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Osnovni podatki o raziskavi 

 
• Izvedba: Fakulteta za uporabne družbene 

študije v Novi Gorici 

• Čas anketiranja: 3. – 6. september 2012 

• Metoda: telefonska anketa (CATI) 

• Populacija: polnoletni prebivalci Slovenije 

• Realizirani vzorec: n = 923  

• Vzorčenje: večstopenjski slučajni vzorec 

• Poststratifikacija: obteženo po spolu, starosti, 
izobrazbi in tipu naselja 

 

 

 



Z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko ste zadovoljni s 

poročanjem slovenskih medijev, pri čemer pomeni 1 

najnižjo, 5 pa najvišjo oceno kakovosti 
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Z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko ste zadovoljni s 

poročanjem slovenskih medijev, pri čemer pomeni 

1 najnižjo, 5 pa najvišjo oceno kakovosti 

• Zadovoljstvo s poročanjem slovenskih medijev je bilo 

ocenjeno s povprečno oceno 3,27 in je nižje kot v 

preteklih letih.  

• S poročanjem so bolj zadovoljne ženske, poklicno 

izobraženi, prebivalci podeželja.  



Zdaj pa na enak način ocenite stanje medijske svobode 

v Sloveniji, pri čemer ocena 1 pomeni, da so mediji 

povsem nesvobodni, ocena 5 pa, da so povsem 

svobodni. 
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Zdaj pa na enak način ocenite stanje medijske svobode 

v Sloveniji, pri čemer ocena 1 pomeni, da so mediji 

povsem nesvobodni, ocena 5 pa, da so povsem 

svobodni. 

• Stanje medijske svobode v Sloveniji je bilo ocenjeno s 

povprečno oceno 3,32. Ocena je višja kot pred dvema 

letoma. 



Komu so po vašem mnenju mediji bolj naklonjeni: 
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Komu so po vašem mnenju mediji bolj naklonjeni: 

• Večina vprašanih (44,4%) meni, da imajo mediji do obeh 

političnih polov enak odnos; tistih, ki menijo, da so bolj 

naklonjeni „levici“, je še vedno več kot tistih, ki menijo, 

da so naklonjeni „desnici“, vendar se razlika sčasoma 

zmanjšuje.  

• Da so mediji obojim enako naklonjeni, menijo predvsem 

prebivalci malih vasi in nasprotniki sedanje vlade. 

 



Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim 

za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu 

zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, 

da mu popolnoma zaupate. 
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Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim 

za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu 

zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, 

da mu popolnoma zaupate. 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

Mladina kom. radio lok. mediji Dnevnik Delo 

3,39 3,41 3,34 
3,53 3,5 

3,26 
3,43 

3,18 

3,52 
3,36 3,29 3,28 3,26 3,25 3,24 

leto 2010 

leto 2011 

leto 2012 



Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim 

za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu 

zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, 

da mu popolnoma zaupate. 
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Zaupanje medijem 

• Ohranja se vzorec iz prejšnjih let, da ljudje najbolj 

zaupajo televizijam in nacionalnemu radiu. Na prvem 

mestu po zaupanju tako ostaja POP TV, sledita mu 

Radio in TV Slovenija. Vendar pa je zaupanje v vse 

navedene medije nekoliko nižje kot v prejšnjih letih 

• Finance uživajo največ zaupanja med tiskanimi mediji in 

so edini dnevni časopis, pri katerem ni prišlo do upada 

zaupanja 

• Zaupanje se je statistično pomembno povečalo le v 

odnosu do lokalnih medijev 

 

 

 



Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim 

za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu 

zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, 

da mu popolnoma zaupate. 

• Zaupanje v Televizijo Slovenije je bilo ocenjeno s 

povprečno oceno 3,45. Ocena je nižja kot v preteklih 

letih. Bolj ji zaupajo ženske. Zaupanje z izobrazbo 

narašča.  

 

• Zaupanje v Radio Slovenija je bilo ocenjeno s povprečno 

oceno 3,54. Ocena je nižja kot v preteklih letih. Radiu 

Slovenija najbolj zaupajo ženske, prebivalci malih vasi, 

podporniki sedanje vlade. 

