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POVZETEK 

 

V raziskavi nas je zanimalo, ali so prebivalci v zadnjem letu potovali v tujino ter ali so imeli kakršnekoli 

stike s tujci. Preverjali smo, ali imajo do pripadnikov drugih narodov in kultur manj zaupanja kot do 

pripadnikov lastnega naroda ter kako ocenjujejo podobnost lastnih vrednot z vrednotami tujih držav.  

V drugem delu smo se osredotočili na aktualno politično situacijo. Zanimalo nas je, kakšna je podpora 

vladi, katero stranko bi volili na parlamentarnih volitvah, kako so prebivalci zadovoljni z novo vladno 

ministrsko ekipo. Preverjali smo tudi mnenje anketirancev o uspešnosti vlade Mira Cerarja.  
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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 906 anketirancev, med njimi je bilo 49,8 % moških. 

Med vprašanimi je največ takih s srednjo izobrazbo (33,2 %), sledijo posamezniki s poklicno izobrazbo 

(25,0 %).  
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Največ sodelujočih v raziskavi ima dohodek med 500 in 1000 € (46,6 %), 23,4 % ima manj kot 500 €, 

sledijo tisti, ki imajo nad 1000 in do 2000 € (17,7 %). Brez lastnega dohodka je 10,5 % anketiranih.  

 

 

 

Največ anketirancev je v starosti 55 let in več (38,4 %), sledijo stari med 35 in 54 let (34,5 %). 

Povprečna starost je 48,2 let, s standardnim odklonom 16,9 let.  
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Večina anketirancev je Slovencev (94,0 %), sledijo Hrvati (1,7 %), Bošnjaki ali Muslimani (1,5 %) in Srbi 

(1,2 %). 
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1.2 Vsebinska analiza 

1.2.1 Potovanje v tujino in stiki s tujci 

Ste v zadnjem letu iz kateregakoli razloga potovali v… 

 

 

Največ (61,0 %) prebivalcev je v preteklem letu potovalo v sosednje države, nekaj več kot četrtina 

(25,9 %) pa jih je potovala v preostale evropske države. V Afriko je potovalo 2,5 %, v Azijo 1,7 %, v 

ZDA ali Kanado 1,6 %, v Avstralijo 1,1 %, v latinsko Ameriko 1,0 % in v Rusijo 0,7 % prebivalcev.  

 

Pri potovanju v sosednje države glede na spol ni statistično značilnih razlik.  

V sosednje države so v največji meri potovali najbolj izobraženi (80,0 %), v najmanjši meri najmanj 

izobraženi (26,3 %). 

Glede na dohodek so v sosednje države v največji meri potovali prebivalci z dohodki med 1000 in 

2000 € (84,9 %), v najmanjši meri pa tisti z najnižjimi dohodki (37,8 %). 
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Glede na starost so v sosednje države v največji meri potovali mladi (74,3 %), v najmanjši meri pa 

starejši (43,0 %). 

 

V druge evropske države so v večji meri potovali moški (31,5 %) kot ženske (20,4 %). 

Glede na izobrazbo so v druge evropske države v najmanjši meri potovali najmanj izobraženi (2,1 %), 

nato pa se delež z naraščanjem izobrazbe viša, med najbolj izobraženimi jih je v druge evropske 

države potovalo 44,3 %. 

Glede na dohodek so v druge evropske države v največji meri potovali tisti z dohodki med 1000 in 

2000 € (45,4 %), v najmanjši meri pa prebivalci z najnižjimi dohodki (14,4 %). 

V druge evropske države so v največji meri potovali mladi (42,7 %), v najmanjši meri starejši (13,4 %). 

 

Pri potovanju v ZDA ali Kanado glede na spol ni statistično značilnih razlik. 

Glede na izobrazbo so v ZDA ali Kanado v največji meri potovali najbolj izobraženi (3,8 %), v najmanjši 

meri pa tisti z najnižjo izobrazbo (0,0 %). 

Glede na dohodek so v ZDA ali Kanado v največji meri potovali tisti z najvišjimi dohodki (6,3 %), v 

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

Glede na starost ni statistično značilnih razlik. 

 

Pri potovanju v Latinsko Ameriko glede na spol in izobrazbo ni statistično značilnih razlik. 

Glede na dohodek so v Latinsko Ameriko v največji meri potovali tisti z najvišjimi dohodki (12,5 %), v 

najmanjši meri pa tisti z dohodki do 1000 € (0,0 %). 

Glede na starost ni statistično značilnih razlik. 

 

Pri potovanju v Azijo glede na spol ni statistično značilnih razlik. 

