
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

SJM 20151 
 

Slovensko javno mnenje 2015 
 

 
- Mednarodna raziskava Stališča o delu (Work Orientation, ISSP 2015) 
- Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (Role of Government, 

ISSP 2016) 
- Ogledalo javnega mnenja 

- Stališča o varnosti 
 

 

 

PREGLED REZULTATOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ljubljana, februar 2016  

   

Center za raziskovanje javnega   

mnenja in množičnih komunikacij 
Kardeljeva ploščad 5 

SI-1000 Ljubljana, Slovenija 

telefon: 01 5805 105 

faks: 01 5805 104 

cjmmksjm@fdv.uni-lj.si 

www.fdv.uni-lj.si 
 

 

 

 
Article I.    

   

 

 

 

 

  

 Fakulteta 

  za družbene vede 

   

Univerza 

v Ljubljani 



2 

 

PROJEKT:    Slovensko javno mnenje 20151 

     Mednarodna raziskava Stališča o delu  
     (Work Orientation, ISSP 2015) 
    Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države  
    (Role of Government, ISSP 2016) 
    Ogledalo javnega mnenja 

     Stališča o varnosti 
     
FINANCERJI:    Agencija za raziskovalno dejavnost RS  
       
RAZISKAVO IZVAJA:  Center za raziskovanje javnega mnenja in  
     množičnih komunikacij 
     Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede – IDV 
     Ljubljana, Kardeljeva ploščad 5 
     tel.: 5805-105, faks: 5805-104 
 
NOSILCI PROJEKTA IN     
RAZISKOVALNA SKUPINA :     izr. prof. dr. Mitja Hafner-Fink (vodja programa),  
     red. prof. dr.Marjan Malešič, zn. sod. dr. Brina Malnar,  
     izr. prof. dr. Samo Uhan, viš. zn. sod. dr. Slavko Kurdija,  
     zasl. prof. dr. Niko Toš, red. prof. dr. Ivan Bernik,   
     red. prof. dr. Vlado Miheljak,  mag. Tina Vovk, samostojna  
     strokovna delavka, Rebeka Falle, univ. dipl. soc., samostojna  
     strokovna delavka, Živa Broder, univ. dipl. soc., samostojna  
     strokovna delavka, May Doušak, mladi raziskovalec,   
     Špela Zajšek, strokovna delavka in Ivi Kecman, tajnica projekta 
 
IZVEDBA RAZISKAVE: Raziskava je bila izvedena na reprezentativnem vzorcu 
  (N=1800) polnoletnih prebivalcev Republike Slovenije;  
  realizacija (N=1024); standardizirani vprašalnik;  
   računalniško podprto anketiranje (CAPI). 
 
TERENSKA FAZA:   je potekala v času od 10. 11. 2015 do 23. 2. 2016 ob  sodelovanju  
     30 sodelavcev v 150 krajevnih okoljih v Sloveniji. 
 
DATOTEKA:    SJM 20151 

 
DOKUMENT:    Podatkovna knjiga; 
     Pregled rezultatov 
 
UPORABA PODATKOV:  Omejeno – za interne potrebe   
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ZADOVOLJSTVO Z RAZMERAMI 
 
Z1 V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem? Izberite ustrezno  
  vrednost na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da ste izredno nezadovoljni, 10 pa,  
  da ste izredno zadovoljni. 
 

 
izredno 
nezadovoljen 

    
izredno  

 zadovoljen 
ne vem, 

b.o. 
88,99  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

SJM151 0,4 0,2 0,9 2,9 2,5 16,3 8,1 18,8 26,5 12,3 10,8 0,3 

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

 sploh nisem 
srečen/-na         

     zelo sem 
 srečen/-na 

ne 
vem 

 
b.o. 

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

SJM151 0,5 0,2 1,1 2,6 2,0 14,3 8,9 13,9 26,2 16,4 13,8 0,2 0,1 

 
 
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/-na                                   

     zelo  
zadovoljen/-na    

ne 
vem, 
b.o. 

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

SJM151 0,6 0,8 2,2 5,3 6,3 15,7 13,4 18,3 20,7 9,2 7,4 0,2 

 
 
Z4  Če se primerjate z ljudmi v vaši okolici, ali sodite, da vam gre v finančnem pogledu boljše 
 kot njim, enako ali slabše?  
  

 veliko 
slabše                                           

       veliko 
boljše    

ne 
vem 

 
b.o. 

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

SJM151 0,4 1,0 1,8 5,0 7,1 42,5 13,2 13,1 8,2 4,0 1,1 2,7 0,0 

 
 
Z5 Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba 
 biti z ljudmi zelo previden? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 
 pomeni, da je treba biti z ljudmi zelo previden, 10 pa, da večini ljudi lahko zaupamo. 
 

 treba je biti     
zelo previden 

     večini ljudi  
lahko zaupamo 

ne 
vem 

 
b.o. 

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

SJM151 5,9 5,3 9,5 14,7 11,3 19,5 7,5 11,2 10,2 3,1 1,7 0,1 0,0 
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Z6   Nekateri ljudje imajo občutek, da lahko docela svobodno odločajo o svojem življenju, 
 drugi pa imajo občutek, da s svojimi dejanji ne morejo bistveno vplivati na to, kaj se z 
 njimi dogaja. Prosimo vas, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, v kolikšni meri 
 lahko vi odločate o svojem življenju. Pri tem pomeni 0 čisto nič, 10 pa v veliki meri.  
 

 
čisto nič 

     
v veliki meri  

ne 
vem b.o. 

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 98 99 

SJM151 0,7 0,5 1,7 3,5 4,2 14,8 10,2 14,8 22,9 11,3 14,6 0,7 0,1 
 
 

Z7 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 88 99 

SJM151 0,5 0,5 1,5 5,0 5,1 18,7 9,2 15,9 21,2 10,6 10,9 0,9 0,1 

 
 
STALIŠČA O DELU 
 
W1 Prosimo povejte, koliko se strinjate ali ne strinjate z navedenima trditvama o delu, pri 
 čemer imejte v mislih delo na splošno. 
 

  

v celoti 
se 

strinjam 
strinjam 

se 

niti strinjam, 
niti ne 

strinjam 

ne 
strinjam 

se 

sploh 
se ne 

strinjam 
ne 

vem b.o. 

  1 2 3 4 5 8 9 

a) Delo v službi je le 
način, da človek 
zasluži denar in nič 
več.       

8,9 25,4 23,0 32,7 8,8 1,2 0,0 
        
        
        
b) Rad/-a bi hodil/-a v 

službo, tudi če ne bi 
potreboval/-a 
denarja. 

14,5 39,9 18,0 18,9 6,6 2,0 0,1 
       
       

       
 

 
W2 Kako pomembna je za vas vsaka od naslednjih stvari, ko pomislite na službo oziroma 
 zaposlitev?  
  

  

zelo 
pomem-

bno 
pomemb-

no 

niti 
pomembno, 

niti ne-
pomembno 

ni 
pomem-

bno 

sploh ni 
pomem-

bno 
ne 

vem b.o. 

  1 2 3 4 5 8 9 

a) varnost zaposlitve          55,8 37,9 4,0 1,0 0,5 0,8 0,1 
        
        
b) dober zaslužek              28,0 58,0 11,1 1,5 0,6 0,7 0,1 
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c) veliko možnosti za 
napredovanje                

22,7 50,3 18,9 5,7 0,7 1,7 0,1 
        
        
d) zanimivo delo               45,8 47,0 4,9 1,0 0,3 0,9 0,2 
        
e) da lahko delaš 

samostojno   
32,3 49,8 13,4 2,9 0,6 1,0 0,0 

        
         
f) da pri svojem delu 

lahko pomagaš 
drugim              

34,7 54,0 8,5 1,3 0,6 1,0 0,0 
        
        
        
g) da je delo koristno 

za   družbo                      
30,8 55,7 9,9 1,7 0,8 1,2 0,1 

        
        
h) da lahko sam 

razporediš delo v 
dnevu in tednu       

24,3 42,6 22,3 7,6 1,8 1,4 0,1 
        
        
        
i) da imaš osebne 

stike z drugimi 
ljudmi 

34,1 50,2 10,4 3,3 0,7 1,2 0,1 
        
        
   

 
W3 Ali ste se že kdaj oz. ali bi se odrekli dobri priložnosti za zaposlitev v korist vašemu 

družinskemu življenju? 
 

  SJM151 

1 - da, to sem že storil/-a in bi verjetno še kdaj 19,4 
2 - da, to sem že storil/-a, a verjetno ne bi več   7,5 
3 - ne, tega še nisem storil/-a, ampak verjetno bi 33,8 
4 - ne, tega še nisem storil/-a in verjetno ne bi 32,0 
8 - ne vem 7,0 
9 -  b.o. 0,2 

 
 
W4 Ali ste kdaj oz. bi v prid družinskemu življenju vztrajali v službi, ki vas ni oziroma ne bi  
            izpolnjevala?  
  

  SJM151 

1 - da, to sem že storil/-a in bi verjetno še kdaj 15,8 
2 - da, to sem že storil/-a, a verjetno ne bi več   11,9 
3 - ne, tega še nisem storil/-a, ampak verjetno bi 27,4 
4 - ne, tega še nisem storil/-a in verjetno ne bi 38,5 
8 - ne vem 6,2 
9 -  b.o. 0,2 
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W5    Ste bili v zadnjih petih letih neenakopravno obravnavani (diskriminirani) v zvezi z 
 zaposlitvijo, npr. pri prijavi za službo, ko je šlo za povišanje plače ali napredovanje?  
  

  SJM151 

1 - da     –––––––––––––– NADALJUJTE Z W6 14,3 
2 - ne     –––––––––––––– PRESKOK NA W7 62,7 
0 - nisem bil zaposlen, nisem iskal zaposlitve –– PRESKOK NA W7 22,9 
9 -  b.o. 0,1 

 
 

 (odgovarjajo tisti, ki so pri vprašanju W5 odgovorili z 'da' ali b.o.; n=147) 
W6 Kaj je bil po vašem mnenju glavni razlog za neenakopravno obravnavo?  
 

  SJM151 

1 - moja starost 19,0 
2 - moja rasna, etnična pripadnost 3,4 
3 - moja nacionalnost 2,7 
4 - moj spol 8,2 
5 - moja verska pripadnost 0,0 
6 - moja invalidnost, duševna ali telesna bolezen 5,4 
7 - moje družinske obveznosti 4,1 
8 - moja politična prepričanja 2,7 
9 - drugo 52,4 

88 - ne vem 1,4 
99 -  b.o. 0,7 

 
 

W7 Ste bili v zadnjih petih letih na delovnem mestu kakorkoli nadlegovani s strani 
 nadrejenih ali sodelavcev, npr. ste bili deležni ustrahovanja, psihične ali fizične zlorabe? 
 

  SJM151 

1 - da 8,2 
2 - ne      68,3 
0 - se ne nanaša (nimam zaposlitve / nadrejenega / sodelavcev) 23,5 

 
 
W8  Koliko se strinjate ali ne strinjate z navedenima trditvama?  

 

 

v celoti 
se 

strinjam 
strinjam 

se 

niti 
strinjam, 
niti ne 

strinjam 

ne 
strinjam 

se 

sploh se 
ne 

strinjam 
ne 

vem b.o. 

  1 2 3 4 5 8 9 

a) Delavci potrebujejo močne 
sindikate za zaščito svojih  
interesov. 23,7 35,1 19,2 12,4 5,8 3,7 0,1 

b) Močni sindikati so slabi za 
slovensko gospodarstvo. 6,7 18,7 33,6 26,0 5,5 9,6 0,0 
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W9 Denimo, da bi lahko sami odločali o vaši sedanji delovni aktivnosti. Kaj od navedenega bi 
 najraje izbrali?  
 

    SJM151 

1 - zaposlitev s polnim delovnim časom (30 ur na teden ali več)   66,8 
2 - zaposlitev s skrajšanim delovnim časom (od 10 do 29 ur na 

teden)       15,6 
3 - zaposlitev za manj kot 10 ur na teden   3,0 
4 - da sploh ne bi bil zaposlen-a   12,4 
8 - ne vem   2,1 

 
 
W10 Ali trenutno imate plačano zaposlitev?  

 (ANKETAR: "plačana zaposlitev" vključuje tako zaposlene kot samozaposlene) 
 

    SJM151 

1 - da  –––––––––––––– NADALJUJTE Z W11   47,7 
2 - ne  –––––––––––––– PRESKOK NA W32   52,3 

 
  

Navodilo: Na vprašanja od W11 do W31 odgovarjajo le tisti, ki imajo plačano zaposlitev! 
1997 – N=538; 2006 – N=510; 2015 – N=488 

 
 
 Pri vprašanjih, ki sledijo, imejte v mislih svojo glavno zaposlitev. 
 
W11 Pomislite na vašo sedanjo zaposlitev – koliko delate (vključno z nadurami) in koliko pri 

tem zaslužite.  
 Če bi lahko izbrali eno od naslednjih treh možnosti, kateri bi dali prednost?  
 

    SJM151 

1 - delati več ur in zaslužiti več denarja   28,9 
2 - delati toliko ur kot doslej in zaslužiti toliko denarja kot doslej   60,7 
3 - delati manj ur in zaslužiti manj denarja   5,5 
8 - ne vem   4,7 
9 -  b.o.   0,2 
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W12 Prosimo vas, da za vsako od naslednjih trditev poveste, v kolikšni meri drži za vašo 
 sedanjo (redno) zaposlitev. (Glavna zaposlitev v primeru, da jih je več.) 
 

 

 

v celoti 
se 

strinjam 
strinjam 

se 

niti 
strinjam, 
niti ne 

strinjam 

ne 
strinjam 

se 

sploh 
se ne 

strinjam 
ne 

vem b.o. 

 1 2 3 4 5 8 9 

a) imam zanesljivo zaposlitev                  42,2 34,8 11,9 9,2 1,4 0,2 0,2 
        
b) moj zaslužek je dober       10,9 32,4 35,5 16,2 4,5 0,4 0,2 
        
c) imam dobre možnosti za     

napredovanje                
9,0 26,8 23,2 28,5 11,1 1,2 0,2 

        
        
d) moje delo je zanimivo     35,7 47,3 11,5 4,1 1,0 0,0 0,4 
        
e) pri svojem delu sem    

samostojen/-a                
39,3 41,8 14,5 3,5 0,6 0,0 0,2 

        
        
f) pri svojem delu lahko pomagam 

drugim ljudem       
39,5 43,4 10,7 4,9 1,0 0,2 0,2 

        
        
g) moje delo je koristno za družbo                   31,4 43,6 17,4 5,1 1,6 0,6 0,2 
        
h) pri mojem delu imam osebne 

stike z drugimi ljudmi                      
58,8 33,8 3,9 2,5 0,8 0,0 0,2 

        
      

 
W13 In zdaj še nekaj vprašanj o pogojih dela na vašem delovnem mestu. Prosimo povejte, 
 kako pogosto se vam pri vašem delu dogajajo naslednje stvari...  
 

  vedno pogosto včasih  
komaj 
kdaj nikoli 

ne 
vem b.o. 

  1 2 3 4 5 8 9 

a) da morate opravljati 
težka fizična dela 

13,9 12,5 19,3 14,3 39,8 0,0 0,2 
        
        
b) da se vam zdi vaše 

delo stresno             
 

17,6 33,4 31,8 7,4 9,6 0,0 0,2 
       
       

 
W14 In kako pogosto…?  
 

 
 vedno pogosto včasih  

komaj 
kdaj nikoli 

ne 
vem b.o. 

