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POVZETEK 

 

V tokratni raziskavi nas je zanimalo, koliko je cenjeno znanje v Sloveniji ter ali ima znanje kakšen vpliv 

na dohodke, varnost zaposlitve in možnosti za boljšo zaposlitev. Želeli smo izvedeti ali formalna 

izobrazba prinese dovolj znanj, kakšnih izobraževanj so se anketiranci udeležili v preteklem letu ter 

kakšni so bili razlogi in morebitne ovire za izobraževanje. Preverjali smo še podporo vladi in 

posameznim strankam, oceno dela trenutne vlade in mnenje o tem, ali bo sedanja vlada zdržala do 

konca mandata. Zanimalo nas je še mnenje prebivalcev o aktivni evtanaziji ter islamskem 

fundamentalizmu kot grožnji za Slovenijo.     



  

SU 2015        Družba znanja 

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 918 anketirancev, med njimi je bilo 49,5 % moških. 

Med vprašanimi je največ takih s srednjo izobrazbo (32,6 %), sledijo posamezniki s poklicno izobrazbo 

(24,5 %).  
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Polovica anketirancev (50,5 %) ima mesečni dohodek med 500 in 1000 €, sledijo tisti, ki imajo manj 

kot 500 €.  

 

 

 

Največ anketirancev je v starosti 55 let in več (38,8 %), sledijo stari med 35 in 54 let (34,3 %). 

Povprečna starost je 48,3 let, s standardnim odklonom 17,0 let.  
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1.2 Vsebinska analiza 

1.2.1 Znanje 

Menite, da je znanje v Sloveniji… 

 

Večina (72,9 %) prebivalcev je mnenja, da je znanje v Sloveniji premalo cenjeno, sledijo tisti, ki se jim 

zdi ravno prav cenjeno (20,4 %). Na vprašanje 3,7 % anketirancev ni znalo odgovoriti – če teh ne 

upoštevamo se zdi 75,7 % prebivalcev znanje premalo, 21,2 % pa ravno prav cenjeno.  

 

Glede na spol, izobrazbo, dohodek in starost ni statistično značilnih razlik.   
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Imate občutek, da znanje, ki ga imate, pomembno vpliva na… 

 

 

Da znanje pomembno vpliva na dohodke meni 57,7 % prebivalcev, na vprašanje jih 4,3 % ni znalo 

odgovoriti. Če upoštevamo samo opredeljene jih je 60,3 % mnenja, da znanje pomembno vpliva na 

dohodke.  

 

  

Da znanje pomembno vpliva na varnost zaposlitve meni 49,5 % prebivalcev. Na vprašanje jih 8,0 % ni 

znalo odgovoriti – če teh ne upoštevamo je 53,8 % anketirancev mnenja, da znanje vpliva na varnost 

zaposlitve.  
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Da znanje pomembno vpliva na možnosti za boljšo zaposlitev meni 45,0 % prebivalcev. Če ne 

upoštevamo tistih, ki na vprašanje niso znali odgovoriti (8,1 %), je 48,9 % prebivalcev mnenja, da 

znanje vpliva na možnosti za boljšo zaposlitev.  

 

Vpliv na dohodke 

Da znanje vpliva na dohodke v večji meri menijo moški (63,8 %) kot ženske (56,9 %).  

Glede na izobrazbo ni statistično značilnih razlik.  

Da ima znanje vpliv na dohodke v največji meri menijo tisti z najvišjimi dohodki (84,6 %), v najmanjši 

meri pa tisti brez dohodkov (43,8 %).  

Glede na starost ni statistično značilnih razlik.  

 

Vpliv na varnost zaposlitve 

Da znanje vpliva na varnost zaposlitve v večji meri menijo moški (57,9 %) kot ženske (49,6 %).  

Vpliv znanja na varnost zaposlitve v največji meri opažajo najbolj izobraženi (57,5 %), v najmanjši meri 

pa najmanj izobraženi (44,7 %).  

Da znanje vpliva na varnost zaposlitve v največji meri menijo prebivalci z najvišjimi dohodki (71,4 %), 

v najmanjši meri pa tisti z najnižjimi dohodki (42,2 %). 

