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Tipi raziskav: 

* Terenske raziskave:  

 - PAPI (do leta 2011) 

 - CAPI (od leta 2011 dalje) 

* Telefonske raziskave: CATI 

* Poštne ankete 

* Internetne ankete 
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V juniju 1994 je Center odprl opremljeno anketno delavnico – 
telefonski studio, kjer potekajo različne telefonske raziskave 
po naročilu državne uprave, različnih gospodarskih 
subjektov... 

 

PREDNOSTI IN SLABOSTI TELEFONSKEGA 
ANKETIRANJA: 

+ prihranek na času 

+ aktualnost 

+ izboljšane možnosti za šolanje in kontrolo anketarjev 

- odsotnost mimike, osebnega kontakta “face-to-face” 

- nižja realizacija vzorca 

 



45 let raziskave Slovensko javno mnenje 
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Raziskave 1991- 1999 
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1991 International Social Survey Programme (1991)

SJM '91/1- Mednarodna raziskava: Demokratizacija v Vzhodni Evropi

SJM '91/2 - Slovenska družba na prehodu v demokracijo in Mednarodna raziskava o vernosti in cerkvi (ISSP 1991)

1992 SJM '92/1 - Mednarodna raziskava vrednot (WVS 1992)

SJM '92/2 - Mednarodna raziskava o neenakosti (ISSP 1992) in socialno-ekonomskih orientacijah

SJM '92/3 - Procesi demokratizacije

SJM '92 - Media

1993 SJM '93/1 - Slovensko javno mnenje

SJM '93/2 - Mednarodna raziskava o okolju in družini (ISSP 1993)

1994 SJM '94/1 - Razvojne vrednote in prostor (ISSP 1994); Stališča o zdravju in zdravstvu I.

SJM '94/2 - Slovensko javno mnenje in slovensko-avstrijska raziskava vrednot

SJM '94/3 - Raziskava o avtocestah v Sloveniji

SJM '94/4 - Mednarodna raziskava narodne identitete (ISSP 1995)

SJM '94/5 - Nacionalna varnost in mednarodni odnosi II.

1995 SJM '95/1 - Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM '95/2 - Mednarodna raziskava vrednot (WVS 1995)

SJM '95/3 - Razumevanje preteklosti I. in Mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM '95/4 - Mednarodna raziskava razumevanja vloge države (ISSP 1996) in socialno politične orienatacije

1996 SJM '96/1 - Mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM '96/2 - Stališča o zdravju in zdravstvu II., Športne aktivnosti in stališča o športu, Mednarodna raziskava volilnih sistemov

1997 SJM '97/1 - Stališča Slovencev o približevanju EU

SJM '97/2 - Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve

SJM 97/3 - Mednarodna raziskava stališča o delu (ISSP 1997) in Ekološka sondaža

1998 SJM '98/1 - Mednarodna raziskava o neenakosti (ISSP 1999) in religiji (ISSP 1998)

SJM '98/2 - Razumevanje preteklosti II.

1999 SJM '99/1 - SJM in Demokratizacija v Srednjeevropskih in Vzhodnoevropskih državah in Nacionalna varnost

SJM '99/2 - Stališča o zdravju in zdravstvu III. in Mednarodna raziskava o kakovosti življenja

SJM '99/3 - Evropska raziskava vrednot (EVS)

SJM '99/4 - SJM in Stališča o približevanju EU



Razsikave 2000  
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2000 SJM '00/1 - Slovensko javno mnennje

SJM '00/2 - Raziskava o okolju (ISSP 2000) in medčloveških stikih (ISSP 2001)

2001 SJM '01/1 - Stališča Slovencev o približevanju EU in Mednarodna raziskava o delovnih aktivnostih

SJM '01/2 - SJM in mednarodna raziskava procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM '01/4 - Raziskava o zdravju in zdravstvu IV in raziskava o obrambi in varnosti

