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POVZETEK 

 

Osrednja tema tokratne raziskave sta bila razvoj in delo, v kar je vključena pripravljenost za pomoč 

drugim, lastništvo in uspešnost gospodarstva, predlogi izboljšav ter izobraževanje oz. selitev za bolje 

plačano službo. V aktualno-političnem delu raziskave smo preverjali podporo sedanji vladi, politične 

preference, mnenje o privatizaciji državnih podjetij, varčevanju v javnem sektorju in vplivu sindikatov. 
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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 905 anketirancev, med njimi je bilo 49,0 % moških. 

Med vprašanimi je največ takih s srednjo izobrazbo (32,3 %), sledijo posamezniki s poklicno izobrazbo 

(24,1 %).  

 

 

 

Največ anketirancev je v starosti 55 let in več (38,9 %), sledijo stari med 35 in 54 let (34,4 %). 

Povprečna starost je 48,7 let, s standardnim odklonom 17,0 let.  
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1.2 Vsebinska analiza 

1.2.1 Pomoč drugim 

Katera od naslednjih trditev je po vašem mnenju bolj točna? 

 

 

Največ (62,3 %) prebivalcev je mnenja, da večina ljudi rada pomaga drug drugemu. Na vprašanje 2,6 

% prebivalcev ni znalo odgovoriti – če teh ne upoštevamo je 64,0 % prebivalcev mnenja, da je večina 

pripravljena pomagati drugim.  

 

Glede na spol ni statistično značilnih razlik. 

Da je večina ljudi pripravljena pomagati v najmanjši meri menijo najmanj izobraženi (57,4 %), nato pa 

se delež tako mislečih z višanjem izobrazbe povečuje, med najbolj izobraženimi je takih 71,4 %. 

Da je večina ljudi pripravljena pomagati v največji meri menijo mladi (73,4 %), v najmanjši meri pa 

srednja starostna skupina (58,1 %). 
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1.2.2 Razvoj, blaginja, gospodarstvo 

 

Ali po vašem mnenju obstaja v Sloveniji široko soglasje o viziji razvoja? 

 

 

Največ (62,8 %) prebivalcev je mnenja, da v Sloveniji ni širokega soglasja o viziji razvoja, na vprašanje 

9,1 % prebivalcev ni znalo odgovoriti. Če upoštevamo samo opredeljene jih je 69,1 % mnenja, da v 

Sloveniji ni širokega soglasja o viziji razvoja.  

 

Glede na spol ni statistično značilnih razlik. 

Da obstaja široko soglasje o viziji razvoja v največji meri menijo najmanj izobraženi (42,4 %), nato pa z 

višanjem izobrazbe delež pada, med najbolj izobraženimi je v široko soglasje prepričanih 18,3 % 

prebivalcev. 

Glede na starost ni statistično značilnih razlik. 
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Katera od naslednjih dveh možnosti bi bila za razvoj in blaginjo slovenske družbe boljša: 

 

 

Največ prebivalcev (63,5 %) meni, da bi bilo za razvoj in blaginjo slovenske družbe boljše, če bi bila 

večina gospodarstva v zasebni lasti. Na vprašanje 7,7 % prebivalcev ni znalo odgovoriti – če teh ne 

upoštevamo je 68,8 % anketirancev mnenja, da bi bilo boljše gospodarstvo v zasebni lasti.  

 

Gospodarstvo v zasebni lasti se zdi primernejše moškim (73,3 %) kot ženskam (64,2 %).  

Gospodarstvo v zasebni lasti se zdi najmanj primerno najmanj izobraženim (59,3 %), nato pa se delež 

z višanjem izobrazbe povečuje, med najbolj izobraženimi je takega mnenja 76,7 % prebivalcev. 

Glede na starost se z večino gospodarstva v zasebni lasti v najbolj strinjajo mladi (78,7 %), najmanj pa 

starejši (60,5 %). 
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Kaj po vašem mnenju NAJBOLJ prispeva h gospodarski uspešnosti? 

