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 POVZETEK 

 

V okviru sklopa vprašanj o slovenski identiteti smo preverjali, v kolikšni meri se prebivalci Slovenije 

čutijo pripadnike svojega naroda, države, občine, regije, Evrope, družine, poklica, organizacije in 

političnega prepričanja. Povprašali smo tudi okoli nekaterih  tipičnih slovenskih lastnosti. V okviru 

sklopa vprašanj o aktualni politični situaciji smo  preverili podporo vladi in političnim strankam, 

preverili preference glede sprememb v  načinu volitev v državni zbor, odnos do nošenje simbolov na 

protestih, strinjanje s sestavljanjem projekte vlade in podobno.  
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METODOLOŠKI UVOD 

 

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

anketiranju prek GSM (večji del vzorca) in stacionarnih telefonov (manjši del vzorca), ki je 

avtomatizirano po načelih CATI (Computer Aided Telephone Interviews). Intervjuje prek telefona 

izvajajo usposobljeni anketarji.  

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, stopnji izobrazbe i velikosti naselja glede na Popis 

prebivalstva iz leta 2002. 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.  

 



  

SU 2013          Nacionalna identiteta 

 

1 PREGLED REZULTATOV 

 

1.1 Demografska statistika 

 

V raziskavi je sodelovalo 904 anketirancev. Od tega 462 žensk, kar predstavlja 51,2% celotnega 

vzorca. 

 

 

 

Med vprašanimi je največ takih s srednjo izobrazbo (31,6%), sledijo posamezniki s poklicno izobrazbo 

(29,1%) in osnovno izobrazbo ali manj (23,8%). 
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Skoraj polovica sodelujočih v raziskavi ima dohodek med 500 in 1000 € (42,5%), 25,7% pa ima manj 

kot 500 €, 13,9% anketirancev nima lastnega dohodka.  
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Po starosti se največ anketirancev nahaja v kategoriji med 42 in 56 let. Povprečna starost znaša 46,1 

let s standardnim odklonom 16,7 let. Najmlajši anketiranec je bil star 12, najstarejši pa 84 let.  

 

1.2 Vsebinska analiza 

 

1.2.1 Nacionalna identiteta 

 

»Ljudje se združujemo v različne skupine. Nekatere so za nas bolj, druge pa manj pomembne. Prosim 

vas, da z oceno od 1 do 5 ocenite, s pripadnostjo kateri od naštetih skupin se najbolje identificirate, pri 

čemer 1 pomeni, da se sploh ne identificirate, 5 pa da se v celoti identificirate?  

Identificiram se s svojo/jim…« 
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Anketiranci glede pomembnosti na prvo mesto umeščajo pripadnost družini (4,34), sledita ji 

pripadnost slovenskemu narodu (4,01) in starostni skupini (3,74). Najmanj pomembna je pripadnost 

politični stranki (1,87).  

Identifikacija z družino je v povprečju pri ženskah (4,48) višja kot pri moških (4,28). Višje povprečje 

dosegajo tudi tisti z višjo izobrazbo. S politično stranko se bolj identificirajo anketiranci z najnižjo 

izobrazbo (osnovna šola ali manj) in tisti z najnižjimi ter najvišjimi dohodki. Tudi s starostjo se 

pripadnost postopoma povečuje. Pripadnost verski skupini bolj čutijo anketiranci z nižjo izobrazbo in 

nižjim dohodkom. S starostjo se pripadnost postopoma povečuje. Pripadnost zaposlitvi se s starostjo 

in višjim dohodkom zvišuje, vendar pa v skupini z najvišjim dohodkom (nad 2000€) ponovno upada. 

Višjo pripadnost čutijo anketiranci srednjih let. Pripadnost etnični skupini in geografski regiji se 

postopoma povečuje s starostjo anketirancev. 

 

»Zdaj pa prav tako z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo 

pri čemer 1 pomeni, da sploh niste ponosni, 5 pa da ste zelo ponosni?« 
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Sodelujoči v raziskavi so v povprečju najbolj ponosni na slovenske športne dosežke (4,71), temu 

sledita zgodovina slovenstva (3,78) in slovenski znanstveni in tehnološki dosežki (3,74). Najmanj 

ponosni pa so na Slovenijo kot demokratično državo (2,45).  

Ponos na Slovenijo na splošno je dosegel povprečno oceno 3,61. 