2002 SJM '02/1 - Stališča Slovencev o približevanju EU in NATO

AVT '02/1 - Socialno-prostorski vplivi avtocest v Sloveniji

SJM '02/2 - Evropska družboslovna raziskava ESS

2003 SJM '03/1 - Slovensko javno mnennje

SJM 03/2 - Mednarodna raziskava o družini (ISSP 2002) in narodni identiteti (ISSP 2003) in Stališča o lokalni demokraciji

SJM '03/3 - Nacionalna in mednarodna varnost - vojaški poklic

SJM '03/4 - Razumevanje vloge državljana (ISSP 2004)

2004 SJM '04/1 - Evropska volilna raziskava

SJM '04/2 - ESS

2005 SJM '05/1 - Mednarodna raziskava stališč o delu (ISSP 2005)

SJM '05/2 - Nacionalna in mednarodna varnost in Mednarodna povolilna raziskava

SJM '05/3 - Svetovna raziskava vrednot WVS

SJM '05/4 - Stališča o reformah

2006 SJM '06/1 - ESS

SJM '06/2 - Mednarodna raziskava vloga države (ISSP 2006) in prosti čas in šport (ISSP 2007)

2007 SJM '07/1 - Nacionalna in mednarodna varnost - vojaški poklic

SJM '07/2 - Vrednote, pogledi na družbene razmere in odnos do strank

2008 SJM '08/1 - EVS

SJM 08/2 - ESS

2009 SJM '09/1 - Mednarodna raziskava o religiji (ISSP 2008) in družbenih neenakostih (ISSP 2009)

SJM '09/2 - Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti in mednarodna raziskava volilnih sistemov

2010 SJM '10/1 - ESS

2011 SJM '11/1 - Mednarodna raziskava o okolju (ISSP 2010) in zdravju (ISSP 2011)

SJM '11/2 - EVS

SHARE

2012 SJM '12/1 - Mednarodna raziskava o družini in spolnih vlogah (ISSP 2012) in Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti

SJM '12/2 - ESS

2013 SHARE

SJM '13/1 (terenska faza) - Nacionalna identiteta (ISSP 2013) in Razumevanje vloge državljana (ISSP 2014)



Uporabniki podatkov in izsledkov 

1.  

različne 

akademske 

skupnosti 

2. 

oblikovalci 

politik in 

javna 

uprava 
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strokovne 

javnosti 
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mediji 



 

 

 

 

 

 

Trend števila akademskih publikacij (Pro Quest) 



 

 

 

 

 

 

Serija publikacij za neakademske uporabnike 
European Social Survey 



Evropska družboslovna raziskava 

http://www.europeansocialsurvey.org/ 

Trije ključni cilji:  

1. Zbiranje zanesljivih podatkov za merjenje trendov vrednot 

2. Preseganje zakoreninjenih ovir pri primerljivosti podatkov mednarodnih raziskav 

3. Uveljavitev zanesljivih kazalcev stališč  

Valovi:  2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 

Koordinacija in izvedba: CJMMK (FDV)   

 

Dostop do podatkov: približno eno leto po zaključku terene je 

dostopna mednarodna podatkovna baza (http://ess.nsd.uib.no/) 

 

 

Projektna skupina SJM (FDV) – projekti  

RAZISKAVA ESS 

http://www.europeansocialsurvey.org/
http://ess.nsd.uib.no/
http://ess.nsd.uib.no/
http://ess.nsd.uib.no/
http://ess.nsd.uib.no/
http://ess.nsd.uib.no/
http://ess.nsd.uib.no/
http://ess.nsd.uib.no/


ESS – CORE module (osrednji, ponavljajoči se blok) 
  

Blok A:- Mediji (2)  - Zaupanje v soljudi (3) 

  

Blok B: - Zaupanje v politiko, zadovoljstvo s sistemom,  

              - Politične orientacije (33)  - Odnos do priseljevanja (6) 

  

Blok C: - Subjektivna blaginja (16)  - Religija (7)  - Nacionalna identiteta (38) 

  

