NAZIV KAZALNIKA: Zaupanje v institucije (parlament, vlado, politične stranke, EU)
PODROČJE/PODPODROČJE Področje blaginje: Družbena blaginja
Podpodročje blaginje: Družbena klima
2.4.0 (vodilni kazalnik)
ŠIFRA KAZALNIKA
Kratka definicija kazalnika: Posameznik izrazi zaupanje v določeno institucijo.
DEFINICIJA KAZALNIKA

ENOTA MERE: %

Metodološke obrazložitve (imenovalec, števec): Vprašanje: Koliko zaupate v določeno institucijo. Možni odgovori: zaupam, ne
zaupam, ne vem.
Interpretacija kazalnika: Rast kazalnika ugodno vpliva na blaginjo.

DIMENZIJE IN
PODKATEGORIJE
VIRI PODATKOV ZA
SLOVENIJO

VIRI MEDNARODNIH
PODATKOV

PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE
KAZALNIKA
REFERENCE (Literatura in
viri)

Utemeljitev (vključuje obrazložitev, zakaj ga predlagamo kot merilo blaginje; prednosti in omejitve): Zaupanje v institucije
parlamentarne demokracije pomembno vpliva na družbeno klimo in s tem na blaginjo.
Podatki omogočajo prikaz distribucij po: evropskih državah.
Vir podatkov: Eurobarometer
Časovna serija: od leta 2004
Frekvenca objavljanja: 2 x letno (podatek za posamezno leto je povprečje obeh meritev), razen 1 × letno za leti 2004 in 2010 pri
merjenju zaupanja v parlament, vlado in EU ter za leta 2004, 2007, 2010 in 2011 pri merjenju zaupanja v politične stranke.
Okvirni datum objave letnega podatka: junij in november
Ažurnost objavljanja: t-1
Vir podatkov: Eurobarometer
Časovna serija: od leta 2004
Frekvenca objavljanja: 2 x letno (podatek za posamezno leto je povprečje obeh meritev), razen 1 × letno za leta 2004, 2010 in 2013
pri merjenju zaupanja v parlament, vlado in EU ter za leta 2004, 2007, 2010, 2011 in 2013 pri merjenju zaupanja v politične stranke.
Podatki za EU so od leta 2004 do 2006 za EU-25, od leta 2007 do 2012 za EU-27, za leti 2013 (jesenska meritev) in 2014 pa za EU28.
Okvirni datum objave letnega podatka: junij in november
Ažurnost objavljanja: t-1
Metodološke izboljšave:
Podatkovne izboljšave oziroma alternative:
http://ec.europa.eu/public_opinion/cf/index_en.cfm

Pripravila: Urška Sodja (UMAR)

Datum: april, 2015
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NAZIV KAZALNIKA: Zaupanje v pravni sistem
PODROČJE/PODPODROČJE Področje blaginje: Družbena blaginja
Področje blaginje: Družbena klima
2.4.1 (dopolnilni kazalnik)
ŠIFRA KAZALNIKA
Kratka definicija kazalnika: Posameznik izrazi zaupanje v pravni sistem.
DEFINICIJA KAZALNIKA

ENOTA MERE: povprečna ocena

Metodološke obrazložitve (imenovalec, števec): Vprašanje »Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno
zaupate vsaki od naslednjih ustanov – pravnemu sistemu«. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.
Prikaz za skupino evropskih držav, prikazuje skupni povprečni rezultat 14 držav, ki so doslej sodelovale v petih valovih raziskave
(2002–2010). Čeprav je teh držav različno veliko v vsakem valu (lahko tudi do 27), se primerjalno osnovo za t.i. evropsko povprečje
zdi smiselno prikazovati na vzorcu tistih držav, so v skupni mednarodni bazi večinoma prisotne – od prvega vala naprej. Te države
so: Belgija, Nemčija, Danska, Španija, Finska, Francija, Velika Britanija, Madžarska, Irska, Nizozemska, Poljska, Portugalska,
Švedska in Slovenija. Za potrebe primerljivosti in reprezentativnosti na ravni držav so vsi podatki uteženi s t.i. "design weight" utežjo
(utež verjetnosti izbora vsakega posameznika znotraj nacionalnih vzorcev). Za prikaz skupnega povprečja ali povprečnega deleža za
skupino (14) vključenih držav pa je izbran podatek, ki predstavlja povprečje nacionalnih povprečij ali deležev (odvisno od merskega
tipa indikatorja) ne glede na velikost nacionalnih vzorcev ali velikost države.
Skupna mednarodna datoteka za leto 2012, objavljena 31. oktobra 2012, še ne vsebuje podatkov za Francijo. Ti bodo objavljeni v
začetku leta 2014. Evropski podatek za leto 2012 torej temelji na skupini 13 in ne 14 držav.
Interpretacija kazalnika: Rast kazalnika ugodno vpliva na blaginjo.