Glede na izobrazbo so v Azijo v največji meri potovali najbolj izobraženi (3,8 %), v najmanjši meri pa 

poklicno izobraženi (0,0 %). 

Glede na dohodek so v Azijo v največji meri potovali tisti z najvišjimi dohodki (6,3 %), v najmanjši meri 

pa tisti brez dohodkov (0,0 %). 

Glede na starost ni statistično značilnih razlik. 

 

Pri potovanju v Afriko glede na spol ni statistično značilnih razlik. 
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Glede na izobrazbo so v Afriko v največji meri potovali prebivalci z najvišjo izobrazbo (5,4 %), v 

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

Glede na dohodek so v Azijo v največji meri potovali prebivalci z najvišjimi dohodki (6,3 %), v 

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

Glede na starost pa so v Azijo v največji meri potovali mladi (3,7 %), v najmanjši meri pa starejši (0,6 

%). 

 

Pri potovanju v Avstralijo glede na spol, izobrazbo, dohodek in starost ni statistično značilnih razlik. 

 

Pri potovanju v Rusijo glede na spol, izobrazbo, dohodek in starost ni statistično značilnih razlik. 
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Ste imeli v zadnjem letu kakršnekoli prijateljske, sorodstvene ali službene stike ali vezi z ljudmi iz… 

 

 

Prebivalci so imeli največ stikov z ljudmi iz sosednjih držav (42,9 %), sledijo druge evropske države 

(26,4 %) ter ZDA ali Kanada (9,8 %). Z ljudmi iz Avstralije je imelo stik 4,8 %, iz Azije 2,6 %, iz Latinske 

Amerike 2,1 %, iz Rusije 2,0 % in iz Afrike 1,4 % prebivalcev.  

 

Pri stikih s prebivalci sosednjih držav glede na spol ni statistično značilnih razlik. 

Glede na izobrazbo so imeli največ stikov najbolj izobraženi (60,0 %), v najmanjši meri pa so bili v 

stiku najmanj izobraženi (28,4 %). 

Glede na dohodek so imeli v največji meri stike prebivalci z najvišjimi dohodki (68,8 %), v najmanjši 

meri pa tisti z najnižjimi dohodki (28,4 %). 

Glede na starost so imeli stike z ljudmi iz sosednjih držav v največji meri mladi (51,5 %), v najmanjši 

meri pa starejši (30,0 %). 
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Pri stikih s prebivalci drugih evropskih držav glede na spol ni statistično značilnih razlik. 

Glede na izobrazbo so stike v največji meri imeli najbolj izobraženi (45,7 %), v najmanjši meri pa 

najmanj izobraženi (5,8 %). 

Glede na dohodek so imeli stike s prebivalci drugih evropskih držav v največji meri tisti z najvišjimi 

dohodki (50,0 %), v najmanjši meri pa tisti z najnižjimi dohodki (18,4 %). 

Glede na starost so imeli stike v največji meri mladi (34,7 %), v najmanjši meri pa starejši (17,2 %). 

 

Pri stikih s prebivalci ZDA ali Kanade glede na spol ni statistično značilnih razlik. 

Glede na izobrazbo so imeli stike v največji meri najbolj izobraženi (18,8 %), v najmanjši meri pa 

najmanj izobraženi (3,7 %). 

Glede na dohodek so imeli stike v največji meri prebivalci z najvišjimi dohodki (31,3 %), v najmanjši 

meri pa tisti brez dohodkov (4,4 %). 

Glede na starost so imeli stike v največji meri prebivalci srednje starostne skupine (12,7 %), v 

najmanjši meri pa starejši (6,1 %). 

 

Pri stikih s prebivalci Latinske Amerike glede na spol ni statistično značilnih razlik. 

Glede na izobrazbo so imeli stike v največji meri najbolj izobraženi (5,4 %), v najmanjši meri pa tisti s 

poklicno izobrazbo ali manj (0,0 %). 

Glede na dohodek so imeli stike v največji meri prebivalci z najvišjimi dohodki (6,3 %), v najmanjši 

meri pa tisti brez dohodkov (0,0 %). 

Glede na starost ni statistično značilnih razlik. 

 

Pri stikih s prebivalci Azije glede na spol ni statistično značilnih razlik. 

Glede na izobrazbo so imeli stike v največji meri najbolj izobraženi (5,4 %), v najmanjši meri pa 

poklicno izobraženi (0,0 %). 

Glede na dohodek in starost ni statistično značilnih razlik. 

 

Pri stikih s prebivalci Afrike glede na spol, izobrazbo, dohodek in starost ni statistično značilnih razlik. 

