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NAMERA CEPLJENJA NEKOLIKO VIŠJA KOT PRED MESECEM DNI. VEČINA 
ODGOVORNOST ZA RAZMERE PRIPISUJE »LJUDEM« IN NESPOŠTOVANJU 

UKREPOV. TIK PRED DELNO SPROSTITVIJO UKREPOV SO BILI TI SICER 
OCENJENI NAJBOLJ KRITIČNO DO SEDAJ, PODOBNO ZAUPANJE V VLADO. 

 

SPOROČILO ZA MEDIJE 

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. 

 

DA SE NAMERAVAJO CEPITI, ODGOVARJA SLABA POLOVICA ANKETIRANCEV 
 

“Glede na nedavno novico o odkritju učinkovitega 
cepiva proti koronavirusu, kako verjetno se boste 
cepili proti koronavirusu, ko bo to cepivo dostopno v 
Sloveniji?” 

 
13.-15. 

november 
n=527 

 
11.-13. 

december 
n=534 

 
 

RAZLIKA 

Zagotovo se bom cepil/a 16% 19% +3 

Verjetno se bom cepil/a 28% 28% n.s. 

Verjetno se ne bom cepil/a 31% 31% n.s. 

Zagotovo se ne bom cepil/a 26% 22% -4 

 

Anketiranci, ki izražajo namero za cepljenje, kot razlog za cepljenje najpogosteje izbirajo odgovor, da 

se jim zdi to odgovorno do drugih (delež teh je v primerjavi z meritvijo pred enim mesecem najbolj 

narasel in trenutno znaša 57%), oziroma si želijo na ta način zmanjšati verjetnost okužbe (42%). 

Slaba tretjina tistih, ki izraža namero cepljenja, navaja, da se bodo cepili, ker ne želijo okužiti 

družinskega člana, ki spada med rizično skupino, pogosteje izbrani odgovori so tudi, da zato, ker so 

starejše osebe, da ne želijo obremenjevati zdravstvenega sistem, v primeru, da močneje zbolijo in, 

zato, ker je tako priporočilo medicinske stroke.   

Anketiranci, ki se ne nameravajo cepiti, kot razlog najpogosteje navajajo nezaupanje v novo cepivo – 

60% jih meni, da bi moralo miniti dlje časa, da bi se cepivo izkazalo za varno, 43% se jih boji stranskih 

učinkov. Pogosteje anketiranci navajajo tudi, da ne spadajo v rizično skupino, da cepiva na splošno 

niso varna, da cepljenje nima smisla, ker virus stalno mutira ter zato, ker COVID-19 ni nič bolj nevaren 

od običajne gripe. Anketiranci so lahko izbrali več odgovorov, v povprečju so navedli 2.5 razlogov za 

in tri razloge proti. 
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„Kateri so razlogi, da se boste cepili proti koronavirusu?“  
(vprašani: se bodo zagotovo ali bolj verjetno cepili) 

11.-13. 
december 

n=249 

To se mi zdi odgovorno - večje število cepljenih pomeni manj možnosti, da se okuži 
veliko število naših someščan 

57% 

Previdnostni ukrepi - želim zmanjšati verjetnost, da se okužim s Covid-19 42% 

Imam družinske člane v gospodinjstvu, ki spadajo med rizično skupino (starostno ali 
pa zaradi bolezni), ne želim jih okužiti 

31% 

Sem starejša oseba 27% 

Da v tej dobi epidemije ne preobremenim zdravstvenega sistema, v primeru da 
močneje zbolim 

27% 

Ker je to priporočilo medicinske stroke 23% 

Imam kronično bolezen 17% 

Potrebe delovnega mesta / v službi sem izpostavljen/a večji možnosti okužbe 12% 

Strah me je, da ne bom deležen/a ustrezne medicinske oskrbe, v primeru da bi bila 
ta potrebna, v primeru komplikacije.. 