DIMENZIJE IN
PODKATEGORIJE
VIRI PODATKOV ZA
SLOVENIJO

VIRI MEDNARODNIH
PODATKOV

PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE
KAZALNIKA
REFERENCE (Literatura in
viri)

Utemeljitev (vključuje obrazložitev, zakaj ga predlagamo kot merilo blaginje; prednosti in omejitve): Zaupanje v delovanje pravnega
sistema je eden temeljnih dejavnikov blaginje.
Podatki omogočajo prikaz distribucij po: DA
Vir podatkov: ESS – Evropska družboslovna raziskava / European Social Survey, ki jo za Slovenijo izvaja Center za proučevanje
javnega mnenja in množičnih komunikacij (CJMMK) pri Fakulteti za družbene vede (FDV) v Ljubljani.
Časovna serija: od leta 2002
Frekvenca objavljanja: na dve leti
Okvirni datum objave letnega podatka: ni določen
Ažurnost objavljanja: t-1
Vir podatkov: ESS – Evropska družboslovna raziskava / European Social Survey
Časovna serija: od leta 2002
Frekvenca objavljanja: na dve leti
Okvirni datum objave letnega podatka: ni določen
Ažurnost objavljanja: t-1
Metodološke izboljšave:
Podatkovne izboljšave oziroma alternative:
Preračuni CJMMK pri FDV (http://www.cjm.si/)
http://www.europeansocialsurvey.org/

Pripravila: Urška Sodja (UMAR)

Datum: marec, 2014
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NAZIV KAZALNIKA: Zadovoljstvo z delovanjem demokracije
PODROČJE/PODPODROČJE Področje blaginje: Družbena blaginja
Podpodročje blaginje: Družbena klima
2.4.2 (dopolnilni kazalnik)
ŠIFRA KAZALNIKA
Kratka definicija kazalnika: Posameznik izrazi zadovoljstvo z demokracijo.
DEFINICIJA KAZALNIKA

ENOTA MERE: povprečna ocena

Metodološke obrazložitve (imenovalec, števec): Vprašanje: »Kako zadovoljni ste na splošno z delovanjem demokracije v
Sloveniji?« Vrednost na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da ste izredno nezadovoljni, 10 pa, da ste izredno zadovoljni.
Prikaz za skupino evropskih držav, prikazuje skupni povprečni rezultat 14 držav, ki so doslej sodelovale v petih valovih raziskave
(2002–2010). Čeprav je teh držav različno veliko v vsakem valu (lahko tudi do 27), se primerjalno osnovo za t.i. evropsko povprečje
zdi smiselno prikazovati na vzorcu tistih držav, so v skupni mednarodni bazi večinoma prisotne – od prvega vala naprej. Te države
so: Belgija, Nemčija, Danska, Španija, Finska, Francija, Velika Britanija, Madžarska, Irska, Nizozemska, Poljska, Portugalska,
Švedska in Slovenija. Za potrebe primerljivosti in reprezentativnosti na ravni držav so vsi podatki uteženi s t.i. "design weight" utežjo
(utež verjetnosti izbora vsakega posameznika znotraj nacionalnih vzorcev). Za prikaz skupnega povprečja ali povprečnega deleža
za skupino (14) vključenih držav pa je izbran podatek, ki predstavlja povprečje nacionalnih povprečij ali deležev (odvisno od
merskega tipa indikatorja) ne glede na velikost nacionalnih vzorcev ali velikost države.
Skupna mednarodna datoteka za leto 2012, objavljena 31. oktobra 2012, še ne vsebuje podatkov za Francijo. Ti bodo objavljeni v
začetku leta 2014. Evropski podatek za leto 2012 torej temelji na skupini 13 in ne 14 držav.
Interpretacija kazalnika: Rast kazalnika ugodno vpliva na blaginjo.

