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 POVZETEK 

 

Osrednja tema je bila tokrat demokracija v Sloveniji, pri čemer smo med drugim ugotavljali, v kolikšni 

meri se zdi prebivalcem Slovenije država demokratična, s katerimi vidiki demokracije se najbolj 

identificirajo in v kolikšni meri zaupajo institucijam v državi. Dotikali smo se tudi tematike menjave 

vlade, kjer ugotavljamo, kakšen je odnos do nove vlade ter katero stranko bi prebivalci volili, če bi se 

volitve ta teden ponovile. Prebivalce smo prav tako povprašali,glede podpore in mnenja o Alenki 

Bratušek.  
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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. 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, 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.  
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1 PREGLED REZULTATOV 

1.1 Demografska statistika 

V raziskavi je sodelovalo 908 anketirancev. Od tega 459 žensk, kar predstavlja 50,5% celotnega 

vzorca. 

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

(29,0%) in osnovno izobrazbo ali manj (22,2%). 
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Slaba polovica sodelujočih v raziskavi ima dohodek med 500 in 1000 € (41,0%), 25,6% ima manj kot 

500 €, 11,5% anketirancev pa nima lastnega dohodka.  

 

Po starosti se največ anketirancev nahaja v kategoriji med 48 in 62 let (širina kategorije je 15 let). 

Povprečna starost znaša 46,7 let s standardnim odklonom 16,0 let. Najmlajši anketiranec je bil star 

18, najstarejši pa 88 let.  
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1.2 Vsebinska analiza 

1.2.1 Demokracija v Sloveniji 

»Prosim, da za vsako od naslednjih kategorij poveste, ali so po vašem mnenju povezane z 

demokracijo?« 

 

Enakost z demokracijo v večji meri povezujejo anketiranci, ki so bolj izobraženi, tisti z višjimi dohodki 

in mlajši od 50 let. Enako velja za svobodo in gospodarski razvoj. 

Za kategorijo »toleranca« se je odločilo večji delež bolj izobraženih kot slabše izobraženih in večji 

delež anketirancev iz urbanih območij. 

Kategorija »solidarnost« je dosegla večji delež pri anketirancih, ki so bolj izobraženi.  

Varnost so z demokracijo pogosteje kot mlajši, povezali starejši od 50 let. 

Glede na spol ni statistično značilnih razlik. 
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»Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se vam zdi Slovenija danes demokratična, 

pri čemer 1 pomeni, da je zelo nedemokratična, 5 pa da je zelo demokratična!« 

 

Povprečna ocena demokratičnosti Slovenije znaša 2,43, s standardnim odklonom 0,99. Polovici 

anketirancev (50,8%) se zdi Slovenija nedemokratična, saj so jo ocenili z najnižjima ocenama 1 ali 2. 

Le 12,0% je odgovorilo z oceno 4 ali 5. 

Statistično značilnih razlik v povprečni oceni po spolu ni. 

Razlike v povprečni oceni se pokažejo pri izobrazbi, saj so tisti z osnovno ali poklicno izobrazbo podali 

nekoliko nižjo povprečno oceno.   

Anketiranci z nižjim dohodkom so v primerjavi s tistimi z višjimi dohodki, Slovenijo v povprečju ocenili 

kot manj demokratično. 

Višjo povprečno oceno demokratičnosti so podali mlajši od 50 let, pa tudi anketiranci iz urbanih 

območij.  
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»S katerim od naslednjih dveh stališč o parlamentarni demokraciji se vi osebno bolj strinjate?« 

 

 

Med anketiranci se jih 1,4% manj strinja s stališčem, da je parlamentarna demokracija najprimernejša 

ureditev za Slovenijo in je treba je le odpraviti njene sedanje pomanjkljivosti (46,6%), kot s trditvijo, 

da parlamentarna demokracija ni primerna ureditev za Slovenijo in je treba iskati popolnoma 

drugačne načine za sprejemanje odločitev (48,0%). 

Z višjo stopnjo izobrazbe postopoma narašča delež tistih anketirancev, ki se strinjajo s prvim 

stališčem (parlamentarna demokracija najprimernejša ureditev) – od 42,9% v kategoriji »osnovna 

šola ali manj« do 64,7% v »višja, visoka ali več«.  