Na slovenske znanstvene in tehnološke dosežke so bolj ponosni anketiranci iz večjih krajev in tisti z 

višjo plačo. Na slovenske dosežke v umetnosti so bolj ponosne ženske kot moški, ponos pa upada z 

višino dohodka. Na Slovenijo na splošno so nekoliko bolj ponosni moški kot ženske. Na Slovenijo kot 

demokratično državo so najbolj ponosni tisti z najnižjo izobrazbo. Ponos na slovenske tehnološke 

dosežke se postopoma povečuje z izobrazbo. Ponos na slovenske športne dosežke se povečuje z 

višino plače, visok ponos pa imajo v poprečju tudi tisti brez dohodka. Na dosežke, ki jih dosega 

slovensko gospodarstvo v svetu, so bolj ponosni anketiranci v starostni skupini med 27 in 41 let. Na 

zgodovino slovenstva so bolj ponosni starejši in tisti v najnižji starostni skupini (med 12 in 26 let). 
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»Slovenijo se v kulturnem in političnem smislu uvršča v različne civilizacijske, kulturne in politične 

prostore. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 za vsakega od naštetih prostorov ocenite, v kolikšni meri se 

vi osebno čutite njegov del, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne čutite del tega prostora, 5 pa, da se v 

celoti čutite del tega prostora.« 

 

Razlike v povprečni pripadnosti prostoru niso zelo velike. Najvišje poprečje dosega pripadnost Evropi 

(3,45), najnižjo pa Jugovzhodni Evropi (2,75). 

Večjo pripadnost Evropi čutijo tisti z višjo izobrazbo in višjim dohodkom. Večjo pripadnost Zahodu 

čutijo ženske, starejši anketiranci in tisti z najvišjim dohodkom (nad 2000 €). Večjo pripadnost 

Sredozemlju čutijo moški, starejši anketiranci in tisti z višjo izobrazbo. Večjo pripadnost Srednji Evropi 

čutijo moški, tisti z višjo izobrazbo in višjim dohodkom. Večjo pripadnost Jugovzhodni Evropi čutijo 

tisti z najnižjo izobrazbo. 
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Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne? 

 

 

Največ anketirancev je prepričanih, da je za Slovence značilna pridnost (91,5%). Temu sledi 

gostoljubnost (78,0%) in zadržanost (77,3%). Značilnosti ambicioznost (58,6%) in neodvisnost (53,8%) 

sta dosegli najmanj odgovorov »da«. 

Da so Slovenci varčni, v večji meri menijo mlajši anketiranci in tisti z nižjimi dohodki.  Da so Slovenci 

zadržani, v večji meri menijo mlajši anketiranci.  Poštenost so Slovencem v večji meri pripisali starejši 

anketiranci, ženske in tisti z najnižjim dohodkom (pod 500 €).  Da so Slovenci neodvisni, v večji meri 

menijo tisti z najvišjo in najnižjo izobrazbo ter z najvišjim in najnižjim dohodkom. Gostoljubnost so 

Slovencem v večji meri pripisale ženske in tisti z nižjim dohodkom ter brez dohodka. Da so Slovenci 

ambiciozni, v večji meri menijo tisti z najvišjo in najnižjo izobrazbo ter tisti z višjim dohodkom. 
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1.2.2 Aktualna politična situacija 

 

" Ali podpirate sedanjo vlado?" 

 

Več kot 80% vprašanih ne podpira sedanje vlade. Med tistimi, ki jo podpirajo (14,4%), je nekoliko več 

starejših, moških, tistih z manjših krajev in tistih z višjimi dohodki. 
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Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve? 

 

Če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve, največ vprašanih (32,1%) ne bi volilo nobene stranke, 

20,4% ne ve, koga bi volili, 9,7% pa ne bi šlo na volitve. Tako v tem trenutku nobeni od naštetih 

strank svojega glasu ne bi dalo 65,5% vprašanih.  Med njimi je več takšnih iz urbanih območij, mladih 

ali srednjih let.   

Največ anketirancev bi se odločilo za stranki SD in SDS, ki bi obe prejeli 8,8% glasov.  

SDS-u bi svoj glas pogosteje dali starejši anketiranci in tisti z nižjo izobrazbo, SD-ju pa v nadpovprečni 

meri bolj izobraženi. 
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Ali podpirate spremembo načina volitev v državni zbor, ki bi šla v smeri uvajanja večinskega sistema? 

 

Polovica anketirancev (50,2%) podpira spremembo načina volitev v državni zbor, ki bi šla v smeri 

uvajanja večinskega sistema. Spremembo delno podpira 13,2%, ne podpira pa 23,6%. 

Med tistimi, ki spremembo podpirajo, je nekoliko več starejših in več moških. 
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Na zborovanjih in protestih v zadnjem času so bili uporabljeni različni simboli. Prosim vas, da za 

vsakega od naštetih simbolov poveste, ali odobravate njegovo uporabo na takšnih javnih zborovanjih 

ali ne. 