Glede na starost ni statistično značilnih razlik.  
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Vpliv na možnosti za boljšo zaposlitev 

Da znanje vpliva na možnosti za boljšo zaposlitev v večji meri menijo moški (53,3 %) kot ženske (44,2 

%).  

Glede na izobrazbo se z vplivom znanja na možnosti za boljšo zaposlitev v največji meri strinjajo 

najbolj izobraženi (62,5 %), v najmanjši meri pa najmanj izobraženi (29,3 %).  

Da znanje vpliva na možnosti za boljšo zaposlitev v največji meri menijo prebivalci z najvišjimi 

dohodki (69,2 %), v najmanjši meri pa tisti z najnižjimi dohodki (38,0 %).  

Glede na starost pa se s tem v največji meri strinjajo mladi (70,7 %), v najmanjši meri pa starejši (37,3 

%).  

 
Ali je vaša formalna izobrazba, kot ste si jo pridobili v okviru šolanja, zadostovala za potrebe dela, ki 

ga opravljate (oziroma dela, ki ste ga nazadnje opravljali)? Vam je zadostovala… 

 

Več kot polovica (51,1 %) prebivalcev je mnenja, da je njihova formalna izobrazba popolnoma 

zadostovala za potrebe dela, ki ga opravljajo, sledijo tisti, ki jim je formalna izobrazba delno 

zadostovala (27,7 %). Na vprašanje 1,9 % anketirancev ni znalo odgovoriti, 2,9 % pa jih ni nikoli 

opravljalo nobenega dela – če teh ne upoštevamo je 53,7 % anketirancev izobrazba popolnoma 

zadostovala, 29,0 % pa delno.  

 

Glede na spol ni statistično značilnih razlik.  
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Da je formalna izobrazba popolnoma zadostovala v največji meri menijo poklicno izobraženi (55,3 %), 

v najmanjši meri pa najbolj izobraženi (49,7 %). Da sploh ni zadostovala pa v največji meri menijo 

najmanj izobraženi (28,9 %), v najmanjši meri pa najbolj izobraženi (12,7 %).  

Da je izobrazba popolnoma zadostovala v največji meri menijo prebivalci z dohodki med 500 in 1000 

€ (58,7 %), v najmanjši meri pa tisti brez dohodkov (26,1 %).  

Glede na starost pa je izobrazba popolnoma zadostovala v največji meri pri starejših (60,4 %), v 

najmanjši meri pa pri mladih (45,9 %).  
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1.2.2 Izobraževanje 

 

Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja? 

 

V zadnjem letu je bilo v dodiplomski visokošolski študij vključenih 6,1 % prebivalcev,  4,0 % 

prebivalcev v podiplomski študij, 1,4 % v višješolski študij v usposabljanje za pridobitev certifikata o 

poklicni kvalifikaciji pa je bilo vključenih 7,1 % prebivalcev.  V dopolnilno izobraževanje povezano z 

delom je bilo vključenih 19,7 % prebivalcev, medtem ko je bilo v drugo dopolnilno izobraževanje v 

preteklem letu vključenih 13,9 % prebivalcev.  

 

Kaj od naštetega je bil za vas glavni razlog za to vaše izobraževanje? 

 

Vprašanje smo postavili samo anketirancem, ki so se v preteklem letu udeležili vsaj enega 

izobraževanja.  

  

Več kot polovica (52,8 %) vprašanih se je izobraževanja udeležila zaradi lastne želje po znanju, sledijo 

tisti, ki so se ga udeležili zaradi zahteve delodajalca (23,1 %). Na vprašanje 0,2 % anketirancev ni znalo 

odgovoriti, 7,1 % pa jih je izbralo odgovor »drugo« - če teh ne upoštevamo se je 57,0 % vprašanih 

izobraževanja udeležilo zaradi lastne želje po znanju, 24,9 % pa zaradi zahteve delodajalca.  

 

Glede na spol ni statistično značilnih razlik.  
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Največji delež tistih, ki so se izobraževanja udeležili zaradi lastne želje je med najbolj izobraženimi 

(73,8 %), najmanjši pa med najmanj izobraženimi (21,4 %). Največji delež tistih, ki so se ga udeležili 

zaradi delodajalca pa med najmanj izobraženimi (50,0 %), najmanjši med najbolj izobraženimi (15,0 

%).  