Blok F: - Demografija in sestava gospodinjstva (63) 

  

Blok G: - Delo in zaposlitev (družina) (114)  

  

Blok HF: - Osebnostne vrednote (Schwartzov model) (21)  

  

Experimetalni blok: - Eksperimentalni vprašalnik (metodološki testi »wordinga«  

                                    in lestvic) (3x10) 

  

Blok J: - Anketarjeva demografija (3)  - Ocene poteka ankete (10) 

  

Projektna skupina SJM (FDV) – projekti  

STRUKTURA VPRAŠALNIKA  



Spremenljivke… 
 

• Koliko časa na dan gledate televizijo?  

• Koliko časa porabite za poročila ali oddaje s politično tematiko? 

 

• Ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo..?  

• Ali menite, da bi vas večina ljudi skušala izkoristiti, če bi imeli priložnost... 

• Ali so ljudje večinoma pripravljeni pomagati drugim ali pa večinoma gledajo 

predvsem nase? 

 

• Kaj bi rekli, koliko se zanimate za politiko? 

• Zaupanje v: parlament, sodišča, policija, politika, stranke, EU parlament, OZN 

• Politična participacija 

• Bližina političnim strankam  

• Aktivizem in delovanje v političnih organizacijah 

• Ocena demokratičnosti  

• Levo desno - samouvrstitev  

 

• Zadovoljstvo z življenjem  

• Zadovoljstvo s sedanjim gospodarskim stanjem  

• Zadovoljstvo z delovanjem sedanje slovenske vlade 

• Zadovoljstvo z delovanjem demokracije v Sloveniji 

• Splošno stanje šolstva 

• Splošno stanje zdravstva 

 

• Vlada bi morala sprejeti ukrepe za zmanjšanje razlik v dohodkih med ljudmi.  

• Odnos do istospolno usmerjenih  

  

• Odnos do poenotenja EU   

• Odnos do priseljencev, v kolikšni meri naj Slovenija dovoli priseljevanje  

• Gospodarski vidik priseljevanja  

• Kulturni vidik priseljevanja 

• Socialni vidik priseljevanja 

•   

• Kako srečni ste?  

• Kako pogosto obiskujete prijatelje, sorodnike ali znance? 

• Kako pogosto se udeležujete različnih družabnih srečanj? 

• Se lahko s kom pogovarjate o intimnih stvareh?  

 

• Žrtev vloma ali napada  

• Kako varno se počutite? 

  

• Kako bi na splošno ocenili vaše zdravje? 

• Ali vas ovira kakšna kronična bolezen?  

  

• Verska pripadnost  

• Kako pogosto obiskujete verske obrede? 

• Kako pogosto molite?  

  

• Ste kdaj žrtev diskriminacije?  

• Razlogi za diskriminacijo  

  

• Državljanstvo  

• Kateri jezik govorite doma?  

• Kje so se rodili vaši starši?  

 

• SLEDI:  Obsežna demografija, Sestava gospodinjstva, Zaposlitev   
  

Projektna skupina SJM (FDV) – projekti  

CORE MODULE (longitudinalni del)  



     Spremenljivke… 
• ..Pomembno, da ima veliko novih zamisli in da je ustvarjalen(a). Stvari rad(a) počne na izviren način.  

• ..Pomembno, da je premožen(a). Imeti želi veliko denarja in dragih  predmetov. 

• ..Pomembno, da se vsakega na tem svetu obravnava enako. Verjame, da mora imeti vsakdo v življenju enake možnosti  

• ..Pomembno, da pokaže svoje sposobnosti. Rad(a) vidi, da ljudje občudujejo to, kar počne.            

• ..Pomembno, da živi v varnem okolju. Izogiba se vsemu, kar bi njegovo /njeno varnost lahko ogrozilo. 

• ..Rad(a) ima presenečenja in skuša vedno početi kaj novega. Zdi se mu/ji pomembno, da v življenju počne čim več različnih stvari. 