 

Večina sodelujočih v raziskavi odobrava nošenje slovenske zastave na javnih zborovanjih (91,7%). 

Nekoliko manj (72,9%) jih odobrava nošenje evropske zastave. Skoraj polovica (46,8%) je dala svoje 

odobravanje lutkam s podobami politikov. Najmanj vprašanih (25,7%) odobrava nošenje zastave 

nekdanje Jugoslavije in nekdanje socialistične republike Slovenije.  

Lutke s podobami politikov bolj odobravajo mlajši anketiranci, tisti iz urbanih območij in bolj 

izobraženi. Nošenje rdeče zvezde bolj odobravajo anketiranci iz urbanih območij in z višjimi dohodki. 

Nošenje mask bolj odobravajo moški, anketiranci iz najmlajše starostne skupine, iz urbanih območij 

in bolj izobraženi. Nošenje evropske zastave bolj odobravajo starejši anketiranci. Nošenje slovenske 

zastave nekoliko manj odobravajo anketiranci z najvišjimi dohodki. 
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Kako gledate na pogovore Državljanske liste, Pozitivne Slovenije in drugih o oblikovanju tako 

imenovane projektne vlade? S katerim od naslednjih stališč glede tega se vi osebno bolj strinjate? 

 

 

Največ vprašanih (58,2%) meni, da gre pri pogovorih Državljanske liste, Pozitivne Slovenije in drugih o 

oblikovanju tako imenovane projektne vlade, za željo po prevzemu oziroma ohranitvi oblasti. Da gre 

za prizadevanje za konstruktivno rešitev v dobro Slovenije, je mnenja 28% anketirancev. Med njimi je 

več tistih, ki imajo najvišji dohodek in so nekoliko starejši.  
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Ali menite, da bi bilo tudi v primeru padca trenutne vlade potrebno udejanjiti zakona o ’slabi banki’ in 

državnem holdingu? 

 

 

Med anketiranci jih je 45,1% mnenja, da bi bilo tudi v primeru padca trenutne vlade potrebno 

udejanjiti zakona o ’slabi banki’ in državnem holdingu, 31,5% pa se s tem ne strinja. Precejšen delež 

(23,3%) je takšnih, ki odgovora na to vprašanje ne ve. 

Med temi, ki se s tem strinjajo, je nekoliko več žensk, tistih z nižjo izobrazbo in iz ruralnega okolja. 
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1.2.3 Podpora vladi - medletna primerjava 

 

Od sestave nove vlade pa do danes je podpora padla iz 44,6% na 14,4% vprašanih podpornikov. Delež vprašancev, ki so odgovorili z »ne vem« je iz 6,1% v 

januarju padlo na 3,6% v februarju.   
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1.2.4 Podpora političnim strankam - medletna primerjava 

 

Podpora strankam na sploh je upadla. SD za las ohranja prvo mesto, njena podpora je glede na prejšnji mesec padla. Podpora SDS ostaja stabilna. Od 

novembra je najbolj izrazito upada podpora PS. Podpora SLS in  NSI v porastu. Podpora DeSUS po začetnem vzpenjanju spet pada. 
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PRILOGA  

 

Anketni vprašalnik  

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA SLOVENSKI UTRIP »Nacionalna identiteta« – FEBRUAR 2013 

________________________________________ 

q1    Ljudje se združujemo v različne skupine. Nekatere so za nas bolj, druge pa manj pomembne. 

Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 ocenite, s pripadnostjo kateri od naštetih skupin se najbolje 

identificirate, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne identificirate, 5 pa da se v celoti identificirate? 

Identificiram se s svojo/jim…  

  1   2   3   4   5    Ne vem (ne beri)  

1 Zaposlitvijo 1 2 3 4 5 6 

2 Družino  1 2 3 4 5 6 

3 Starostno skupino 1 2 3 4 5 6 

4 Etnično skupino 1 2 3 4 5 6 

5 Versko skupino 1 2 3 4 5 6 

6 Politično stranko 1 2 3 4 5 6 

7 Slovenstvom  1 2 3 4 5 6 

8 Družbenim razredom 1 2 3 4 5 6 

9 Geografsko regijo 1 2 3 4 5 6 

________________________________________ 
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q2    Zdaj pa prav tako z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko ponosni ste na naštete stvari v zvezi s 

Slovenijo pri čemer 1 pomeni, da sploh niste ponosni, 5 pa da ste zelo ponosni? 