10% 

Cepil/a se bom, ker se bodo moji bližnji tudi 8% 

Imam slab imunski sistem 6% 

 

 

„Kateri so razlogi, da se NE boste cepili proti koronavirusu?“ 
(vprašani: se bolj verjetno ali zagotovo ne bodo cepili) 

11.-13. 
december 

n=285 

Ne verjamem tako novemu cepivu, dokler se s časom ne izkaže, da je varno 60% 

Bojim se stranskih učinkov 43% 

Ne spadam v rizično skupino 27% 

Cepiva na splošno niso varna, lahko spodbudijo dolgotrajne posledice na zdravje 26% 

Nima smisla, ker koronavirus stalno mutira in me tako cepivo ne bo zaščitilo 23% 

Covid-19 ni nič bolj nevaren od običajne gripe 22% 

Uporabljam vitaminske pripravke za krepitev imunskega sistema (vitamin C / D / 
multivitamin) 

17% 

Živim zdravo življenje / imam močan imunski sistem 17% 

Na splošno sem mnenja, da cepiva ne delujejo, niso učinkovita 14% 

Uporabljam naravne pripravke za krepitev imunskega sistema (česen / propolis / 
ginseng / matični mleček itd.) 

12% 

Koronavirus je izmišljotina farmacevtske industrije 11% 

Nihče od mojih bližnjih/znancev se ne namerava cepiti, tako, da se ne bom niti jaz 9% 

Nekaj drugega 6% 

Imam kronično bolezen in se bojim, da bi zaradi cepljenja zbolel/a 5% 

Bojim se okužbe s koronavirusom ob obisku zdravnika 3% 
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VEČINA VPRAŠANIH MENI, DA SO ZA SLABO EPIDEMIOLOŠKO SLIKO V SLOVENIJI ODGOVORNI 

»LJUDJE NA SPLOŠNO«, DVE PETINI ODGOVORNOST PRIPISUJETA VLADI 
 

Več kot polovica, 56% vprašanih, je odgovorila, da so za »eno od najslabših epidemioloških slik v 

svetu« odgovorni “ljudje”, slabi dve petini (38%) pa odgovornost pripisujeta vladi RS. Da je 

odgovorna “politika kot celota”, meni slaba tretjina vprašanih (30%), strokovni svetovalni skupini 

odgovornosti pripisuje dobra petina (22%) vprašanih. Ostale možne odgovore izbira manj kot petina 

vprašanih. 

Še bolj izrazito so vprašani slehernika izpostavili pri vprašanju “Zakaj se po vašem mnenju, navkljub 

vsem ukrepom in delni zapori javnega življenja, širjenje virusa ne umirja?“. Vprašanje je bilo odprtega 

tipa, anketiranci so sami zapisali odgovor na to vprašanje s svojimi besedami, odgovori so nato 

združeni v vsebinsko smiselne sklope. Tudi v tem primeru jih skupaj več kot polovica (55%) vprašanih 

navaja odgovore, ki jih lahko razumemo kot neupoštevanje ukrepov, med njimi jih kar 14% navaja 

druženja in zasebne zabave. Ena šestina, 17% odgovorov, se nanaša na nezadostnost ukrepov, 12% 

pa na to, da naj bi bilo premalo narejenega za zajezitev. Vpliv politike navaja 11% vprašanih. (Grafični 

prikaz prikazuje osnovne odgovore, pred združevanjem v širše skupine odgovorov.) 

 

Opomba pred rezultati v nadaljevanju: Merjenje je bilo izvedeno med petkom in nedeljo, PRED 

sprejetjem najnovejših omilitev ukrepov. Rezultati tako odsevajo stanje PRED zadnjimi sprostitvami 

ukrepov. 

 
UKREPI VLADE ZA ZAJEZITEV ŠIRJENJE VIRUSA IN  OBVLADOVANJE GOSPODARSKIH POSLEDIC 

EPIDEMIJE OCENJENI NAJBOLJ KRITIČNO DO SEDAJ 
 

Tokrat opažamo opazen porast deleža prebivalcev, ki ukrepe za zajezitev širjenja virusa ocenjujejo 

kot bolj neustrezne. Pred dvema tednoma je ukrepe kot bolj neustrezne ocenilo 29% anketirancev, 

pretekli vikend je bilo takih že 41%, kar je najvišji izmerjen delež do sedaj. Le 14% prebivalcev ukrepe 

ocenjuje kot ustrezne, zmanjšal pa se je tudi delež prebivalcev, ki ukrepe ocenjujejo kot deloma 

ustrezne, deloma neustrezne, takih je bilo pretekli vikend 45%, pred dvema tednoma je ukrepe tako 

ocenila dobra polovica.  