  1 2 3 4 5 8 9 

a) med svojim običajnim delovnikom 
delate doma 9,8 11,9 18,0 10,0 50,0 0,0 0,2 

b) vaša služba vključuje delo ob 
vikendih  15,8 17,2 25,4 14,3 26,8 0,0 0,4 
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W15 Katera od trditev najbolje opisuje, kdo odloča o tem, kdaj pričnete in kdaj končate z 
 delom?   
 

  SJM151 

1 - uro začetka in konca dela določi moj delodajalec in je sam/-a ne morem 
spreminjati 51,6 

2 - v določenih mejah lahko sam/-a odločam, kdaj bom začel/-a delati in kdaj 
bom z delom končal/-a 36,3 

3 - povsem svobodno lahko odločam, kdaj bom pričel/-a in končal/-a z delom 11,5 
8 - ne vem 0,2 
9 -  b.o. 0,4 

 
 
W16 Katera od trditev najbolje opisuje vaš običajni delovni čas pri vaši glavni zaposlitvi?  
 

  SJM151 

1 - imam reden delovni čas ali izmeno (podnevi, zvečer ali ponoči)  75,8 
2 - imam delovni čas ali izmeno, ki se pogosto spreminja (na primer iz dnevne v 

večerno ali nočno) 14,1 
3 - imam delovni čas, ki ga v zadnjem trenutku določa moj delodajalec    7,4 
8 - ne vem  2,0 
9 -  b.o. 0,6 

 
 
W17 Katera od trditev najbolje opisuje, kako je običajno organizirano vaše dnevno delo?  
 

  SJM151 

1 - povsem svobodno odločam o organizaciji svojega dela 20,7 
2 - v določenih mejah lahko sam/-a odločam o organizaciji svojega dela 58,2 
3 - nobenega vpliva nimam na organizacijo svojega dela 20,9 
8 - ne vem 0,0 
9 -  b.o. 0,2 

 
 
W18 Kako težko bi bilo za vas, da bi vzeli v delovnem času eno ali dve prosti uri zato, da bi 
 uredili zasebne ali družinske zadeve?   
 

  SJM151 

1 - sploh ne bi bilo težko 36,5 
2 - ne preveč težko 33,4 
3 - dokaj težko 14,1 
4 - zelo težko 15,6 
8 - ne vem 0,2 
9 -  b.o. 0,2 
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W19 Kako pogosto čutite, da...  
  

  
 

vedno pogosto včasih  
komaj 
kdaj nikoli 

ne 
vem b.o. 

   1 2 3 4 5 8 9 

a) ...vaše službene obveznosti 
motijo vaše družinsko 
življenje? 

1,8 13,9 31,8 22,1 29,7 0,4  
       0,2 
        
          
b) ...vaše družinske obveznosti 

motijo vaše delo v službi? 
0,4 2,3 12,9 31,1 52,7 0,4 0,2 

 

      
 
W20 Kolikšen delež vaših preteklih delovnih izkušenj in znanj lahko uporabite pri vašem 
 sedanjem delu?  
 

  SJM151 

1 - skoraj nič 12,7 
2 - malo 12,7 
3 - precej 31,4 
4 - skoraj vse 40,4 
8 - ne vem 2,7 
9 -  b.o. 0,2 

 

 
W21 Ali ste se v zadnjih 12 mesecih udeležili kakršnega koli usposabljanja za izboljšanje vaše 
 delovne usposobljenosti, tako v okviru vašega podjetja (službe) kot kjerkoli drugje?  
 

  SJM151 

1 - da 59,4 
2 - ne 40,2 
8 - ne vem 0,2 
9 -  b.o. 0,2 

 
 

W22 Kako bi vi na splošno ocenili odnose med ljudmi v vašem delovnem okolju med ...  

 

  

 zelo 
dobri 

precej 
dobri 

niti dobri, 
niti slabi 

precej 
slabi 

zelo 
slabi 

neodlo-
čen b.o. 

   1 2 3 4 5 8 9 

a) vodstvom in zaposlenimi          21,1 35,5 27,7 8,8 3,1 3,5 0,4 
 

  
b) kolegi pri delu       34,2 44,1 15,0 1,6 0,6 4,3 0,2 
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W23 Kako zadovoljni ste s svojo sedanjo službo, zaposlitvijo? 
 

    SJM151 

1 - popolnoma zadovoljen/-na   17,0 
2 - zelo zadovoljen/-na   24,2 
3 - precej zadovoljen/-na   36,9 
4 - niti zadovoljen/-na, niti nezadovoljen/-na   17,8 
5 - precej nezadovoljen/-na   2,5 
6 - zelo nezadovoljen/-na   1,2 
7 - popolnoma nezadovoljen/-na   0,2 
8 - ne vem   0,0 
9 -  b.o.   0,2 

 
 
W23a Kako zadovoljni ste s porazdelitvijo svojega časa med tistega, ki ga porabite za službo, in 

 tistega, ki ga porabite za druge stvari v življenju? Ocenite na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 
 pomeni, da ste izjemno nezadovoljni s porazdelitvijo časa, 10 pa, da ste izjemno zadovoljni.  

 

 izjemno 
nezadovoljen/-na                                   

    izjemno  
zadovoljen-/na    

ne 
vem 

 
b.o. 

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

SJM151 0,4 1,2 1,8 6,4 4,3 20,3 12,1 18,0 19,5 7,8 7,6 0,2 0,4 

 

W24 V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami?  
  

  

 
v celoti 

se 
strinjam 

strinjam 
se 

niti 
strinjam, 
niti ne 

strinjam 

ne 
strinjam 

se 

sploh 
se ne 

strinjam 
ne 

vem b.o. 

   1 2 3 4 5 8 9 

a) Pripravljen/-a sem delati več in 
bolje kot sedaj, da bi svojemu 
podjetju ali ustanovi pomagal/-a k 
uspehu. 

12,3 43,9 27,9 10,0 4,7 1,0 0,2 
        
        

         
b) Ponosen/-na sem, da delam za 

svoje podjetje ali ustanovo.                
23,8 49,4 19,7 5,1 1,0 0,8 0,2 

        
        
        
c) Zavrnil/-a bi ponudbo za drugo 

zaposlitev, tudi precej bolje 
plačano, le da bi ostal/-a v 
sedanjem podjetju ali ustanovi.                    

11,7 15,6 24,2 26,4 18,0 3,9 0,2 
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W25 Sedaj pomislite na vrsto dela, ki ga opravljate, ne glede na podjetje ali organizacijo, kjer 

ste zaposleni. V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjima trditvama?  

 

 

v celoti 
se 

strinjam 

stri-
njam 
se 

niti 
strinjam, 
niti ne 

strinjam 

ne 
strinjam 

se 

sploh se 
ne 

strinjam 
ne 

vem b.o. 

  1 2 3 4 5 8 9 

a) Če bi dobil/-a priložnost, bi 
sedanjo vrsto dela zamenjal/-a 
za nekaj drugega.   13,5 25,8 19,9 25,2 13,5 1,8 0,2 

b) Ponosen/-na sem na vrsto dela, 
ki ga opravljam.             30,1 48,8 17,8 2,5 0,4 0,2 0,2 

 
   
W26 Kako težko oz. lahko bi vam bilo najti novo delo, zaposlitev, ki bi bila vsaj tako dobra kot 
 sedanja?  
 

  SJM151 

1 - zelo lahko 2,3 
2 - dokaj lahko 12,1 
3 - niti lahko, niti težko 23,4 
4 - dokaj težko 32,0 
5 - zelo težko 26,4 
8 - ne vem 3,7 
9 -  b.o. 0,2 

 
 
W27 Na splošno, kako verjetno je, da boste v obdobju naslednjih 12 mesecev skušali poiskati 

zaposlitev v drugem podjetju, ustanovi?  
 

  SJM151 

1 - zelo verjetno 7,2 
2 - verjetno 8,8 
3 - ne preveč verjetno 17,6 
4 - zelo malo verjetno 62,7 
8 - ne vem 3,5 
9 -  b.o. 0,2 

 

W28 Koliko, če sploh, vas skrbi, da bi izgubili zaposlitev?  

  SJM151 

1 - zelo me skrbi 9,8 
2 - do neke mere me skrbi 26,2 
3 - bolj malo me skrbi 25,0 
4 - sploh me ne skrbi 38,7 
8 - ne vem 0,0 
9 -  b.o. 0,2 
 

 
 



13 

 

W29 V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? Da bi se izognil/-a 
 nezaposlenosti, bi bil/-a pripravljen/-a... 
 

  

 
v celoti 

se 
strinjam 

strinjam 
se 

niti 
strinjam, 
niti ne 

strinjam 

ne 
strinjam 

se 

sploh 
se ne 

strinjam 
ne 

vem b.o. 

   1 2 3 4 5 8 9 

a) sprejeti delo, ki 
zahteva nove 
veščine in znanja               

        
  46,1 41,6 5,5 3,9 2,3 0,4 0,2 
         
          
b) sprejeti nižji položaj 

za nižje plačilo    
        

  20,1 36,5 21,1 16,2 5,3 0,6 0,2 
          
c) sprejeti začasno 

zaposlitev    
        

  29,5 48,6 9,4 9,4 2,9 0,0 0,2 
         
d) sprejeti delo v 

oddaljenem kraju        
        

  15,8 36,9 22,3 17,2 7,2 0,4 0,2 
          
e) preseliti se znotraj 

Slovenije               
 7,4 15,6 19,3 30,5 25,4 1,6 0,2 

         
          
f) preseliti se v drugo 

državo                  
 9,0 11,5 14,3 23,0 40,4 1,6 0,2 

         

 
W30 Ste v zadnjih 12 mesecih poleg svoje glavne zaposlitve opravljali še kakšno drugo delo 
 za plačilo? 
    

  SJM151 

1 - da, ves čas              –––––––––––––– NADALJUJTE Z W31 5,9 
2 - da, večino časa       –––––––––––––– NADALJUJTE Z W31 2,5 
3 - da, samo nekaj časa –––––––––––––– NADALJUJTE Z W31 8,6 
4 - ne   –––––––––––––– PRESKOK NA R1                       82,8 
9 -  b.o. 0,2 

 
 
 (odgovarjajo tisti, ki so na vprašanje W30 odgovorili '1','2','3','9'; n=84) 
W31 Koliko ste v zadnjih 12 mesecih zaslužili z dodatnim delom v primerjavi z vašo glavno 
 zaposlitvijo?  
      
Z dodatnim delom sem zaslužil/-a… 
 

  SJM151 

1 - precej manj kot z glavno zaposlitvijo 58,3 
2 - manj kot z glavno zaposlitvijo 20,2 
3 - približno enako 9,5 
4 - več kot z glavno zaposlitvijo 3,6 
5 - precej več kot z glavno zaposlitvijo  3,6 
8 - ne vem 2,4 
9 -  b.o. 2,4 
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Navodilo: Na vprašanja W32 do W44 odgovarjajo tisti, ki trenutno nimajo plačane zaposlitve!  
1997 – N=467; 2006 – N=492; 2015 – N=536 

 
W32 Ali ste kdaj imeli plačano zaposlitev, ki je trajala vsaj leto ali  več?  
 

  SJM151 

1 - da  –––––––––––––– NADALJUJTE Z W33 76,3 
2 - ne  –––––––––––––– PRESKOK NA W36 23,7 
9 -  b.o. 0,0 

 
 
W33a Katerega leta je prenehala vaša zadnja zaposlitev?  
      
Podatki so v datoteki! 
 
W33b  Prosimo povejte tudi mesec. 
 
Podatki so v datoteki! 
 

 (Na vprašanji W34 in W35 odgovarjajo tisti, ki so na vprašanje W32 odgovorili 1 - imel plačano 
zaposlitev n2005=331; n2015=409) 

W34 Kako zadovoljni ste bili s svojo zadnjo službo, zaposlitvijo? 
      

  SJM151 

1 - popolnoma zadovoljen/-na 23,7 
2 - zelo zadovoljen/-na 23,5 
3 - precej zadovoljen/-na 29,8 
4 - niti zadovoljen/-na, niti nezadovoljen/-na 14,9 
5 - precej nezadovoljen/-na 4,6 
6 - zelo nezadovoljen/-na 2,2 
7 - popolnoma nezadovoljen/-na 0,7 
8 - ne vem 0,2 
9 -  b.o. 0,2 

 
 
W35 Kateri je bil poglavitni razlog, da je vaša zaposlitev prenehala? 
   

  SJM151 

1 - dosegel/-a sem starostno mejo za upokojitev 57,9 
2 - upokojil/-a sem se predčasno, po lastni odločitvi  4,9 
3 - upokojil/-a sem se predčasno, a ne po lastni odločitvi 3,9 
4 - postal/-a sem (trajno) nesposoben/-na za delo 8,6 
5 - moje delovno mesto je bilo ukinjeno 5,9 
6 - bil/-a sem odpuščen/-a 3,2 
7 - moja pogodba o zaposlitvi se je iztekla 3,9 
8 - družinske obveznosti 2,7 
9 - poročil/-a sem se 0,7 

 drugo 8,3 
 b.o. 0,0 
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W36 Ali si želite imeti (plačano) zaposlitev, bodisi sedaj ali pa kdaj v prihodnosti?  
 

  SJM151 

1 - da  –––––––––––––– NADALJUJTE Z W37 31,5 
2 - ne  –––––––––––––– PRESKOK NA W43 68,5 
9 -  b.o. 0,0 

 
 (Na vprašanja W37 do W42 odgovarjajo tisti, ki so na vprašanje W36 odgovorili '1'; n2015=169) 
 
W37 Kako verjetno se vam zdi, da bi našli zaposlitev?  
 

  SJM151 

1 - zelo verjetno 17,8 
2 - verjetno 36,1 
3 - ne preveč verjetno 25,4 
4 - zelo malo je verjetno 18,9 
8 - ne vem 1,8 
9 -  b.o. 0,0 

 
 
W38 Kako močno, če sploh, vas skrbi, da morda ne boste našli zaposlitve?  
 

  SJM151 

1 - močno me skrbi 22,5 
2 - precej me skrbi 18,3 
3 - malo me skrbi 29,0 
4 - sploh me ne skrbi 29,6 
8 -  ne vem 0,6 

 
 
W39 V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? Da bi dobil/-a službo, 
 bi bil/-a pripravljen/-a...  
   

 

 

v celoti 
se 

strinjam 
strinjam 

se 

niti 
strinjam, 
niti ne 

strinjam 

ne 
strinjam 

se 

sploh se 
ne 

strinjam 
ne 

vem b.o. 

  1 2 3 4 5 8 9 

a) sprejeti delo, ki zahteva nove 
veščine in znanja               43,8 43,2 5,9 3,0 1,2 3,0 0,0 

b) sprejeti nižje plačan položaj 17,2 43,2 19,5 13,6 3,0 3,6 0,0 

c) sprejeti začasno zaposlitev              35,5 52,7 5,3 3,6 1,2 1,8 0,0 

d) sprejeti delo v oddaljenem kraju        21,3 29,0 16,6 22,5 8,9 1,8 0,0 

e) preseliti se znotraj Slovenije               13,0 20,7 13,6 32,5 17,2 2,4 0,6 

f) preseliti se v drugo državo                  11,2 18,3 8,3 24,3 35,5 2,4 0,0 
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W40 Ste v obdobju zadnjih 12 mesecev naredili kaj od naštetega, da bi našli zaposlitev?  
 

  ne 

da, 
enkrat ali 
dvakrat 

da, več 
kot 

dvakrat 
ne 

vem b.o. 

