 2,1 

07 - Italijan 0,2 

08 - Madžar 0,0 

09 - Makedonec 0,7 

10 - Nemec 0,1 

11 - Rom 0,1 

12 - Srb 2,3 

13 - drugi narodnosti:_____________________________ 0,9 

-8 - ne vem 0,3 

-9 - b.o.+ 0,7 

 

D27b Morda še kakšni? 

01 - Slovenec 2,4 

02 - Albanec 0,1 

03 - Avstrijec 0,0 

04 - Bošnjak  0,8 

05 - Črnogorec 0,1 

06 - Hrvat 0,9 

07 - Italijan 0,1 

08 - Madžar 0,2 

09 - Makedonec 0,0 

10 - Nemec 0,2 

11 - Rom 0,3 
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12 - Srb 1,6 

13 - drugi narodnosti: __________________________________ 0,3 

14 - nobeni drugi 90,5 

-8 - ne vem 0,6 

-9 - b.o.+ 1,9 

 
 
Navedite število oseb, s katerimi živite v skupnem gospodinjstvu – vključno z vami: 
 
D28 Skupaj vseh oseb v gospodinjstvu: 
 

1 - 1 oseba 14,4 

2 - 2 osebi 34,2 

3 - 3 osebe 16,7 

4 - 4 osebe 21,1 

5 - 5 oseb 8,9 

6 - 6 oseb in več 4,5 

-9 - b.o.+ 0,3 

 
 
D29 od tega odraslih od 18 let naprej: 
 

1 - 1 oseba 15,7 

2 - 2 osebi 52,5 

3 - 3 osebe 15,5 

4 - 4 osebe 10,7 

5 - 5 oseb 3,1 

6 - 6 oseb in več 1,7 

-9 - b.o.+ 0,8 

 
D30 od tega otrok in mladih od 6 do 17 let:  
 

0 - 0 oseb 74,5 

1 - 1 oseba 12,5 

2 - 2 osebi 9,7 

3 - 3 osebe 1,8 

4 - 4 osebe 0,2 

-9 - b.o.+ 1,3 

 
D31 od tega otrok mlajših od 6 let:  
 

0 - 0 oseb 87,2 

1 - 1 oseba 8,3 

2 - 2 osebi 2,6 

3 - 3 osebe 0,5 

4 -  4 osebe 0,1 

-9 - b.o.+ 1,3 
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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…    

           Povprečno: 1111,51 €   

 
00000 - brez dohodkov 6,3 

-8 - ne vem 11,0 

-9 - b.o.+ 5,2 

 
 
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…    

 Povprečno: 2255,02 € 

 
00000 - brez dohodkov 0,0 

-8 - ne vem 25,8 

-9 - b.o.+ 6,2 

 
D34 Kakšen je vaš zakonski stan?  

 

1 - poročen 46,4 

2 - zunajzakonska skupnost 21,6 

3 - živim ločeno (sem poročen, a živim ločeno) 0,5 

4 - razvezan (ločen) 4,4 

5 - vdovec, vdova 10,6 

6 - samski, nikoli nisem bil poročen ali živel v zunajzakonski skupnosti 15,8 

-9 - b.o.+ 0,8 

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

1 - Slovenija 81,3 

2 - Hrvaška 4,1 

3 - Bosna in Hercegovina 7,3 

4 - Srbija 2,6 

5 - Črna Gora 0,3 

6 - Makedonija 0,8 

7 - Kosovo 0,2 

8 - Albanija 0,0 

9 - Avstrija 0,2 

10 - Italija 0,5 

11 - Nemčija 0,2 

12 - Madžarska 0,0 

13 - drugo________________________________________________ 1,1 

-8 - ne vem 0,7 

-9 - b.o.+ 0,7 
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D36 V kateri državi je bila rojena vaša mati? (sedanje ime države, v kateri je njen rojstni kraj) 
 

1 - Slovenija 82,3 

2 - Hrvaška 4,4 

3 - Bosna in Hercegovina 7,3 

4 - Srbija 1,7 

5 - Črna Gora 0,0 

6 - Makedonija 0,9 

7 - Kosovo 0,2 

8 - Albanija 0,0 

9 - Avstrija 0,3 

10 - Italija 0,2 

11 - Nemčija 0,4 

12 - Madžarska 0,1 

13 - drugo________________________________________________ 1,0 

-8 - ne vem 0,2 

-9 - b.o.+ 1,0 

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

1 - veliko mesto   16,1 

2 - obrobje velikega mesta 9,1 

3 - manjše mesto 23,4 

4 - podeželski kraj, vas   46,4 

5 - osamljena kmetija oz. hiša na podeželju 4,6 

   -9 - b.o.+ 0,5 

 
Regija 
 

1 - Pomurska 6,5 

2 - Podravska 15,9 

3 - Koroška 4,9 

4 - Savinjska 14,0 

5 - Zasavska 1,8 

    6 -     Posavska 3,6 

    7 - JV Slovenija 7,3 

    8 - Osrednjeslovenska 24,5 

    9 - Gorenjska 8,5 

  10 - Primorsko-notranjska 2,9 

  11 - Goriška 5,0 

  12 - Obalno-kraška 5,2 

 
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      38,9 

2 - ne, ne bi bil pripravljen sodelovati  60,8 

-9 - b.o.+ 0,3 

 
 