DIMENZIJE IN
PODKATEGORIJE
VIRI PODATKOV ZA
SLOVENIJO

VIRI MEDNARODNIH
PODATKOV

PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE
KAZALNIKA
REFERENCE (Literatura in
viri)

Utemeljitev (vključuje obrazložitev, zakaj ga predlagamo kot merilo blaginje; prednosti in omejitve): Zadovoljstvo z delovanjem
demokracije pomembno vpliva na družbeno klimo in s tem tudi na blaginjo.
Podatki omogočajo prikaz distribucij po: DA
Vir podatkov: ESS – Evropska družboslovna raziskava / European Social Survey, ki jo za Slovenijo izvaja Center za proučevanje
javnega mnenja in množičnih komunikacij (CJMMK) pri Fakulteti za družbene vede (FDV) v Ljubljani.
Časovna serija: od leta 2002
Frekvenca objavljanja: na dve leti
Okvirni datum objave letnega podatka: ni določen
Ažurnost objavljanja: t-1
Vir podatkov: ESS – Evropska družboslovna raziskava / European Social Survey
Časovna serija: od leta 2002
Frekvenca objavljanja: na dve leti
Okvirni datum objave letnega podatka: ni določen
Ažurnost objavljanja: t-1
Metodološke izboljšave:
Podatkovne izboljšave oziroma alternative:
Preračuni CJMMK pri FDV (http://www.cjm.si/)
http://www.europeansocialsurvey.org/

Pripravila: Urška Sodja (UMAR)

Datum: marec, 2014
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NAZIV KAZALNIKA: Udeležba na volitvah
ENOTA MERE: %
PODROČJE/PODPODROČJE Področje blaginje: Družbena blaginja
Podpodročje blaginje: Družbena klima
2.4.3 (dopolnilni kazalnik)
ŠIFRA KAZALNIKA
Kratka definicija kazalnika: Udeležba na parlamentarnih volitvah. Volilna udeležba je opredeljena kot odstotek registriranih volivcev,
DEFINICIJA KAZALNIKA
ki so dejansko volili. Volilna udeležba zajema tudi tiste, ki oddajo prazne ali neveljavne glasovnice.
Metodološke obrazložitve (imenovalec, števec): Skupno število glasov deljeno s številom imen na registru volivcev (volilnih
upravičencev), izraženo v odstotku.
Primerljivost med državami je omejena z dejstvom, da je v nekaterih državah glasovanje obvezno (Belgija, Luxembourg in Grčija) ali
državljanska dolžnost brez kazni (Italija), medtem ko je za preostale državah članice neobvezno.
Za Evropsko unijo imamo podatek za EU-28.
Interpretacija kazalnika: Rast kazalnika ugodno vpliva na blaginjo.

DIMENZIJE IN
PODKATEGORIJE
VIRI PODATKOV ZA
SLOVENIJO

VIRI MEDNARODNIH
PODATKOV

PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE
KAZALNIKA
REFERENCE (Literatura in
viri)

Utemeljitev (vključuje obrazložitev, zakaj ga predlagamo kot merilo blaginje; prednosti in omejitve): Sodelovanje državljanov pri
volilnem procesu se šteje kot bistven predpogoj za vse stabilne demokracije. Udeležba na volitvah odraža politično sodelovanje in
nam prikaže do katere meje se državljan čuti kot del političnega procesa in koliko zaupa v politične institucije.
Podatki omogočajo prikaz distribucij po: /
Vir podatkov: Eurostat
Časovna serija: od leta 1992, v bazi od leta 1996
Frekvenca objavljanja: predvidoma na štiri leta
Okvirni datum objave letnega podatka: ni določeno
Ažurnost objavljanja:
Vir podatkov: Eurostat
Časovna serija: od leta 1990
Frekvenca objavljanja: letno
Okvirni datum objave letnega podatka: ni določeno
Ažurnost objavljanja: t-1
Metodološke izboljšave:
Podatkovne izboljšave oziroma alternative: International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA),
Sweden
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tsdgo310&language=en
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/EN/tsdgo310_esmsip.htm