  1 2 3 8 9 

a) se prijavili na (državni) zavod za 
zaposlovanje                      

62,7 32,5 4,7 0,0 0,0 
      
      
b) se prijavili pri zasebni agenciji za 

zaposlovanje             

85,8 9,5 4,7 0,0 0,0 
      
      
c) se odzvali na oglas za službo v časopisu ali 

reviji                

76,9 9,5 13,6 0,0 0,0 
      
      
d) dali v časopis ali na internet oglas, da iščete 

zaposlitev   

86,4 8,9 4,7 0,0 0,0 
      
      
e) iskali delo neposredno pri delodajalcih                         60,9 19,5 19,5 0,0 0,0 
      
f) prosili sorodnike, prijatelje ali kolege, da vam 

pomagajo pri iskanju zaposlitve                   

60,9 17,8 21,3 0,0 0,0 
     
     

 
W41   Ali ste se v zadnjih 12 mesecih udeležili kakršnega koli usposabljanja za izboljšanje vaše 
 delovne usposobljenosti?  
 

  SJM151 

1 - da 26,0 
2 - ne 73,4 
8 - ne vem 0,6 

 
W42  Ali trenutno iščete zaposlitev?  
 

  SJM151 

1 - da 39,6 
2 - ne 60,4 

 
W43 Kaj oziroma kdo je za vas poglavitni vir sredstev za preživljanje? 
  

  SJM151 

1 - trenutni zakonec, partner 9,0 
2 - drugi družinski člani 11,8 
3 - pokojnina 67,9 
4 - podpora za brezposelne 1,9 
5 - socialna podpora 2,1 
6 - občasno delo 2,1 
7 - štipendija, študentsko posojilo 2,6 
8 - prihranki 0,7 
9 - naložbe ali dohodek iz najema 0,0 

95 - drugo 1,9 
99 -  b.o. 0,2 
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W44 Kako močno, če sploh, vas skrbi, da bi izgubili ta poglavitni vir sredstev za preživljanje? 
 

  SJM151 

1 - močno me skrbi 31,9 
2 - precej me skrbi 19,4 
3 - malo me skrbi 22,9 
4 - sploh me ne skrbi 25,7 

 
 
 

VLOGA DRŽAVE 

 
R1 Če govorimo na splošno, ali bi vi rekli, da je treba zakone upoštevati brez izjeme, ali pa  
 obstajajo določene izjemne situacije, v katerih bi moral človek ravnati po svoji vesti, pa  
 čeprav bi pri tem prekršil zakone?  
 

  SJM151 

1 - zakone je treba ubogati brez izjeme 39,9 
2 - v izjemnih situacijah je treba poslušati svojo vest 55,2 
8 - ne vem 4,8 
9 - b.o. 0,1 

 
 
R2 Posamezniki ali združenja lahko na veliko načinov protestirajo proti ukrepom oblasti, 
 kadar te ukrepe odločno odklanjajo. Prosimo vas, da nam na osnovi dane lestvice 
 poveste, v kakšni meri naj bi bile po vašem mnenju dovoljene naštete protestne akcije. 
 

  

v vsakem 
primeru 

dovoljeno 
dovolje-

no 

ni 
dovo-
ljeno 

v nobe-
nem 

prime- 
ru ni 

dovoljeno 
ne 

vem b.o. 

  1 2 3 4 8 9 

a) organiziranje javnih 
zborovanj v protest proti 
oblasti                     

23,5 60,3 8,4 2,1 5,8 0,0 
       
       
       
b) organiziranje protestnih 

pohodov in demonstracij             

21,1 60,7 10,9 1,5 5,5 0,3 
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R3 Nazore nekaterih ljudi večina ocenjuje kot skrajne. Pomislite na ljudi, ki hočejo nasilno 
            zrušiti oblast. Ali menite, da bi tem ljudem lahko dovolili...?  
 

  

 v 
vsakem 
primeru 
dovolili dovolili 

ne 
dovolili 

v 
nobenem 
primeru 
dovolili 

ne 
vem b.o. 

   1 2 3 4 8 9 

a) prirediti javna 
zborovanja, na katerih 
lahko izrazijo svoje 
nazore    

SJM151 5,8 29,8 34,9 24,3 5,3 0,0 
        
        
        
b) objaviti knjige, v 

katerih izražajo svoje 
nazore             

SJM151 10,0 54,1 19,4 11,2 5,3 0,0 
        
        

 
 
R4 Tudi sodišča se lahko motijo. Kaj je po vaši oceni slabše? 
   

     SJM151 

1 - obsoditi nedolžno osebo, ali    65,6 
2 - oprostiti krivo osebo    16,8 
8 - ne vem, neodločen    17,6 
9 - b.o.    0,0 

 
R5 Našteli vam bomo nekaj ukrepov, ki jih lahko sprejme vlada v zvezi s sedanjim 

gospodarskim položajem. Za vsakega od njih nam povejte, ali ga podpirate ali ne 
podpirate?  

 

  

 
močno 
pod-
piram 

pod-
piram 

niti 
podpiram  

niti ne 
podpiram 

ne pod-
piram 

sploh ne 
podpiram   

ne 
vem b.o. 

   1 2 3 4 5 8 9 

a) zmanjšanje 
izdatkov države  
(proračuna) 

SJM151 23,5 41,7 15,2 13,2 1,9 4,5 0,0 
         
         
         
b) financiranje 

programov 
zaposlovanja   

SJM151 25,2 55,1 10,3 5,6 1,3 2,6 0,0 
         
         
         
c) manj zakonskih 

predpisov za 
gospodarstvo     

SJM151 20,5 41,9 21,3 7,8 1,0 7,5 0,0 
         
         
         
d) podpora industriji pri 

razvoju novih 
proizvodov in 
tehnologije           

SJM151 43,9 48,7 3,1 1,2 0,2 2,6 0,2 
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e) podpora nazadujočim 
vejam  industrije, da bi 
zagotovili delovna 
mesta         

SJM151 25,0 36,5 14,9 17,1 3,2 3,1 0,1 
         
         
         
         
f) skrajšanje tedenskega 

delovnega  časa, da bi 
tako ustvarili nova 
delovna mesta 

SJM151 12,7 36,5 24,0 18,4 4,8 3,6 0,0 
         
         
         

 

 
R6 Prosimo vas, da nam za našteta področja poveste, ali bi po vaši sodbi morala vlada  
 zagotoviti zanje več ali manj denarja. Pri tem upoštevajte, da če boste rekli “veliko več”, 
 to lahko zahteva tudi povišanje davkov.   

   veliko 
več 

denarja 
nekaj 
več 

kot 
doslej 

nekaj 
manj 

veliko 
manj 

denarja 

ne 
vem, 
b.o. 

   1 2 3 4 5 8  

a) za varstvo okolja     SJM151 10,8 48,8 34,7 2,6 0,6 2,4 
         

b) za zdravstvo SJM151 29,5 48,0 19,0 1,7 0,5 1,3 
         

c) za policijo in 
odkrivanje kaznivih 
dejanj    

SJM151 15,7 50,6 27,4 2,3 1,0 2,9 
        
        
        

d) za izobraževanje      SJM151 22,4 43,4 29,9 2,0 0,4 2,1 
         

e) za vojsko in               SJM151 6,8 26,7 41,3 14,5 7,1 3,6 
 obrambo        
         

f) za pokojnine         SJM151 27,2 50,1 19,5 1,6 0,2 1,4 
         

g) za podporo 
nezaposlenim    

SJM151 11,0 32,6 37,7 12,3 3,1 3,2 
        
         

h) za kulturo in  
umetnost 

SJM151 4,1 27,6 50,2 12,8 2,2 3,0 
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R7 Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država?  
 Ali je država odgovorna...  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

v vsakem 
primeru 

odgovorna 

 
delno od-
govorna 

v glavnem 
ni 

odgovor-
na 

v 
nobenem 
primeru 

ni 
odgovorna 

 
ne 

vem,  
b.o. 

   1 2 3 4 8  

a) zagotoviti delovno  mesto za 
vsakogar, ki hoče delati      

38,3 43,9 12,9 4,0 0,9 
      
      

b) nadzorovati cene     37,0 42,9 13,9 3,9 2,3 
        

c) zagotoviti zdravstveno oskrbo  za 
bolne     

84,3 14,3 1,1 0,0 0,4 
      
      

d) zagotoviti upokojencem in starim 
ljudem primeren življenjski 
standard 

76,8 21,6 1,3 0,1 0,3 

      

      

      
e) pomagati industriji, da si zagotovi 

razvoj 
49,4 43,1 4,2 0,8 2,5 

      
        

f) zagotoviti nezaposlenim primeren 
življenjski standard 

26,1 51,8 16,4 3,1 2,6 

      

      
g) znižati razlike med revnimi in 

bogatimi 
61,3 29,9 6,5 1,2 1,1 

      

      
h) zagotoviti štipendije za študente iz 

družin z nižjimi dohodki 
68,0 28,5 2,2 0,2 1,1 

      

      
i) zagotoviti dostojno prebivališče za 

tiste, ki si ga ne morejo privoščiti 
40,4 50,4 7,1 0,5 1,6 

      

      
j) strogo zakonsko preprečevati 

škodo, ki jo v okolju povzroča 
industrija   

61,3 32,5 3,4 0,3 2,4 

      

      

      

k) spodbujati enakost med moškimi in 
ženskami  

57,6 30,3 7,7 1,5 2,9 
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R8  Ljudje imajo različne poglede na to, kdo bi moral opravljati naslednje storitve v Sloveniji.  
           Kdo naj bi po vašem mnenju predvsem izvajal…   
 
R8a      zdravstveno varstvo za bolne 
 

  SJM151 

1 - javni zavodi / država 91,8 
2 - zasebni zavodi / profitne organizacije 3,6 
3 - neprofitne organizacije / dobrodelne organizacije / zadruge 1,6 
4 - verske organizacije 0,0 
5 - družina, sorodniki ali prijatelji 0,7 
8 - ne vem 2,2 

 b.o. 0,1 

 
 
R8b      skrb za starejše ljudi 
 

  SJM151 

1 - javni zavodi / država 81,4 
2 - zasebni zavodi / profitne organizacije 5,1 
3 - neprofitne organizacije / dobrodelne organizacije / zadruge 3,1 
4 - verske organizacije 0,1 
5 - družina, sorodniki ali prijatelji 7,1 
8 - ne vem 3,0 

 b.o. 0,1 

 

R8c      obvezno izobraževanje otrok v šolah 

  SJM151 

1 - javni zavodi / država 95,6 
2 - zasebni zavodi / profitne organizacije 1,7 
3 - neprofitne organizacije / dobrodelne organizacije / zadruge 0,7 
4 - verske organizacije 0,0 
5 - družina, sorodniki ali prijatelji 0,5 
8 - ne vem 1,6 

 
 
R9  Pred vami je seznam ljudi in organizacij, ki lahko vplivajo na ukrepe vlade…   
            Prosimo, da s seznama izberete dve, za kateri menite, da imata največji in drugi največji  
            vpliv na odločitve slovenske vlade.   
 
R9a     Največji vpliv… 
R9b     Drugi največji vpliv… 
 

 SJM151 R9a R9b 

A mediji 27,0 13,4 

B sindikati 11,7 11,2 

C podjetja, banke in industrija  18,1 16,6 

D verske organizacije in verski voditelji 1,0 1,3 

E vojska 0,2 0,3 
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F organizirani kriminal 2,6 4,0 

G ljudje, ki so volili vladne stranke 11,2 11,2 

H državljani na splošno 5,2 7,4 

I nevladne in prostovoljne organizacije 0,3 1,5 

J mednarodne organizacije (Združeni narodi, Mednarodni denarni sklad) 7,7 11,9 

K ne vem 15,0 20,9 

 b.o.  0,3 

 

R10 Pred vami sta dve trditvi o tem, kaj vpliva na oblikovanje in izvajanje politik na različnih 

 področjih v Sloveniji. Katera od trditev je bližje vašim pogledom?   

  SJM151 

1 - Oblikovanje in izvajanje politik v Sloveniji je bolj odvisno od tega, kaj se 
dogaja v svetovnem gospodarstvu, ne pa od tega, kdo je v vladi. 30,4 

2 - Oblikovanje in izvajanje politik v Sloveniji je bolj odvisno od tega, kdo je v 
vladi, kot pa od tega, kaj se dogaja v svetovnem gospodarstvu. 56,8 

8 - ne vem 12,8 

 
 
Sledi nekaj vprašanj o človekovih pravicah in javni varnosti. 

R11  Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico…?  
 

 

 

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 

  1 2 3 4 8 

a) izvajati video nadzor ljudi na javnih 
mestih 12,0 25,7 25,4 34,1 2,8 

b) spremljati elektronsko pošto in vse 
druge informacije, ki se 
izmenjujejo na internetu 3,3 11,2 27,7 52,3 5,4 

 
 
R12 Tu je lestvica od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da bi morale biti vse državne informacije

dostopne javnosti, četudi bi to pomenilo tveganje za javno varnost, 10 pa pomeni, da bi 
morala imeti javna varnost prednost, četudi bi to pomenilo omejen dostop do državnih 
informacij. Kam bi vi uvrstili svoj odgovor na tej lestvici?  

 

 Vse državne informacije 
bi morale biti dostopne 
javnosti, četudi bi to 
pomenilo tveganje za 
javno varnost. 

   Javna varnost bi morala 
imeti prednost, četudi bi 

to pomenilo omejen 
dostop do državnih 

informacij. 
ne 

vem 
 

b.o. 

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

SJM151   4,3 2,1 2,4 4,7 5,5 26,0 8,2 12,5 15,1 5,0 7,8 6,4 0,0 
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R13  Nekateri ljudje menijo, da bi morale države imeti pravico, da sprejmejo določene ukrepe v 
imenu nacionalne varnosti. Drugi se s tem ne strinjajo. Ali menite, da bi slovenski organi 
oblasti morali imeti pravico, ali ne bi smeli imeti pravice…?  

 

 

 

zagotovo 
bi morali 
imeti to 
pravico 

verjetno 
bi morali 
imeti to 
pravico 

verjetno 
ne bi 

smeli imeti 
te pravice 

zagotovo 
ne bi 

smeli imeti 
te pravice 

ne 
vem 

  1 2 3 4 8 

a) zbirati informacije o komurkoli, ki živi v 
Sloveniji, brez njegove vednosti  8,1 25,7 27,3 35,9 2,9 

b) zbirati informacije o komurkoli, ki živi v 
drugih državah, brez njegove vednosti 4,5 17,3 31,7 41,5 5,0 

 
 
R14 Denimo, da bi vlada menila, da obstaja verjetnost terorističnega napada. Kaj menite, ali  
 naj bi v takšnem primeru imeli organi oblasti pravico...?  
  

   
zagotovo 
bi morala 

imeti 
pravico 

verjetno 
bi morala 

imeti 
pravico 

verjetno 
ne bi 
smela 
imeti 

pravice 

zagotovo 
ne bi 
smela 
imeti 

pravice 
ne 

vem b.o. 

   1 2 3 4 8 9 

a) pripreti ljudi za daljši čas, ne 
da bi proti njim sprožili sodne 
postopke     

       

 SJM151 25,8 30,8 23,1 16,0 4,3 0,0 

        

b) prisluškovati telefonskim  
pogovorom prebivalcev          

       

 SJM151 17,6 31,7 23,7 24,3 2,6 0,0 

         

c) naključno ustavljati in 
preiskovati ljudi na cesti    

       

 SJM151 18,5 37,3 22,9 18,9 2,4 0,0 

 Pri meritvi SJM062 je dodan opis »«…oblast (policija, tožilstvo itd.) pravico... «   

 
 
R15 Kaj bi vi rekli, v kolikšni meri vas osebno zanima politika?  
  

