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POVZETEK 

 

Osrednja tema tokratne raziskave so bile igre na srečo. Zanimalo nas je, kakšno mnenje imajo 

prebivalci o igrah na srečo, ali legalno igralništvo predstavlja korist ali škodo Sloveniji, kakšna vrsta 

igralništva bi bila najbolj primerna za Slovenijo. Zanimalo nas je tudi počutje prebivalcev v času 

božično-novoletnih praznikov ter dostopnost in koriščenje psihoterapevtske pomoči. V drugem delu 

smo se osredotočili na aktualno-politično področje. Preverjali smo podporo vladi, strankarske 

preference ter korupcija v zdravstvu, šolstvu, sodstvu, državni in občinski upravi.   
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METODOLOŠKI UVOD 

 

Pričujoča raziskava je kvantitativnega tipa, zbiranje podatkov zanjo pa temelji na telefonskem 

anketiranju prek GSM (večji del vzorca – 80 %1) in stacionarnih telefonov (manjši del vzorca – 20 %), 

ki je avtomatizirano po načelih CATI (Computer Aided Telephone Interviews). Anketiranje prek 

telefona izvajajo usposobljeni anketarji. Po dogovoru med naročnikom in izvajalcem je razvit 

vprašalnik, ki vključuje izključno zaprta vprašanja, to je vprašanja, pri katerih so vsi možni odgovori 

predvideni vnaprej.  

 

Vzorčna baza je izbrana po metodi slučajnega vzorčenja iz elektronske različice telefonskega imenika.  

Zaradi nesorazmerij med strukturo telefonskih naročnikov in strukturo realiziranega vzorca na eni 

strani ter dejansko strukturo slovenske populacije na drugi strani, je realizirani vzorec naknadno 

poststratificiran oziroma obtežen po metodi »grabljenja« (raking), tako da se zagotovi usklajenost 

demografske strukture vzorca po spolu, starosti in stopnji izobrazbe glede na Registrski Popis 

prebivalstva iz leta 2011. Teža posamičnih enot (anketirancev), ki po tej metodi presega ocenjeno 

mejno vrednost se zmanjša. Vsi rezultati, predstavljeni v poročilu, tako pri demografskih kot pri 

vsebinskih statistikah, so že izraz obtežitve po opisani metodi.  

 

Vzorec je konstruiran tako, da ga lahko jemljemo kot reprezentativnega za celotno proučevano 

populacijo in omogoča statistično zanesljivo sklepanje na tej podlagi.   

 

  

                                                           
1
 Razlog za tako odločitev je boljša demografija. Preko GSM so dosegljive tudi tiste skupine, ki so zaradi 

razširjenosti mobilne telefonije in načina življenja preko stacionarnih telefonov praktično že nedosegljive (ker 
jih nimajo ali pa so zelo malo doma). To se nanaša predvsem na mlajšo generacijo. Zaradi pridobljenega 
boljšega demografskega vzorca so tudi rezultati bolj natančni in zanesljivi. 
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1 PREGLED REZULTATOV 

1.1 Demografska statistika 

V raziskavi je sodelovalo 913 anketirancev, med njimi je bilo 49,2 % moških. 

Med vprašanimi je največ takih s srednjo izobrazbo (31,8 %), sledijo posamezniki z OŠ ali manj (24,5 

%).  
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Največ anketirancev je v starosti 55 let in več (38,1 %), sledijo stari med 35 in 54 let (35,8 %). 

Povprečna starost je 48,3 let, s standardnim odklonom 17,4 let.  
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1.2 Vsebinska analiza 

1.2.1 Igre na srečo 

S katerim od naslednjih treh stališč o igrah na srečo se najbolj strinjate? So za vas osebno igre na 

srečo... 

 

 

Največ (40,1 %) prebivalcev je mnenja, da so igre na srečo nekoristno početje. Sledijo tisti, ki jim 

predstavljajo predvsem upanje, da zadenejo (29,7 %). Na vprašanje 8,6 % prebivalcev ni znalo 

odgovoriti – če teh ne upoštevamo je 43,8 % anketirancev mnenja, da so igre na srečo nekoristno 

početje.  