Zaradi lastne želje po znanju so se izobraževanja v največji meri udeležili tisti z najnižjimi dohodki 

(69,6 %), v najmanjši meri pa tisti z dohodkom med 1000 in 2000 € (49,4 %). Zaradi zahteve 

delodajalca pa so se izobraževanja v največji meri udeležili tisti z dohodki med 1000 in 2000 € (36,1 

%), v najmanjši meri pa tisti brez dohodkov (3,4 %).  

Glede na starost so se izobraževanja zaradi lastne želje v največji meri udeležili starejši (74,5 %), v 

najmanjši meri srednja starostna skupina (42,7 %), zaradi zahteve delodajalca pa v največji meri 

srednja starostna skupina (39,7 %), v najmanjši meri mladi (10,5 %).  

 

 
Ste se kdaj želeli dodatno izobraževati, pa ste pri tem naleteli na ovire? 

 
Med prebivalci jih je 38,5 % že naletelo na ovire, ko so se želeli dodatno izobraževati.  

 

Glede na spol, izobrazbo, dohodek in starost ni statistično značilnih razlik.  
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Kaj je bilo največja ovira? 

 

Anketirance, ki so že naleteli na ovire smo vprašali, kaj je bila največja ovira.  

 

Vprašanim je največjo oviro predstavljalo pomanjkanje denarja (56,8 %), sledi pomanjkanje časa 

(18,7 %).  

 

Pomanjkanje denarja je bila večja ovira ženskam (67,4 %) kot moškim (46,7 %).  

Glede na izobrazbo in dohodek ni statistično značilnih razlik.  

Pomanjkanje denarja predstavlja največjo oviro srednji starostni skupini (62,3 %), najmanjšo pa 

starejšim (49,6 %).  
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1.2.3 Aktualna politična situacija 

 

Ali podpirate sedanjo vlado? 

 

Sedanje vlade ne podpira 49,2 % prebivalcev, 15,4 % pa jih na vprašanje ni znalo odgovoriti. Če 

neopredeljenih ne upoštevamo ima vlada 41,8 % podporo prebivalcev. 

 

Glede na spol ni statistično značilnih razlik. 

Vlado v največji meri podpirajo najbolj izobraženi (51,3 %), v najmanjši meri pa najmanj izobraženi 

(31,3 %). 

Glede na dohodek vlado v največji meri podpirajo tisti z najvišjimi dohodki (50,0 %), najmanj pa tisti 

brez dohodkov (21,2 %).  

Sedanjo vlado v največji meri podpirajo starejši (47,5 %), v najmanjši meri pa srednja starostna 

skupina (34,9 %). 
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Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve? 

 

Največ prebivalcev bi volilo SDS (11,3 %), sledi SMC (7,3 %) in SD (5,6 %). Na vprašanje 24,6 % 

prebivalcev ni znalo odgovoriti, 28,9 % jih ne bi volilo nobene stranke, 7,8 % jih ne bi šlo na volitve, 

2,7 % pa bi jih volilo kakšno neomenjeno stranko.  
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Med prebivalci, ki so izbrali eno od ponujenih strank bi jih SDS volilo 31,3 %, SMC 20,4 % in SD 15,5 %. 

Najmanjšo podporo bi imele stranke DL (0,8 %), SNS (0,6 %), Zavezništvo Alenke Bratušek (0,4 %) in 

Solidarnost (0,3 %).   
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Kako bi s šolsko oceno od 1 do 5 ocenili prvih 100 dni mandata Cerarjeve vlade, pri čemer 1 pomeni, 

da z njenimi rezultati sploh niste zadovoljni, 5 pa, da ste zelo zadovoljni? 

 

Prvih 100 dni mandata Cerarjeve vlade bi prebivalci v največji meri ocenili z oceno 3 (38,2 %), sledijo 

nezadovoljni (25,3 %). Na vprašanje 5,9 % prebivalcev ni znalo odgovoriti – če teh ne upoštevamo je 

40,6 % anketirancev izbralo oceno 3, 26,8 % pa oceno 2. V povprečju so anketiranci delo vlade ocenili 

z M = 2,5, s standardnim odklonom 1,0.  