Pripravili: Urška Sodja (UMAR) in Martina Kontelj (SURS)

Datum: marec, 2014
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NAZIV KAZALNIKA: Zastopanost žensk v parlamentu
PODROČJE/PODPODROČJE Področje blaginje: Družbena blaginja
Podpodročje blaginje: Družbena klima
2.4.4 (dopolnilni kazalnik)
ŠIFRA KAZALNIKA
Kratka definicija kazalnika: Zastopanost žensk v nacionalnih parlamentih.
DEFINICIJA KAZALNIKA

ENOTA MERE: %

Metodološke obrazložitve (imenovalec, števec): Število sedežev, ki jih zasedajo ženske, deljeno s številom vseh sedežev v
nacionalnih parlamentih, izraženo v odstotku. Podatki temeljijo na številu žensk, izvoljenih v enodomne parlamente oziroma spodnje
domove pri dvodomnem parlamentu.
Podatke objavlja Evropska komisija četrtletno. Podatek, ki predstavlja posamezno leto, je podatek Q4 v danem letu.
Za Evropsko unijo imamo podatek EU-28.
Interpretacija kazalnika: Rast kazalnika ugodno vpliva na blaginjo.

DIMENZIJE IN
PODKATEGORIJE
VIRI PODATKOV ZA
SLOVENIJO

VIRI MEDNARODNIH
PODATKOV

PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE
KAZALNIKA
REFERENCE (Literatura in
viri)

Utemeljitev (vključuje obrazložitev, zakaj ga predlagamo kot merilo blaginje; prednosti in omejitve): Vsaka sodobna demokratična
družba si mora prizadevati za enakost med spoloma. Pri sprejemanju političnih odločitev, ki so pomembne za vse državljane, se
morajo upoštevati interesi in potrebe posameznih družbenih skupin. Da bi ženske bistveno prispevale k spremembam politike je
pomembna tudi njihova številčna zastopanost v zakonodajni veji oblasti.
Podatki omogočajo prikaz distribucij po:
Vir podatkov: Evropska komisija
Časovna serija: od leta 2004
Frekvenca objavljanja: četrtletno
Okvirni datum objave letnega podatka:
Ažurnost objavljanja:
Vir podatkov: Evropska komisija
Časovna serija: od leta 2004
Frekvenca objavljanja: četrtletno
Okvirni datum objave letnega podatka: ni določeno
Ažurnost objavljanja: t
Metodološke izboljšave:
Podatkovne izboljšave oziroma alternative: Inter-Parliamentary Union, Switzerland (www.ipu.org)
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/politics/index_en.htm

Pripravili: Urška Sodja (UMAR) in Martina Kontelj (SURS)

Datum: marec, 2014
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NAZIV KAZALNIKA: Zaupanje drugim ljudem
PODROČJE/PODPODROČJE Področje blaginje: Družbena blaginja
Podpodročje blaginje: Družbena klima
2.4.5 (dopolnilni kazalnik)
ŠIFRA KAZALNIKA
Kratka definicija kazalnika: Zaupanje ljudem je pričakovanje o ravnanju drugih ljudi.
DEFINICIJA KAZALNIKA