 

 

H gospodarski uspešnosti po mnenju prebivalcev največ prispevajo pridni delavci (47,1 %), sledijo 

inovacije (34,9 %). Na vprašanje 3,7 % prebivalcev ni znalo odgovoriti – če teh ne upoštevamo je 49,0 

% prebivalcev izbralo pridne delavce, 36,3 % pa inovacije.  

 

Glede na spol so pridne delavce v večji meri izbrale ženske (54,0 %) kot moški (43,9 %), investicije v 

večji meri moški (15,8 %) kot ženske (13,8 %), inovacije pa prav tako v večji meri moški (40,4 %) kot 

ženske (32,2 %). 

Pridne delavce so v največji meri izbrali najmanj izobraženi (69,3 %), v najmanjši meri najbolj 

izobraženi (27,7 %), investicije v največji meri najbolj izobraženi (22,0 %), v najmanjši meri najmanj 

izobraženi (5,9 %), inovacije pa prav tako v največji meri najbolj izobraženi (50,3 %), v najmanjši meri 

pa najmanj izobraženi (24,8 %).  

Pridne delavce so glede na starost v največji meri izbrali prebivalci srednje starostne skupine (53,1 %), 

v najmanjši meri mladi (38,5 %), investicije v največji meri mladi (19,9 %), v najmanjši meri starejši 

(11,6 %), inovacije pa v največji meri mladi (41,6 %) in v najmanjši meri srednja starostna skupina 

(33,6 %).  
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1.2.3 Zaposlitev, izboljšave v podjetju 

 

Ste zaposleni ali pa imate svoje podjetje? Če da: Ste v zadnjem letu v svoji organizaciji ali podjetju 

predlagali kakršnokoli tehnološko ali organizacijsko izboljšavo? 

 

  

Polovica (49,5 %) anketirancev ni zaposlenih oz. podjetnikov, 0,7 % anketirancev pa na vprašanje ni 

znalo odgovoriti. Če upoštevamo samo tiste, ki so zaposleni oz. imajo svoje podjetje jih je 50,1 % v 

zadnjem letu predlagalo tehnološko ali organizacijsko izboljšavo, 49,9 % pa ne.  

 

Izboljšave so v večji meri predlagali moški (59,3 %) kot ženske (37,8 %). 

Glede na izobrazbo so izboljšave v največji meri predlagali najbolj izobraženi (53,7 %), v najmanjši 

meri pa najmanj izobraženi (31,5 %). 

Glede na starost ni statistično značilnih razlik.  
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Kaj od naštetega bi bili pripravljeni storiti, da bi dobili znatno bolje plačano službo? 
 

 
Prebivalci bi se za pridobitev bolje plačane službe najraje dodatno usposabljali (79,7 %) in začeli študij 

na fakulteti za pridobitev višje stopnje izobrazbe (45,8 %), v najmanjši meri pa bi se bili pripravljeni 

preseliti v drugo državo (36,7 %).  

 

Dodatno bi se usposabljali v večji meri moški (85,1 %) kot ženske (74,6 %).  

Dodatnega usposabljanja bi se v največji meri lotili najbolj izobraženi (90,6 %), v najmanjši meri pa 

najmanj izobraženi (68,6 %). 

Najraje bi se dodatno izobraževali mladi (93,2 %), najmanjši delež takih pa je med starejšimi (69,2 %). 

 

Za študij na fakulteti glede na spol ni statistično značilnih razlik. 

Študij na fakulteti bi v največji meri začeli najbolj izobraženi (56,4 %), v najmanjši meri pa najmanj 

izobraženi (33,2 %). 

Glede na spol bi študij na fakulteti v največji meri začeli mladi (65,2 %), v najmanjši meri pa prebivalci 

srednje starostne skupine (38,1 %). 

 

Za selitev v drugo regijo glede na spol ni statistično značilnih razlik. 

V drugo regijo bi se v največji meri bili pripravljeni preseliti najbolj izobraženi (52,2 %), v najmanjši 

meri pa najmanj izobraženi (24,6 %). 
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V drugo regijo bi se v največji meri preselili mladi (51,7 %), v najmanjši meri starejši (31,8 %). 

