
 

 

 

Vabilo k sodelovanju pri raziskavi 

 

Vabilo velja za vse, ki imate stalno bivališče v naslednjih občinah: 
Cerklje na Gorenjskem, Domžale, Komenda, Kranj, Mengeš, Šenčur ali Vodice 

 

Ljubljana, 7. junij 2021 

 

Spoštovani! 

Nacionalni inštitut za javno zdravje v sodelovanju s partnerji mednarodnega projekta ANIMA izvaja 
raziskavo, kjer vas bomo spraševali o vašem počutju in kakovosti bivanja v vašem okolju. Na primer doma, 
v šoli, v službi in v okolju kjer preživljate prosti čas. V Sloveniji se tovrstna raziskava izvaja prvič. Podobna 
raziskava bo izvedena tudi v Združenem kraljestvu, zato bodo njeni izsledki mednarodno primerljivi.  

Namen raziskave je pridobiti podatke o tem v kakšnem okolju se ljudje največ zadržujemo, kako se v 
različnih okoljih počutimo in kaj nam to okolje pomeni.  

Z vašo pomočjo želimo bolje razumeti odziv ljudi na naše okolje in poiskati nove, boljše kazalnike za 
oceno negativnih vplivov vidnega in zvočnega okolja na zdravje in počutje ljudi, ter kakovost našega 
bivalnega okolja.  

Vljudno vas prosimo, da se odzovete na naše povabilo in prispevate k raziskavi z vašim sodelovanjem. Vsi 
zbrani podatki bodo anonimni in uporabljeni izključno v raziskovalne namene. Raziskava bo potekala v 
obliki mobilne aplikacije AnimApp, zato vas bomo prosili, da si aplikacijo naložite na vaš mobilni telefon 
in preko njega odgovarjate na vprašanja. V nadaljevanju smo pripravili podrobnejša Navodila za uporabo 
aplikacije. 

Če imate v zvezi z raziskavo dodatna vprašanja, vas prosimo, da nam to sporočite na telefonski številki 
01-2441-555, 01-2441-597 ali elektronski naslov okoljskihrup@nijz.si.  

Vaše sodelovanje je za naše delo nadvse pomembno, saj boste s svojimi odgovori bistveno prispevali h 
kakovosti zbranih podatkov in zanesljivosti rezultatov.   

Vnaprej se vam zahvaljujemo za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo! 

 

 

dr. Sonja Jeram, univ. dipl. biol. 

vodja raziskave/projekta 

Milan Krek, dr. med., spec. javnega zdravja,  

 direktor NIJZ  
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  Zaupnost zbranih podatkov 

Na vprašanja lahko odgovarja samo oseba, na katero je bilo naslovljeno to obvestilno pismo. Če imate 

težave pri izpolnjevanju vprašalnika, vam lahko pri izpolnjevanju kdo pomaga, vsekakor pa naj se odgovori 

nanašajo na vas. 

Vsi podatki, zbrani s to raziskavo, so popolnoma zaupni in skrbno varovani v skladu z Zakonom o varstvu 

osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 67/07) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (EU 2016/679). NIJZ 

varovanju osebnih podatkov namenja posebno pozornost in upošteva vso veljavno zakonodajo na tem 

področju. Objavljeni bodo le skupni rezultati (združeni podatki). Posamezne osebe iz takega prikaza ni 

mogoče prepoznati. Podatki bodo uporabljeni v znanstvene namene.  

Vsa morebitna vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov lahko naslovite na: vop@nijz.si. 

 

Informacije o poteku raziskave 

Raziskava bo potekala 2 do 3 tedne. V tem času boste odgovarjali na ankete preko mobilne aplikacije 

AnimApp, odvisno od vaše izbire pogostosti sprejemanja opomnikov. Pred vsako anketo boste prejeli 

opomnik. Predlagamo, da odgovarjate čim prej.  Natančna NAVODILA so na voljo v aplikaciji na telefonu 

in na NIJZ spletni strani: https://www.nijz.si/animapp 

Vprašanja bodo zastavljena v štirih različnih sklopih: a) trenutno počutje, b) počutje v preteklem tednu, c) 

počutje v času vikenda (sobota/nedelja) in d) počutje v celotnem obdobju poteka raziskave.  

Preden boste začeli z odgovarjanjem na vprašanja, vas bo aplikacija povabila, da opravite kratko meritev 

zvoka v vašem trenutnem okolju.  

 

Pred začetkom raziskave vas bomo preko aplikacije prosili, da potrdite svoje strinjanje z: 

• Prejemanjem obvestil: zaradi pošiljanja opomnikov za reševanje anket 
 

• Uporabo mikrofona: zaradi izvedbe 1-minutnih meritev zvoka vašega okolja 
 

• Spremljanjem lokacije (GPS): 

Pomembno je, da imamo podatek o tem, koliko časa ljudje preživimo na različnih lokacijah v svoji regiji 

in kako dojemamo svojo okolico. Zato bomo z vašim soglasjem v času izvajanja raziskave spremljali vašo 

GPS lokacijo.  

 

Navodila za uporabo 

Z željo, da bi zbrali čim več podatkov, smo zasnovali aplikacijo AnimApp, ki jo lahko naložite na vaš 

pametni telefon. Aplikacijo na vaš pametni telefon naložite preko:  

         Trgovina Play (za Android) ali            App Store (za IOS) .  

V brskalnik vpišete  ANIMA research ter aplikacijo naložite.  

Navodila za mobilno aplikacijo najdete na naši NIJZ spletni strani: https://www.nijz.si/animapp 
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