 

 



. 

• Zaupanje v POP TV je bilo ocenjeno s povprečno oceno 

3,58. Ocena je nižja kot v preteklih letih. POP TV-ju 

najbolj zaupajo tisti v srednjih letih in poklicno izobraženi. 

Z višino dohodka in velikostjo kraja bivanja stopnja 

zaupanja upada.  

 

• Zaupanje v Kanal A je bilo ocenjeno s povprečno oceno 

3,45. Ocena je nižja kot v preteklih letih. Kanalu A najbolj 

zaupajo tisti v srednjih letih in starejši. Zaupanje upada z 

višino izobrazbe, dohodka in velikostjo naselja.  

 

 

 



. 

• Zaupanje v Delo je bilo ocenjeno s povprečno oceno 

3,24. Ocena je nižja kot v preteklih letih. Zaupajo mu 

predvsem vaščani in nasprotniki sedanje vlade. 

Zaupanje narašča s stopnjo izobrazbe. 

 

• Zaupanje v Dnevnik je bilo ocenjeno s povprečno oceno 

3,25. Ocena je nižja kot v preteklih letih. Bolj mu zaupajo 

ženske in nasprotniki sedanje vlade. 

 

• Zaupanje v Večer je bilo ocenjeno s povprečno oceno 

3,22. Ocena je nižja kot v preteklih letih.  Stopnja 

zaupanja ni statistično značilno povezana z nobeno 

demografsko spremenljivko.  
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• Zaupanje v Žurnal je bilo ocenjeno s povprečno oceno 

3,02. Ocena je nižja kot v preteklih letih. Zaupanje raste 

s starostjo ter upada z višino izobrazbe.  

 

• Zaupanje v Finance je bilo ocenjeno s povprečno oceno 

3,38. Ocena ostaja enaka kot v prejšnjih letih. Financam 

bolj zaupajo podporniki sedanje vlade. 

 

• Zaupanje v Planet Siol je bilo ocenjeno s povprečno 

oceno 3,13. Najbolj mu zaupajo tisti v srednjih letih, z 

visokimi dohodki in nasprotniki sedanje vlade. 

 



. 

• Zaupanje v Požareport je bilo ocenjeno s povprečno 

oceno 2,64. Zaupanje raste s starostjo. 

 

• Zaupanje v Slovenske novice je bilo ocenjeno s 

povprečno oceno 3,02. Ocena je nižja kot v preteklih 

letih.  Zaupanje vanje narašča s starostjo ter upada s 

stopnjo izobrazbe, višino dohodka in velikostjo kraja 

bivanja. Bolj jim zaupajo podporniki sedanje vlade.  

 

• Zaupanje v Mladino je bilo ocenjeno s povprečno oceno 

3,29. Ocena je enaka kot v preteklih letih. Mladini najbolj 

zaupajo tisti v srednjih letih, prebivalci manjših krajev in 

nasprotniki sedanje vlade. 

 



. 

• Zaupanje v Družino je bilo ocenjeno s povprečno oceno 

3,07. Ocena je nižja kot v preteklih letih.  Družini bolj 

zaupajo ženske in podporniki sedanje vlade. 

 

• Zaupanje v komercialne radijske postaje je bilo ocenjeno 

s povprečno oceno 3,28. Ocena je nižja kot v preteklih 

letih.  Zaupanje narašča s starostjo ter upada s stopnjo 

izobrazbe. 

 

• Zaupanje v lokalne tiskane medije je bilo ocenjeno s 

povprečno oceno 3,26. Ocena je višja kot v prejšnjem 

letu. Zaupanje vanje s starostjo narašča.  

 



Ali podpirate sedanjo vlado? 
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Ali podpirate sedanjo vlado? 

• Sedanji vladi nasprotuje skoraj 72% vprašanih, podpira 

jo skoraj 24 odstotkov. 

• Bolj ji nasprotujejo ženske, tisti v srednjih letih, vaščani 

ter srednješolsko izobraženi.  

 



Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo 

parlamentarne volitve? 
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Gibanje podpore strankam 



Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo 

parlamentarne volitve?  