 

V drugo državo bi se v večji meri preselili moški (41,9 %) kot ženske (31,6 %). 

Glede na izobrazbo bi se v drugo državo v največji meri preselili najbolj izobraženi (47,5 %), v 

najmanjši meri pa najmanj izobraženi (21,0 %).  

Glede na starost bi se v drugo državo v največji meri preselili mladi (57,9 %), v največji meri pa starejši 

(25,6 %).  

 

Kakšno zaposlitev bi vi osebno raje izbrali, če bi lahko izbirali med: 

 

 

Prebivalci bi, če bi lahko izbirali, raje izbrali službo z nižjo plačo, a z manjšim tveganjem izgube 

zaposlitve (62,0 %). Na vprašanje 8,3 % prebivalcev ni znalo odgovoriti – če teh ne upoštevamo bi 

67,6 % prebivalcev izbralo službo z nižjo plačo in večjo varnostjo zaposlitve.  

 

Službo z nižjo plačo, a večjim tveganjem zaposlitve bi v večji meri izbrale ženske (72,7 %) kot moški 

(62,7 %). 

Glede na izobrazbo ni statistično značilnih razlik. 

Službo z nižjo plačo, a manjšim tveganjem zaposlitve bi v največji meri izbrali prebivalci srednje 

starostne skupine (74,6 %), v najmanjši meri pa mladi (58,8 %). 
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1.2.4 Aktualna politična situacija 

 

Ali podpirate sedanjo vlado? 

 

 

Sedanje vlade ne podpira 58,8 % prebivalcev, 11,5 % pa jih na vprašanje ni znalo odgovoriti. Če 

neopredeljenih ne upoštevamo ima vlada 33,5 % podporo prebivalcev. 

 

Glede na spol ni statistično značilnih razlik. 

Vlado v največji meri podpirajo najbolj izobraženi (45,5 %), v najmanjši meri pa najmanj izobraženi 

(29,0 %). 

Sedanjo vlado v največji meri podpirajo starejši (41,3 %), v najmanjši meri pa mladi (28,5 %). 
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Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve? 

 

 

Največ prebivalcev bi volilo SDS (11,3 %), sledi SMC (10,9 %), NSI (4,1 %) in SD (4,1 %). Na vprašanje 

22,1 % prebivalcev ni znalo odgovoriti, 24,8 % jih ne bi volilo nobene stranke, 6,7 % jih ne bi šlo na 

volitve, 6,1 % pa bi jih volilo kakšno neomenjeno stranko.  
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Med prebivalci, ki so izbrali eno od ponujenih strank bi jih SDS volilo 28,0 %, SMC 27,0 %, NSI 10,1 % 

in SD 10,1 %. Najmanjšo podporo bi imele stranke SNS (0,5 %) in Verjamem (0,3 %).  
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Ali menite, da je potrebno nadaljevati privatizacijo državnih podjetij? 

 

 

Več kot polovica (51,2 %) prebivalcev meni, da je potrebno nadaljevati privatizacijo državnih podjetij. 

Na vprašanje 9,4 % prebivalcev ni znalo odgovoriti – če teh ne upoštevamo privatizacijo podpira 56,5 

% prebivalcev.  

 

Glede na spol, izobrazbo in starost ni statistično značilnih razlik. 
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Kakšno je vaše stališče do napovedanega vladnega varčevanja v javnem sektorju? 

 

 

Največ prebivalcev (48,1 %) meni, da je napovedano vladno varčevanje v javnem sektorju 

neupravičeno, saj je bilo v javnem sektorju že dovolj odrekanja. Na vprašanje 12,5 % prebivalcev ni 

znalo odgovoriti – če teh ne upoštevamo je 54,9 % prebivalcev mnenja, da je varčevanje 

neupravičeno.  

 

Glede na spol in izobrazbo ni statistično značilnih razlik. 