    SJM151 

1 - zelo me zanima   3,3 
2 - kar precej me zanima   15,7 
3 - nekoliko me zanima   30,4 
4 - le malo me zanima   31,3 
5 - čisto nič me ne zanima   19,1 
8 - ne vem   0,1 
9 - b.o.   0,0 
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R16 V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? 
 

   
močno 

se 
strinjam 

se 
strinjam 

niti 
strinjam 
– niti ne 
strinjam 

ne 
strinjam 

se 

sploh se 
ne 

strinjam 
ne 

vem b.o. 

   1 2 3 4 5 8 9 

a) Ljudje, kot sem jaz, 
nimajo nobene besede pri 
tem, kar počne vlada.            

SJM151 42,1 32,8 14,1 9,0 1,6 0,4 0,1 

         

         

         
c) Zdi se mi, da imam precej 

dobro predstavo o 
pomembnih političnih 
problemih, ki nas čakajo v 
Sloveniji.          

SJM151 5,9 33,8 27,1 19,7 10,3 3,2 0,0 

         

         

 
        

e) Ljudje, ki so bili izvoljeni 
za poslance, si 
prizadevajo izpolniti 
predvolilne obljube.                       

SJM151 1,0 9,0 21,6 40,7 25,3 2,4 0,0 

         

         

         
f) Večini državnih 

uslužbencev  lahko 
zaupamo, da delajo to, 
kar je najbolje za državo.     

SJM151 0,7 13,9 29,8 35,7 17,9 2,1 0,0 

         

         

 
R17 Kako bi vi na splošno ocenili davke danes v Sloveniji? (Mislimo na vse davke skupaj, 

vključno z obveznimi prispevki od plač, dohodnino, davkom na dodano vrednost idr.) 
 

a. Najprej za ljudi, ki imajo visoke dohodke. Ali bi rekli, da so zanje davki danes...?  
 

     SJM151 

1 - dosti previsoki    2,2 
2 - previsoki    10,1 
3 - približno ustrezni    22,8 
4 - prenizki    44,4 
5 - dosti prenizki    12,7 
7 - nikoli ni bil zaposlen    - 

 8 - ne vem    7,7 
 9 - b.o.    0,1 

 
b. Nato za tiste, ki imajo srednje visoke dohodke. Ali so zanje davki danes...? 

 

     SJM151 

1 - dosti previsoki    4,7 
2 - previsoki    41,5 
3 - približno ustrezni    42,8 
4 - prenizki    4,8 
5 - dosti prenizki    0,1 
7 - nikoli ni bil zaposlen    - 

 8 - ne vem    6,2 
 9 - b.o.    0,0 
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c. Na koncu pa še za ljudi, ki imajo nizke dohodke. Ali so zanje davki danes...? 
 

     SJM151 

1 - dosti previsoki    45,7 
2 - previsoki    41,3 
3 - približno ustrezni    7,6 
4 - prenizki    0,6 
5 - dosti prenizki    0,3 
7 - nikoli ni bil zaposlen    - 
8 - ne vem    4,5 
9 - b.o.    0,0 

 
R18 Kaj menite, kako pogosto davčni organi v Sloveniji…?  
 

 
 

skoraj 
vedno pogosto včasih 

skoraj 
nikoli 

ne 
vem 

  1 2 3 4 8 

a) poskrbijo, da ljudje plačujejo davke 31,1 37,2 24,5 2,8 4,4 

b) obravnavajo vsakogar v skladu z zakonom ne glede 
na njihova poznanstva ali položaj v družbi 7,0 18,6 41,6 24,6 8,2 

 
R19 Kaj menite, kako pogosto velika zasebna podjetja v Sloveniji…?  
 

 
 

skoraj 
vedno pogosto včasih 

skoraj 
nikoli 

ne 
vem b.o. 

  1 2 3 4 8 9 

a) delujejo v skladu z zakoni in predpisi 8,1 31,6 44,0 8,5 7,6 0,1 

b) se skušajo izogniti plačevanju davkov 9,3 37,5 41,4 6,3 5,6 0,0 

 
R20 Približno koliko politikov v Sloveniji je po vašem mnenju vpletenih v korupcijo?  
 

   SJM151 

1 - skoraj nobeden  0,0 
2 - malo  3,0 
3 - nekaj  21,6 
4 - kar precej  48,5 
5 - skoraj vsi  22,1 
8 - ne vem  4,7 
9 - b.o.  0,1 

 
R21  In približno koliko javnih uslužbencev v Sloveniji je po vašem mnenju vpletenih v  
 korupcijo?  
 

   SJM151 

1 - skoraj nobeden  0,8 
2 - malo  10,4 
3 - nekaj  38,2 
4 - kar precej  38,8 
5 - skoraj vsi  5,2 
8 - ne vem  6,6 
9 - b.o.  0,1 
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R22 Kako pogosto se je vam ali članom vaše ožje družine (v zadnjih petih letih) zgodilo, da  
 vam je javni uslužbenec dal vedeti, da želi podkupnino oziroma protiuslugo za  
 opravljeno storitev?  
 

   SJM151 

1 - nikoli  82,3 
2 - redko  10,4 
3 - občasno  4,2 
4 - pogosto  0,7 
5 - zelo pogosto  0,2 
8 - ne vem  2,1 
9 - b.o.  0,1 

 
 
OGLEDALO JAVNEGA MNENJA 

S1 Prosimo povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju? Ocenite 
 na lestvici od 0 do 10, 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 98 99 

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

b) prijatelji   0,3 0,0 0,4 0,2 1,1 5,3 3,8 9,9 25,5 19,8 33,7 0,1 0,0 
                

c) prosti čas 0,0 0,1 0,5 0,6 0,5 7,2 6,2 12,0 25,8 16,5 30,0 0,6 0,1 
              

d) politika     17,5 9,2 12,0 13,9 8,8 19,7 6,3 6,1 4,6 0,6 0,6 0,9 0,0 
                

e) delo       0,5 0,1 0,3 0,5 0,6 8,1 5,5 12,0 28,2 16,8 27,1 0,3 0,0 
                

f) vera         22,5 7,8 6,7 6,2 4,0 18,8 6,5 5,2 10,2 3,5 8,1 0,5 0,0 

 
 
S2      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/-na                                   

     izjemno  
zadovoljen/-na    

ne 
vem 

 
b.o. 

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

SJM151 5,8 6,2 11,4 12,9 13,2 25,2 10,9 9,1 3,5 0,3 0,3 1,3 0,0 

 

S3      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 98 99 

SJM151 1,3 1,6 5,0 9,7 9,3 23,4 15,5 13,8 10,6 2,1 1,3 6,4 0,0 
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S4     In 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 98 99 

SJM151 3,1 4,0 7,5 12,9 12,5 22,6 11,2 13,6 8,9 1,7 1,2 0,8 0,1 

 
 
S5      Kako zadovoljni ste na splošno z delovanjem demokracije v Sloveniji? 
 

 
izjemno 
nezadovoljen/-na                                   

    
izjemno  

zadovoljen-/na    

ne 
vem, 
b.o. 

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 98 

SJM151 4,0 4,2 12,4 12,2 11,3 24,6 8,9 8,4 6,4 0,8 0,3 6,4 

 

S6 Kako vidite situacijo z dohodkom v vašem gospodinjstvu? Kateri od naslednjih opisov ji 

 najbolj ustreza? 

   SJM151 

1 - s sedanjimi dohodki se lahko brez težav preživljamo   34,9 
2 - s sedanjimi dohodki ravno še shajamo  46,4 
3 - s sedanjimi dohodki se le težko preživljamo  13,7 
4 - s sedanjimi dohodki se izredno težko preživljamo  4,7 
8 - ne vem        0,3 

 9 - b.o.  0,1 

 
 
 
ZAUPANJE V INSTITUCIJE, VREDNOTNA OPREDELJEVANJA 
 
S7  Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. 
 Ocenite vaše zaupanje na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da sploh ne zaupate, 10 
 pa, da povsem zaupate. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim?    
 

a. družini in sorodnikom                   
 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 98 99 

SJM151 0,4 0,1 0,3 0,8 0,5 3,7 1,6 4,8 14,3 19,9 53,7 0,0 0,0 

              

b. cerkvi in duhovnikom         
 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 

   SJM151 27,3 8,7 7,2 9,4 6,3 18,1 5,5 5,2 5,5 2,0 1,6 3,3 0,0 

              

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

   SJM151 2,9 1,8 3,5 6,5 5,3 22,9 12,3 15,5 17,4 5,5 5,5 1,0 0,0 

              

d. televiziji, časopisom, radiu            
 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 
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   SJM151 7,4 4,4 9,2 11,3 10,8 28,0 10,9 8,8 6,0 0,9 1,3 0,9 0,1 

              

o. političnim strankam            
 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 

   SJM151 24,8 12,3 19,1 14,5 8,8 12,3 3,7 2,1 0,6 0,1 0,0 1,8 0,0 

              

e. Državnemu zboru                    
 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 

   SJM151 18,3 9,6 16,9 15,5 10,7 15,4 5,4 2,8 1,9 0,2 0,2 3,0 0,1 

              
f. Predsedniku republike                    
 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 

   SJM151 10,5 5,5 8,7 11,2 10,8 18,7 6,9 11,3 8,2 2,8 3,4 1,9 0,0 

              

g. Vladi Republike Slovenije                   
 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 

   SJM151 14,9 7,4 13,9 13,5 10,4 16,2 7,8 6,8 4,6 0,7 1,4 2,3 0,0 

              

p. pravnemu sistemu RS           
 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 

   SJM151 13,0 8,3 12,0 15,6 10,7 15,6 9,0 7,2 3,4 0,8 0,4 3,9 0,0 

              

h. Slovenski vojski                   
 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 

   SJM151 2,3 0,9 2,8 6,6 7,7 21,1 12,0 15,7 15,3 5,3 5,6 4,5 0,1 

              

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

   SJM151 10,5 5,3 13,6 15,6 10,8 16,3 9,0 8,0 6,3 0,7 0,6 3,3 0,0 

              

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

   SJM151 2,2 0,7 3,4 5,4 7,0 23,0 14,8 15,2 17,3 5,1 3,9 1,9 0,0 

              

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

   SJM151 7,5 4,4 8,8 10,2 10,9 21,7 9,9 11,4 8,0 2,9 2,2 2,1 0,0 

 
r. menedžerjem, direktorjem           
 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 

   SJM151 13,2 6,0 13,1 14,6 11,5 19,4 7,2 5,0 3,2 0,7 0,1 6,1 0,0 

              

l. zvezi NATO                   
 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 

   SJM151 9,7 4,9 7,8 11,3 8,7 19,7 6,8 8,6 4,8 1,0 0,9 15,7 0,1 

              

m. Evropski uniji (EU) (v predhodnih meritvah Evropskemu parlamentu)     
 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 

   SJM151 9,1 4,5 9,9 12,0 10,3 22,5 9,2 8,9 4,7 1,2 1,1 6,7 0,1 
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n. Organizaciji Združenih narodov (OZN)        
 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 

   SJM151 6,9 3,1 7,3 11,8 9,9 20,9 9,5 10,0 5,4 1,2 1,2 12,8 0,1 

              

s. humanitarnim organizacijam (RK, Karitas, Unicef,…)       
 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 

   SJM151 5,5 3,0 5,3 9,9 8,7 19,1 12,2 12,1 12,5 4,9 4,9 1,9 0,1 

              

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

   SJM151 3,7 2,1 4,2 5,9 6,5 24,1 10,5 16,3 13,0 4,6 5,5 3,4 0,1 

   
 
S8  Navedli vam bomo nekaj možnih oblik političnega in družbenega delovanja ljudi. Povejte, 
 ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega?   
 (če da) 
S9 Ali ste si pri tem pomagali z uporabo interneta?   

 
 SJM151 S8 S9 

 Ali ste... naredil/-a uporabljal/-a internet 

  da ne b.o. preskok da ne b.o. 
  1 2 9 n= 1 2 9 

a) podpisali peticijo         16,3 83,7 0,0 167 64,7 35,3 0,0 
b) bojkotirali ali namenoma kupili določen 

proizvod zaradi ekoloških, političnih ali etičnih 
razlogov      12,6 87,3 0,1 130 39,2 60,0 0,8 

c) se udeležili demonstracij 2,8 97,2 0,0 29 41,4 58,6 0,0 
d) se udeležili političnega sestanka ali shoda 2,9 97,0 0,1 31 48,4 48,4 3,2 
e) imeli stik ali poskušali priti v stik s politikom, 

da bi tako izrazili svoje poglede   6,0 94,0 0,0 61 52,5 47,5 0,0 
f) prispevali denar za neko družbeno ali 

politično aktivnost   11,1 88,9 0,0 114 28,9 70,2 0,9 
g) stopili v stik z množičnimi mediji, ali v njih 

nastopili, da bi tako izrazil svoje poglede   3,7 96,2 0,1 39 69,2 28,2 2,6 

 
 
S10 Navedli vam bomo nekaj možnih oblik delovanja ljudi prek spleta (interneta). Povejte, 
 ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega? Ali ste... ? 
 

 
 

 
nikoli da, 1x 

več kot 
1x 

ne vem, 
b.o. 

   1 2 3 8 

a. uporabili spletno bančništvo  SJM151 62,0 1,7 36,1 0,2 
       
b. komentirali kak članek na spletnem 

portalu 

 SJM151 84,4 5,4 10,1 0,2 

      
       
c. spremljali aktualno politično dogajanje na 

Facebooku, Twitterju ali katerem drugem 
 SJM151 71,7 5,4 22,9 0,0 
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 spletnem mediju      
       
d. poslali sporočilo s politično vsebino preko 

Twiterja, Facebooka ali katerega drugega 
spletnega medija 

 SJM151 93,3 2,1 4,1 0,5 
      
      
       
e. obiskali spletno stran politične stranke  SJM151 89,6 4,1 6,0 0,3 

      
f. se vključili v interesno skupino prek 

spletnih omrežij 
SJM151 91,5 3,4 4,8 0,3 

      
       
g. sodelovali v internetnem političnem 

forumu ali razpravni skupini        SJM151 97,3 0,9 1,8 0,1 

 
 
S11 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 

1 

negati- 
ven 
2 

niti - 
niti 
3 

poziti-
ven 
4 

zelo 
pozitiven 

5 

ne vem, 
b.o. 
8 

a) narod SJM151 0,8 6,2 22,8 56,9 11,8 1,6 
         

b) socializem SJM151 2,9 16,0 36,6 34,0 4,2 6,3 

         
c) ukinitev smrtne  

kazni 
SJM151 6,5 14,0 20,5 39,0 15,5 4,5 

        
         
d) globalizacija              SJM151 5,7 24,2 33,2 15,7 1,6 19,6 
         
e) pravica do splava    SJM151 4,3 9,4 15,6 43,3 24,6 2,8 
         
f) internet                    SJM151 0,8 4,7 15,0 47,9 26,4 5,2 
         
g) slovensko 

domobranstvo     
SJM151 13,7 26,7 29,2 14,9 2,9 12,6 

        
         
h) evtanazija SJM151 7,3 16,6 28,2 28,1 8,6 11,1 
         
i) verouk v šolah         SJM151 30,5 29,5 19,5 15,9 3,0 1,6 
         
j) sindikalne pravice 

delavcev   
SJM151 0,8 4,7 19,4 54,9 18,2 2,1 

        
         
k) slovenski partizani    SJM151 2,2 9,0 35,3 37,5 8,3 7,7 

        
l) enakost med 

spoloma    
SJM151 1,4 3,5 10,7 45,8 37,3 1,3 
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s) izenačitev pravic 

istospolnih parov 
SJM151 16,1 20,2 21,8 25,7 13,1 3,1 

        

        
n) majhne socialne 

razlike         
SJM151 0,8 3,6 11,9 52,6 30,0 1,1 

        
         
o) kapitalizem            SJM151 10,7 30,7 40,4 10,8 0,6 6,7 
         
r) Evropa                 SJM151 2,1 12,8 36,5 40,2 4,3 4,0 

 
 
S12  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... 
 

