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Spoštovani! 

Že več kot petdeset let raziskovalci s Fakultete za družbene vede izvajamo različne 
družboslovne raziskave, med najbolj znanimi je raziskava Slovensko javno mnenje 
(SJM). Tokrat pa sodelujemo pri izvedbi pomembne raziskave, ki po celotni Evropi 
poteka pod naslovom Evropska družboslovna raziskava (European Social Survey – 
ESS), ki so jo oblikovali ugledni evropski znanstveniki s področja družboslovja.  

Vas, ki ste dobili to pismo, prosimo, da sodelujete v raziskavi. Za to ni potrebno 
nikakršno znanje, gre za enostaven vprašalnik, kjer nas bodo zanimala le vaša mnenja 
in pogledi. Osrednji temi letošnje raziskave sta zanimivi: pravičnost in poštenost ter 
načrtovanje življenjskih poti. 

V zahvalo za sodelovanje se vam bomo oddolžili z darilno kartico večje trgovske verige 
v vrednosti 8 €.  

Za raziskavo ste bili izbrani naključno, tako kot ostalih 2100 prebivalcev Slovenije, ki 
smo jih povabili k sodelovanju.  

Kot izkušeni raziskovalci bomo v celoti skrbeli za zaupnost in anonimnost vaših 
odgovorov. Več o tem si lahko preberete v posebni priloženi zloženki.  

V času od 24. septembra do decembra 2018 se bo pri vas oglasil-a naša anketarka ali 
anketar in vas prosil-a za pogovor. Njena oz. njegova naloga je, da vas obišče tudi 
večkrat, če vas ne najde doma, oz. takrat ne boste imeli časa. Lahko se dogovorita tudi 
za drug termin (ali kraj), ki vam bolj ustreza.  

Več o raziskavi in njenih znanstvenih ciljih lahko najdete v priloženi (rdeči) zloženki. 
Če želite dodatna pojasnila oz. bi nam vnaprej želeli sporočiti, kdaj naj vas obišče 
anketar-ka, nas pokličite na telefon 01/5805-370, 01/5805-105, ali nam pišite na 
elektronski naslov cjmmksjm@fdv-uni-lj.si. 

Za sodelovanje v raziskavi se vam že vnaprej iskreno zahvaljujemo.  

dr. Brina Malnar  
predstojnica CJMMK 

Ljubljana,  20. 9. 2018 
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