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SPOROČILO ZA MEDIJE 

DELJENO MNENJE JAVNOSTI O UKREPIH OB ZAČETKU ŠOLSKEGA 
LETA. VEČINA MENI, DA NE BO VEČJEGA VPLIVA NA ŠIRJENJE 

VIRUSA. VSEENO PA NAJSLABŠA IZMERJENA OCENA OSEBNEGA 
POČUTJA DO SEDAJ – TAKO HUDO NI BILO NITI MED EPIDEMIJO. 

Z raziskavo #Novanormalnost spremljamo ključne indikatorje odziva javnosti na ukrepe in doživljanje 

vsakodnevnega življenja v novih razmerah. Podatki so dostopni javno. Raziskave #Novanormalnost ne 

financira nobeno podjetje, posameznik ali organizacija. 

 
JAVNOST RAZDELJENA OB UKREPIH OB ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA 

Priporočeni ukrepi ob začetku šolskega leta delijo javnost, 47% jih meni, da so pretirani (34%) ali 

celo nepotrebni (13%), 45% pa, da so ustrezni. Za 7% vprašanih so ti ukrepi premili (5%) oziroma 

nezadostni (2%). 

»„V torek se je začelo novo šolsko leto. Za učence nad 12. letom starosti so 
priporočene maske v skupnih prostorih, nekatere izvenšolske dejavnosti se ne 
izvajajo, ponekod otroci jedo kosilo v razredu itd. Kako ocenjujete te ukrepe? Ti 
ukrepi so…“ 

4. -7. 
september 

n=543 

Nepotrebni 13% 

Pretirani 34% 

Ustrezni 45% 

Premili / Nezadostni 7% 

 

 
VEČINA MENI, DA ZAČETEK ŠOLSKEGA LETA NE BO BISTVENO VPLIVAL NA ŠIRJENJE VIRUSA 

Dve tretjini vprašanih pričakuje posamezne izbruhe na posameznih šolah – čemur smo že priča, 

preostala tretjina pa je razdeljena na pol, ena šestina meni, da se bo virus zdaj širil še hitreje, ena pa, 

da začetek šolskega leta ne bo imel večjega vpliva na širjenje virusa. 

 

»Kako bo, po vašem mnenju, začetek šolskega leta vplival na širjenje virusa?« 

4. -7. 
september 

n=543 

Virus se bo zdaj širil še hitreje 16% 

Pričakujem posamezne izbruhe na posameznih šolah 66% 

Ne bo večjega vpliva na širjenje virusa 17% 
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ZAUPANJE VLADI V ZVEZI Z UKREPANJEM NA ENAKI RAVNI KOT PRED DVEMA TEDNOMA 

Zaupanje vladi v zvezi z ukrepanjem za preprečevanje širjenja virusa se ni statistično značilno 

spremenilo, glede na obdobje pred dvema tednoma, čeprav je stopnja zaupanja višja za dve odstotni 

točki in zdaj znaša – 25. Še vedno skoraj 60% prebivalcev vladi ne zaupa (30% bolj ne zaupa, 28% 

sploh ne zaupa), medtem ko vladi bolj (23%) ali povsem (12%) zaupa dobra tretjina vprašanih, 

dobrih pa 7% je neopredeljenih. V vprašanju sicer poudarjamo, da naj se do zaupanja opredelijo v 

kontekstu ukrepanja glede širjenja koronavirusa, ne glede na to, ali to vlado sicer podpirajo, ali ne. 

»Ne glede na to, ali podpirate aktualno vlado Janeza Janše ali ne - v 
kolikšni meri pa zaupate tej vladi pri sprejemanju odločitev in 
ukrepanju v zvezi z omejevanjem širjenja koronavirusa SARS-CoV-2?« 

21. - 23. 
avgust 
n=523 

4. -7. 
september 

n=543 

Popolnoma zaupam 13% 12% 

Bolj zaupam 21% 23% 

Bolj ne zaupam 33% 30% 

Sploh ne zaupam 26% 28% 

Ne morem oceniti 8% 7% 

 

 
UKREPI VLADE ZA ZAJEZITEV ŠIRJENJE VIRUSA ZOPET OCENJENI BOLJ KRITIČNO 

V zadnjih dveh tednih se je statistično značilno spremenila ocena ukrepov vlade za zajezitev širjenja 

virusa. Delež tistih, ki jih ocenjujejo kot ravno pravšnje, je ostal enak, zamenjala pa sta se deleža 

ocene, da so premalo oziroma prestrogi – ponovno je delež ocene prestrogi presegel ene tretjino 

vprašanih (35%), kar smo nazadnje izmerili v sredini junija. Da so ukrepi premalo strogi, meni dobra 

četrtina vprašanih (27%), kar je najnižji delež v zadnjih dveh mesecih. Mnenje o ukrepih se je očitno 

dokončno polariziralo, kar se je pričelo konec junija, odkar je delež ocene, da so ravno pravšnji, prvič 

padel pod 50%. 