 

Pri stikih s prebivalci Avstralije glede na spol ni statistično značilnih razlik. 
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Glede na izobrazbo so stike v največji meri imeli najbolj izobraženi (10,8 %), v najmanjši meri pa 

najmanj izobraženi (2,1 %). 

Glede na dohodek so imeli stike v največji meri prebivalci z najvišjimi dohodki (25,0 %), v najmanjši 

meri pa tisti brez dohodkov (2,2 %). 

Glede na starost ni statistično značilnih razlik. 

 

Pri stikih s prebivalci Rusije glede na spol ni statistično značilnih razlik. 

Glede na izobrazbo so imeli stike v največji meri najbolj izobraženi (4,3 %), v najmanjši meri pa 

najmanj izobraženi (0,0 %). 

Glede na dohodek so imeli stike v največji meri prebivalci z najvišjimi dohodki (6,3 %), v najmanjši 

meri pa tisti brez dohodkov (0,0 %). 

Glede na starost ni statistično značilnih razlik. 
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1.2.2 Zaupanje in vrednote 

 

Bi lahko rekli, da imate do pripadnikov drugih narodov in kultur včasih manj zaupanja kot pa do 

pripadnikov vašega lastnega naroda in kulture? 

 

 

Četrtina prebivalcev ima do pripadnikov drugih narodov in kultur včasih manj zaupanja kot pa do 

pripadnikov lastnega naroda in kulture. Če ne upoštevamo prebivalcev, ki na vprašanje niso znali 

odgovoriti (2,4 %) je 25,6 % takih, ki imajo včasih manj zaupanja do drugih narodov in kultur.  

 

Moški so manj zaupljivi (29,3 %) kot ženske (21,9 %). 

Glede na izobrazbo, dohodek in starost ni statistično značilnih razlik. 

 

  

 

  



  

SU 2014        Medkulturni odnosi 

Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 za vsako od naslednjih držav ocenite, koliko so vrednote, ki po vašem 

mnenju tam prevladujejo, blizu vašim lastnim vrednotam. Pri tem 1 pomeni, da so tamkajšnje 

vrednote popolnoma drugačne od vaših, 5 pa, da so povsem podobne vašim. 

 

 

Za Avstrijo največ (36,2 %) prebivalcev ocenjuje, da ima povsem podobne vrednote, sledijo tisti, ki jih 

ocenjujejo kot podobne (29,4 %). Na vprašanje 5,6 % prebivalcev ni znalo odgovoriti – če teh ne 

upoštevamo je oceno 5 izbralo 38,4 %, oceno 4 pa 31,2 % anketirancev. 
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Največ prebivalcev (34,2 %) vrednote Hrvaške ocenjuje kot srednje podobne, sledijo tisti, ki jih 

ocenjujejo kot podobne (27,6 %). Na vprašanje 5,6 % prebivalcev ni znalo odgovoriti – če teh ne 

upoštevamo je 36,2 % izbralo oceno 3, 29,2 % pa oceno 4.  

 

 

Vrednote Italije največ (36,5 %) prebivalcev ocenjuje kot srednje podobne, sledijo tisti, ki jih 

ocenjujejo kot podobne (26,2 %). Na vprašanje 9,9 % anketirancev ni znalo odgovoriti, če teh ne 

upoštevamo je 40,5 % izbralo oceno 3, oceno 4 pa 29,1 % anketirancev. 
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Prebivalci vrednote Združenih držav Amerike ocenjujejo kot srednje podobne (28,2 %), sledijo tisti, ki 

jih ocenjujejo kot podobne (16,0 %). Na vprašanje 16,7 % anketirancev ni znalo odgovoriti – če teh ne 

upoštevamo je 33,8 % prebivalcev izbralo oceno 3, 19,2 % pa oceno 4. 

 

 

Vrednote Nemčije največ prebivalcev ocenjuje kot podobne (34,7 %), 30,4 % pa kot povsem 

podobne. Na vprašanje 8,5 % anketirancev ni znalo odgovoriti – če teh ne upoštevamo je 38,2 % 

izbralo oceno 4, 33,2 % pa oceno 5.  
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Vrednote Francije so v približno enaki meri ocenili kot podobne (28,5 %) oz. srednje podobne (28,0 

%). Na vprašanje 14,5 % prebivalcev ni znalo odgovoriti – če teh ne upoštevamo je 33,3 % 

anketirancev izbralo oceno 4, 32,8 % pa oceno 3.  