 

Ženske v povprečju bolje ocenjujejo delo vlade (M = 2,6) kot moški (M = 2,4).  

Delo vlade so v povprečju najbolje ocenili srednje in višje izobraženi (M = 2,6), najslabše pa poklicno 

izobraženi (M = 2,3).  

Glede na dohodek ni statistično značilnih razlik.  

Glede na starost delo vlade najbolje ocenjujejo starejši (M = 2,6), najslabše pa srednja starostna 

skupina (M = 2,4).  
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Ali menite, da bo Cerarjeva vlada zdržala do konca mandata? 

 

Med prebivalci jih 40,7 % meni, da bo Cerarjeva vlada zdržala do konca mandata. Na vprašanje 16,3 

% prebivalcev ni znalo odgovoriti – če teh ne upoštevamo je 48,6 % prebivalcev mnenja, da bo vlada 

zdržala do konca mandata.  

 

Glede na spol in izobrazbo ni statistično značilnih razlik.  

Da bo vlada zdržala do konca mandata v največji meri menijo prebivalci z najvišjimi dohodki (64,3 %), 

v najmanjši meri pa tisti z najnižjimi dohodki (32,0 %).  

Glede na starost ni statistično značilnih razlik.  
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Kako bi morali po vašem mnenju urediti vprašanje aktivne evtanazije, pri kateri bi zdravnik namerno 

pomagal umreti osebi, ki trpi zaradi neozdravljive bolezni? Katero stališče o taki evtanaziji je vam 

osebno najbližje? 

 

Več kot polovica (52,2 %) prebivalcev je mnenja, da bi morali dovoliti evtanazijo, ko bolnik to izrecno 

zahteva. Na vprašanje 6,8 % anketirancev ni znalo odgovoriti – če teh ne upoštevamo je 56,0 % 

prebivalcev mnenja, da jo je potrebno dovoliti, ko bolnik to izrecno zahteva.  

 

Glede na spol ni statistično značilnih razlik.  

Da je potrebno evtanazijo dovoliti, ko bolnik to izrecno zahteva v največji meri menijo srednje 

izobraženi (60,6 %), v najmanjši meri pa poklicno izobraženi (50,2 %).  

Glede na dohodek se z evtanazijo na željo bolnika v največji meri strinjajo prebivalci z najvišjimi 

dohodki (69,2 %), v najmanjši meri pa tisti z najnižjimi dohodki (54,3 %) oz. z dohodki med 500 in 

1000 € (54,4 %).  

Glede na starost se z evtanazijo na željo bolnika v največji meri strinjajo starejši (59,6 %), v najmanjši 

meri pa srednja starostna skupina (52,9 %).  
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Ali predstavlja islamski fundamentalizem grožnjo za varnost v Sloveniji? Je po vašem mnenju… 

 

Največ prebivalcev (37,5 %) je mnenja, da islamski fundamentalizem predstavlja Sloveniji le manjšo 

grožnjo, sledijo tisti, ki menijo, da sploh ne predstavlja nobene grožnje Sloveniji (31,9 %). Na 

vprašanje 6,3 % anketirancev ni znalo odgovoriti – če teh ne upoštevamo je 40,1 % vprašanih mnenja, 

da predstavlja manjšo grožnjo, 34,1 % pa, da sploh ne predstavlja grožnje.  

 

Da predstavlja manjšo grožnjo v večji meri menijo ženske (41,1 %) kot moški (39,0 %), da ne 

predstavlja grožnje pa v večji meri moški (38,1 %) kot ženske (29,8 %).  

Da predstavlja manjšo grožnjo v največji meri menijo najbolj izobraženi (45,8 %), v najmanjši meri 

poklicno izobraženi (34,6 %). Da ne predstavlja grožnje pa v največji meri menijo poklicno izobraženi 

(39,3 %), v najmanjši meri pa najmanj izobraženi (23,9 %).  