Glede na druge demografske spremenljivke ni statistično značilnih razlik.  
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»Prosim vas, da za vsako od naslednjih stvari poveste, ali je po vašem mnenju za demokracijo v 

Sloveniji nujno potrebna ali ne.« 

 

Največ anketirancem se za demokracijo v Sloveniji zdijo nujno potrebna sodišča (87,2%). Temu 

sledita možnost protestov (84,6%) in raznolikost medijev (83,2%). Najmanj potrebne pa se jim zdijo 

politične stranke (62,3%) in državni svet z le 38,9%. 

Med moškimi je več takšnih, ki se jim zdi nujno potreben državni zbor, kot med ženskami. Enako velja 

za politične stranke in možnost referenduma. 

Z višjo stopnjo izobrazbe postopoma narašča delež tistih anketirancev, ki kot nujno potrebne za 

demokracijo v Sloveniji vidijo sodišča, možnost protestov, možnost referendumskega odločanja in 

pluralnost medijev. 

Med mlajšimi od 50 let je več takšnih, ki se jim zdi nujno potreben državni svet, sindikati in možnost 

referendumskega odločanja. 

Anketirancem iz urbanih območij se pogosteje zdi nujno potrebna možnost referendumov in možnost 

protestov. 
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Med tistimi z nižjimi dohodki je manj takšnih, ki se jim zdijo nujno potrebni državni svet, sindikati in 

raznolikost medijev. 

1.2.2 Aktualna politična situacija 

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

 

Če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve, bi največ sodelujočih v raziskavi volilo stranko SD (12,9%), 

temu pa bi z 10,7% sledila stranka SDS. Največji delež vprašanih (36,0%) ne bi volilo nobene stranke, 

18,3% jih ne ve, koga bi volili, 6,6% pa jih ne bi šlo na volitve. Tako v tem trenutku nobeni od 

navedenih strank svojega glasu ne bi dalo 62,1% anketirancev. 

Za SD bi se v večji meri odločili anketiranci z višjimi dohodki ali brez dohodka in tisti, ki imajo najnižjo  

(osnovna ali manj) ali najvišjo izobrazbo (višja, visoka ali več). 

Med tistimi z nižjimi dohodki (do 1000 €) je večji delež anketirancev, ki bi volili SDS, prav tako bi za to 

stranko volil večji delež anketirancev iz ruralnih območij Slovenije in starejši ob 50 let.  

Med anketiranci, ki so mlajši od 50 let, je za 10% več takšnih, ki ne bi volilo nobene stranke, kot med 

tistimi, ki so starejši od 50 let. 
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»Ali podpirate imenovanje Alenke Bratušek za mandatarko nove vlade?« 

 

Skoraj polovica anketiranih (46,8%) podpira imenovanje Alenke Bratušek za mandatarko nove vlade, 

le nekoliko manjši delež (43,9%) pa ne. 

Za podporo Alenki Bratušek so se v večji meri odločili anketiranci z višjo izobrazbo, iz urbanih območij 

in starejši od 50 let.  

Med anketiranci iz ruralnih območij je delež tistih, ki je ne podpirajo, večji. 

Med mlajšimi od 50 let in tistimi z najvišjo stopnjo izobrazbe je precejšen delež takih, ki se niso 

predelili oz. odgovora na to vprašanje ne vedo. 

Med ženskami je večji delež neodločenih, med moškimi pa več takšnih, ki Alenke Bratušek ne 

podpirajo. 
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»Katera od naslednjih dveh možnosti bi bila po vašem mnenju za Slovenijo boljša?«  

    

 

Tretjina sodelujočih v raziskavi meni, da bi bila za Slovenijo boljša možnost oblikovanje nove vlade 

pod vodstvom Alenke Bratušek, večji delež (57,0%) pa meni, da bi bilo bolje, če bi bile takojšnje 

predčasne volitve.  

