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Osnovni podatki o raziskavi 

 
• Izvedba: Fakulteta za uporabne družbene 

študije v Novi Gorici 

• Čas anketiranja: 3. do 7. oktober 2011 

• Metoda: telefonska anketa (CATI) 

• Populacija: polnoletni prebivalci Slovenije 

• Realizirani vzorec: n = 927 

• Vzorčenje: večstopenjski slučajni vzorec 

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

 

 

 



Ste v zadnjem času iz kateregakoli razloga 

potovali v…  
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Ste v zadnjem času iz kateregakoli razloga potovali 

v … 

• V letu 2011 se je v primerjavi z letom 2009 povečal delež 

tistih, ki so v zadnjem letu potovali v katero od sosednjih 

držav (Avstrija, Italija, Madžarska, Hrvaška; 64,8% : 

52,8%), v kakšno drugo evropsko državo (30,1% : 

20,6%) in v Avstralijo (1,2% : 0,1%).  

• Sosednje države so v večji meri obiskovali moški ter 

podporniki strank Gibanje za TRS in SD. Pogostost 

potovanj se znižuje s starostjo, povišuje pa s stopnjo 

izobrazbe, dohodka in urbanosti.  

• Pogostost potovanj v druge evropske države se znižuje s 

starostjo ter zvišuje s stopnjo izobrazbe in dohodka. 

Vanje so v največji meri potovali podporniki Gibanja za 

TRS in LDS. 



. 

• Na pogostost potovanj v ZDA, Kanado, Latinsko 

Ameriko, Azijo in Afriko je pozitivno in precej izrazito 

vplivala stopnja izobrazbe ter višina mesečnega 

dohodka.  

• Potovanja v Avstralijo niso statistično značilno povezana 

z nobeno izmed demografskih spremenljivk.  



Ste imeli v zadnjem letu kakršnekoli prijateljske, 

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

sorodstvene ali službene stike ali vezi z ljudmi 

iz…. 

• Raven prijateljskih, sorodstvenih ali službenih stikov z 

ljudmi iz drugih držav v letu 2011 ni statistično značilno 

različna od ravni stikov v letu 2009. Vprašani so imeli 

največ stikov z ljudmi iz sosednjih držav (Avstrije, Italije, 

Madžarske in Hrvaške; 41,1%) ter z ljudmi iz drugih 

evropskih držav (23,1%), najmanj pa z ljudmi iz Afrike 

(1,8%).  

• Na pogostost stikov z ljudmi iz sosednjih držav pozitivno 

vplivajo stopnja izobrazbe, dohodka in urbanosti. 

 



. 

• Na stike z ljudmi iz ZDA in Kanade pozitivno vplivajo 

izobrazba, bivanje v mestu in stopnja urbanosti. 

• Na stike z ljudmi iz Latinske Amerike pozitivno vplivajo 

dobri dohodki, bivanje v mestu in stopnja urbanosti.  

• Z ljudmi v Aziji so v stikih predvsem mladi, izobraženi, 

dobro situirani meščani. 

• Z ljudmi v Afriki imajo stike predvsem tisti v srednjih letih, 

visoko izobraženi in z visokimi dohodki.   



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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Bi lahko rekli, da imate do pripadnikov drugih 

narodov in kultur včasih manj zaupanja kot pa do 

pripadnikov vašega lastnega naroda in kulture? 

• Stopnja zaupanja do pripadnikov drugih narodov in kultur 

je bila v letu 2011 manjša kot v prejšnjih letih. V 

primerjavi z letom 2009 se je povečal delež tistih, ki 

imajo do pripadnikov drugih narodov in kultur včasih 

manj zaupanja kot do pripadnikov lastnega naroda in 

kulture (16,9% : 27,2%).  

• Za bolj nezaupljive do pripadnikov drugih narodov so se 

izkazali predvsem moški, nižje izobraženi, z dohodki do 

1.000 evrov, prebivalci manjših vasi. 



Nekateri menijo, da ljudi močno zaznamuje tudi njihova religija. 

Naštel(a) vam bom nekatera verovanja, vi pa za vsako ocenite, ali 

njihovim pripadnikom zaupate veliko manj kot drugim, manj kot 

drugim, enako kot drugim, bolj kot drugim ali veliko bolj kot 

drugim (ocene od 1 do 5) 
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Nekateri menijo, da ljudi močno zaznamuje tudi njihova religija. 

Naštel(a) vam bom nekatera verovanja, vi pa za vsako ocenite, ali 

njihovim pripadnikom zaupate veliko manj kot drugim, manj kot 

drugim, enako kot drugim, bolj kot drugim ali veliko bolj kot 

drugim. 