 

 

Vrednote Velike Britanije prebivalci v približno enaki meri ocenjujejo kot srednje podobne (24,9 %) 

oz. podobne (24,4 %). Na vprašanje 16,9 % anketirancev ni znalo odgovoriti – če teh ne upoštevamo 

je 29,9 % anketirancev izbralo oceno 3, 29,4 % pa oceno 4. 
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Vrednote Kitajske je največ prebivalcev ocenilo kot srednje podobne (26,4 %), kot drugačne pa 23,2 

% prebivalcev. Na vprašanje 18,6 % prebivalcev ni znalo odgovoriti – če teh ne upoštevamo je 32,5 % 

anketirancev izbralo odgovor 3, 28,5 % pa oceno 2. 

 

 

Vrednote Rusije največ prebivalcev ocenjuje kot srednje podobne (29,7 %), sledijo tisti, ki jih 

ocenjujejo kot drugačne (23,3 %). Na vprašanje 18,0 % prebivalcev ni znalo odgovoriti – če teh ne 

upoštevamo je 36,2 % anketirancev izbralo oceno 3, 28,4 % pa oceno 2.  
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Vrednote Indije je največ prebivalcev ocenilo kot drugačne (25,3 %), sledijo tisti, ki so jih ocenili kot 

srednje podobne (23,4 %). Na vprašanje 22,0 % prebivalcev ni znalo odgovoriti – če teh ne 

upoštevamo je 32,5 % anketirancev izbralo oceno 2, 30,0 % pa oceno 3. 

 

 

Vrednote Brazilije je največ prebivalcev ocenilo za srednje podobne (29,7 %), sledijo tisti, ki so jih 

ocenili kot drugačne (19,5 %). Na vprašanje 22,7 % prebivalcev ni znalo odgovoriti – če teh ne 

upoštevamo je 38,5 % anketirancev izbralo oceno 3, 25,3 % pa oceno 2. 
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Vrednote Kube je največ prebivalcev ocenilo za drugačne (24,4 %), sledijo tisti, ki jih ocenjujejo kot 

srednje podobne (21,5 %). Na vprašanje 23,3 % prebivalcev ni znalo odgovoriti – če teh ne 

upoštevamo je 31,8 % anketirancev izbralo oceno 2, oceno 3 pa 28,0 %.  

 

 

Vrednote Grčije največ prebivalcev ocenjuje kot srednje podobne (33,1 %), sledijo tisti, ki jih 

ocenjujejo kot podobne (21,8 %). Na vprašanje 15,3 % anketirancev ni znalo odgovoriti – če teh ne 

upoštevamo je 39,0 % anketirancev izbralo oceno 3, oceno 4 pa 25,8 % anketirancev. 
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Vrednote Srbije največ prebivalcev ocenjuje kot srednje podobne (34,3 %), sledijo tisti, ki jih 

ocenjujejo kot podobne (21,8 %). Na vprašanje 12,3 % prebivalcev ni znalo odgovoriti – če teh ne 

upoštevamo je oceno 3 izbralo 39,1 %, oceno 4 pa 24,8 % prebivalcev. 

 

 

Vrednote Egipta prebivalci ocenjujejo kot srednje podobne (26,6 %) oz. drugačne (25,2 %), na 

vprašanje pa 19,5 % prebivalcev ni znalo odgovoriti. Če upoštevamo samo tiste, ki so podali svojo 

oceno jih je 33,0 % izbralo oceno 3, oceno 2 pa 31,3 % anketirancev. 
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Vrednote Irana je največ prebivalcev ocenilo kot povsem drugačne (29,0 %), sledijo tisti, ki so jih 

ocenili za drugačne (26,7 %). Na vprašanje 20,3 % prebivalcev ni znalo odgovoriti – če teh ne 

upoštevamo je oceno 1 izbralo 36,4 %, oceno 2 pa 33,6 % anketirancev. 

 

 

Vrednote Japonske največ anketirancev ocenjuje kot srednje podobne (24,6 %), sledijo tisti, ki jih 

ocenjujejo kot podobne (19,7 %). Na vprašanje 18,0 % prebivalcev ni znalo odgovoriti – če teh ne 

upoštevamo je 30,1 % anketirancev izbralo oceno 3, 24,0 % pa oceno 4.  
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Anketiranci kot najbolj podobne vrednote v povprečju ocenjujejo vrednote Avstrije (M = 3,9), 

Nemčije (M = 3,9), Francije (M = 3,5), Hrvaške (M = 3,4) in Velike Britanije (M = 3,4). Najmanj 

podobne pa se jim v povprečju zdijo vrednote Kitajske (M = 2,5), Kube (M = 2,5), Indije (M = 2,4) in 

Irana (M = 2,1). Rdeča črta na grafikonu prikazuje povprečno oceno podobnosti vrednot za vse države 

(M = 3,0).  