 

Da so igre na srečo nekoristno početje v večji meri menijo ženske (48,4 %) kot moški (39,2 %).  

Glede na izobrazbo ni statistično značilnih razlik.  

Glede na starost pa so v nekoristnost iger na srečo najbolj prepričani starejši (53,2 %), najmanj pa 

mladi (38,1 %).  
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Ima od LEGALNEGA igralništva Slovenija v seštevku po vašem mnenju več koristi ali več škode? 

 

 

Prebivalci menijo, da ima Slovenija v skupnem od legalnega igralništva več koristi (59,2 %) kot pa 

škode (27,9 %). Na vprašanje 10,8 % prebivalcev ni znalo odgovoriti, 2,1 % pa jih je izbralo odgovor 

»drugo« - če teh ne upoštevamo je 67,9 % anketirancev mnenja, da ima Slovenija od legalnega 

igralništva predvsem korist.  

 

Glede na spol in izobrazbo ni statistično značilnih razlik. 

Da ima Slovenija več koristi v največji meri menijo prebivalci srednje starostne skupine (74,5 %), v 

najmanjši meri pa mladi (64,1 %).  
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Kakšna vrsta igralniške dejavnosti bi bila po vašem mnenju bolj primerna za Slovenijo, če bi lahko 

izbirali med dvema možnostma? 

 

 

Največ prebivalcev meni, da bi bilo za Slovenijo najbolje, če bi imela veliko majhnih igralnic in igralnih 

salonov, ki bi bili dostopni po vsej državi. Na vprašanje 17,8 % prebivalcev ni znalo odgovoriti – če teh 

ne upoštevamo je 56,9 % anketirancev izbralo odgovor o več manjših igralnicah po vsej Sloveniji.  

 

Glede na spol ni statistično značilnih razlik. 

Več manjših igralnic po vsej državi v največji meri podpirajo najmanj izobraženi (68,8 %), v najmanjši 

meri pa najbolj izobraženi (54,0 %).  

Glede na starost ni statistično značilnih razlik.  
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1.2.2 Božično-novoletni prazniki 

 

Kako na vaše osebno počutje vpliva čas božično-novoletnih praznikov? Bi rekli, da se počutite… 

 

 

Več kot polovica prebivalcev (52,9 %) se v času božično-novoletnih praznikov počuti enako kot 

običajno, tretjina (33,2 %) se jih počuti bolje kot običajno. Na vprašanje 0,7 % prebivalcev ni znalo 

odgovoriti – če teh ne upoštevamo je 53,3 % anketirancev odgovorilo, da se počutijo enako kot sicer.  

 

Bolje kot običajno se v večji meri počutijo moški (36,9 %) kot ženske (30,1 %). 

Bolje kot običajno se v največji meri počutijo najbolj izobraženi (42,1 %), v najmanjši meri pa najmanj 

izobraženi (26,9 %).  

Glede na starost se bolje kot običajno v največji meri počutijo mladi (40,9 %), v najmanjši meri pa 

starejši (28,3 %).  

 

 

  



  

SU 2014       Igre na srečo, psihoterapija in  korupcija 

1.2.3 Psihoterapevtske storitve 

 

So psihoterapevtske storitve danes dovolj dostopne ljudem? 

 

  

Polovica (49,8 %) anketirancev meni, da so psihoterapevtske storitve dovolj dostopne. Na vprašanje 

17,4 % prebivalcev ni znalo odgovoriti – če teh ne upoštevamo je v zadostno dostopnost 

psihoterapevtskih storitev prepričanih 60,3 % prebivalcev.   

 

Da so dovolj dostopne v večji meri menijo moški (64,1 %) kot ženske (57,0 %).  

Z zadostno dostopnostjo se v največji meri strinjajo najmanj izobraženi (68,0 %), v najmanjši meri pa 

poklicno izobraženi (51,3 %).  