»Ali so po vašem mnenju trenutno sprejeti ukrepi Vlade RS za 
obvladovanje širjenja virusa prestrogi, ravno pravšnji ali premalo 
strogi?« 

21. - 23. 
avgust 
n=523 

4. -7. 
september 

n=543 

Premalo strogi 35% 27% 

Ravno pravšnji 37% 38% 

Prestrogi 28% 35% 

 
 



 

 

KOPITARJEVA 2 
1000 LJUBLJANA 

T +386 1 420 49 00 
F +386 1 420 49 60 

E info@valicon.net 
www.valicon.net 

 

NAJSLABŠA OCENA OSEBNEGA POČUTJA OD ZAČETKA MERITVE MARCA LETOS 

Dolgotrajnost novih razmer in slej ko prej tudi začetek novega šolskega leta v novih razmerah, a hkrati 

tudi zanesljivi znanilec prihoda jeseni in zime, o kateri je v kontekstu širjenja virusa vedno več govora 

tudi v medijih, so po naši oceni glavni vzroki, ki so botrovali do sedaj najslabši oceni osebnega 

počutja, od začetka raziskave #Novanormalnost marca letos. Tokrat dobra polovica vprašanih (51%) 

situacijo opisuje z odgovorom »neprijetna, utrujajoča«, kar je za osem odstotnih točk več kot pred 

dvema tednoma in več kot dvakrat več kot v začetku junija, po razglasitvi uradnega konca epidemije, 

ko smo izmerili do sedaj najboljšo oceno osebnega počutja. Skupno situacijo kot bolj negativno tako 

zdaj opisuje 56% vprašanih, medtem ko je v začetku junija kot bolj pozitivno, osebno počutje 

opisalo kar tri četrtine vprašanih, danes le še 44%. V jesen torej vstopamo s precej slabšim 

razpoloženjem, ki je primerljiv kvečjemu z osebnim počutjem konec marca letos. 

 

»Kako vi osebno doživljate trenutno situacijo v zvezi s 
širjenjem koronavirusa in življenjem v novih razmerah? 
Situacija je...?« 

2. – 4. 
junij 

n=516 

21. - 23. 
avgust 
n=523 

4. -7. 
september 

n=543 

Povsem brezupna 1% 2% 1% 

Kritična, na trenutke kaotična 2% 5% 4% 

Neprijetna, utrujajoča 22% 43% 51% 

Sprejemljiva, nekako gre 33% 30% 24% 

Normalna, glede na nove razmere 35% 17% 16% 

Povsem normalna, kot pred virusom 7% 3% 4% 
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### 

Dostop do podatkov 

Osnovni podatki za celotno obdobje raziskave so dostopni na povezavi: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b9rBaWS9Y8mceQIjQ7xr_CIBcxD6RryGlkWQJwVCx9g/ed

it#gid=2060053169 

Povzetki meritev, grafični prikazi in vsa pretekla sporočila za javnost so na voljo na povezavi: 

https://www.valicon.net/sl/novanormalnost/ 

 

### 

Navajanje vira 

Pri navajanju vira prosim navedite (priporočena oblika navajanja vira): 

»Vir: Raziskava #Novanormalnost, 4. – 7. september 2020, n=543; Valicon.« 

### 

Metodološki podatki 

Raziskava se izvaja v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si. Spletni panel Jazvem.si je 
največji spletni panel anketirancev v Sloveniji. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno 
populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja. 

### 

O družbi Valicon 

Valicon vodilna družba za javnomnenjske in trženjske raziskave in svetovanje v Sloveniji, ustanovljena 
leta 1996. Ustanovitelja in vodilni osebi v podjetju sta člana združenja ESOMAR.  

### 

Več informacij 

Valicon d.o.o., Kopitarjeva 2, Ljubljana 

T. 01/ 420 49 00, 041/ 791 908 (Andraž Zorko, partner) 

E. pr@valicon.net 

W. www.valicon.net 

TW. @valicongroup 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b9rBaWS9Y8mceQIjQ7xr_CIBcxD6RryGlkWQJwVCx9g/edit#gid=2060053169
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