• Verjame, da bi morali ljudje narediti to, kar jim ukažejo. Meni, da bi morali ljudje spoštovati pravila ves čas, tudi takrat, ko jih nihče ne opazuje 

• ..Pomembno, da posluša ljudi, ki so drugačni od njega/nje. Tudi če se z njimi ne strinja, jih še vedno poskuša razumeti. 

• ..Pomembno biti spoštljiv in skromen. Ne želi vzbujati pozornosti 

• ..Pomembno, da se ima dobro. Rad(a) se razvaja.  

• ..Pomembno, da sam(a) odloča o tem, kaj počne. Rad(a) je svoboden(a) in neodvisen(a) od drugih. 

• ..Pomembno, da pomaga  ljudem okrog sebe. Hoče poskrbeti za njihovo blagostanje.                                         

• ..Pomembno, da je zelo  uspešen(a). Upa, da bodo drugi cenili njegove/ njene dosežke.            

• ..Pomembno, da mu/ ji država zagotavlja varnost pred grožnjami. Želi si močno državo, ki bo lahko zaščitila svoje državljane. 

• Išče pustolovščine in rad(a) tvega. Imeti želi vznemirljivo življenje. 

• ..Pomembno, da se vedno spodobno obnaša. Ne želi narediti česa takega, kar bi drugi označili kot neprimerno. 

• ..Pomembno, da si pridobi spoštovanje drugih.  

• Rad(a) vidi, da ljudje storijo to, kar reče.      

• ..pomembno, da je vdan(a) svojim prijateljem. Rad(a) se razdaja bližnjim.                                  

• Močno je prepričan(a), da bi morali ljudje skrbeti za naravo. Skrb za okolje ima zanj(o) velik pomen. 

• Tradicija je pomembna. Skuša se ravnati po ustaljenih običajih svoje družine in vere.           

• Išče priložnosti, da bi se zabaval(a).Zanj(o) je pomembno, da počne stvari, v katerih uživa. 
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SCHWARTZOV MODEL  



ESS - Rotating Modules  

          (tematski bloki, v vsaki meritvi druga vsebina) 
  

1. Odnos do priseljencev, imigrantov (Immigration – ESS 2002/D) 

2. Državljanstvo, vključenost in demokracija  

    (Citizenship, Involvement and Democracy – ESS 2002/E)  

  

3. Stališča o zdravstvenem in socialnem varstvu  

    (Opinions on Health & Care Seeking – ESS 2004/D) 

4. Ekonomska morala v Evropi: Tržna družba & državljanstvo  

    (Economic Morality in Europe: Market Society & Citizenship – ESS 2004/E)  

5. Družina, delo in blaginja (Family, Work and Well-being – ESS 2004/G) 

  

6. Načrtovanje življenjske poti: Organiziranje poteka življenja v Evropi  

    (The Timing of Life: The organisation of the life course in Europe – ESS 2006/D) 

7. Osebna in družbena blaginja: Kreiranje kazalcev (indikatorjev) za razvoj Evrope 

    (Personal & Social Well-being – ESS 2006/E)  

 

….>  
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TEMATSKI BLOKI 



ESS - Rotating Modules  

          (tematski bloki, v vsaki meritvi druga vsebina) 
  

 ….>  

 8. Odnos do blaginje v spreminjajoči se Evropi  

     (Welfare attitudes in a changing Europe – ESS 2008/D) 

 9. Izkušnje in odnos do staranja  

     (Experiences and Expressions of Ageism – ESS 2008/E)  

  

10. Zaupanje v policijo in sodstvo: Evropska primerjalna analiza  

      (Trust in Criminal Justice: A comparative European Analysis – ESS 2010/D) 

11. Delo, družina in blaginja: Vpliv ekonomske recesije  

      (Work, Family and Well-being: The Implications of Economic Recession  

      – ESS 2010/G) 

 