Glede na starost pa so v dostopnost psihoterapevtskih storitev v največji meri prepričani prebivalci 

srednje starostne skupine (64,2 %), v najmanjši meri pa starejši (54,2 %).  
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Ali ste sami že kdaj koristili psihoterapevtsko pomoč oziroma svetovanje? 
 

 
Psihoterapevtsko pomoč je že koristilo 19,4 % prebivalcev.  

 

Glede na spol ni statistično značilnih razlik. 

Psihoterapevtsko pomoč so v največji meri koristili najmanj izobraženi (26,7 %), v najmanjši meri pa 

srednje izobraženi (15,3 %). 

Glede na starost ni statistično značilnih razlik.  
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Ali ocenjujete, da vam je bilo to v pomoč? 

 

Anketirance, ki so že koristili psihoterapevtsko pomoč (n = 177) smo vprašali, ali jim je bila v pomoč.  

 

Večini vprašanih so bile psihoterapevtske storitve v pomoč (78,9 %). Na vprašanje 2,9 % vprašanih ni 

znalo odgovoriti – če teh ne upoštevamo je bila psihoterapija v pomoč 81,3 % anketirancem.  

 

Glede na spol, izobrazbo in starost ni statistično značilnih razlik. 
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Na naslednje vprašanje so odgovarjali le vprašani, ki  so na sami še nikoli niso koristili 

psihoterapevtske pomoči oziroma svetovanja. 

 

Ste kdaj razmišljali, da bi koristili tako pomoč? 

 

 

Večina (94,8 %) prebivalcev je že (enkrat) razmišljala o tem, da bi koristili psihoterapevtsko pomoč.  

 

Moški (96,3 %) so v večji meri razmišljali o koriščenju psihoterapevtske pomoči kot ženske (92,9 %). 

Že večkrat pa so o tem v večji meri razmišljale ženske (6,5 %) kot moški (1,7 %). Vsaj enkrat je torej o 

tem razmišljalo 99,4 % žensk in 98,0 % moških.  

Glede na izobrazbo so o psihoterapevtski pomoči v največji meri razmišljali najbolj izobraženi (97,8 

%), v najmanjši meri pa najmanj izobraženi (90,1 %). So pa v največji meri o tem že večkrat razmišljali 

najmanj izobraženi (8,1 %), v najmanjši meri pa najbolj izobraženi (1,4 %). Vsaj enkrat je o tem 

razmišljalo 100,0 % poklicno, 99,3 % višje ali več izobraženih, 98,3 % najmanj izobraženih in 98,2 % 

tistih s SŠ.  

Glede na starost ni statistično značilnih razlik.  
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Ali poznate koga, ki je kdaj koristil psihoterapevtsko pomoč? 

 

 

Več kot polovica (51,0 %) prebivalcev pozna koga, ki je že koristil psihoterapevtsko pomoč. Na 

vprašanje 4,1 % prebivalcev ni znalo odgovoriti – če teh ne upoštevamo je 53,2 % anketirancev 

odgovorilo, da poznajo koga, ki je koristil to vrsto pomoči. 

 

Glede na spol ni statistično značilnih razlik. 

Ljudi, ki so koristili psihoterapevtsko pomoč v največji meri poznajo najbolj izobraženi (68,0 %), v 

najmanjši meri pa najmanj izobraženi (47,8 %).  

Glede na starost ni statistično značilnih razlik. 
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Zakaj ljudje v Sloveniji po vašem mnenju ne koristijo psihoterapevtske pomoči bolj pogosto? Katera od 

možnosti se vam zdi najbolj verjetna? 

 

 

Prebivalci so mnenja, da ljudje v Sloveniji ne koristijo psihoterapevtske pomoči bolj pogosto zaradi 

strahu, kaj si bodo o njih mislili drugi (59,9 %). Sledijo tisti, ki so mnenja, da je taka pomoč premalo 

dostopna (15,6 %). Na vprašanje 6,1 % prebivalcev ni znalo odgovoriti – če teh ne upoštevamo je 63,7 

% anketirancev odgovorilo, da ljudi skrbi mnenje drugih.  