• Še največ vprašanih bi volilo SDS (11,2), sledita ji SD 

(10,6) in PS (9,7).  

• Vse tri stranke bi v večji meri volili moški. 

• Ostale demografske spremenljivke niso statistično 

značilno povezane s strankarskimi preferencami.  



Navedli vam bomo nekaj ukrepov, ki se jih danes pogosto 

omenja, vi pa prosim za vsakega od njih povejte, ali je za 

rešitev gospodarskih in finančnih problemov, v katerih se je 

znašla Slovenija, potreben ali ne. 
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Navedli vam bomo nekaj ukrepov, ki se jih danes pogosto 

omenja, vi pa prosim za vsakega od njih povejte, ali je za 

rešitev gospodarskih in finančnih problemov, v katerih se je 

znašla Slovenija, potreben ali ne. 

• Spremembo ustave z vpisom zlatega fiskalnega 

pravila, po katerem država ne sme trošiti več, kot so 

njeni prihodki, podpira skoraj 59% vprašanih. Ta 

ukrep bolj podpirajo tisti v srednjih letih, poklicno 

izobraženi, tisti z dohodki med 500 in 1.000 evri ter 

podporniki sedanje vlade. 

• Pokojninsko reformo, ki vključuje podaljšanje 

delovne dobe ter preglednejše razmerje med 

vplačanimi prispevki in višino pokojnine podpira 

53% vprašanih. Podpora ukrepu narašča s starostjo, 

stopnjo izobrazbe in  višino mesečnega dohodka. 

Najmanj ga podpirajo prebivalci manjših krajev in 

nasprotniki sedanje vlade. 



. 

• Reformo delovne zakonodaje, ki bi omogočila tako lažje 

odpuščanje kot lažje zaposlovanje, podpira skoraj 54% 

vprašanih. Ta ukrep najbolj podpirajo moški, mladi do 34 let, 

prebivalci vasi ter podporniki sedanje vlade. Podpora ukrepu 

narašča z izobrazbo in višino dohodka.  

• Ustanovitvi slovenskega državnega holdinga, ki bo 

upravljal s podjetji v državni lasti pa skoraj 46% 

vprašanih nasprotuje. Temu ukrepu najbolj nasprotujejo 

moški, tisti v srednjih letih, vaščani in nasprotniki sedanje 

vlade. Nasprotovanje narašča z izobrazbo.  

• Sanacijo bank z ustanovitvijo agencije, na katero se bodo 

prenesli dolgovi, ki jih slovenske banke ne morejo 

izterjati, podpira 45% vprašanih. Ta ukrep najbolj podpirajo 

moški, srednje izobraženi, vaščani in podporniki sedanje 

vlade. Podpora s starostjo upada.  



Ali menite, da bo sedanja vlada vzdržala do konca 

mandata? 
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Ali menite, da bo sedanja vlada vzdržala do konca 

mandata? 

• Skoraj 63% vprašanih meni, da sedanja vlada ne bo 

zdržala do konca mandata.  

• Tako menijo predvsem tisti z dohodki med 1.000 in 

2.000 evri, prebivalci mest in nasprotniki sedanje vlade.  



Kako bi na sedanjo krizo v Sloveniji vplivalo, če bi 

sedanja vlada jeseni padla? Katera možnost se 

vam zdi v tem primeru najbolj verjetna? 
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Kako bi na sedanjo krizo v Sloveniji vplivalo, če bi 

sedanja vlada jeseni padla? Katera možnost se 

vam zdi v tem primeru najbolj verjetna? 

• Tistih, ki menijo, da bi padec vlade krizo še dodatno 

zapletel, je nekoliko več (39,9%) kot tistih, ki menijo, da 

padec vlade ne bi prinesel nobene spremembe (34,4%). 

Le 14,1% meni, da bi padec sedanje vlade olajšal 

reševanje krize. 

• Mnenje, da bi padec vlade le še zapletel krizo, narašča s 

starostjo. V to so v večji meri prepričani prebivalci mest 

in podporniki sedanje vlade. 



Hvala za pozornost!  

 

 

Ljubljana in Nova Gorica 

September 2012 