12. Osebna in družbena blaginja  

      (Personal & Social Well-being – ESS 2012/D – 1. ponovite) – v pripravi  

13. Demokracija (Democracy – ESS 2012/E) – v pripravi 
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TEMATSKI BLOKI 
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Deleži nezadovoljnih z gospodarsko situacijo  

(ESS 2010) 
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Deleži zaupanja v pravni sistem države 

(ESS 2010) 
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Deleži zaupanja soljudem 
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Gospodinjstvo s sedanjimi dohodki težko shaja 
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Dostop do podatkov 

Ess.nsd.uib.no 
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Analize + metapodatki 

      Demografija 

• Naseljenost prebivalstva 

• Državljanstvo (razmerje tujci) 

  

      Sestavljeni 

• HDI - indeks 

• Indeks revščine 

• Politične svoboščine (Freedom in the world) 

• Državljanske svoboščine  (Freedom in the 

world) 

  

      Gospodarstvo 

• GDP per capita   

• Stopnja rasti glede na regionalni (GDP) 

• Gini koeficient  

• Stopnja dolgotrajne brezposelnosti (po 

starosti) 

  

      Zdravstvo 

• Stopnja rodnosti  

• Pričakovana življenjska doba 

• Delež porabe za zdravstvo  (% of GDP) 

• Št. zdravnikov in zdravniškega osebja (na 

prebivalca)  

  

      Izobraževanje 

• Stopnja vpisa v šole (vsi nivoji)  

• Število učencev, študentov (vsi nivoji) 

• Stopnja pismenosti med odraslimi 

  

      Kriminaliteta 

• Število umorov  

• Število samomorov 

• Indeks koruptivnosti (Transparency 

International) 

Nekateri izbrani kazalniki: 



International social survey 

program (ISSP) 

24 
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• začetek programa v sredini 80-ih let prejšnjega stoletja – prve 

(ustanovne) članice so bile raziskovalne ustanove iz Velike Britanije, 

ZDA, Z. Nemčije in Avstralije 

• namen: 

– skupno oblikovanje in razvijanje kratkih modulov vprašanj o pomembnih 

družboslovnih temah 

– redno (letno) izvajanje teh modulov v okviru rednih nacionalnih splošnih 

družboslovnih anket (ali posebej) 

– hkratna izvedba izčrpnega skupnega jedra demografskih spremenljivk 

(t.i. “background variables”) 

– omogočiti družboslovcem kar najhitrejši dostop do teh podatkov  

• danes so v program vključene raziskovalne ustanove iz 48 držav 

(Slovenija s CJMMK je članica od leta 1992)  

www.issp.org  

http://www.issp.org/
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• obstoj pogojev (raziskovalna infrastruktura) in finančnih resursov 

za izvajanje anketnih raziskav (ni centralnega proračuna) 
 

• redno (letno) izvajanje ISSP modulov 
 

• ustrezna metodologija: 

– standardizirana anketa,  

– slučajni vzorec prebivalstva države,  

– kontrola,  

– ustrezni postopki prevajanja inštrumenta, 
 

• (aktivno) sodelovanje na letnih sestankih ISSP in v delovnih 

skupinah ISSP  

Standardi za članstvo v ISSP 
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ISSP moduli 1985 – 2013 

• Role of Government (1985, 1990, 1996, 2006) 
 

• Social Networks and Support Systems (1986, 2001) 
 

• Social Inequality (1987, 1992, 1999, 2009) 
 

• Family and Changing Gender Roles (1988, 1994, 2002, 2012) 
 

• Work Orientations (1989, 1997, 2005) 
 

• Religion (1991, 1998, 2008) 
 

• Environment (1993, 2000, 2010) 
 

• National Identity (1995, 2003, 2013) 
 

• Citizenship (2004) 
 

• Leisure and Sport (2007) 
 

• Health & health system (2011) 
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Delovanje ISSP 
Organi in oblike dela 

• Članice – raziskovalne inštitucije iz držav članic 
 

• Letna konferenca (“general meeting”) 
 