 

Da ljudi skrbi mnenje drugih v večji meri menijo ženske (65,5 %) kot moški (61,9 %).  

Glede na izobrazbo ni statistično značilnih razlik. 

Da ljudje ne koristijo psihoterapevtskih storitev zaradi strahu pred mnenjem drugih v največji meri 

menijo prebivalci srednje starostne skupine (73,6 %), v najmanjši meri pa starejši (53,5 %). 
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Na katero področje po vašem mnenju spada področje psihoterapevtskega svetovanja? 

  

 

Več kot polovica (57,4 %) prebivalcev meni, da lahko usposobljeni psihoterapevtski svetovalci svoje 

storitve nudijo tudi izven zdravstvenih organizacij, saj ne gre le za zdravstveni problem. Na vprašanje 

5,2 % prebivalcev ni znalo odgovoriti – če teh ne upoštevamo je 60,5 % anketirancev mnenja, da se 

lahko te storitve nudijo tudi izven zdravstvenih ustanov.  

 

Glede na spol ni statistično značilnih razlik. 

Da se lahko te storitve nudijo tudi izven zdravstvenih ustanov v največji meri menijo najbolj 

izobraženi (72,7 %), v najmanjši meri pa poklicno izobraženi (54,5 %).  

Glede na starost pa se z nudenjem psihoterapevtskih storitev izven zdravstvenih organizacij najbolj 

strinjajo prebivalci srednje starostne skupine (70,1 %), najmanj pa starejši (47,9 %).  
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1.2.4 Aktualna politična situacija 

 

Ali podpirate sedanjo vlado? 

 

 

Sedanje vlade ne podpira 55,2 % prebivalcev, 13,8 % pa jih na vprašanje ni znalo odgovoriti. Če 

neopredeljenih ne upoštevamo ima vlada 35,9 % podporo prebivalcev. 

 

Glede na spol ni statistično značilnih razlik. 

Vlado v največji meri podpirajo najbolj izobraženi (52,3 %), v najmanjši meri pa najmanj izobraženi 

(23,5 %). 

Sedanjo vlado v največji meri podpirajo starejši (47,2 %), v najmanjši meri pa srednja starostna 

skupina (27,8 %). 
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Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve? 

 

 

Največ prebivalcev bi volilo SDS (11,4 %) in SMC (11,3 %), med njima praktično ni razlike. Sledita SD 

(5,5 %) in Združena levica (3,8 %).  

Na vprašanje 21,2 % prebivalcev ni znalo odgovoriti, 29,2 % jih ne bi volilo nobene stranke, 7,5 % jih 

ne bi šlo na volitve, 2,3 % pa bi jih volilo kakšno neomenjeno stranko.  
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Med prebivalci, ki so izbrali eno od ponujenih strank bi jih SDS volilo 28,7 %,  28,5 % SMC, 13,9 % SD 

in 9,6 % Združeno levico. Najmanjšo podporo bi imele stranke SNS (0,7 %), Zavezništvo Alenke 

Bratušek (0,7 %) in DL (0,2 %). Stranke Solidarnost ni izbral nihče.   
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Ste bili vi ali pa kdo, ki ga poznate, v zadnjih petih letih kdaj v zdravstvu, šolstvu, sodstvu, državni, 

občinski upravi prisiljeni ponuditi pristojnemu posamezniku plačilo ali kakšno drugo uslugo, da bi se 

vaš primer hitreje ali ustrezneje reševal? 

 

Izkazalo sej je, da je 11,4 % (n=104) prebivalcev ali njihovih znancev v zadnjih petih letih bilo 

prisiljenih ponuditi pristojnemu posamezniku v zdravstvu, šolstvu, sodstvu, državni, občinski upravi 

plačilo ali kakšno drugo uslugo, da bi se primer hitreje ali ustrezneje reševal. 

 

 Večina (86,8 %) prebivalcev s korupcijo nima izkušenj, 1,9 % anketirancev na vprašanje ni odgovorilo.  