ENOTA MERE: povprečna ocena

Metodološke obrazložitve: Zaupanje drugim ljudem je predpogoj sodelovanja v družbi in najpogosteje uporabljan kazalnik
socialnega kapitala na makro ravni. Gre za stopnjo zaupanja anonimnim drugim, ki jo spremljamo z odgovori na vprašanja o
pričakovanem ravnanju drugih ljudi: ali večini lahko zaupamo ali je treba biti pri stikih z drugimi previden; ali večina skuša ravnati
pošteno ali pa skuša druge izkoristiti in ali so ljudje večinoma pripravljeni pomagati drugim ali pa večinoma gledajo le nase. Pri tem
zadnjem vprašanju gre tudi za solidarnost. Odgovori se gibljejo od 0 (ne moreš biti dovolj previden) do 10 (večini ljudi lahko zaupaš).
Ta kazalnik je torej mogoče prikazati skozi 3 različna vprašanja. Izbrano je bilo tisto, ki govori o zaupanju (manj pa potem o
pričakovanju o ravnanju drugih ljudi). Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z
ljudimi zelo previden? (Using this card, generally speaking, would you say that most people can be trusted or that you can't be to
careful in dealing with people? A8).
Prikaz za skupino evropskih držav, prikazuje skupni povprečni rezultat 14 držav, ki so doslej sodelovale v petih valovih raziskave
(2002–2010). Čeprav je teh držav različno veliko v vsakem valu (lahko tudi do 27), se primerjalno osnovo za t.i. evropsko povprečje
zdi smiselno prikazovati na vzorcu tistih držav, so v skupni mednarodni bazi večinoma prisotne – od prvega vala naprej. Te države
so: Belgija, Nemčija, Danska, Španija, Finska, Francija, Velika Britanija, Madžarska, Irska, Nizozemska, Poljska, Portugalska,
Švedska in Slovenija. Za potrebe primerljivosti in reprezentativnosti na ravni držav so vsi podatki uteženi s t.i. "design weight" utežjo
(utež verjetnosti izbora vsakega posameznika znotraj nacionalnih vzorcev). Za prikaz skupnega povprečja ali povprečnega deleža za
skupino (14) vključenih držav pa je izbran podatek, ki predstavlja povprečje nacionalnih povprečij ali deležev (odvisno od merskega
tipa indikatorja) ne glede na velikost nacionalnih vzorcev ali velikost države.
Skupna mednarodna datoteka za leto 2012, objavljena 31. oktobra 2012, še ne vsebuje podatkov za Francijo. Ti bodo objavljeni v
začetku leta 2014. Evropski podatek za leto 2012 torej temelji na skupini 13 in ne 14 držav.
Interpretacija kazalnika: Rast kazalnika ugodno vpliva na blaginjo.

DIMENZIJE IN
PODKATEGORIJE
VIRI PODATKOV ZA
SLOVENIJO

Utemeljitev (vključuje obrazložitev, zakaj ga predlagamo kot merilo blaginje; prednosti in omejitve): Zaupanje drugim ljudem je
pomemben kazalnik družbene klime, s katerim izkazujemo tudi socialni kapital družbe.
Podatki omogočajo prikaz distribucij po: DA
Vir podatkov: SJM oz. ESS
Časovna serija: letni podatek (najmanj od leta 2002), v nadaljevanju bo v sodelovanju s CJMMK preverjena letna dostopnost od
leta 1996.
Frekvenca objavljanja: Občasno v longitudinalni raziskavi SJM
Okvirni datum objave letnega podatka: ni določeno

6

VIRI MEDNARODNIH
PODATKOV

PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE
KAZALNIKA
REFERENCE (Literatura in
viri)

Ažurnost objavljanja: t-1
Vir podatkov: ESS – Evropska družboslovna raziskava / European Social Survey, ki jo za Slovenijo izvaja Center za proučevanje
javnega mnenja in množičnih komunikacij (CJMMK) pri Fakulteti za družbene vede (FDV) v Ljubljani.
Časovna serija: od leta 2002
Frekvenca objavljanja: Na dve leti
Okvirni datum objave letnega podatka: ni določeno
Ažurnost objavljanja (t-1, (t-2), (t-3): t-1
Metodološke izboljšave: V sodelovanju s CJMMK bi bilo morda mogoče dobiti podatke za Slovenijo za vsako leto.
Podatkovne izboljšave: Kot povprečju EU je prikazan izračun netehtanega povprečja respondentov iz EU. Metodološka ustreznost
oz. ustrezna rešitev bo dorečena v maju v sodelovanju z CJMMK.
Preračuni CJMMK pri FDV (http://www.cjm.si/)
http://www.europeansocialsurvey.org/

Pripravila: dr. Valerija Korošec (UMAR)

Datum: marec, 2014
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NAZIV KAZALNIKA: Stiki s sorodniki, prijatelji in kolegi
PODROČJE/PODPODROČJE Področje blaginje: Družbena blaginja
Podpodročje blaginje: Družbena klima
2.4.6 (dopolnilni kazalnik)
ŠIFRA KAZALNIKA
Kratka definicija kazalnika:
DEFINICIJA KAZALNIKA