     SJM151 

1 - potrebujemo močnega voditelja, ali je    62,4 
2 - demokracija vedno najboljša    22,5 
8 - ne vem    15,1 
9 - b.o.    0,0 

 
S13 Slovenija je v ustavi opredeljena kot pravna in kot socialna država.  

 
 a) Kaj menite, v kolikšni meri je Slovenija pravna država?  

 

     SJM151 

1 - sploh nič    6,5 
2 - le malo    51,9 
3 - precej    34,4 
4 - v celoti    2,7 
8 - ne vem    4,5 
9 - b.o.    0,0 

 
b) In v kolikšni meri je Slovenija socialna država?  

 

     SJM151 

1 - sploh nič    3,8 
2 - le malo    41,3 
3 - precej    47,9 
4 - v celoti    3,4 
8 - ne vem    3,6 
9 - b.o.    0,0 
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S14  Povejte prosimo, kdo naj bi bil po vašem mnenju predvsem odgovoren za to, da bi imeli 
 ljudje primeren življenjski standard? Prosimo, 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. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99 

SJM151 2,3 2,2 3,4 8,1 6,9 32,5 9,8 10,8 11,3 3,0 8,7 0,8 0,0 

 
 
S15 Katera od dveh naslednjih trditev je bliže vašemu mnenju? Pomembni sta tako svoboda 
 kot enakost. Toda če bi moral/-a izbrati eno ali drugo...  
 

  SJM151 

1 - bi ocenil/-a, da je osebna svoboda pomembnejša, to je, da lahko živiš v 
svobodi in se razvijaš brez ovir, ali 55,2 

2 - bi ocenil/-a, da je enakost pomembnejša, to je, da nihče ni zapostavljen in da 
razlike med socialnimi razredi niso prevelike.  35,4 

3 - ne soglašam ne z eno, ne z drugo trditvijo 6,2 
8 - ne vem 3,0 

  9 - b.o. 0,3 

 
 
S16 Katera od dveh naslednjih trditev je bliže vašemu mnenju? Pomembni sta tako svoboda 
 kot varnost. Toda če bi moral/-a izbrati eno ali drugo...  
 

  SJM151 

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

2 - bi ocenil/-a, da je varnost pomembnejša, to je, da moje življenje ni ogroženo 
in se počutim varnega / varno                                        65,9 

3 - ne soglašam ne z eno, ne z drugo trditvijo 6,5 
8 - ne vem 2,4 

 
 
S17 In katera od dveh naslednjih trditev je bliže vašemu mnenju? Pomembni sta tako  
 enakost kot varnost. Toda če bi moral/-a izbrati eno ali drugo...  
 

  SJM151 

1 - bi ocenil/-a, da je enakost pomembnejša, to je, da nihče ni zapostavljen in da 
razlike med socialnimi razredi niso prevelike, ali 23,4 

2 - bi ocenil/-a, da je varnost pomembnejša, to je, da moje življenje ni ogroženo 
in se počutim varnega / varno 66,4 

3 - ne soglašam ne z eno, ne z drugo trditvijo 6,1 
8 - ne vem 4,1 
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S18 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? 
 

      SJM151 

1 - razlike naj se povečajo     3,6 
2 - sedanje razlike so primerne     5,3 
3 - razlike naj se zmanjšajo     85,2 
4 - vsi dohodki bi morali biti enaki     3,9 
8 - ne vem, b.o.     2,1 

 
 
S19 Kako bi na splošno ocenili vaše zdravje? Ali bi rekli, da je...?  

    

       SJM151 

1 - odlično              11,3 
2 - zelo dobro          26,4 
3 - dobro           50,8 
4 - slabo         9,7 
5 - zelo slabo                  1,6 
8- ne vem , b.o.      0,3 

 
 
S20 Kako pogosto imate naslednje težave ali motnje?  
 

   nikoli 
1 

redko 
2 

občasno 
3 

pogosto 
4 

stalno 
5 

ne vem 
8 

b.o. 
9 

a. močno razbijanje srca SJM151 53,6 19,8 18,8 6,5 1,0 0,2 0,1 
          
b. težave s spanjem           SJM151 34,9 26,7 22,2 12,6 3,7 0,0 0,0 
          
c. nemirnost, zaskrbljenost SJM151 17,5 25,3 38,7 15,3 3,1 0,1 0,0 

 
 
S21 Kako pogosto se ukvarjate s športom - rekreacijo v prostem času? (Sem ne štejemo 
 obvezne športne vzgoje v šolah in na univerzi!)  
  

  SJM151 

1 - ne ukvarjam se s športom, rekreacijo 30,2 
2 - 1-krat do nekajkrat letno    5,6 
3 - 1 do 3-krat na mesec    8,7 
4 - 1-krat tedensko     17,9 
5 - 2 do 3-krat tedensko    22,3 
6 - 4 do 6-krat tedensko    5,8 
7 - vsak dan 9,4 
8 - ne vem 0,3 

 
 
 
 
 
 



34 

 

S22 Če pomislite na zadnjih 12 mesecev, koliko noči vas ni bilo doma, ker ste bili na  
  počitnicah ali nekje na družabnem obisku?  
  

  SJM062 SJM091 SJM131 SJM151 

1 - nisem bil/-a zdoma 24,2 27,7 26,2 27,1 
2 - 1 do 5 noči 12,8 13,7 11,1 13,2 
3 - 6 do 10 noči 16,7 18,7 16,5 17,7 
4 - 11 do 20 noči 18,4 17,8 20,1 22,1 
5 - 21 do 30 noči 11,8 9,9 11,1 10,3 
6 - več kot 30 noči 14,5 10,1 13,1 8,8 
8 - ne vem 1,3 1,7 1,4 1,0 
9 - b.o. 0,4 0,4 0,5 0,0 

 
S23 Ocenite, kako pogosto se iz družabnih razlogov dobivate s prijatelji, sorodniki ali kolegi z 
 dela? 
 

   SJM151 

1 -  nikoli  3,1 
2 -  manj kot enkrat na mesec  14,0 
3 -  enkrat na mesec   14,2 
4 -  nekajkrat na mesec   27,5 
5 -  enkrat na teden   17,8 
6 -  večkrat na teden   17,8 
7 -  vsak dan  5,4 
8 -  ne vem                   0,3 
9 - b. o.  - 

 
S24  Našteli bomo nekaj glasbenih zvrsti. Katere med naštetimi najraje poslušajte?   

(možnih je več odgovorov)  
 

  SJM151 

1 - jazz 12,8 
2 - klasična glasba 28,7 
3 - narodno-zabavna glasba 60,1 
4 - pop 48,8 
5 - rock 43,2 
6 - tehno 9,2 
7 - drugo 21,7 
8 - glasbe sploh ne poslušam   2,1 

 
S25 Kaj menite, v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi z drugačnim 
 narodnostnim izvorom, kot ga ima večina prebivalcev Slovenije?  
 

  SJM101 SJM122 SJM141 SJM151 

1 -  mnogim naj dovoli priselitev 10,6 13,4 13,5 8,3 
2 -  nekaterim naj dovoli  49,3 46,3 47,9 41,6 
3 -  zelo redkim naj dovoli  28,5 26,7 23,9 35,1 
4 -  nikomur naj ne dovoli  8,1 9,5 10,5 11,4 
8 -  ne vem 3,3 4,1 3,9 3,5 
9 -  b.o. 0,1 0,0 0,4 0,1 
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S26 Nekateri ljudje pridejo v Slovenijo in zaprosijo za status begunca, ker se bojijo 
 preganjanja v svoji državi. Povejte, koliko soglašate ali ne soglašate s trditvijo: 

Država bi morala biti velikodušna pri reševanju prošenj za status begunca. 
 

  SJM022 SJM141 SJM151 

1 -  močno soglašam 1,8 4,5 2,0 
2 -  soglašam 17,1 32,3 19,0 
3 -  niti soglašam, niti ne soglašam 30,1 34,2 32,4 
4 - ne soglašam 38,8 19,0 28,8 
5 - sploh ne soglašam 9,1 3,6 15,0 
8 -  ne vem                  3,1 6,0 2,7 
9 - b.o. 0,0 0,3 0,0 

 

S27   Ali vas v vašem življenjskem in delovnem okolju spodaj navedeni pojavi ogrožajo, 
 motijo, ali pa jih sploh ni? 

 

 

 

 to sploh 
ni 

problem 
v mojem 

okolju 

tega ne 
občutim, 
me ne 
moti 

me moti, 
a ni tako 

hudo 

mi 
škoduje, 
me zelo 

moti 

življenj-
sko me 
ogroža 

ne 
vem, 
b.o. 

   1 2 3 4 5 8 

a) onesnaženje zraka,  smrad, dim SJM151 27,7 26,1 34,3 9,5 2,1 0,3 

         

b) hrup, ropot prometa SJM151 29,0 33,8 29,5 6,8 0,9 0,0 

         

c) onesnaženost naselij, odpadki SJM151 34,0 30,9 23,1 10,6 1,4 0,0 

         

d) onesnaženost voda,    SJM151 37,6 27,1 21,2 10,8 2,5 0,7 

 industrijske odplake        

         

e) onesnaženost naravnega  SJM151 34,9 25,6 22,9 13,7 2,5 0,4 

 okolja, odpadki, smetišča        

         

f) ogroženost zaradi  nuklearne SJM151 59,1 20,0 12,6 5,0 2,5 0,8 

 elektrarne, snovi in odpadkov          

         

g) propadanje gozdov   SJM151 21,3 22,4 34,4 16,1 5,3 0,6 
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STALIŠČA O VARNOSTI 

 
V1  Če razmišljate o trenutnem družbenem in političnem položaju, ali se na splošno počutite 

varno ali ogroženo?  
 

       SJM151 

1 - varno      78,8 
2 - ogroženo      14,0 
9 - ne vem, ne morem oceniti, 

b.o.      7,2 

 
 
V2 Kako zaskrbljeni ste vi osebno zaradi naslednjih možnih naravnih nesreč oziroma 
 dogodkov/groženj, ki jih lahko povzroči človek? 
        

  zelo  
sem 

zaskrbljen/-a 

dokaj  
sem 

zaskrbljen/-a 

nisem  
preveč 

zaskrbljen/-a 

sploh  
nisem  

zaskrbljen/-a 
ne 

vem 
 SJM151 1 2 3 4 8 

a) naravne nesreče (npr. 
poplave, potresi) 10,6 38,0 39,6 11,4 0,4 

b) teroristični napadi 16,5 31,3 38,0 13,2 1,0 

c) nesreče, ki jih povzroči 
človek (npr. razlitje nafte, 
jedrske nesreče) 13,7 34,6 40,0 10,7 1,0 

d) oboroženi spopadi 14,8 30,4 38,7 15,0 1,1 

e) socialno-ekonomska kriza 
(nižji standard, 
brezposelnost ipd.)                                            29,9 49,1 18,0 2,6 0,4 

f) množične migracije 
(begunci, ilegalni 
priseljenci, ekonomski 
migranti) 33,9 42,1 20,2 3,2 0,6 

 
                                                   
V3 Kako bi ocenili delovanje slovenskega sistema zaščite, reševanja in pomoči ob 

naslednjih nedavnih dogodkih:  
 

 

 
zelo 

neuspešno neuspešno 

niti ne-
uspešno, 

niti uspešno uspešno 
zelo 

uspešno 
ne vem, 

b.o. 
 SJM151 1 2 3 4 5 9 

a) poplave 2012  3,2 10,4 25,7 44,3 8,0 8,4 

b) suša 2013 2,7 15,5 35,9 25,3 2,9 17,6 

c) žled 2014 5,4 17,1 27,3 34,7 9,9 5,7 
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V4 Ocenite, kako uspešni so bili spodaj navedeni pri odpravljanju posledic nesreč v zadnjem 
obdobju.           

 

   

zelo 
neuspe-

šna/-i 
1 

neuspe-
šna/-i 

2 

niti 
uspešni, 

niti 
neuspe-

šna/-i 
3 

uspeš-
na/-i 

4 

zelo 
uspeš-
na/-i 

5 

ne vem, 
b.o. 
9 

a) vlada                             SJM151 8,4 30,0 38,9 13,5 0,3 9,0 
         
b) slovenska vojska SJM151 0,8 2,0 13,9 64,7 13,8 4,9 
         
c) slovenska policija SJM151 0,4 2,6 18,7 60,6 11,2 6,5 
         

d) civilna zaščita  SJM151 0,2 0,6 6,3 53,9 34,9 4,1 
         

e) gasilci  SJM151 0,2 0,2 0,6 25,4 71,6 2,1 
 civilna zaščita in gasilci        
         
f) humanitarne organizacije SJM151 0,3 2,1 12,6 51,1 28,7 5,3 
 (Rdeči križ, Karitas)        
         

g) prostovoljna društva 
(taborniki, radioamaterji, 
potapljači ipd.) 

SJM151 0,2 1,5 10,9 49,0 29,8 8,6 

 
  
V5   Ocenite, ali so prej navedeni akterji pri opravljanju posledic nesreč v zadnjem obdobju 

delovali usklajeno, ali ne? 
        

   SJM151 

1 - da  58,9 
2 - ne  20,0 
9 - ne vem, b.o.  21,1 

 
 
V6 V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi? Ocenite z 

lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjate, in 5, da se v celoti 

strinjate.  

  

 

sploh 
se ne 

strinjam 
1 

ne 
strinjam 

se 
2 

niti se 
strinjam 
niti ne 

strinjam 
3 

strinjam 
se 
4 

v celoti 
se 

strinjam 
5 

ne 
vem,
b.o. 
9 

a. Vojska naj varuje državo pred morebitnim 
zunanjim napadalcem.                   

1,7 1,5 5,3 43,1 47,4 1,2 

       

       
b. Vojska naj sodeluje pri gradnji cest, 

spravilu pridelkov in drugih javnih delih.  
15,0 28,4 20,5 25,9 7,6 2,5 
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c. Vojska naj vzgaja mladino v domoljubnem 

duhu.          
8,9 18,5 18,9 37,9 11,6 4,2 

       
         
d. Vojska naj pomaga v primeru naravnih, 

ekoloških in drugih nesreč.                  
0,1 0,5 1,8 44,2 52,4 1,0 

       

       
e. Če se zdi to potrebno, naj vojska 

prevzame državno oblast v svoje roke.         
  

37,3 30,1 13,4 9,5 3,3 6,4 

       

       
f. Vojska naj skrbi za vojaško 

usposobljenost. 
0,2 1,0 2,1 47,1 48,5 1,1 

       
         
g. Vojska naj sodeluje v mednarodnih 

mirovnih in    humanitarnih operacijah.      
1,7 4,8 15,1 50,1 25,7 2,6 

       

       
h. Vojska naj v času večjih stavk nadomešča 

stavkajoče delavce. 
43,9 34,0 10,7 5,1 1,6 4,7 

       

       
         
i. Vojska naj pomaga policiji pri  

zagotavljanju reda in varnosti. 
 