  1   2   3   4   5    Ne vem (ne beri)  

1 Na Slovenijo na splošno   1 2 3 4 5 6 

2 Na Slovenijo kot demokratično državo.  1 2 3 4 5 6 

3 Na dosežke, ki jih dosega slovensko gospodarstvo v svetu.     

      1 2 3 4 5 6 

4 Na slovenske znanstvene in tehnološke dosežke       

      1 2 3 4 5 6 

5 Na slovenske športne dosežke  1 2 3 4 5 6 

6 Na slovenske dosežke v umetnosti  1 2 3 4 5 6 

7 Na zgodovino slovenstva   1 2 3 4 5 6 

________________________________________ 
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q3    Slovenijo se v kulturnem in političnem smislu uvršča v različne civilizacijske, kulturne in politične 

prostore. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 za vsakega od naštetih prostorov ocenite, v kolikšni meri 

se vi osebno čutite njegov del, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne čutite del tega prostora, 5 pa, da 

se v celoti čutite del tega prostora.  

  1   2   3   4   5    Ne vem (ne beri)  

1 Srednja Evropa 1 2 3 4 5 6 

2 Sredozemlje  1 2 3 4 5 6 

3 Jugovzhodna Evropa 1 2 3 4 5 6 

4 Nekdanja Jugoslavija 1 2 3 4 5 6 

5 Zahod  1 2 3 4 5 6 

6 Evropa   1 2 3 4 5 6 

________________________________________ 

q4    Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne? 

    Da    Ne    Ne vem (Ne beri)  

1 Pridnost   1 2 3 

2 Varčnost  1 2 3 

3 Skromnost  1 2 3 

4 Zadržanost  1 2 3 

5 Ambicioznost  1 2 3 

6 Gostoljubnost 1 2 3 
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7 Hlapčevstvo  1 2 3 

8 Poštenost  1 2 3 

9 Neodvisnost 1 2 3 

________________________________________ 

q5    Ali podpirate sedanjo vlado? 

 

1 Da 

2 Ne 

3 Ne vem (Ne beri) 

________________________________________ 

q6    Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?  

 

1 Socialni demokrati- SD 

2 Slovenska demokratska stranka- SDS 

3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 

4 Pozitivna Slovenija– PS 

5 Slovenska ljudska stranka- SLS 

6 Nova Slovenija- NSI 

7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 

8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 

9 Državljanska lista Gregorja Viranta - DLGV 
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10 Zares 

11 drugo (anketar ne bere) 

12 ne vem (anketar ne bere) 

13 nobene (anketar ne bere) 

99 ne bi šel na volitve (anketar ne bere) 

________________________________________ 

 

q7    Ali podpirate spremembo načina volitev v državni zbor, ki bi šla v smeri uvajanja večinskega 

sistema? 

 

1 Podpiram 

2 Delno  

3 Ne podpiram 

4 Ne vem 

________________________________________ 

q8    Na zborovanjih in protestih v zadnjem času so bili uporabljeni različni simboli. Prosim vas, da za 

vsakega od naštetih simbolov poveste, ali odobravate njegovo uporabo na takšnih javnih zborovanjih 

ali ne. 

  Odobravam    Ne odobravam    Ne vem(Ne beri)  

1 Slovenska zastava 1 2 3 

2 Evropska zastava 1 2 3 

3 Rdeča zvezda  1 2 3 
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4 Zastava nekdanje Jugoslavije in nekdanje socialistične republike Slovenije  1 2 3 

5 Nošenje mask  1 2 3 

6 Lutke s podobami politikov 1 2 3 

________________________________________ 

q9    Kako gledate na pogovore Državljanske liste, Pozitivne Slovenije in drugih o oblikovanju tako 

imenovane projektne vlade? S katerim od naslednjih stališč glede tega se vi osebno bolj strinjate? 

 

1 Gre za prizadevanje za konstruktivno rešitev v dobro Slovenije 

2 Gre le za željo po prevzemu oziroma ohranitvi oblasti 

3 Ne vem (ne beri) 

________________________________________ 

q10    Ali menite, da bi bilo tudi v primeru padca trenutne vlade potrebno udejanjiti zakona o ’slabi 

banki’ in državnem holdingu? 

 

1 Da 

2 Ne 

3 Ne vem 

________________________________________ 

Spol    Spol? 

 

1 M 
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2 Ž 

________________________________________ 

Izobrazb    Kakšna je stopnja vaše izobrazbe? 

 

1 Osnovna ali manj 

2 Poklicna  

3 Srednja 

4 Višja, visoka ali več 

9 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... 

 

 