Glede na dohodek so v manjšo grožnjo v največji meri prepričani prebivalci brez dohodkov (45,8 %), v 

najmanjši meri tisti z najvišjimi dohodki (30,8 %). Da ne predstavlja grožnje pa v največji meri menijo 

prebivalci z najvišjimi dohodki (46,2 %), v najmanjši meri pa tisti z najnižjimi dohodki (21,0 %).  

Da predstavlja manjšo grožnjo v največji meri menijo starejši (42,1 %), v najmanjši meri srednja 

starostna skupina (38,2 %), da ne predstavlja nobene grožnje pa v največji meri mladi (42,3 %), v 

najmanjši meri starejši (28,3 %).  
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1.3 Medletne primerjave 

1.3.1 Vsebinske primerjave 

 

Imate občutek, da znanje, ki ga imate, pomembno vpliva na… 

Imate občutek, da znanje, ki ga imate, pomembno vpliva na… (% da) 

  vaše dohodke varnost zaposlitve boljšo zaposlitev 

2010 50,0% 39,7% 38,6% 

2011 54,9% 39,2% 34,8% 

2012 57,5% 46,7% 43,2% 

2013 58,3% 46,1% 44,0% 

2014 48,1% 43,7% 38,7% 

2015 60,3% 53,8% 48,9% 

 

Delež tistih, ki imajo občutek, da znanje pomembno vpliva na dohodek je letos najvišji od leta 2010, 

enako velja za varnost zaposlitve in vpliv znanja na boljšo zaposlitev.  

 
 
Ali je vaša formalna izobrazba, kot ste si jo pridobili v okviru šolanja, zadostovala za potrebe dela, ki 

ga opravljate (oziroma dela, ki ste ga nazadnje opravljali)? Vam je zadostovala... 

Ali je vaša formalna izobrazba, kot ste si jo pridobili v okviru šolanja, zadostovala za potrebe dela, 
ki ga opravljate (oziroma dela, ki ste ga nazadnje opravljali)? Vam je zadostovala... 

  Popolnoma Delno Sploh ne 
Nikoli ni 
opravljal 

nobenega dela 
Ne vem 

2010 62,5% 20,1% 12,4% 2,2% 2,8% 

2011 61,1% 19,3% 15,0% 3,4% 1,2% 

2012 60,1% 20,0% 15,0% 3,2% 1,7% 

2013 57,8% 17,7% 19,3% 4,0% 1,0% 

2014 57,0% 21,3% 18,9% 1,4% 1,3% 

2015 51,1% 27,7% 16,5% 2,9% 1,9% 

 

V primerjavi s preteklimi leti se je znižal delež tistih, ki jim je formalna izobrazba popolnoma 

zadostovala in je tako najnižji v proučevanih letih. Zvišal pa se je delež tistih, ki jim je delno 

zadostovala in je najvišji od leta 2010. V primerjavi s preteklim letom se je nekoliko znižal tudi delež 

tistih, ki jim sploh ni zadostovala, povišal pa delež tistih, ki niso nikoli opravljali nobenega dela oz. na 

vprašanje niso znali odgovoriti.  
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Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja? 

Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja? 

  
drugo 

dopolnilno 
izobraževanje 

dopolnilno 
izobraževanje, 

povezano z 
delom, ki ga 
opravljate 

za 
pridobitev 
certifikata 

višješolski podiplomski dodiplomski 

2010 9,8% 16,1% 3,9% 1,3% 2,0% 6,8% 

2011 9,3% 13,9% 4,0% 1,5% 1,4% 5,9% 

2012 7,9% 14,4% 4,2% 2,3% 1,2% 4,9% 

2013 10,6% 20,0% 4,6% 2,4% 2,9% 7,9% 

2014 12,1% 21,0% 8,8% 2,1% 3,3% 8,6% 

2015 13,9% 19,7% 7,1% 1,4% 4,0% 6,1% 

 

V primerjavi s preteklimi leti se je zvišal delež tistih, ki so se udeležili drugega dopolnilnega 

izobraževanja in je najvišji od leta 2010. Enako velja za podiplomski študij. Pri vseh ostalih 

izobraževanjih pa se je delež v primerjavi s preteklim letom znižal.  
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Kaj od naštetega je bil za vas glavni razlog za to vaše izobraževanje? 