 

Glede na spol obstajajo statistično značilne razlike v povprečni oceni vrednot Avstrije, ki se zdijo bolj 

podobne ženskam (Mž = 4,1, MM = 3,8), enako velja tudi za vrednote Hrvaške (Mž = 3,6, MM = 3,3), 

Italije (Mž = 3,4, MM = 3,2), Francije (Mž = 3,6, MM = 3,4), Velike Britanije (Mž = 3,5, MM = 3,2), Grčije 
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(Mž = 3,2, MM = 3,0) in Egipta (Mž = 2,7, MM = 2,5). Pri ostalih državah ni statistično značilnih razlik 

glede na spol. 

Vrednote Avstrije se zdijo najbolj podobne prebivalcem z najvišjo izobrazbo (M = 4,1), najmanj pa 

prebivalcem z najnižjo izobrazbo (M = 3,5). Vrednote Hrvaške se zdijo najbolj podobne najbolj 

izobraženim (M = 3,6), najmanj podobne pa najmanj izobraženim (M = 3,1). Vrednote Italije se zdijo 

najbolj podobne najbolj oz. poklicno izobraženim (M = 3,4), najmanj podobne pa najmanj 

izobraženim (M = 3,1). Vrednote Nemčije se zdijo najbolj podobne srednje izobraženim (M = 4,0), 

najmanj podobne pa najmanj izobraženim (M = 3,6). Vrednote Francije se zdijo v povprečju najbolj 

podobne prebivalcem z najvišjo izobrazbo (M = 3,7), najmanj podobne pa najmanj izobraženim (M = 

3,3). Vrednote Velike Britanije se zdijo najbolj podobne najbolj izobraženim (M = 3,5), najmanj 

podobne pa najmanj izobraženim (M = 3,0). Vrednote Rusije se zdijo najbolj podobne srednje 

izobraženim ali več (M = 2,7), najmanj podobne pa najmanj izobraženim (M = 2,3). Vrednote Brazilije 

se zdijo najbolj podobne srednje izobraženim (M = 2,9), najmanj podobne pa najmanj izobraženim (M 

= 2,5). Vrednote Kube se zdijo najbolj podobne srednje izobraženim (M = 2,6), najmanj podobne pa 

najmanj izobraženim (M = 2,0).  

Vrednote Avstrije se zdijo najbolj podobne prebivalcem z najvišjimi dohodki (M = 4,2), najmanj 

podobne pa tistim brez dohodkov (M = 3,6). Vrednote Francije se zdijo najbolj podobne prebivalcem 

z dohodki nad 1000 € (M = 3,7), najmanj podobne pa tistim brez dohodkov (M = 3,3). Vrednote Srbije 

se zdijo najbolj podobne prebivalcem z dohodki med 1000 in 2000 € (M = 3,5), najmanj podobne pa 

prebivalcem z najnižjimi dohodki (M = 3,1). Vrednote Irana se zdijo najbolj podobne tistim brez 

dohodkov (M = 2,4), najmanj podobne pa tistim z dohodki med 1000 in 2000 € (M = 1,9).  

Vrednote Avstrije se zdijo najbolj podobne starejšim (M = 4,0), najmanj mladim (M = 3,8). Vrednote 

Hrvaške se zdijo najbolj podobne mladim in srednji starostni skupini (M = 3,5), najmanj starejšim (M = 

3,3). Vrednote Francije se zdijo najbolj podobne starejšim (M = 3,6), najmanj mladim (M = 3,3), 

vrednote Rusije najbolj podobne mladim in srednji starostni skupini (M = 2,7) in najmanj starejšim (M 

= 2,4). Vrednote Brazilije se zdijo najbolj podobne mladim in srednji starostni skupini (M = 2,8), 

najmanj pa starejšim (M = 2,6). Vrednote Kube se zdijo najbolj podobne mladim in srednji starostni 

skupini (M = 2,6), najmanj pa starejšim (M = 2,2). Vrednote Srbije se zdijo najbolj podobne srednji 

starostni skupini (M = 3,5), najmanj starejšim (M = 3,1), vrednote Japonske pa se zdijo najbolj 

podobne starejšim (M = 3,1) in najmanj mladim (M = 2,8).  
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1.2.3 Aktualna politična situacija 

 

Ali podpirate sedanjo vlado? 

 

 

Sedanje vlade ne podpira 47,1 % prebivalcev, 11,4 % pa jih na vprašanje ni znalo odgovoriti. Če 

neopredeljenih ne upoštevamo ima vlada 46,8 % podporo prebivalcev. 

 

Glede na spol ni statistično značilnih razlik. 