2,9 8,0 14,6 48,3 24,4 1,8 

       

       
j. Vojska naj pomaga policiji pri varovanju 

meje pred ilegalnimi prehodi migrantov.  
0,3 2,1 5,5 43,1 47,7 1,5 

       

       
k. Vojska naj se bori proti  

terorizmu.                     
1,0 3,0 7,1 40,6 46,1 2,2 

       

 
 
V7 Kaj je po vašem mnenju prednostna naloga Slovenske vojske, za katero bi moralo biti 

 namenjenega sorazmerno največ denarja, materialnih sredstev in kadrov?  

     SJM151 

1 - zagotavljanje vojaške obrambe Slovenije    36,2 
2 - izpolnjevanje mednarodnih obrambnih in vojaških 

obveznosti (OZN, NATO, EU, regionalno sodelovanje)    2,2 
3 - sodelovanje v nalogah zaščite in reševanja v Sloveniji    14,9 
4 - vojaško izobraževanje in usposabljanje    2,4 
5 - sodelovanje s policijo pri varovanju državne meje    5,3 
8 - vse naloge so enako pomembne       33,1 
9 - ne vem, b.o.    5,8 

 

 
V8 Ali naj Slovenska vojska v primeru večje naravne nesreče...?  
 

  SJM151 

1 - sama takoj priskoči na pomoč     52,7 
2 - počaka na poziv civilnih oblasti     43,8 
3 - ostane ob strani in reševanje prepusti civilni zaščiti 0,6 
9 - ne vem, b.o. 2,9 
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V9  V kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami o sodelovanju Slovenske vojske (SV) pri 
zaščiti, reševanju in pomoči ob večjih naravnih in drugih nesrečah? 

 

  
 
 

sploh 
se ne 

strinjam 

ne 
strinjam 

se 

niti se ne 
strinjam, niti 
se strinjam 

strin-
jam se 

v celoti 
se 

strinjam 
ne 

vem,b.o. 
 SJM151     1 2 3 4 5 9 

a) SV želi s tem predvsem 
povečati svoj ugled v družbi.                   20,2 42,5 17,5 13,6 1,3 5,0 

b) SV želi s tem predvsem 
pomagati prizadetim ljudem in 
jim zagotoviti večjo varnost.  0,2 1,2 4,3 61,4 31,0 2,0 

c) Sodelovanje SV pri zaščiti, 
reševanju in pomoči ob nesreči 
pomeni postopno izrivanje 
civilnih organizacij. 27,1 49,9 12,1 4,7 0,8 5,5 

d) SV zaradi tega ne posveča 
dovolj pozornosti svojim drugim 
temeljnim nalogam (bojna 
pripravljenost, mirovne 
operacije, pomoč policiji pri 
zaščiti meja).           19,9 50,1 14,9 6,4 0,9 7,7 

 
 
V10 Ocenite, kakšna pomoč je ljudem v primeru naravne ali druge nesreče najprej potrebna? 
 

  SJM151 

1 - denarna pomoč 13,1 
2 - materialna pomoč 58,6 
3 - psihološko-socialna pomoč 26,1 
9 - ne vem, b.o. 2,3 

 
 
V11 Denimo, da bi se v Sloveniji zgodila huda naravna nesreča. Katera od naštetih držav 
 bi po vašem mnenju Sloveniji v primeru takšne nesreče najprej pomagala?   
 

  SJM151 

1 - Italija 3,2 
 2 - Avstrija 58,6 
3 - Madžarska 1,4 
4 - Hrvaška 5,0 
5 - Nemčija 9,8 
6 - ZDA 1,0 
7 - katera druga 0,6 
0 - nobena 2,1 
9 - ne vem, b.o. 18,4 
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V12 Denimo, da bi se v Sloveniji zgodila hujša naravna nesreča. Katera od naštetih 

 organizacij bi Sloveniji ob takšni nesreči najprej pomagala?  

  SJM151 

1 - NATO 4,6 
2 - Evropska unija 57,8 
3 - Organizacija združenih narodov 5,1 
4 - Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi 7,0 
5 - nihče 2,0 
6 - ne poznam naštetih institucij 3,2 
9 - ne vem, b.o. 20,3 

 
 
V13 Od kod predvsem dobivate informacije o naravnih nesrečah in sistemu varstva pred 
 nesrečami? (več možnih odgovorov)  
 

  SJM151 

1 - internet (spletne strani, blogi)  49,3 
2 - internetna socialna omrežja (Facebook, Twitter) 14,1 
3 - knjige, brošure, letaki 2,9 
4 - časopisi 40,5 
5 - radio 62,4 
6 - TV 85,9 
7 - informacijske kampanje 1,3 
8 - drugo 5,9 

77 - od nikoder, ne želim informacij 0,2 
99 - ne vem, b.o. 0,2 

 

V14   Koliko zaupate slovenskim oblastem, da bi vas v primeru naravne ali druge nesreče 

          pravočasno opozorile na nevarnost in celovito obveščale o nesreči?  
 

  SJM151 

1 - povsem zaupam 10,4 
2 - zaupam 52,4 
3 - niti zaupam, niti ne zaupam 25,4 
4 - ne zaupam 7,8 
5 - sploh ne zaupam 1,4 
9 - ne vem, b.o. 2,6 

 
 
V15 Koliko zaupate v poročanje množičnih medijev (tv, radio, časopisi ipd.) v primeru 
 naravnih in drugih nesreč?  
 

  SJM151 

1 - povsem zaupam 8,1 
2 - zaupam 56,9 
3 - niti zaupam, niti ne zaupam 27,1 
4 - ne zaupam 5,6 
5 - sploh ne zaupam 1,1 
9 - ne vem, b.o. 1,3 
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V16 Koliko se strinjate z naslednjimi trditvami o poročanju medijev (tv, radio, časopisi…) v  

            primeru naravnih in drugih nesreč?  

 

  
 
 

sploh 
se ne 

strinjam 

ne 
strinjam 

se 

niti se ne 
strinjam, niti 
se strinjam 

strinjam 
se 

v celoti 
se 

strinjam 

ne 
vem, 
b.o. 

 SJM151     1 2 3 4 5 9 

a) Mediji poročajo objektivno.                   2,7 18,1 35,8 38,1 2,6 2,6 

b) Mediji poročajo celovito.  2,2 22,3 34,0 35,7 2,8 2,9 

c) Mediji poročajo pravočasno.          1,1 6,8 21,3 62,8 6,2 1,9 

d) Mediji poročajo 
senzacionalistično.                  0,3 4,6 19,7 45,7 20,8 8,9 

e) Poročanje medijev je usklajeno 
z oblastmi na področju varstva 
pred nesrečami.           2,2 16,0 31,5 35,1 2,6 12,5 

 
 
V17  Če bi imeli možnost uvesti v srednje šole nek predmet, za katerega od ponujenih bi se 

najprej odločili?  
 

  SJM151 

1 - mirovna vzgoja   4,3 
2 - obrambna vzgoja   1,9 
3 - vojaška vzgoja   2,0 
4 - zaščita in reševanje  16,7 
5 - verska vzgoja/verouk  1,8 
6 - človekoljubje   16,4 
7 - kultura miru in nenasilja 23,8 
8 - ekologija    14,3 
9 - državljanska vzgoja 9,5 

 99 - ne vem, b.o. 9,5 

 
 
V18 Ali podpirate sodelovanje slovenske države v mednarodnih mirovnih operacijah, ali ne? 
 

  SJM151 

1 - da, podpiram 64,9 
2 - ne, ne podpiram     21,9 
9 - ne vem, b.o. 13,2 

 
 
V19 Ali naj bi bili obrambni izdatki v Sloveniji v prihodnje po vašem mnenju:  
            

       SJM151 

1 - večji kot doslej           18,3 
2 - enaki kot doslej         54,1 
3 - manjši kot doslej        16,3 
9 - ne vem, b.o.      11,3 

 
 



42 

 

V20     Republika Slovenija razvija tudi koncept vojaške strateške rezerve (VSR). Koncept VSR je 
 zamisel o tem, kako v primeru izrazitega poslabšanja razmer v mednarodnem 
 varnostnem okolju v ustreznem času okrepiti obrambne zmogljivosti države (materialne 
 in kadrovske). Ali ste za ta koncept že slišali? 

  SJM151 

1 - da 16,0 
2 - ne 83,8 
9 - b.o. 0,2 

 
 

 
 
 
 
DEMOGRAFIJA  
 
D1 Spol  
 

 1 - moški 47,9 
 2 - ženski 52,1 
 
 
D2 Kdaj ste bili rojeni? Prosimo, povejte samo leto rojstva.  
 
starost 1 - do 30 let 18,4 
 2 - od 31 do 45 let 21,1 
 3 - od 46 do 60 let 28,2 
 4 -  61 let in več 32,3 
 
 
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)   
 
  Povprečno število let: 12,56 let 
 98 - ne vem 0,0 
 99 - b.o. 0,3 
 00 - brez formalnega šolanja 0,0 
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D4  Navedite 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) 0,6 

01 - nepopolna osnovnošolska izobrazba (nedokončana OŠ z več kot 3 
razredi osemletke ali več kot 5 razredov devetletke) 2,8 

02 - osnovnošolska izobrazba (ima spričevalo o končani OŠ) 15,3 
03 - nižja ali srednja poklicna izobrazba (2-3 letni poklicni program, 

certifikat o NPK)            21,4 
04 - srednja strokovna izobrazba (srednja tehniška šola, trajanje 4 leta, 

matura) 27,0 
05 - srednja splošna izobrazba (gimnazija, matura) 5,4 
06 - višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba (predhodna višja 

šola, 2 leti + diploma) 6,8 
07 - visokošolska strokovna izobrazba (nekdanji VS - 3 leta, 1. bolonjska 

stopnja) 6,4 
08 - visokošolska univerzitetna izobrazba (4 - lahko tudi 6 let + diploma) 10,8 
09 - specializacija (približno 1 leto) 0,7 
10 - magisterij (tudi bolonjski magisterij) 2,1 
11 - doktorat 0,6 
55 - (drugo) 0,0 
99 - b.o. 0,1 

 
 
Sedaj sledijo vprašanja o vašem delu oz. zaposlitvi. 
Pri tem mislimo na delo kot aktivnost, s katero pridobivate dohodek tako, da ste zaposleni pri nekom 
drugem, da ste samozaposleni, ali da delate v svojem družinskem podjetju, in sicer vsaj eno uro na 
teden. Če trenutno (začasno) ne delate (npr. zaradi bolezni, porodniškega dopusta, počitnic, stavke 
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   47,9 
2 - trenutno nimam zaposlitve, sem jo pa imel/-a v preteklosti  –– PRESKOK NA D7     41,1 
3 - nikoli nisem imel/-a plačane zaposlitve  – PRESKOK NA D14                                   10,7 
9 -  b.o. 0,2 

 
 

 (na vprašanje D6 odgovarjajo tisti, ki so pri vprašanju D5 odgovorili 1 – sedaj delam… ali pa 
niso odgovorili na vprašanje – koda 9; n=493) 

D6 Povprečno koliko ur delate v običajnem tednu vključno z nadurami?  
Če delate za več kot enega delodajalca ali če ste hkrati zaposleni in samozaposleni, seštejte 
vse ure, ki jih opravite! 

      
 Povprečje (vključno z nadurami) 42,76 ur 

96 - 96 ur ali več 0,6 
98 -  ne vem 1,2 
99 -   b.o. 0,6 
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(na vprašanja D7 – D13 odgovarjajo tisti, ki so pri vprašanju D5 odgovorili '1', '2' ali niso odgovorili na 
vprašanje; n=914) 
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/-a, dela za koga drugega –––––– PRESKOK NA D9                   89,1 
2 - samozaposlen/-a, ne zaposluje drugih ––– PRESKOK NA D9              6,1 
3 - samozaposlen/-a, zaposluje druge       (nadaljuj z D8)         3,3 
4 - dela v lastnem družinskem podjetju ––––– PRESKOK NA D9           1,3 
9 -  b.o. 0,2 

 

 (Če je pri vprašanju D7 odgovor 3 – samozaposlen/-a, zaposluje druge, ali brez odgovora; n=32)  
 D8 Koliko ljudi zaposlujete / ste zaposlovali (ne upoštevajte sebe)?   
 

 - 1 oseba 34,4 
 - 2 osebi 18,8 
 - 3 osebe        12,5 
 - 4 osebe 9,4 
 - 5 oseb in več 18,8 

9995 - 9995 ali več zaposlenih 0,0 
9999 - b.o. 6,3 

 
 
(na vprašanja D7 – D13 odgovarjajo tisti, ki so pri vprašanju D5 odgovorili '1', '2' ali niso odgovorili na 
vprašanje; n=914) 
D9 Ali ste sedaj, ali pa ste bili prej kdaj komu nadrejeni pri delu? 
 
1 - da 33,5 
2 - ne   –––––– PRESKOK NA D11                                                  66,3 
9 - b.o. 0,2 

 
(na vprašanja D10 odgovarjajo tisti, ki so pri vprašanju D9 odgovorili '1'' ali niso odgovorili na vprašanje; 
n=308) 
D10 Koliko podrejenih imate oz. ste imeli? 
   

 povprečje 13,97 
9995 - 9995 ali več podrejenih 0,0 
9999 - b.o. 1,0 

 
(na vprašanja D7 – D13 odgovarjajo tisti, ki so pri vprašanju D5 odgovorili '1', '2' ali niso odgovorili na 
vprašanje; n=914) 
D11 Ali delate (ste delali) za profitno ali neprofitno organizacijo?   
 

1 - za profitno organizacijo 75,2 
2 - za neprofitno organizacijo 23,6 
8 - ne vem 1,0 
9 - b.o. 0,2 

 



45 

 

 
D12 Ali delate (ste delali) v javnem ali v zasebnem sektorju?  
 

1 - v javnem sektorju 39,7 
2 - v zasebnem sektorju 59,2 
8 - ne vem 0,9 
9 - b.o. 0,2 

 
 
D13 Kakšno delo oziroma poklic opravljate sedaj?  
 Če sedaj ni zaposlen/-a: Kakšen je bil vaš zadnji poklic pred upokojitvijo oz. preden ste 
 izgubili zaposlitev? Če imate več zaposlitev, povejte za svojo glavno zaposlitev!   
      
 a) Povejte podroben naziv vašega delovnega mesta in naziv poklica:  
      b) Prosimo opišite, kaj večinoma delate oziroma kakšne so vaše glavne zadolžitve pri tem  
     delu:  
           c) Kaj je glavna dejavnost podjetja oz. organizacije, kjer delate: 
 
Podatki so v datoteki. 
 
 
D13d     In zdaj se sami uvrstite s pomočjo spodnjega seznama! Kakšen je vaš sedanji poklic  
     (oz. kakšen je bil vaš poklic)? Kakšna je vaša priznana kvalifikacija?  
 

01 - NK delavec/-ka  7,4 
02 - PK, priučen/-a delavec/-ka  8,5 
03 - KV delavec/-ka  16,7 
04 - VKV delavec/-ka  2,2 
05 - uslužbenec/-ka z nižjo izobrazbo  6,3 
06 - uslužbenec/-ka s srednjo izobrazbo  27,0 
07 - uslužbenec/-ka z višjo ali visoko izobrazbo  23,5 
08 - obrtnik/-ca ali podjetnik/-ca, zaposluje druge  2,4 
09 - obrtnik/-ca ali podjetnik/-ca, ki ne zaposluje drugih  3,2 
10 - svobodni poklic  0,4 
11 - kmet, kmečka gospodinja, pomagajoči/-a družinski/-a član/-ica v kmetijstvu  0,8 
12 - drugo    0,3 
88 - ne vem 0,7 
99 - b.o. 0,4 
 
D13e Kakšen je (bil) vaš položaj na delovnem mestu?  
  