Kaj od naštetega je bil za vas glavni razlog za to vaše izobraževanje? 

  ne vem drugo 
možnost 

pridobitve 
zaposlitve 

možnost višje 
plače 

zahteva 
delodajalca 

lastna želja 
po tem 
znanju 

2010 0,2% 3,8% 8,7% 5,3% 24,9% 57,1% 

2011 2,0% 3,6% 12,1% 3,9% 23,9% 54,6% 

2012 0,2% 2,0% 6,9% 7,9% 27,3% 55,7% 

2013 0,6% 4,9% 10,9% 5,2% 25,2% 53,3% 

2014   3,6% 9,5% 6,5% 21,3% 59,1% 

2015 0,2% 7,1% 13,2% 3,6% 23,1% 52,8% 

V primerjavi s preteklim letom se je zvišal delež tistih, ki so se izobraževanja udeležili zaradi možnosti 

pridobitve zaposlitve in je tako najvišji od leta 2010. Enako velja tudi za odgovor »drugo«, zvišal pa se 

je tudi delež tistih, ki so se izobraževanja udeležili na zahtevo delodajalca. V primerjavi s preteklim 

letom pa se je znižal delež tistih, ki so se izobraževanja udeležili zaradi možnosti višje plače ter zaradi 

lastne želje po tem znanju.  

 

Ste se kdaj želeli dodatno izobraževati, pa ste pri tem naleteli na ovire? 

Ste se kdaj želeli dodatno izobraževati, pa 
ste pri tem naleteli na ovire? 

  % Da 

2010 36,1% 

2011 32,7% 

2012 33,4% 

2013 37,5% 

2014 35,5% 

2015 38,5% 

 

V primerjavi s preteklimi leti se je zvišal delež tistih, ki so se želeli dodatno izobraževati, a so pri tem 

naleteli na ovire. V letu 2015 je delež takih prebivalcev najvišji od leta 2010.  
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Kaj je bilo največja ovira? 

Kaj je bilo največja ovira? 

  
Pomanjkanje 

denarja 
Pomanjkanje 

časa 
Nasprotovanje 

delodajalca 
Drugo 

2010 45,4% 28,8% 8,9% 16,9% 

2011 53,3% 21,8% 8,5% 16,4% 

2012 45,3% 32,5% 5,1% 17,0% 

2013 49,0% 27,6% 7,8% 15,6% 

2014 54,9% 22,3% 9,9% 12,9% 

2015 56,8% 18,7% 10,6% 13,9% 

 

V primerjavi s preteklimi leti se je zvišal delež tistih, ki jim je oviro predstavljalo pomanjkanje denarja 

in nasprotovanje delodajalca, v obeh primerih je delež najvišji od leta 2010. Nekoliko se je povišal 

tudi delež tistih, ki so izbrali odgovor »drugo«, zmanjšal pa delež tistih, ki jim je oviro predstavljalo 

pomanjkanje časa – ta delež je najnižji v proučevanih letih.  

 

Znanje v Sloveniji je… 

Znanje v Sloveniji je 

  
Premalo 
cenjeno 

Ravno prav 
cenjeno 

Preveč 
cenjeno 

Ne vem 

2010 71,0% 20,0% 5,0% 4,0% 

2014 75,7% 14,4% 6,2% 3,7% 

2015 72,9% 20,4% 2,9% 3,7% 

 

V primerjavi s preteklim letom se je znižal delež tistih, ki so mnenja, da je znanje v Sloveniji premalo 

oz. preveč cenjeno, povišal pa delež tistih, ki so mnenja, da je ravno prav cenjeno in je tako najvišji v 

merjenih letih.  
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1.3.2 Podpora vladi 

 

Podpora vladi je v zadnjem mesecu narastla za 4,4 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 SMC upadla, podpora SDS, SD in Združeni levici pa ostaja približno enaka.     
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PRILOGA  

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA SLOVENSKI UTRIP  
»Družba znanja«  

 
JANUAR 2015 

 