Mlajši anketiranci so bolj naklonjeni oblikovanju nove vlade pod vodstvom Bratuškove kot starejši, 

prav tako se k tej možnosti nekoliko bolj nagibajo tisti z višjo izobrazbo.  
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»Ali menite, da bo vlada RS pod vodstvom Alenke Bratušek pri svojem delovanju, navkljub kriznim 

časom, bolj uspešna, enako uspešna ali manj uspešna od vlade Janeza Janše?«   

  

 

 

Da bo vlada RS pod vodstvom Alenke Bratušek pri svojem delovanju, navkljub kriznim časom, bolj 

uspešna od vlade Janeza Janše, meni 37,7% anketirancev. Nekoliko manj (29,9%) je prepričanih, da 

bo enako uspešna, 24,7% pa jih meni, da bo manj uspešna.  

Boljšo uspešnost pričakujejo predvsem anketiranci iz urbanih območij, brez dohodkov in z najvišjo ali 

najnižjo stopnjo izobrazbe, manjši uspeh pa prebivalci ruralnih območij. 
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»S katerim od stališč glede predvidenega vodenja vlade s strani Alenke Bratušek bolj soglašate?« 

 

 

Tretjina sodelujočih v raziskavi meni,  da bo Bratuškova pri vodenju vlade delovala samostojno, da jo 

bo vodila zgolj na videz pa 58,9%.  

V vseh kategorijah znotraj demografskih spremenljivk se anketiranci bolj nagibajo k stališču, da bo 

Bratuškova vlado vodila zgolj na videz.  

Statistično značilne razlike se pokažejo glede na tip kraja bivanja, kjer so anketiranci urbanih območij 

nekoliko bolj naklonjeni prvemu stališču, kot anketiranci iz ruralnih območij. 
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»Ali zaradi katere od naslednjih zadev kaj manj zaupate Alenki Bratušek kot mandatarki in njeni 

prihodnji vladi – odgovor prosim navedite za vsako trditev.« 

 

 

 

Med naštetimi zadevami na zaupanje Alenki Bratušek kot mandatarki in njeni prihodnji vladi najbolj 

vpliva dejstvo, da Zoran Janković kljub sumu korupcije ostaja župan Ljubljane (tako pravi 57,3% 

anketirancev), najmanj pa sum, da del magistrske naloge Alenke Bratušek ni njeno lastno delo, 

temveč je plagiat (34,7%). 

Zaradi različnih pogledov strank nove vladne koalicije na vprašanja državnega holdinga in slabe 

banke, ji manj zaupajo med anketiranci z najnižjimi ali najvišjimi dohodki. 

Med tistimi z najvišjo izobrazbo je, v primerjavi z drugimi stopnjami izobrazbe, nekoliko večji delež 

takšnih, ki pravijo, da na njihovo zaupanje ne vpliva dejstvo, da Zoran Janković kljub sumu korupcije 

ostaja župan Ljubljane. Enako velja za anketirance, ki imajo višje plače in tiste, ki so mlajši od 50 let. 

Manjše zaupanje je bolj izrazito med starejšimi od 50 let in pri anketirancih z dohodki do 1000 €. 

Pri zaupanju anketirancev zaradi suma, da del magistrske naloge Alenke Bratušek ni njeno lastno 

delo, temveč je plagiat, ni razlik med kategorijami demografskih spremenljivk. 
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1.2.3 Primerjava s prejšnjimi leti 

»Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se vam zdi Slovenija danes demokratična, 

pri čemer 1 pomeni, da je zelo nedemokratična, 5 pa da je zelo demokratična!« 

 

Povprečna ocena demokratičnosti Slovenije se v štirih letih ni bistveno spreminjala. Najvišja je bila 

leta 2010 (2,6), letos pa je padla na nivo iz leta 2011 (2,4). 
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1.2.4 Podpora političnim strankam - medletna primerjava 

 

SD ohranja vodilno pozicijo,  takoj za petami ji sledi SDS. Podpora obema strankama je glede na prejšnji mesec narastla. Opazno je upadla podpora  SLS. PS in 

DESUS sta se rahlo okrepili glede na prejšnji mesec. 
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PRILOGA  

 

Anketni vprašalnik  

q1    Prosim, da za vsako od naslednjih kategorij poveste, ali so po vašem mnenju povezane z 

demokracijo? 