Da je varčevanje neupravičeno v največji meri menijo mladi (64,2 %), v najmanjši meri pa starejši 

(47,9 %). 
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Kaj menite o vplivu sindikatov na sprejemanje političnih odločitev v Sloveniji? Je ta vpliv danes po 

vašem mnenju…. 

 

 

Prebivalci v približno enaki meri menijo, da je vpliv sindikatov na sprejemanje političnih odločitev v 

Sloveniji prevelik (37,4 %) oz. premajhen (36,9 %). Na vprašanje 12,0 % prebivalcev ni znalo 

odgovoriti – če teh ne upoštevamo je 42,5 % prebivalcev mnenja, da je vpliv prevelik, 42,0 % pa, da je 

premajhen.  

 

Glede na spol ni statistično značilnih razlik. 

Najmanj izobraženi v največji meri menijo, da je vpliv prevelik (53,3 %), poklicno izobraženi, da je 

premajhen (53,4 %), srednje izobraženi so v enaki meri izbrali odgovora premajhen in prevelik (40,4 

%), najbolj izobraženi pa so v največji meri izbrali odgovor, da je vpliv prevelik (40,6 %). 

Mladi v največji meri menijo, da je vpliv premajhen (44,1 %), prav tako tudi srednja starostna skupina 

(49,3 %), starejši pa, da je vpliv prevelik (51,4 %).  
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Ali vi osebno podpirate policijske sindikate pri njihovi napovedani zaostritvi boja za lastne pravice? 

 

  

Največ prebivalcev (64,9 %) podpira policijske sindikate pri napovedani zaostritvi boja za lastne 

pravice. Na vprašanje 9,3 % prebivalcev ni znalo odgovoriti – če teh ne upoštevamo policijske 

sindikate podpira 71,6 % prebivalcev.  

 

Glede na spol, izobrazbo in starost ni statistično značilnih razlik. 
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1.3 Medletne primerjave 

1.3.1 Vsebinske primerjave 

 

Katera od naslednjih trditev je po vašem mnenju bolj točna? 

 

 

V primerjavi s preteklim letom se je nekoliko zvišal delež prebivalcev, ki so mnenja, da je večina ljudi 

pripravljena pomagati sočloveku.  
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Katera od naslednjih dveh možnosti bi bila za razvoj in blaginjo slovenske družbe boljša? 

 

 

Od leta 2009 do 2013 se je višal delež tistih, ki so zagovarjali večino gospodarstva v zasebni lasti, v 

zadnjem letu pa se je delež teh prebivalcev nekoliko znižal.  

 

Kaj po vašem mnenju NAJBOLJ prispeva h gospodarski uspešnosti? 
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Od leta 2012 se je povišal delež tistih, ki se jim zdijo pomembni pridni delavci, zmanjšal pa delež 

tistih, ki verjamejo v investicije.  

 

Ste zaposleni ali pa imate svoje podjetje? Če da: Ste v zadnjem letu v svoji organizaciji ali podjetju 

predlagali kakršnokoli tehnološko ali organizacijsko izboljšavo? 

 

  

V primerjavi s preteklim letom se je nekoliko zvišal delež tistih,ki so v podjetju predlagali izboljšavo, 

pa tudi delež tistih, ki niso zaposleni.  
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Kaj od naštetega bi bili pripravljeni storiti, da bi dobili znatno bolje plačano službo? 

 

 

V primerjavi s preteklim letom se je nekoliko znižal delež tistih, ki bi se za bolje plačano službo bili 

pripravljeni dodatno usposabljati, začeti študij na fakulteti oz. se preseliti v drugo državo, minimalno 

pa se je zvišal delež tistih, ki bi se preselili v drugo regijo.  
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Kakšno zaposlitev bi vi osebno raje izbrali, če bi lahko izbirali med: 

 

 

V primerjavi z letom 2012 se je nekoliko znižal delež tistih, ki bi izbrali službo z nižjo plačo, a manjšim 

tveganjem zaposlitve, povečal pa se je delež neodločenih. Delež tistih, ki bi izbrali službo z višjo plačo 

in večjim tveganjem skozi leta ostaja približno enak.  
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1.3.2 Podpora vladi 