1 - vodilni položaj na ravni podjetja, ustanove  9,3 
2 - vodstveni položaj na ravni delovne enote (vodja službe, sektorja, oddelka ipd.)  9,1 
3 - neposredno vodenje in nadzor dela izvršilnih delavcev (mojster, delovodja ipd.)  15,8 
4 - izvršilni/-a delavec/-ka (nima vodilnega, vodstvenega položaja) 65,2 
8 - ne vem 0,4 
9 - b.o. 0,2 
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VPRAŠAJTE VSE! 

D14 Kaj od navedenega najbolje opisuje vaš sedanji položaj?  
 Če trenutno (začasno) ne delate zaradi bolezni, porodniškega dopusta, počitnic, stavke 
 ipd., pomislite na vašo običajno delovno situacijo.  
  

1 - opravlja plačano delo (kot zaposlen/-a, samozaposlen/-a ali zaposlen/-a v 
svojem družinskem podjetju) 49,5 

2 - nezaposlen/-a in išče zaposlitev   6,8 
3 - se izobražuje (na izobraževanje ga / je ni poslal delodajalec), študent/-ka, 

dijak/-inja     6,8 
4 - poklicno usposabljanje, vajenec/-ka 0,0 
5 - trajno delovno nezmožen/-na (bolezen, invalidnost)   1,0 
6 - upokojenec/-ka 33,5 
7 - gospodinjec/-a, hišna opravila, skrb za otroke ali druge osebe   1,7 
9 - drugo 0,6 

99 - b.o. 0,1 
 
D15 Ali ste poročeni oziroma ali imate stalnega partnerja / partnerko? Ali si delita skupno 
 gospodinjstvo?  

 
1 - da, z zakoncem oz. stalnim partnerjem/-ko živim v skupnem gospodinjstvu 62,3 
2 - sem poročen/-a oz. imam stalnega partnerja/-ko, vendar ne živiva v skupnem 

gospodinjstvu         6,1 
3 - ne, nisem poročen/-a, nimam stalnega partnerja/-ke –PRESKOK NA D22 30,8 
7 - (odklonil odgovor) 0,9 
 
(Na vprašanja D15a – D21 odgovarjajo tisti, ki so pri vprašanju D15 odgovorili '1', '2' ali niso odgovorili 
na vprašanje; n=700) 
D15a(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) 0,0 

01 - nepopolna osnovnošolska izobrazba (nedokončana OŠ z več kot 3 razredi 
osemletke ali več kot 5 razredov devetletke) 1,4 

02 - osnovnošolska izobrazba (ima spričevalo o končani OŠ) 13,9 
03 - nižja ali srednja poklicna izobrazba (2-3 letni poklicni program, certifikat o 

NPK)            24,9 
04 - srednja strokovna izobrazba (srednja tehniška šola, trajanje 4 leta, matura) 29,1 
05 - srednja splošna izobrazba (gimnazija, matura) 5,3 
06 - višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba (predhodna višja šola, 2 

leti + diploma) 7,9 
07 - visokošolska strokovna izobrazba (nekdanji VS - 3 leta, 1. bolonjska 

stopnja) 3,0 
08 - visokošolska univerzitetna izobrazba (4 - lahko tudi 6 let + diploma) 11,4 
09 - specializacija (približno 1 leto) 0,1 
10 - magisterij (tudi bolonjski magisterij) 1,3 
11 - doktorat 0,7 
55 - (drugo) 0,1 
88 - ne vem 0,6 
99 - b.o. 0,3 
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Sedaj sledi nekaj vprašanj o delu oz. zaposlitvi vašega partnerja/-ke. 
Pri tem mislimo na delo kot aktivnost, s katero pridobiva dohodek tako, da je zaposlen/-a pri nekom 
drugem, da je samozaposlen/-a, 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 ipd.), 
pomislite na njegovo / njeno običajno delovno situacijo. 
 
(Na vprašanja D15a – D21 odgovarjajo tisti, ki so pri vprašanju D15 odgovorili '1', '2' ali niso odgovorili 
na vprašanje; n=700) 
 
D16(p) Ali ima vaš/-a partner/-ka sedaj plačano zaposlitev, ali jo je imel/-a v preteklosti, ali ni 
 bil/-a nikoli zaposlen/-a?  
 
1 - sedaj dela, ima plačano zaposlitev   54,0 
2 - trenutno nima zaposlitve, jo je pa imel/-a v preteklosti –– PRESKOK NA D18     40,0 
3 - nikoli ni imel/-a plačane zaposlitve ––– PRESKOK NA D21                5,6 
9 - b.o. 0,4 

 
(Na vprašanje D17 odgovarjajo tisti, ki so pri vprašanju D16 odgovorili '1', ali niso odgovorili na 
vprašanje; n=381) 
D17(p) Povprečno koliko ur dela vaš/-a partner/-ka v običajnem tednu vključno z nadurami?  

Če dela za več kot enega delodajalca ali če je hkrati zaposlen/-a in samozaposlen/-a, seštejte 
vse ure, ki jih opravi! 

  
 povprečje  41,84 ur 

0 - 0 ur 0,0 
96 - 96 ur in več 0,3 
88 - ne vem 1,6 
99 - b.o. 1,8 

 
(Na vprašanja D18 – D20 odgovarjajo tisti, ki so pri vprašanju D16 odgovorili '1', '2', ali niso odgovorili 
na vprašanje; n=661) 
Sledi še nekaj vprašanj o delu vaše/-ga partnerja/-ke. Če dela (ali je delal/-a) za več delodajalcev, 
ali če je zaposlen/-a in samozaposlen/-a hkrati, se omejite na njegovo / njeno glavno zaposlitev. 
 
D18(p) Ali je (bil/-a) vaš/-a partner/-ka zaposlen/-a (delal/-a za koga drugega), samozaposlen/-a, 
 ali dela v svojem družinskem podjetju?  

 
1 - zaposlen/-a, dela za koga drugega                86,7 
2 - samozaposlen/-a, ne zaposluje drugih           7,0 
3 - samozaposlen/-a, zaposluje druge 2,7 
4 - dela v lastnem družinskem podjetju        2,3 
8 - ne vem 0,6 
9 - b.o. 0,8 

 
 
D19(p) Ali je vaš/-a partner/-ka sedaj, ali pa je bil/-a prej kdaj komu nadrejen/-a pri delu? 
 

1 - da 26,0 
2 - ne                                    72,3 
8 - ne vem 1,1 
9 - b.o. 0,6 
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D20(p) Kakšno delo oziroma poklic opravlja vaš/-a partner/-ka? Če sedaj ni zaposlen/-a: 
Kakšen je bil njegov / njen zadnji (glavni) poklic pred upokojitvijo oz. preden je izgubil/-a 
zaposlitev?  
a) Povejte podroben naziv partnerjevega/-kinega delovnega mesta in naziv poklica:  

          b)   Opišite, kaj večinoma dela (je delal/-a) oziroma kakšne so (bile) glavne zadolžitve pri tem   
        delu:  
          c)   Kaj je glavna dejavnost podjetja oz. organizacije, kjer dela (je delal/-a): 

 
Podatki so v datoteki. 
 

D20d(p) Sedaj pa partnerja/-ko uvrstite s pomočjo spodnjega seznama. Kakšen je njegov / njen 
 sedanji poklic (oz.: kakšen je bil pred upokojitvijo ali preden je izgubil/-a zaposlitev)? 
 Kakšna je njegova / njena priznana kvalifikacija?  
  
01 - NK delavec/-ka      6,2 
02 - PK, priučen/-a delavec/-ka       7,1 
03 - KV delavec/-ka        19,7 
04 - VKV delavec/-ka        2,1 
05 - uslužbenec/-ka z nižjo izobrazbo     6,2 
06 - uslužbenec/-ka s srednjo izobrazbo     28,4 
07 - uslužbenec/-ka z višjo ali visoko izobrazbo   23,1 
08 - obrtnik/-ca ali podjetnik/-ca, zaposluje druge    1,8 
09 - obrtnik/-ca ali podjetnik/-ca, ki ne zaposluje drugih  2,6 
10 - svobodni poklic       0,3 
11 - kmet, kmečka gospodinja, pomagajoči/-a družinski/-a član/-ica v kmetijstvu  1,1 
12 - drugo          0,2 
88 - ne vem 0,6 
99 - b.o. 0,6 
 
 
(na vprašanja D15a – D21 odgovarjajo tisti, ki so pri vprašanju D15 odgovorili '1', '2' ali niso odgovorili 
na vprašanje; n=700) 
D21(p) Kaj od navedenega najbolje opisuje sedanji položaj vaše/-ga partnerja / partnerke?  
 Če trenutno (začasno) ne dela zaradi bolezni, porodniškega dopusta, počitnic, stavke ipd., 
 pomislite na njegovo / njeno običajno delovno situacijo.  
  

01 - opravlja plačano delo (kot zaposlen/-a, samozaposlen/-a ali zaposlen/-a v svojem 
družinskem podjetju) 54,9 

02 - nezaposlen/-a in išče zaposlitev   5,4 
03 - se izobražuje (na izobraževanje ga / je ni poslal delodajalec), študent/-ka, dijak/-inja     2,0 
04 - poklicno usposabljanje, vajenec/-ka 0,0 
05 - trajno delovno nezmožen/-a (bolezen, invalidnost)   0,6 
06 - upokojenec/-ka 31,7 
07 - gospodinjec/-ja, hišna opravila, skrb za otroke ali druge osebe   3,3 
09 - drugo 1,1 
88 - ne vem 0,3 
99 - b.o. 0,7 
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V P R A Š A J T E   V S E ! 

 
 
D22 Ali ste ali niste član/-ica sindikata?  
 

  SJM151 

1 - da, sem član/-ica 12,4 
2 - sem bil/-a član/-ica, a sedaj nisem več  40,5 
3 - ne, nikoli nisem bil/-a član/-ica               46,7 
9 - b.o. 0,4 

 
 (na vprašanje D22a odgovarjajo tisti, ki so pri vprašanju D2 odgovorili '1' ali niso odgovorili na 
vprašanje; n=131) 
D22a Povejte, v kateri sindikat ste včlanjeni?   
 

  SJM151 

1 - Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) 26,0 
2 - Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) 2,3 
3 - Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM 3,8 
4 - kakšna druga konfederacija 0,0 
5 - SKEI – Sindikat kovinske in elektro industrije Slovenije 9,2 
6 - drugi panožni sindikat zasebnega sektorja 2,3 
7 - SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije 18,3 
8 - drugi panožni sindikat javnega sektorja 10,7 
9 - sindikat znotraj posameznega podjetja 9,9 

10 - drugo 11,5 
88 -  ne vem 3,1 
99 - b.o. 3,1 

 
   

D23 Ali se imate za pripadnika/-ico kakšne religije (veroizpovedi)? (Če da) Kateri religiji 
 pripadate?  
  

  SJM121 SJM131 SJM151 

0 - ne pripada nobeni religiji (veroizpovedi) 30,2 30,2 34,2 
1 - katoliški                           63,1 63,4 62,0 
2 - protestantski (evangeličanski)                          1,1 0,6 0,5 
3 - pravoslavni                             1,6 2,3 1,5 
4 - drugi krščanski religiji 0,1 0,3 0,1 
5 - judovski                     0,0 0,0 0,0 
6 - islamski        1,9 1,4 1,2 
7 - budistični      0,0 0,0 0,1 
8 - hinduistični                 0,0 0,0 0,0 
9 - drugi azijski religiji                                 0,0 0,0 0,1 

10 - drugi religiji                           0,2 0,5 0,1 
97 - odklonil odgovor, ne vem, ne morem odgovoriti 1,8 1,4 0,3 
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D24 Če ne upoštevate posebnih priložnosti kot so poroke, pogrebi ipd., kako pogosto 
 obiskujete verske obrede?  
 

  SJM111 SJM121 SJM131 SJM151 

01 - večkrat tedensko ali še bolj pogosto 1,7 0,9 1,9 1,3 
02 - enkrat tedensko (vsako nedeljo)    11,3 10,4 9,5 10,5 
03 - 2 do 3-krat mesečno 5,2 4,4 5,1 4,7 
04 - vsaj enkrat mesečno 6,0 5,6 4,3 5,9 
05 - nekajkrat letno, ob velikih praznikih 26,5 26,5 32,4 30,1 
06 - enkrat na leto 9,6 6,5 7,9 8,0 
07 - še manj pogosto kot enkrat letno 11,4 10,9 9,0 7,3 
08 - nikoli   26,5 32,4 29,4 31,7 
97 - odklonil odgovor, ne vem, b.o. 1,8 2,3 0,5 0,5 
 

 
D24a Ne glede na to ali obiskujete verske obrede ali ne, ali bi zase rekli, da ste...  
 

  SJM921 SJM952 SJM993 SJM053+4 SJM111 SJM131 SJM151 

1 - verni                          60,2 65,1 64,6 64,0 65,4 63,9 64,0 
2 - neverni  15,3 22,0 19,6 15,5 12,0 18,7 20,3 
3 - prepričan ateist 6,9 7,2 7,9 8,7 12,0 12,9 12,4 
8 - ne vem   17,1 5,8 6,2 8,8 10,1 3,3 3,1 
9 - b.o. - - 1,8 3,0 0,5 1,3 0,2 

 
 
D25 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? 
  

    SJM121 SJM131 SJM151 

10 - vrh/visoko   1,2 1,4 0,9 
09    1,6 0,9 1,2 
08    6,5 7,3 7,2 
07    13,8 12,6 13,8 
06    23,0 16,9 14,4 
05    32,8 36,8 40,9 
04    9,9 9,2 9,0 
03    4,4 6,8 5,0 
02    1,1 2,6 1,9 
01 - dno/nizko   0,6 1,0 2,1 
88 - ne vem, ne morem izbrati, b.o.   5,2 4,5 3,8 

 
 
D26  Nekateri ljudje se zaradi različnih razlogov ne udeležijo volitev. Ali ste se vi udeležili 

zadnjih volitev (julija 2014) za poslance v slovenski Državni zbor?   

 

  SJM151 

1 - da 69,9 
2 - ne                                           26,7 
3 - nisem imel/-a volilne pravice  2,3 
7 - (odklonil odgovor) 1,0 
9 - b.o. 0,1 

 



51 

 

(na vprašanje D27 odgovarjajo tisti, ki so pri vprašanju D26 odgovorili '1' ali niso odgovorili na 

vprašanje; n=717) 

D27 Za katero stranko oz. kandidata katere stranke ste volili? 
 

  SJM151 

01 - DESUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije  6,4 
02 - NSI - Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka 3,6 
03 -  PS - Pozitivna Slovenija 1,1 
04 - SD - Socialni demokrati  8,4 
05 - SDS - Slovenska demokratska stranka    13,4 
06 - SLS - Slovenska ljudska stranka          3,6 
07 - SMC - Stranka modernega centra 25,4 
08 - SNS - Slovenska nacionalna stranka       0,6 
09 - ZAAB - Zavezništvo Alenke Bratušek 1,1 
10 -  ZL - Združena levica 3,2 
11 - druga stranka, katera: ____________________________                           0,6 
96 - oddal/-a neveljavno glasovnico 0,8 
97 - (odklonil odgovor) 11,4 
98 - ne vem, ne spominjam se 20,1 
99 - b.o. 0,3 

 
 
D27a Denimo, da bi bile to nedeljo volitve v Državni zbor, za katero od strank s spodnje liste bi 

glasovali?  
 