ENOTA MERE: %

Metodološke obrazložitve: Ocena, kako pogosto se iz družabnih razlogov dobivate s prijatelji, sorodniki ali kolegi iz dela? Ocenite,
kako pogosto se iz družabnih razlogov dobivate s prijatelji, sorodniki ali kolegi iz dela? (Using this card, how often do you meet
socially with friends, relatives or work colleagues? C2 (2010) 5th round). Možni odgovori so: 1) nikoli, 2) manj kot enkrat na mesec, 3)
enkrat na mesec, 4) nekajkrat na mesec, 5) enkrat na teden, 6) večkrat na teden, 7) vsak dan, 8) ne vem, 9) b.o. Prikazujemo delež
»Pogosto«, kjer združujemo 5+6+7.
Prikaz za skupino evropskih držav, prikazuje skupni povprečni rezultat 14 držav, ki so doslej sodelovale v petih valovih raziskave
(2002–2010). Čeprav je teh držav različno veliko v vsakem valu (lahko tudi do 27), se primerjalno osnovo za t.i. evropsko povprečje
zdi smiselno prikazovati na vzorcu tistih držav, so v skupni mednarodni bazi večinoma prisotne – od prvega vala naprej. Te države
so: Belgija, Nemčija, Danska, Španija, Finska, Francija, Velika Britanija, Madžarska, Irska, Nizozemska, Poljska, Portugalska,
Švedska in Slovenija. Za potrebe primerljivosti in reprezentativnosti na ravni držav so vsi podatki uteženi s t.i. "design weight" utežjo
(utež verjetnosti izbora vsakega posameznika znotraj nacionalnih vzorcev). Za prikaz skupnega povprečja ali povprečnega deleža za
skupino (14) vključenih držav pa je izbran podatek, ki predstavlja povprečje nacionalnih povprečij ali deležev (odvisno od merskega
tipa indikatorja) ne glede na velikost nacionalnih vzorcev ali velikost države.
Skupna mednarodna datoteka za leto 2012, objavljena 31. oktobra 2012, še ne vsebuje podatkov za Francijo. Ti bodo objavljeni v
začetku leta 2014. Evropski podatek za leto 2012 torej temelji na skupini 13 in ne 14 držav.
Interpretacija kazalnika: Rast kazalnika ugodno vpliva na blaginjo.

DIMENZIJE IN
PODKATEGORIJE
VIRI PODATKOV ZA
SLOVENIJO

VIRI MEDNARODNIH
PODATKOV

Utemeljitev (vključuje obrazložitev, zakaj ga predlagamo kot merilo blaginje; prednosti in omejitve): Socialni stiki med ljudmi so
pomembni za ugodno družbeno klimo; posebno s kolegi iz širšega okolja zaradi velik razlik v kulturi in stilu življenja med različnimi
narodi, tudi zaradi razlik npr. v gostoti prebivalstva, urbanizaciji ipd.
Podatki omogočajo prikaz distribucij po: DA
Vir podatkov: SJM oz. ESS
Časovna serija: od leta 2002
Frekvenca objavljanja: na dve leti
Okvirni datum objave letnega podatka: ni določeno
Ažurnost objavljanja: t-2
Vir podatkov: ESS – Evropska družboslovna raziskava / European Social Survey, ki jo za Slovenijo izvaja Center za proučevanje
javnega mnenja in množičnih komunikacij (CJMMK) pri Fakulteti za družbene vede (FDV) v Ljubljani.
Časovna serija: od leta 2002 dalje.
Frekvenca objavljanja: na dve leti
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Okvirni datum objave letnega podatka: ni določeno
Ažurnost objavljanja: t-2
Metodološke izboljšave:
Podatkovne izboljšave: Kot povprečju EU je prikazan izračun netehtanega povprečja respondentov iz EU. Metodološka ustreznost
oz. ustrezna rešitev bo dorečena v sodelovanju z CJMMK. V sodelovanju s CJMMK bi bilo morda mogoče dobiti podatke za Slovenijo
za vsako leto.
Preračuni CJMMK pri FDV (http://www.cjm.si/)
http://www.europeansocialsurvey.org/

Pripravila: dr. Valerija Korošec (UMAR)

Datum: marec, 2014
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