»Ali so po vašem mnenju trenutno sprejeti ukrepi 
Vlade RS za obvladovanje širjenja virusa bolj ustrezni 
ali bolj neustrezni. Ukrepi so...« 

27.-29. 
november 

n=539 

11.-13. 
december 

n=534 

 
RAZLIKA 

Bolj neustrezni 29% 41% +12 

Deloma ustrezni, deloma neustrezni 51% 45% -6 

Bolj ustrezni 20% 14% -6 
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Večina vprašanih je ukrepe pretekli vikend ocenila kot prestroge, takšnih je 57% vprašanih, kar je 

največ, odkar izvajamo raziskavo in sploh prvič več kot polovico vprašanih. Kot ravno pravšnje tokrat 

ukrepe ocenjuje 17% prebivalcev, kar je 12 odstotnih točk manj kot pred dvema tednoma, dobra 

četrtina prebivalcev pa ukrepe ocenjuje kot premalo stroge, kar je malenkost več kot pred dvema 

tednoma. Glede na to, da je vlada v nedeljo zvečer nekatere ukrepe sprostila, lahko predvidevamo, 

da bi bil ta rezultat danes verjetno manj negativen. 

 

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

27.-29. 
november 

n=539 

11.-13. 
december 

n=534 

 
RAZLIKA 

Premalo strogi 24% 26% +2 

Ravno pravšnji 29% 17% -12 

Prestrogi 48% 57% +10 

 
 

Malo manj so anketiranci kritični do ukrepov za obvladovanje gospodarskih posledic epidemije za 

prebivalstvo in gospodarstvo, a je bil tudi pri tem vprašanju izmerjen najslabši rezultat do sedaj. 

Delež prebivalcev, ki so pretekli vikend ukrepe ocenili kot neustrezne, je občutno večji kot pred 

dvema tednoma in znaša 38%. Polovica prebivalcev ukrepe ocenjuje kot deloma ustrezne deloma 

neustrezne, kot bolj ustrezne pa jih ocenjuje 12% vprašanih. 

 
“Kako ocenjujete ukrepe Vlade za obvladovanje 
gospodarskih posledic epidemije za prebivalstvo in 
gospodarstvo?” 

27.-29. 
november 

n=539 

11.-13. 
december 

n=534 

 
RAZLIKA 

Bolj neustrezni 26% 38% +12 

Deloma ustrezni, deloma neustrezni 57% 50% -7 

Bolj ustrezni 17% 12% -5 

 
 

PESIMIZEM GLEDE RAZVOJA DOGODKOV RASTE 
 

Delež tistih, ki menijo, da gre situacija na slabše, je še drugič zapored višji. Pred dvema tednoma je 

bilo takih 54% vprašanih, pretekli vikend že skoraj dve tretjini. Največ pesimizma smo sicer zabeležili 

v sredini oktobra, ko je kar 91% vprašanih odgovorilo, da gredo stvari na slabše. 
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Menite, da gredo stvari v zvezi s širjenjem koronavirusa v 
Sloveniji na bolje ali na slabše? 

27. - 29. 
november 

n=539 

11.-13. 
december 

n=534 

Slabšanje 54% 65% 

Izboljševanje 46% 35% 

 

 
ZAUPANJE VLADI V ZVEZI Z UKREPANJEM GLEDE OMEJEVANJA KORONAVIRUSA NAJNIŽJE DO 

SEDAJ 
 

Glede na zgornje rezultate ne preseneča dejstvo, da je v zadnjih dveh tednih občutneje padlo tudi 

zaupanje v vlado pri ukrepanju za zajezitev širjenja virusa. Vladi bolj ne zaupa 67% prebivalcev 

(33% bolj ne zaupa, 34% sploh ne zaupa), medtem ko jim bolj (19%) ali povsem (8%) zaupa dobra 

četrtina (27%) vprašanih, 6% je neopredeljenih. Stopnja zaupanja med opredeljenimi, ki je 

izračunana kot razlika med pozitivnimi in negativni odgovori, se je tako občutneje znižala, na  

-42 (v pretekli meritvi – 32), kar je tudi najnižji do sedaj izmerjeni rezultat.  

 

»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?« 

27. - 29. 
november 

n=539 

11.-13. 
december 

n=534 
RAZLIKA 

Popolnoma zaupam 10% 8% -2 

Bolj zaupam 22% 19% -3 

Bolj ne zaupam 34% 33% -1 

Sploh ne zaupam 29% 34% +5 

Ne morem oceniti 5% 6% +1 
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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, 11.-13. december 2020, n=534; 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
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b9rBaWS9Y8mceQIjQ7xr_CIBcxD6RryGlkWQJwVCx9g/edit#gid=2060053169
https://www.valicon.net/sl/novanormalnost/
mailto:pr@valicon.net
http://www.valicon.net/