Vlado v največji meri podpirajo najbolj izobraženi (56,4 %), nato pa z nižanjem izobrazbe podpora 

pada, med najmanj izobraženimi je podpornikov 37,0 %. 

Glede na dohodek ni statistično značilnih razlik. 

Sedanjo vlado v največji meri podpirajo starejši (58,8 %), v najmanjši meri pa srednja starostna 

skupina (36,8 %). 
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Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve? 

 

 

Največ prebivalcev bi volilo SMC (18,2 %), sledi SDS (9,2 %) in DESUS (7,0 %). Na vprašanje 17,5 % 

prebivalcev ni znalo odgovoriti, 21,6 % jih ne bi volilo nobene stranke, 7,4 % jih ne bi šlo na volitve, 

2,9 % pa bi jih volilo kakšno neomenjeno stranko.  
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Med prebivalci, ki so izbrali eno od ponujenih strank bi jih SMC volilo 36,0 %, SDS 18,1 %, DESUS pa 

13,8 %. Najmanjšo podporo bi imele stranke Solidarnost (0,5 %), DL (0,1 %) in Zavezništvo Alenke 

Bratušek (0,1 %).  

 

SMC bi v večji meri volile ženske (46,5 %) kot moški (27,2 %), SDS v večji meri moški (24,8 %) kot 

ženske (10,3 %), DESUS pa v večji meri ženske (17,4 %) kot moški (10,6 %). 

SMC bi v največji meri volili najmanj (39,8 %) in najbolj (39,4 %) izobraženi, v najmanjši meri pa tisti s 

SŠ (30,1 %). SDS bi v največji meri volili poklicno (24,6 %), v najmanjši meri pa najmanj (11,2 %) 

izobraženi. DESUS pa bi v največji meri volili najmanj izobraženi (36,7 %), v najmanjši meri pa najbolj 

izobraženi (3,2 %). 

Glede na dohodek bi SMC v največji meri volili tisti brez dohodkov (46,5 %), v najmanjši meri pa tisti z 

najvišjimi dohodki (10,0 %), SDS v največji meri tisti z najvišjimi dohodki (60,0 %), v najmanjši meri pa 
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z najnižjimi dohodki (12,1 %). DESUS bi v največji meri volili tisti z najnižjimi dohodki (20,6 %), v 

najmanjši meri pa tisti brez dohodkov (0,0 %). 

SMC bi v največji meri volili starejši (43,7 %), v najmanjši meri srednja starostna skupina (26,5 %), SDS 

v največji meri srednja starostna skupina (31,8 %), v najmanjši meri starejši (12,6 %), DESUS pa v 

največji meri starejši (23,7 %), v najmanjši meri mladi (2,8 %). 

 
 
Kako zadovoljni ste z novo vladno ministrsko ekipo? Ocenite jo prosim z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 

pomeni, da ste zelo nezadovoljni, 5 pa, da ste zelo zadovoljni. 

 

 

Največ prebivalcev je srednje zadovoljnih (36,6 %) z novo vladno ministrsko ekipo, sledijo tisti, ki so 

nezadovoljni (18,0 %). Na vprašanje 15,8 % prebivalcev ni znalo odgovoriti – če teh ne upoštevamo je 

oceno 3 izbralo 43,5 %, oceno 2 pa 21,4 % anketirancev. V povprečju so novi ministrski ekipi namenili 

oceno M = 2,6 (s.o. = 1,0).  

 

Glede na spol, izobrazbo in dohodek ni statistično značilnih razlik.  

Nove ministre najbolje ocenjujejo starejši (M = 2,7), najslabše pa srednja starostna skupina (M = 2,4). 
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Ali menite, da bo vlada pod vodstvom Mira Cerarja obstala do konca mandata? 

 

 

Največ prebivalcev (48,4 %) meni, da vlada Mira Cerarja ne bo obstala do konca mandata. Na 

vprašanje 14,6 % prebivalcev ni znalo odgovoriti – če teh ne upoštevamo v Cerarjevo vlado verjame 

43,4 % prebivalcev.  

 

Glede na spol in izobrazbo ni statistično značilnih razlik. 

V uspešnost vlade v največji meri verjamejo prebivalci brez dohodkov (60,6 %), v najmanjši meri pa 

tisti z najnižjimi dohodki (36,6 %).  

Glede na starost v vlado v največji meri verjamejo mladi (54,3 %), v najmanjši meri pa srednja 

starostna skupina (32,3 %). 
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1.3 Medletne primerjave 

 

1.3.1 Vsebinske primerjave 

 

Bi lahko rekli, da imate do pripadnikov drugih narodov in kultur včasih manj zaupanja kot pa do 

pripadnikov vašega lastnega naroda in kulture? 