1. Menite, da je znanje v Sloveniji  
1 premalo cenjeno  
2 ravno prav cenjeno  
3 preveč cenjeno  
4 Ne vem (ne beri)  

 
2. Imate občutek, da znanje, ki ga imate, pomembno vpliva na… 

- vaše dohodke?   1 Da  2 Ne 3 Ne vem (ne beri) 
- varnost vaše zaposlitve?  1 Da  2 Ne 3 Ne vem (ne beri) 
- vaše možnosti za boljšo zaposlitev? 1 Da  2 Ne 3 Ne vem (ne beri) 

 
3. Ali je vaša formalna izobrazba, kot ste si jo pridobili v okviru šolanja, zadostovala za 

potrebe dela, ki ga opravljate (oziroma dela, ki ste ga nazadnje opravljali)? Vam je 
zadostovala… 

1 popolnoma  
2 delno 
3 sploh ne 
4 nikoli ni opravljal nobenega dela (ne beri) 
5 ne vem (ne beri) 

 
4. Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja? 

dodiplomski visokošolski študij      1 DA 2 NE 
podiplomski (magistrski ali doktorski) študij    1 DA 2 NE 
višješolski študij       1 DA 2 NE 
usposabljanje za pridobitev certifikata o poklicni kvalifikaciji  1 DA 2 NE 
v dopolnilno izobraževanje, povezano z delom, ki ga opravljate  1 DA 2 NE 
v drugo dopolnilno izobraževanje     1 DA 2 NE 

 
5. (za tiste, ki so izbrali odgovor DA pri vsaj eni od možnosti): Kaj od naštetega je bil za vas 

glavni razlog za to vaše izobraževanje? 
1 Lastna želja po tem znanju 
2 Zahteva delodajalca 
3 Možnost višje plače 
4 Možnost pridobitve zaposlitve 
5 Drugo (ne beri) 
6 Ne vem (ne beri) 
9 V zadnjem letu ni bil vključen v nobeno obliko izobraževanja 
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6. Ste se kdaj želeli dodatno izobraževati, pa ste pri tem naleteli na ovire? 
1 Da 
2 Ne 

 
7. (Če izbere odgovor 1 Da): Kaj je bilo največja ovira? 

1 Pomanjkanje denarja 
2 Pomanjkanje časa  
3 Nasprotovanje delodajalca 
4 Drugo 

 
8. 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 (ne beri) 
15 nobene (ne beri) 
16 ne bi šel na volitve (ne beri) 
17 drugo (ne beri) 
 

9. Ali podpirate sedanjo vlado? 
 1 Da 
 2 Ne 
 3 Ne vem 

 
10. Kako bi s šolsko oceno od 1 do 5 ocenili prvih 100 dni mandata Cerarjeve vlade, pri čemer 1 

pomeni, da z njenimi rezultati sploh niste zadovoljni, 5 pa, da ste zelo zadovoljni? 
1 2 3 4 5     6 = ne vem (ne beri) 
 

11. Ali menite, da bo Cerarjeva vlada zdržala do konca mandata?  
1 da 
2 ne 
3 ne vem (ne beri) 
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12. Kako bi morali po vašem mnenju urediti vprašanje aktivne evtanazije, pri kateri bi zdravnik 
namerno pomagal umreti osebi, ki trpi zaradi neozdravljive bolezni? Katero stališče o taki 
evtanaziji je vam osebno najbližje? 

1 ostati mora prepovedana 

2 treba jo je dovoliti, kadar bolnik to izrecno zahteva 

3 izjemoma jo je treba dovoliti tudi, ko se bolnik o tem ne more izreči  

4 ne vem (ne beri) 

 
13. Ali predstavlja islamski fundamentalizem grožnjo za varnost v Sloveniji? Je po vašem 

mnenju 
1 največja grožnja 

2 ena od večjih groženj 

3 le manjša grožnja ali 

4 ne predstavlja nobene grožnje 

5 ne vem (ne beri)  

 
14. Spol 

1 M 
2 Ž 

 
15. Stopnja izobrazbe 

1 Osnovna ali manj 
2 Poklicna 
3 Srednja 
4 Višja, visoka ali več 
9 Brez odgovora 

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

1975'. 
 

17. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, 
vse vaše prejemke…? 

1 Pod 500 
2 500-1000 
3 Nad 1000-2000 
4 Nad 2000 
5 Nima dohodkov 
9 b.o. (ne beri) 

 

 

 