• Sekretariat 
 

• Metodološka komisija (+ podkomisije) 
 

• Demografska komisija (+ podkomisije) 
 

• Delovne skupine za posamezne module (“drafting groups”) 
 

• Arhiviranje podatkov: ZACAT - Gesis (Leibnitz Institut for the 

Social Sciences, Nemčija) 

  http://zacat.gesis.org/   

http://zacat.gesis.org/
http://zacat.gesis.org/
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Primer uporabe ISSP 

podatkov: 
Državljanske vrednote in 

participacija  

(ISSP 2004) 

Slika 4.1:  
 

Države glede na podporo 

"normativnemu" konceptu 

dobrega državljana (aktiven in 

odgovoren) in individualno 

politično participacijo 

(v %; ISSP 2004) 

 

(Deželan, Fink-Hafner, Hafner-

Fink, Uhan. 2007. Državljanstvo 

brez meja? Ljubljana: Založba 

FDV) 
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Primer: ISSP 2009 (stališča o neenakostih) 
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Konflikti med revnimi in bogatimi  (povprečje: 1 – zelo močni ..... 4 – ni konfliktov) 

vir: ZACAT-Gesis (Nesstar) 
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Primer: ISSP 2009 (stališča o neenakostih) 

Ali je pravično ali ni pravično, da si ljudje z višjimi dohodki lahko zagotovijo boljšo 
zdravstveno oskrbo? (povprečje: 1 – zelo pravično ...... 5 – zelo nepravično) 
vir: ZACAT-Gesis (Nesstar) 



Evropska raziskava vrednot 
PROJEKT SJM 1992, 1999, 2008   

http://www.europeanvalues.nl 
 

World Value Survey 
Svetovna raziskava vrednot 

 
PROJEKT SJM 1992, 1995, 1999, 2005, 

2011  
 

http://www.worldvaluessurvey.org/ 

 

 

http://www.europeanvalues.nl/
http://www.worldvaluessurvey.org/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Značilnosti projekta EVS 

• Mednarodni in longitudinalni raziskovalni projekt, pobudo zanj je dala pred   

 35 leti skupina sociologov s Tilburške univerze. 

• Cilj je merjenje ključnih vrednot in ravnanj v evropskih družbah. 

• Eden najpogosteje uporabljenih virov mednarodno primerljivih indikatorjev 

 družbenega razvoja. 

• V zadnji meritvi (2008) je sodelovalo 45 držav. 

• Slovenija je v raziskavi zastopana od leta 1991 dalje.   

 

 Metodologija in standardi kakovosti 
• Mednarodna primerljivost  - ‘centralno’ določena pravila izvedbe, enoten 
 vprašalnik in spremljevalni dokumenti. 
• Visoka kakovost vseh vidikov izvedbe, ki jo zagotavljajo akademske 
 ustanove – udeleženke v projektu. 
• Zasnovana kot longitudinalni mednarodni projekt, ki omogoča mednarodno 
 in medčasovno analizo pojavov.  

 
 



Tematska področja  
 
• norme in vrednote  
• religioznost     
• politični sistem   
• kakovost življenja      
• družbene manjšine  
• družina, vsakdanjost     
• delo, poklic   
• zdravje       
• spremljanje medijev  
• socialni kapital      
• socialna izključenost 
• življenjski dogodki    
• okolje... 

          Cilji raziskave 
 

• razvoj univerzitetnega izobraževanja  

• izboljšanje vodenja in upravljanja (informacije o  

  dogajanju v družbenih sistemih)  

• dvig kakovosti življenja (spremljanja družbenih  

  trendov kot povratna informacija za ukrepanje) 

• zaznave demokratičnega ali anti-demokratičnega  

  potenciala v evropskih družbah 

• opozarjanja na potencialna žarišča družbenih  

  napetosti in konfliktov  

• preprečevanje nepravičnosti in neenakosti 



Projektna skupina SJM (FDV) – projekti  

Dokumenti SJM: Vrednote v prehodu I-VII 