 

Je bilo to v… 

 

Prebivalce, ki so odgovorili, da so bili (oni ali znanci) prisiljeni ponuditi plačilo ali drugo uslugo za 

hitrejše oz. ustreznejše reševanje primera (n = 104) smo vprašali, v katerem sektorju je to bilo.  

 

 

 

Največ anketirancev je odgovorilo, da so bili prisiljeni podkupovati v zdravstvu (6,6 %), sledi občinska 

uprava (4,0 %), manj v sodstvu (1,3 %).  
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1.3 Medletne primerjave 

1.3.1 Vsebinske primerjave 

 

S katerim od naslednjih treh stališč o igrah na srečo se najbolj strinjate? So za vas osebno igre na 

srečo... 

 

 

V primerjavi z letom 2012 se je nekoliko povečal delež prebivalcev, ki jim igre na srečo predstavljajo 

predvsem upanje, da bodo zadeli dobitek.   
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Ima od LEGALNEGA igralništva Slovenija v seštevku po vašem mnenju več koristi ali več škode? 

 

 

V primerjavi s preteklimi leti (2010, 2012) se je zvišal delež tistih prebivalcev, ki so mnenja, da ima 

Slovenija od legalnega igralništva predvsem korist.  
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Kakšna vrsta igralniške dejavnosti bi bila po vašem mnenju bolj primerna za Slovenijo, če bi lahko 

izbirali med dvema možnostma? 

 

 

V primerjavi s preteklimi leti (2010, 2011, 2012) se je bistveno zvišal delež tistih prebivalcev, ki se jim 

zdi boljša ideja več majhnih igralnic in igralnih salonov po vsej državi kot pa samo en velik turistično-

igralniški center.  
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1.3.2 Podpora vladi 

 

Podpora vladi je v zadnjem mesecu narastla za 1,2 odstotne točke, vendar je še vedno bistveno nižja kot jo je sedanja vlada imela ob začetku delovanja.  
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1.3.3 Podpora političnim strankam 

 

V primerjavi s preteklim mesecem je podpora SDS, SMC, SD in Združeni levici minimalno narastla.    
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PRILOGA  

Vprašalnik 

q1 'S katerim od naslednjih treh stališč o igrah na srečo se najbolj strinjate? So za vas osebno igre na 

srečo... '. 

1 'predvsem vir zabave' 

2 'predvsem upanje, da zadenete dobitek' 

3 'nekoristno početje' 

4 'ne vem, drugo (ne beri)'. 

 

q2 'Ima od LEGALNEGA igralništva Slovenija v seštevku po vašem mnenju več koristi ali več škode?'. 

1 'več koristi' 

2 'več škode' 

3 'drugo (ne beri)' 

4 'ne vem (ne beri).'. 

 

q3 'Kakšna vrsta igralniške dejavnosti bi bila po vašem mnenju bolj primerna za Slovenijo, če bi lahko 

izbirali med dvema možnostma?'. 

1 'Veliko majhnih igralnic in igralnih salonov, ki so dostopne po vsej državi' 

2 'Velik turistično-igralniški center, ki je edini v državi.' 

3 'Ne vem (ne beri)'. 

 

q4 'Kako na vaše osebno počutje vpliva čas božično-novoletnih praznikov? Bi rekli, da se počutite…'. 

1 'bolje kot običajno' 

2 'slabše kot običajno' 

3 'enako kot običajno' 

4 'ne vem (ne beri)'. 

 

q5 'So psihoterapevtske storitve danes dovolj dostopne ljudem?'. 

1 'da' 

2 'ne' 

3 'ne vem (ne beri)'. 
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q6 'Ali ste sami že kdaj koristili psihoterapevtsko pomoč oziroma svetovanje?'. 

1 'da' 

2 'ne'. 

 

q7 'Ali ocenjujete, da vam je bilo to v pomoč?'. 

1 'da' 

2 'ne' 

3 'ne vem, ne morem oceniti (ne beri)'. 

 

q8 'Ste kdaj razmišljali, da bi koristili tako pomoč?'. 