  SJM151 

01 - DESUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije  5,6 
02 - NSI - Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka 2,6 
03 - PS - Pozitivna Slovenija 1,5 
04 - SD - Socialni demokrati  7,0 
05 - SDS - Slovenska demokratska stranka    9,7 
06 - SLS - Slovenska ljudska stranka                                         PRESKOK 1,8 
07 - SMC - Stranka modernega centra                                        NA D27c 8,8 
08 -  SNS - Slovenska nacionalna stranka       1,1 
09 -  ZAAB - Zavezništvo Alenke Bratušek 0,3 
10 -  ZL - Združena levica 3,8 
11 - druga stranka, katera:                           1,5 
97 - (odklonil odgovor) 16,4 
98 - ne vem 39,8 
99 - b.o. 0,2 
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 (Na vprašanje D27b odgovarjajo tisti, ki niso pri vprašanju D27a odgovorili '1-11'; n=578) 

D27b  Pa vendarle, katera stranka vam je vsaj nekoliko bližja kot ostale? 
 

  SJM151 

01 - DESUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije  1,2 
02 - NSI - Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka 1,0 
03 -  PS - Pozitivna Slovenija 0,2 
04 - SD - Socialni demokrati  3,8 
05 - SDS - Slovenska demokratska stranka    2,2 
06 - SLS - Slovenska ljudska stranka          0,9 
07 - SMC - Stranka modernega centra 3,5 
08 - SNS - Slovenska nacionalna stranka       0,5 
09 - ZAAB - Zavezništvo Alenke Bratušek 0,0 
10 -  ZL - Združena levica 2,1 
11 - druga stranka, katera:                         0,0 
98 - ne vem, ne morem se odločiti 55,2 
99 - b.o. 29,4 

 
 
STRANKARSKE PREFERENCE 
 

  SJM151 

01 - DESUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije  6,3 
02 - NSI - Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka 3,2 
03 -  PS - Pozitivna Slovenija 1,6 
04 - SD - Socialni demokrati  9,2 
05 - SDS - Slovenska demokratska stranka    10,9 
06 - SLS - Slovenska ljudska stranka          2,2 
07 - SMC - Stranka modernega centra 10,7 
08 - SNS - Slovenska nacionalna stranka       1,4 
09 - ZAAB - Zavezništvo Alenke Bratušek 0,3 
10 -  ZL - Združena levica 5,0 
11 - druga stranka, katera:                         1,5 
00 - ne vem, b.o. 16,6 

 

Dosedanje meritve: 

  SJM131 

01 - DESUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije 6,1 
02 - LDS - Liberalna demokracija Slovenije    1,4 
03 - NSI - Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka 2,4 
04 - SDS - Slovenska demokratska stranka    9,1 
05 - SLS - Slovenska ljudska stranka          4,0 
06 - SNS - Slovenska nacionalna stranka       1,1 
07 - SD - Socialni demokrati  13,8 
08 -  ZARES - Nova politika 0,4 
09 -  PS - Pozitivna Slovenija (lista Zorana Jankovića) 3,4 
10 -  DL - Državljanska lista (Gregorja Viranta) 1,3 
11 - TRS - Stranka za trajnostni razvoj Slovenije 2,6 
12 - druga stranka    3,3 
98 - ne vem                                          33,6 
99 - b.o. 17,7 
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D27c   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, ne 
morem se 
odločiti, 

b.o. 
 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 98 

SJM151 2,8 3,3 5,0 7,5 6,9 33,6 3,8 3,9 2,8 1,5 2,8 26,0 

 
 
D28 Kakšne narodnosti ste? 
D28a Se morda počutite pripadnika/-co še kakšne druge narodnosti? (če da) Katere? 
 

  D28 D28a 

01 - Slovenec 93,7 2,1 
02 - Italijan 0,2 0,4 
03 - Madžar 0,3 0,0 
04 - Avstrijec 0,0 0,3 
05 - Nemec 0,0 0,3 
06 - Hrvat 2,1 1,1 
07 - Srb 1,5 0,4 
08 - Črnogorec 0,2 0,1 
09 - Bošnjak  1,4 0,2 
10 - Makedonec 0,1 0,2 
11 - Albanec 0,3 0,0 
12 - Rom 0,1 0,1 
13 - druge narodnosti 0,3 0,5 
97 -  (odklonil odgovor) 0,0 0,2 
00 - ne počutim se pripadnik kakšne druge narodnosti - 94,2 

 
 
Navedite število oseb, s katerimi živite v skupnem gospodinjstvu – vključno z vami: 
                                    
D29  skupaj vseh oseb v gospodinjstvu: 
 
1 - 1 oseba 12,7 
2 - 2 osebi 29,8 
3 - 3 osebe        20,5 
4 - 4 osebe 21,1 
5 - 5 oseb 9,4 
6 - 6 oseb in več 6,3 
9 - b.o. 0,2 

 
D30  od tega odraslih od 18 let naprej:  
 

1 - 1 oseba 13,7 
2 - 2 osebi 44,8 
3 - 3 osebe        20,1 
4 - 4 osebe 13,6 
5 - 5 oseb 5,5 
6 - 6 oseb in več 2,2 
9 - b.o. 0,2 
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D31  od tega otrok in mladih od 6 do 17 let: 
 

0 - 0 oseb 76,1 
1 - 1 oseba 15,6 
2 - 2 osebi 6,5 
3 - 3 osebe        1,3 
4 - 4 osebe 0,0 
5 - 5 oseb 0,1 
6 - 6 oseb in več 0,0 
9 - b.o 0,4 

 
 
D32  od tega otrok mlajših od 6 let: 
 

0 - 0 oseb 88,2 
1 - 1 oseba 8,5 
2 - 2 osebi 2,7 
3 - 3 osebe        0,2 
4 - 4 osebe 0,0 
5 - 5 oseb 0,0 
6 - 6 oseb in več 0,0 
9 - b.o 0,4 

 
 
D33a Koliko je star najmlajši otrok v vašem gospodinjstvu? 
      

1 - mlajših od 6 let 11,5 
2 - 6 do 15 let 11,9 
3 - 15 let do 18 let 5,8 
4 - 18 let in več 4,4 

97 - se ne nanaša, nima otrok 64,4 
99 - b.o. 2,1 

 
 
D33 Koliko oseb v gospodinjstvu (vključno z vami) prejema plačo, pokojnino? 
 
0 - 0 oseb 2,1 
1 - 1 oseba 23,1 
2 - 2 osebi 52,7 
3 - 3 osebe        14,6 
4 - 4 osebe 4,8 
5 - 5 oseb 1,5 
6 - 6 oseb in več 0,9 
9 - b.o 0,2 
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D34a Ali prejemate redne mesečne dohodke? (Če da) Kolikšen je vaš povprečni mesečni  
 dohodek (po odbitju davkov, obveznega socialnega zavarovanja in drugih dajatev)?  
 Seštejte vse oblike: osebni dohodek, pokojnina, štipendija, dohodek od dela v obrti,  
 kmetijstvu...    
 

 povprečje 823,54 € 
9996 - več kot 9996 EUR 0,0 
9997 - odklonil odgovor 16,5 
9998 - ne vem 3,7 
9999 - b.o. 0,6 
0000 - brez dohodkov 8,8 

 
 
D34b  Kolikšen je povprečni mesečni dohodek vseh članov vašega gospodinjstva (po odbitju 
 davkov, obveznega socialnega zavarovanja in drugih dajatev)? Upoštevajte vse oblike 
 dohodka: osebni dohodek, pokojnina, štipendija, dohodek od dela v obrti,  kmetijstvu...   
 

 povprečje 1.598,35 € 
9996 - več kot 9996 EUR 0,6 
9997 - odklonil odgovor 18,1 
9998 - ne vem 19,5 
9999 - b.o. 0,5 
0000 - brez dohodkov 0,7 

 
 
D34c Ali bi zase in za svojo družino lahko rekli:  
 

  SJM062 SJM071 SJM092 SJM112 SJM121 SJM151 

1 - da vam ničesar posebej ne 
primanjkuje, da se posebej ne 
omejujete 20,2 19,9 15,5 20,8 

 
 

15,4 

 
 

17,5 
2 - da ste bolj varčni, da se 

omejujete v manj pomembnih 
stvareh, manj luksuza, ipd. 42,6 44,7 49,8 47,6 

 
 

42,9 

 
 

47,8 
3 - da morate zelo skrbno 

gospodariti, da spravite konec 
s koncem, da se omejujete pri 
nakupih opreme, obleke, ipd. 32,5 28,8 27,2 26,6 

 
 
 

34,5 

 
 
 

28,1 
4 - da se močno omejujete, tudi 

pri nakupu hrane 2,4 3,8 4,5 3,5 
 

4,8 
 

4,8 
5 - da živite v pomanjkanju 

osnovnih dobrin 1,1 0,9 0,8 0,6 
 

0,7 
 

0,9 
6 - da živite v revščini 0,5 0,2 0,5 0,1 0,4 0,7 
8 - ne vem 0,7 1,8 0,9 0,5 0,9 0,1 
9 - b. o.   0,9 0,5 0,4 0,2 
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D35 Kakšen je vaš zakonski stan?  
 
1 - poročen/-a  50,0 
2 - izvenzakonska skupnost (tudi registrirana istospolna zveza) 16,7 
3 - živi ločeno (je poročen/-a, a živi ločeno / ne živi s soprogo/-m, s   katerim / 

katero je poročen/-a) 1,2 
4 - razvezan/-a (ločen/-a) 4,7 
5 - vdovec, vdova  9,1 
6 - samski/-a, nikoli nisem bil/-a poročen/-a ali živel/-a v izvenzakonski skupnosti  18,2 
9 - b.o. 0,2 
 
 
D36a V kateri državi je bil rojen vaš oče? (sedanje ime države, v kateri je rojstni kraj očeta) 
  

0 - Slovenija 84,2 
1 - Hrvaška 4,7 
2 - Bosna in Hercegovina 3,6 
3 - Srbija 1,6 
4 - Črna Gora 0,3 
5 - Makedonija 0,3 
6 - Kosovo 0,3 
7 - Jugoslavija 1,0 
8 - Albanija 0,0 
9 - Avstrija 0,4 

10 - Italija 1,5 
11 - Nemčija 0,6 
12 - Madžarska 0,1 
13 - drugo 0,6 
98 - ne vem 0,7 
99 - b.o.  0,2 

 
 
D36b V kateri državi je bila rojena vaša mati? (sedanje ime države, v kateri je rojstni kraj 
 matere) 
 

0 - Slovenija 87,7 
1 - Hrvaška 3,1 
2 - Bosna in Hercegovina 3,4 
3 - Srbija 1,0 
4 - Črna Gora 0,2 
5 - Makedonija 0,2 
6 - Kosovo 0,3 
7 - Jugoslavija 0,9 
8 - Albanija 0,0 
9 - Avstrija 0,5 

10 - Italija 1,2 
11 - Nemčija 0,3 
12 - Madžarska 0,1 
13 - drugo 0,4 
98 - ne vem 0,0 
99 - b.o.  0,7 
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D37 Kako bi opisali kraj, v katerem živite? Ali je to… 

 

 
 
D40 Večina ljudi sebe vidi tudi kot pripadnike nekega družbenega razreda. Kateri družbeni 
  skupini - sloju ali razredu - se vam zdi, da pripadate?   
 

1 - spodnji razred 2,1 
2 - delavski razred 35,2 
3 - spodnji srednji razred  14,4 
4 - srednji razred  40,9 
5 - zgornji srednji razred  4,6 
6 - zgornji razred 0,1 
8 - ne vem 2,6 
9 - b.o. 0,2 

 
 
D41a Ali imate v gospodinjstvu domači (stacionarni) telefon? 
 

   SJM151 

1 - da   76,3 
2 - ne   23,4 
9 - b.o.  0,3 

 
 
D41b Ali imate svoj mobilni telefon?  
 

        SJM151 

1 - da                        94,6 
2 - ne                 5,0 
9 - b.o.             0,4 
 

 

D41c Ali imate v vašem gospodinjstvu dostop do spleta (interneta)? 
 

  SJM151 

1 - da 81,6 
2 - ne 18,2 
9 - b.o. 0,2 

 
D42 V prihodnje bomo spet s podobnim vprašalnikom spraševali ljudi o različnih stvareh. Če 
 bi bili slučajno spet izbrani, ali bi odgovarjali na vprašanja, ali bi odklonili anketiranje?  
 

  SJM151 

1 - bi spet odgovarjal/-a  75,4 
2 - ne bi odgovarjal/-a   17,9 
8 - ne vem 6,4 
9 - b.o. 0,3 

1 - veliko mesto   14,4 
2 - obrobje velikega mesta 4,9 
3 - manjše mesto 20,7 
4 - podeželski kraj, vas   56,9 
5 - osamljena kmetija oziroma hiša na podeželju 2,9 
9 - b.o. 0,2 
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D43 Zanima nas, ali bi bili vi v prihodnje, če bi se za to pokazala možnost,  pripravljeni 
 sodelovati v takšni anketi prek spleta (interneta)? 
 

   SJM151 

1 - bil/-a bi pripravljen/-a sodelovati  38,6 
2 - ne bi bil/-a pripravljen/-a sodelovati pri takšni anketi prek spleta  61,1 
9 - b.o.  0,3 

 ne vem, neodločen/-a  - 

 
 
D44 Zanima nas tudi, ali bi bili pripravljeni sodelovati v 20 minut dolgi internetni anketi v 
 enem letu vsake dva meseca. Za sodelovanje bi se vam oddolžili z 10 evri za vsako 
 izpolnjeno anketo.    
 

1 - bil/-a bi pripravljen/-a sodelovati                                                     35,2 
2 - ne bi bil/-a pripravljen/-a sodelovati pri takšni anketi prek spleta      53,2 
3 -  nimam dostopa do interneta 11,2 
9 - b.o. 0,4 

 
 
(Na vprašanje D45 odgovarjajo tisti, ki so pri vprašanju D44 odgovorili '3' ali niso odgovorili na 
vprašanje; n=119) 
D45 Kaj pa v primeru, če bi vam mi zagotovili tudi dostop do interneta in poravnali vse 
 stroške v zvezi s tem?    
 

1 - v tem primeru bi bil/-a pripravljen/-a sodelovati 8,4 
2 - vseeno ne bi bil/-a pripravljen/-a sodelovati pri takšni anketi prek spleta 88,2 
9 - b.o. 3,4 

 
 
R3T Za konec pa bi vam želeli ponovno zastaviti vprašanje, katerega smo že zastavili v 
 podobni obliki, a ga  jemljite kot povsem novo. 

Nazore nekaterih ljudi večina ocenjuje kot skrajne. Pomislite na ljudi, ki hočejo z 
revolucijo zrušiti oblast. Ali menite, da bi tem ljudem lahko dovolili...  

 

 

v 
vsakem 
primeru 
dovolili dovolili 

ne 
dovolili 

v 
nobenem 
primeru 
dovolili 

ne 
vem 

 
 
 

b.o. 

 1 2 3 4 8 9 

prirediti javna zborovanja, na  
katerih lahko izrazijo svoje nazore    2,9 30,4 36,4 24,7 5,1 0,5 

 
 