      De    Ne    Ne vem (anketar ne bere)  

1 Svoboda     1 2 3 

2 Enakost     1 2 3 

3 Solidarnost     1 2 3 

4 Mir      1 2 3 

5 Varnost     1 2 3 

6 Toleranca     1 2 3 

7 Gospodarski razvoj    1 2 3 

8 Kapitalizem     1 2 3 

9 Socializem    1 2 3 

 

q2    Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se vam zdi Slovenija danes 

demokratična, pri čemer 1 pomeni, da je zelo nedemokratična, 5 pa da je zelo demokratična! 

      1   2   3   4   5   9 Ne vem (anketar ne 

bere)  

1 Slovenija danes demokratična? 1 2 3 4 5 6 
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q3    S katerim od naslednjih dveh stališč o parlamentarni demokraciji se vi osebno bolj strinjate? 

1 Parlamentarna demokracija je najprimernejša ureditev za Slovenijo, treba je le odpraviti njene 

sedanje pomanjkljivosti 

2 Parlamentarna demokracija ni primerna ureditev za Slovenijo, treba je iskati popolnoma drugačne 

načine za sprejemanje odločitev 

3 Ne vem (anketar ne bere) 

 

q4    Prosim vas, da za vsako od naslednjih stvari poveste, ali je po vašem mnenju za demokracijo v 

Sloveniji nujno potrebna ali ne. 

      Da, nujno    Ne    Ne vem (anketar ne bere)  

1 Državni zbor oziroma parlament  1 2 3 

2 Državni svet     1 2 3 

3 Politične stranke    1 2 3 

4 Sindikati     1 2 3 

5 Sodišča      1 2 3 

6 Možnost protestov    1 2 3 

7 Možnost referendumskega odločanja  1 2 3 

8 Lokalna samouprava po občinah  1 2 3 

9 Pluralnost (raznolikost) medijev   1 2 3 

 

q5    Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve? 
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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- DL 

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) 

q6    Ali podpirate imenovanje Alenke Bratušek za mandatarko nove vlade? 

1 Da 

2 Ne 

3 Ne vem (anketar ne bere) 

q7    Katera od naslednjih dveh možnosti bi bila po vašem mnenju za Slovenijo boljša? 

1 Oblikovanje nove vlade pod vodstvom Alenke Bratušek 

2 Takojšnje predčasne volitve 
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3 Ne vem (anketar ne bere) 

 

q8    Ali menite, da bo vlada RS pod vodstvom Alenke Bratušek pri svojem delovanju, navkljub kriznim 

časom, bolj uspešna, enako uspešna ali manj uspešna od vlade Janeza Janše? 

1 Bolj uspešna 

2 Enako uspešna 

3 Manj uspešna 

9 Ne vem (anketar ne bere) 

 

q9    S katerim od stališč glede predvidenega vodenja vlade s strani Alenke Bratušek bolj soglašate? 

1 Bratuškova bo pri vodenju vlade delovala samostojno 

2 Bratuškova bo vodila vlado zgolj na videz, v resnici bodo ključne odločitve sprejemali drugi 

3 Ne vem (anketar ne bere) 

 

q10    Ali zaradi katere od naslednjih zadev kaj manj zaupate Alenki Bratušek kot mandatarki in njeni 

prihodnji vladi – odgovor prosim navedite za vsako trditev. 

  Da, zaradi tega ji zaupam manj    Ne, to ne vpliva v moje zaupanje    Ne vem 

(anketar ne bere)  

 

1 Različni pogledi strank nove vladne koalicije na vprašanja državnega holdinga in slabe banke  

  1 2 3 

2 Dejstvo, da Zoran Janković kljub sumu korupcije ostaja župan Ljubljane    

  1 2 3 
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3 Sum, da del magistrske naloge Alenke Bratušek ni njeno lastno delo, temveč je plagiat  

 1 2 3 

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 

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) 

 

 



  

SU 2013                                 Demokracija 

e.Nasl. Vaši odgovori so zelo dragoceni za raziskovalna spoznanja. Bi bili načeloma pripravljeni 

sodelovati v podobni, vendar spletni anketi v primeru, da bi vam jo poslali na elektronski naslov?  

1 Da, (Elektronski naslov?) 

2/ Ne 

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

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

 

 