 

Podpora vladi je znatno nižja (29,7 %) kot je bila pretekli mesec (41,5 %).  
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1.3.3 Podpora političnim strankam 

 

V primerjavi s preteklim mesecem je narasla podpora SDS, upadla pa podpora stranki SMC.   
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PRILOGA  

SLOVENSKI UTRIP – NOVEMBER 2014 

RAZVOJ IN DELO 

 

1. Katera od naslednjih trditev je po vašem mnenju bolj točna? 

1 Večina ljudi, ki jih poznate, rada pomaga drug drugemu 

2 Večina ljudi, ki jih poznate, misli le nase in na lastno korist  

3 Ne vem (ne beri) 

 

2. Ali po vašem mnenju obstaja v Sloveniji široko soglasje o viziji razvoja? 

 1 Da 

 2 Ne 

 3 Ne vem 

 

3. Katera od naslednjih dveh možnosti bi bila za razvoj in blaginjo slovenske družbe boljša: 

1 da je večina gospodarstva v zasebni lasti ali 

2 da je večina gospodarstva v državni lasti 

3 ne vem (ne beri) 

 

4. Kaj po vašem mnenju najbolj prispeva h gospodarski uspešnosti? 

1 pridni delavci 

2 investicije 

3 inovacije 

4 ne vem (ne beri) 

 

5. Ste zaposleni ali pa imate svoje podjetje? Če da: Ste v zadnjem letu v svoji organizaciji ali podjetju 

predlagali kakršnokoli tehnološko ali organizacijsko izboljšavo? 

1 Da 

2 Ne 

3 Ni zaposlen in ni podjetnik 

4 brez odgovora (ne beri) 
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6. Kaj od naštetega bi bili pripravljeni storiti, da bi dobili znatno bolje plačano službo? 

1 se dodatno usposabljati?      1 Da 2 Ne 

2 začeti študij na fakulteti za pridobitev višje stopnje izobrazbe?  1 Da 2 Ne 

3 se preseliti v drugo regijo?      1 Da 2 Ne 

4 se preseliti v drugo državo?      1 Da 2 Ne 

 

7. Kakšno zaposlitev bi vi osebno raje izbrali, če bi lahko izbirali med 

1 službo z višjo plačo, a večjim tveganjem izgube zaposlitve ali  

2 službo z nižjo plačo, a z manjšim tveganjem izgube zaposlitve 

3 ne vem (ne beri) 

 

8. Ali podpirate sedanjo vlado? 

 1 Da 

 2 Ne 

 3 Ne vem 

 

9. 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) 
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17 drugo (anketar ne bere) 

 

10. Ali menite, da je potrebno nadaljevati privatizacijo državnih podjetij?  

 1 Da 

 2 Ne 

 3 Ne vem 

 

11. Kakšno je vaše stališče do napovedanega vladnega varčevanja v javnem sektorju: 

1 Takšno varčevanje je upravičeno, saj so izdatki za javni sektor preveliki. 

2 Takšno varčevanje je neupravičeno, saj je bilo v javnem sektorju že dovolj odrekanja. 

3 Ne vem, B.O. 

 

12. Kaj menite v vplivu sindikatov na sprejemanje političnih odločitev v Sloveniji? Je ta vpliv danes po 

vašem mnenju…. 

1 ravno pravšen 

2 premajhen 

3 prevelik. 

4 Ne vem 

 

13. Ali vi osebno podpirate policijske sindikate pri njihovi napovedani zaostritvi boja za lastne pravice? 

 1 Da 

 2 Ne 

 3 Ne vem 

 
14. Spol 

1 M 

2 Ž 

 

15. Kakšna je stopnja vaše izobrazbe? 

1 Osnovna ali manj 

2 Poklicna 

3 Srednja 

4 Višja, visoka ali več 

9 Brez odgovora 

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


