UNIVERZA V LJUBLJANI
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Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij
Ljubljana, Kardeljeva ploščad 5, tel. 01/5805-105
Spoštovana, spoštovani!
Že od 1968 dalje letno poteka raziskava Slovensko javno mnenje (SJM), s katero
zajamemo vselej preko 2000 polnoletnih oseb iz vse Slovenije. Tako bo v oktobru in
novembru letos Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij
Fakultete za družbene vede izvedel raziskavo o stališčih državljanov Slovenije o
različnih temah in aktualnih dogodkih ki zanimajo tako raziskovalce kot širšo javnost.
Tokratna raziskava je mednarodna. V njej, poleg prebivalcev Slovenije, sodelujejo
prebivalci 24 evropskih držav. Z njo se lotevamo vprašanj, ki so pomembna za razvoj
Slovenije in o katerih ima vsakdo lahko svoje mnenje. Zanimala nas bodo stališča ljudi
o spremembah, ki jih doživljamo v Sloveniji v zadnjem desetletju, o življenjskem
standardu posameznikov in družin, o odnosu do politike, do priseljencev in podobno.
Za sodelovanje v raziskavi ni potrebno nikakršno znanje, zanimajo nas le mnenja ljudi.
Večina sodelujočih v naših dosedanjih raziskavah je menila, da je šlo za prijetno in
zanimivo izkušnjo.
V raziskavo vključujemo 2200 naključno izbranih oseb iz vse Slovenije v starosti od
15 let naprej. Pri izbiranju oseb je imel vsak prebivalec Slovenije enako možnost, da
bo izbran. Naključje je naneslo, da ste med izbranimi tudi vi. Prosimo vas, da z nami
sodelujete in da našemu sodelavcu – anketarju poveste svoja osebna mnenja. Le s
sodelovanjem čim širšega kroga ljudi bo raziskava dosegla svoj cilj. Izpolnjene
vprašalnike brez imen in priimkov bodo anketarji oddali na našem inštitutu, kjer bodo
računalniško obdelani in vključeni v mednarodno zbirko podatkov. Rezultati bodo
prikazani v anonimni obliki za vse anketirance. Obdelani bodo z znanstvenimi
metodami, o rezultatih pa bo obveščena tudi slovenska javnost.
V času od 18. oktobra do 20. novembra 2002 se bo pri vas oglasila naša anketarka ali
anketar in vas prosil-a za pogovor. Naloga anketarja je, da vas obišče tudi večkrat, če
vas ne najde doma oz. če mu vi ponudite drug termin za pogovor.
Če želite dodatna pojasnila o raziskavi, vas prosim, da nas pokličete po telefonu
061/5805-370. V imenu raziskovalcev se vam že vnaprej zahvaljujem za sodelovanje!
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