1 'Da, večkrat' 

2 'Da, pomislil(a) sem že na to' 

2 'Ne' 

3 'Ne vem, b.o.(ne beri)'. 

 

q9 'Ali poznate koga, ki je kdaj koristil psihoterapevtsko pomoč?'. 

1 'Da' 

2 'Ne' 

3 'Ne vem, se ne spomnim (ne beri)'. 

 

q10 'Zakaj ljudje v Sloveniji po vašem mnenju ne koristijo psihoterapevtske pomoči bolj pogosto? 

Katera od možnosti se vam zdi najbolj verjetna?'. 

1 'Ker za to nimajo potrebe' 

2 'Ker je taka pomoč premalo dostopna' 

3 'Ker jih skrbi, kaj bi si o njih mislili drugi' 

4 'Iz drugih razlogov' 

5 'Ne vem (ne beri)'. 
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q11 'Na katero področje po vašem mnenju spada področje psihoterapevtskega svetovanja?'. 

1 'Izključno v zdravstvene organizacije, ker gre za čisto zdravstveni problem' 

2 'Usposobljeni svetovalci lahko to nudijo tudi izven zdravstvenih organizacij, saj ne gre le za 

zdravstveni problem' 

3 'Ne vem, ne morem oceniti (ne beri)'. 

 

q12 'Ali podpirate sedanjo vlado? '. 

1 'Da' 

2 'Ne' 

3 'Ne vem, b.o. (ne beri)'. 

 

q13 'Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve? '. 

1 'Socialni demokrati- SD' 

2 'Slovenska demokratska stranka- SDS' 

3 'Pozitivna Slovenija– PS' 

4 'Slovenska ljudska stranka- SLS' 

5 'Nova Slovenija- krščanski demokrati- NSI' 

6 'Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS' 

7 'Slovenska nacionalna stranka- SNS' 

8 'Državljanska lista - DL' 

9 'Stranka Mira Cerarja – SMC' 

10 'Zavezništvo Alenke Bratušek' 

11 'Verjamem (Igorja Šoltesa)' 

12 'Solidarnost' 

13 'Združena levica' 

14 'ne vem (anketar ne bere)' 

15 'nobene (anketar ne bere)' 

16 'ne bi šel na volitve (anketar ne bere)' 

17 'drugo (anketar ne bere)'. 
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q14 'Ste bili vi ali pa kdo, ki ga poznate, v zadnjih petih letih kdaj v zdravstvu, šolstvu, sodstvu, 

državni, občinski upravi prisiljeni ponuditi pristojnemu posamezniku plačilo ali kakšno drugo uslugo, 

da bi se vaš primer hitreje ali ustrezneje reševal?'. 

1 'Da' 

2 'Ne' 

3 'Brez odgovora (ne beri)'. 

 

q15_1 'Je bilo to v… (možnih je VEČ ODGOVOROV) - v zdravstvu'/ 

q15_2 'v šolstvu'/ 

q15_3 'v sodstvu'/ 

q15_4 'v državni upravi'/ 

q15_5 'v občinski upravi'/ 

q15_6 'drugje (ne beri)'/ 

q15_7 'nikjer (ne beri)'. 

 

q15_1 TO q15_7 

1 'v zdravstvu' 

2 'v šolstvu' 

3 'v sodstvu' 

4 'v državni upravi' 

5 'v občinski upravi' 

6 'drugje (ne beri)' 

7 'nikjer (ne beri)'. 

 

Spol 'Spol?'. 

VAL LABEL Spol 

1 'M' 

2 'Ž'. 
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Izobrazb 'Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?'. 

VAL LABEL Izobrazb 

1 'Osnovna ali manj' 

2 'Poklicna' 

3 'Srednja' 

4 'Višja, visoka ali več' 

9 'Brez odgovora'. 

 

LetoRoj_1 'ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?. PIŠI CELO LETNICO: 1975'. 

 

Konec 'To bi bilo vse, za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo...'. 

VAL LABEL Konec 

1 'Konec'. 