 

Bi lahko rekli, da imate do pripadnikov 
drugih narodov in kultur včasih manj 
zaupanja kot pa do pripadnikov vašega 
lastnega naroda in kulture? 

2010 2011 2012 2013 2014 

Da, do drugih imam včasih manj 
zaupanja 

28,8% 27,2% 22,4% 28,9% 25,0% 

Ne 69,7% 68,3% 74,4% 70,6% 72,6% 

Ne vem 1,5% 4,6% 3,2% 0,5% 2,4% 

 

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

drugih narodov in kultur nimajo nič manj zaupanja kot do pripadnikov lastnega naroda/kulture.  

 

Ste v zadnjem letu iz kateregakoli razloga potovali v… 

 

Ste v zadnjem letu iz kateregakoli razloga potovali v… (% da) 2011 2012 2014 

v katero od sosednjih držav - Avstrija, Italija, Madžarska, 
Hrvaška 

64,8% 62,6% 61,0% 

v kakšno drugo evropsko državo 30,1% 30,1% 25,9% 

v Afriko 2,4% 2,9% 2,5% 

v Azijo 1,9% 1,6% 1,7% 

v ZDA ali Kanado 1,5% 1,2% 1,6% 

v Avstralijo 1,2% 0,2% 1,1% 

v Latinsko Ameriko 0,5% 1,1% 1,0% 

v Rusijo / / 0,7% 

 

V primerjavi z letom 2012 se je nekoliko znižal delež tistih, ki so potovali v sosednje države, druge 

evropske države, Afriko in Latinsko Ameriko, povečal pa delež tistih, ki so potovali v Azijo, ZDA ali 

Kanado in Avstralijo.  
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Ste imeli v zadnjem letu kakršnekoli prijateljske, sorodstvene ali službene stike ali vezi z ljudmi iz… 

 

Ste imeli v zadnjem letu kakršnekoli prijateljske, sorodstvene 
ali službene stike ali vezi z ljudmi iz… 

2011 2012 2014 

v katere od sosednjih držav - Avstrija, Italija, Madžarska, 
Hrvaška 

41,1% 46,4% 42,9% 

kakšne druge evropske države 23,1% 33,5% 26,4% 

ZDA ali Kanade 13,3% 7,3% 9,8% 

Avstralije 5,9% 4,2% 4,8% 

Azije 3,3% 2,0% 2,6% 

Latinske Amerike 3,8% 1,9% 2,1% 

Rusije / / 2,0% 

Afrike 1,8% 0,7% 1,4% 

 

V primerjavi z letom 2012 se je znižal delež tistih, ki so imeli stike z ljudmi iz sosednjih držav in drugih 

evropskih držav, povečal pa delež tistih, ki so imeli stike z ljudmi iz ZDA ali Kanade, Avstralije, Azije, 

Latinske Amerike in Afrike.  
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Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 za vsako od naslednjih držav ocenite, koliko so vrednote, ki po vašem 

mnenju tam prevladujejo, blizu vašim lastnim vrednotam. 

 

Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 za 
vsako od naslednjih držav ocenite, 
koliko so vrednote, ki po vašem 
mnenju tam prevladujejo, blizu 
vašim lastnim vrednotam. 

2012 2014 

Grčija 2,7 3,1 

Srbija 3,1 3,3 

Japonska 2,8 3,0 

Hrvaška 3,3 3,4 

Nemčija 3,8 3,9 

Italija 3,2 3,3 

Avstrija 3,8 3,9 

Francija 3,4 3,5 

Kitajska 2,5 2,5 

Brazilija 2,7 2,7 

Velika Britanija 3,4 3,4 

Kuba 2,5 2,5 

Rusija 2,6 2,6 

Indija 2,4 2,4 

Egipt 2,6 2,6 

Združene države Amerike 3,1 3,0 

Iran 2,2 2,1 

 

V primerjavi z letom 2012 prebivalci v povprečju kot bolj podobne ocenjujejo vrednote Grčije, Srbije, 

Japonske, Hrvaške, Nemčije, Italije, Avstrije in Francije, kot manj podobne pa ocenjujejo vrednote 

Združenih držav Amerike in Irana. Podobnost vrednot Kitajske, Brazilije, Velike Britanije, Kube, Rusije, 

Indije in Egipta v obeh letih ocenjujejo enako.  
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1.3.2 Podpora vladi 

 

Podpora vladi je znatno višja (41,5 %) kot je bila v preteklem obdobju in je najvišja v obdobju od aprila 2012 do oktobra 2014.  
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1.3.3 Podpora političnim strankam 

