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Spoštovani starši, 
 
že več kot štirideset let raziskovalci s Fakultete za družbene vede izvajamo različne družboslovne 
raziskave. Med najbolj znanimi v zadnjem desetletju je raziskava, ki poteka po vsej Evropi pod 
naslovom Evropska družboslovna raziskava (European Social Survey – ESS). Značilnost 
omenjene raziskave je, da vanjo vključujemo veliko število prebivalcev Slovenije (2000 oseb). 
Vzorec zajame vse starostne skupine od 15 let navzgor. V letošnji raziskavi je tako približno 60 
oseb, deklet in fantov, ki so mlajši od 18 let, med njimi je tudi vaša hči oziroma sin. Tudi njo 
oziroma njega želimo vključiti v raziskavo. V okviru letošnjega vprašalnika bomo zastavljali 
splošna vprašanja o družbi, v kateri živimo, kako ocenjujejo življenje v Sloveniji, o vrednotah in 
podobno. Stališča mladih – kot prihajajoče generacije – so nam še posebej pomembna.   
 
Zato vas prosimo, da dovolite, da v raziskavo vključimo tudi vašega otroka. Seveda lahko zavrnete 
sodelovanje pri raziskavi ali pa se vaš sin oziroma hči do posameznih vprašanj iz vprašalnika 
enostavno ne opredeli.  
 
Gre za znanstveno raziskavo, ki poteka po vsej Evropi in tako zajema tudi mlade ljudi. Dobljene 
odgovore bomo uporabljali zgolj v znanstvene namene in rezultati bodo vselej prikazani anonimno. 
Če sodite, da je potrebno, ste lahko prisotni pri zastavljanju vprašanj vašemu otroku. To nas nič ne 
moti. Prosimo pa vas le, da mu med potekom pogovora ne sugerirate odgovorov. 
 
Informacije o raziskavi in njenem pomenu lahko najdete v priloženi zloženki. Če bi želeli dodatna 
pojasnila, lahko  pokličete na telefon 01/5805-370, kjer vam bodo raziskovalci prijazno podali vse 
informacije.   
 
Če se torej strinjate, bi želeli z vašim otrokom opraviti intervju, ki bo tudi zanj lahko zanimiva 
izkušnja.  
 
Iskreno se vam zahvaljujemo, ker ste dovolili, da v raziskavi sodeluje tudi vaš otrok. V imenu 
skupine raziskovalcev vas prav lepo pozdravljam! 
 
                        dr. Brina Malnar 
                       predstojnica CJMMK 

 
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.cjm.si 
www.fdv.uni-lj.si 
 
Ljubljana, 25. oktober 2017 
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