 

V primerjavi z julijem je podpora SMC padla, prav tako tudi SDS, je pa malenkost narasla podpora DESUS-u.  
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PRILOGA  

 

Slovenski utrip – oktober 2014 – Medkulturni odnosi 

 

 

q1    Ste v zadnjem letu iz kateregakoli razloga potovali v… 

 
 Da   Ne   Ne vem (ne beri)  

1 v katero od sosednjih držav - Avstrija, Italija, 

Madžarska, Hrvaška  
1 2 3 

2 v kakšno drugo evropsko državo  1 2 3 

3 v ZDA ali Kanado  1 2 3 

4 v latinsko Ameriko  1 2 3 

5 v Azijo  1 2 3 

6 v Afriko  1 2 3 

7 v Avstralijo 1 2 3 

8 v Rusijo 1 2 3 

 

q2    Ste imeli v zadnjem letu kakršnekoli prijateljske, sorodstvene ali službene stike ali vezi z ljudmi iz… 

 
 Da   Ne   Ne vem (ne beri)  

1 v katere od sosednjih držav - Avstrija, Italija, 

Madžarska, Hrvaška 
1 2 3 

2 kakšne druge evropske države  1 2 3 

3 ZDA ali Kanade  1 2 3 

4 latinske Amerike  1 2 3 

5 Azije  1 2 3 

6 Afrike  1 2 3 

7 Avstralije 1 2 3 

8 Rusije 1 2 3 

 

q3    Bi lahko rekli, da imate do pripadnikov drugih narodov in kultur včasih manj zaupanja kot pa do 

pripadnikov vašega lastnega naroda in kulture? 
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1 Da, do drugih imam včasih manj zaupanja  

2 Ne  

3 Ne vem (ne beri) 

 

q4    Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 za vsako od naslednjih držav ocenite, koliko so vrednote, ki po vašem 

mnenju tam prevladujejo, blizu vašim lastnim vrednotam. Pri tem 1 pomeni, da so tamkajšnje vrednote 

popolnoma drugačne od vaših, 5 pa, da so povsem podobne vašim.  

 
 1   2   3   4   5  

 Ne vem 

(ne beri)  

1 Avstrija  1 2 3 4 5 6 

2 Hrvaška 1 2 3 4 5 6 

3 Italija 1 2 3 4 5 6 

4 Združene države Amerike 1 2 3 4 5 6 

5 Nemčija 1 2 3 4 5 6 

6 Francija 1 2 3 4 5 6 

7 Velika Britanija 1 2 3 4 5 6 

8 Kitajska 1 2 3 4 5 6 

9 Rusija 1 2 3 4 5 6 

10 Indija 1 2 3 4 5 6 

11 Brazilija 1 2 3 4 5 6 

12 Kuba 1 2 3 4 5 6 

13 Grčija 1 2 3 4 5 6 

14 Srbija 1 2 3 4 5 6 

15 Egipt 1 2 3 4 5 6 

16 Iran 1 2 3 4 5 6 

17 Japonska 1 2 3 4 5 6 

 

q5    Ali podpirate sedanjo vlado?  

 

1 Da 

2 Ne 

3 Ne vem (ne beri) 
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q6    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) 

 

q7    Kako zadovoljni ste z novo vladno ministrsko ekipo? Ocenite jo prosim z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 

pomeni, da ste zelo nezadovoljni, 5 pa, da ste zelo zadovoljni. 

 

1 zelo nezadovoljen 

2 nezadovoljen 

3 niti zadovoljen niti nezadovoljen 

4 zadovoljen 

5 zelo zadovoljen  

9 ne vem (ne beri) 

 

q8    Ali menite, da bo vlada pod vodstvom Mira Cerarja obstala do konca mandata?  

 

1 da 

2 ne  

3 ne vem (ne beri) 
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Spol    Spol? 

 

1 M 

2 Ž 

 

Izobrazb    Kakšna je stopnja vaše izobrazbe? 

 

1 Osnovna ali manj 

2 Poklicna  

3 Srednja 

4 Višja, visoka ali več 

9 Brez odgovora 

 

Nar    Kakšne narodnosti ste? 

 

1 Slovenec 

2 Italijan 

3 Madžar 

4 Avstrijec 

5 Nemec 

6 Hrvat 

7 Srb, 

8 Črnogorec 

9 Bošnjak ali Musliman (v etničnem smislu) 

10 druge narodnosti 

99 brez odgovora 

 

doh    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. (anketar ne bere) 
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ČE NOČE ODGOVORITI OBVEZNO PIŠI: 9999 

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

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

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

 

1 Konec 

 

 

 