,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 

pravoslavci 

muslimani 

katoliki 

judje 

protestanti 

budisti 

ateisti 

4,691 

10,862 

1,919 

7,062 

6,552 

8,594 

7,528 

14,731 

25,587 

4,680 

15,686 

12,331 

14,680 

13,977 

76,960 

61,242 

79,201 

74,954 

78,338 

73,686 

75,406 

,969 

1,314 

6,617 

1,612 

1,944 

1,703 

1,974 

2,648 

,996 

7,583 

,686 

,835 

1,337 

1,115 

veliko bolj 

bolj 

enako kot drugim 

manj 

veliko manj 



Nekateri menijo, da ljudi močno zaznamuje tudi njihova religija. 

Naštel(a) vam bom nekatera verovanja, vi pa za vsako ocenite, ali 

njihovim pripadnikom zaupate veliko manj kot drugim, manj kot 

drugim, enako kot drugim, bolj kot drugim ali veliko bolj kot 

drugim. 

• Anketiranci na splošno sicer pripadnikom vseh naštetih 

religioznih skupin zaupajo približno enako (torej enako 

kot drugim), kljub temu pa se med skupinami pojavljajo 

določene razlike. Na negativnem polu so se znašli 

predvsem muslimani (manj ali veliko manj kot drugim jim 

zaupa 36,5% vprašanih), na pozitivnem pa katoliki (bolj 

ali veliko bolj kot drugim jim zaupa 14,2% vprašanih).  

• Stopnja nezaupanja do pravoslavcev se zmanjšuje z  

izobrazbo in stopnjo urbanosti.  

• Do muslimanov so najbolj nezaupljive ženske, starejši, 

nižje izobraženi, prebivalci manjših vasi in ruralnih 

območij. 



. 

• Katolikom najbolj zaupajo starejši, nižje izobraženi, z 

nižjimi dohodki, vaščani, prebivalci ruralnih območij. 

• Stopnja nezaupanja do judov se povečuje s starostjo in 

stopnjo ruralnosti, upada pa z izobrazbo.  

• Stopnja nezaupanja do protestantov se povečuje s 

starostjo in stopnjo ruralnosti, zmanjšuje pa s stopnjo 

izobrazbe.  

• Tudi stopnja nezaupanja do budistov se povečuje s 

starostjo in ruralnostjo ter pada z izobrazbo.  

• Nezaupanje do ateistov pada z izobrazbo in dohodkom. 

Nezaupljivi so prebivalci malih vasi. 



Kdo bi bil po vašem mnenju najbolj primeren 

za predsednika prihodnje vlade? 
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Kdo bi bil po vašem mnenju najbolj primeren 

za predsednika prihodnje vlade? 

• Kar 67% vprašanih ne ve, kdo bi bil najbolj primeren za 

predsednika prihodnje vlade, 10,4% pa se zdi, da bi bil 

najbolj primeren Janez Janša. 

• Janša se zdi primeren predvsem moškim, starejšim, 

nižje izobraženim, s srednjimi dohodki, vaščanom, 

prebivalcem ruralnih območij ter podpornikom stranke 

SDS.  



Se nameravate udeležiti volitev v državni zbor? 
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Se nameravate udeležiti volitev v državni zbor? 

• Volitev v državni zbor se namerava udeležiti skoraj 60% 

vprašanih. 

• Pripravljenost na udeležbo volitev narašča s starostjo in 

višino mesečnih dohodkov. Volitev se bodo v največji 

meri udeležili podporniki Zares in LDS.  
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Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo 
parlamentarne volitve?  





Gibanje podpore strankam 
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Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo 

parlamentarne volitve? 

• Največ vprašanih (16,5%) bi volilo stranko SDS.  

• Med njene volivce se uvrščajo predvsem moški, starejši, 

poklicno izobraženi, tisti z najnižjimi dohodki, vaščani in 

prebivalci manjših krajev ter prebivalci ruralnih območij.   



Ali menite, da je katera od novih list ali gibanj, 

ki nastajajo ali se napovedujejo v zadnjem 

času, vredna vašega zaupanja? 
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Ali menite, da je katera od novih list ali gibanj, 

ki nastajajo ali se napovedujejo v zadnjem 

času, vredna vašega zaupanja? 

• Skoraj 60% vprašanih, da nobena izmed novo-

nastajajočih list in gibanj ni vredna njihovega zaupanja.  

• Nezaupanje so izražali predvsem moški, poklicno 

izobraženi, prebivalci manjših krajev ter podporniki 

stranke NSI.  



Če bo razpisan referendum o novi družinski 

zakonodaji, ali bi se ga udeležili? Če bi se udeležili: bi 

glasovali za ali proti zakonu, kot ga je sprejel državni 

zbor? 
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Če bo razpisan referendum o novi družinski 

zakonodaji, ali bi se ga udeležili? Če bi se udeležili: bi 

glasovali za ali proti zakonu, kot ga je sprejel državni 

zbor? 

• Na potencialnem referendumu bi proti novemu 

družinskemu zakoniku glasovalo slabih 30% vprašanih, 

prav toliko pa se jih referenduma ne bi udeležilo.  

• Proti bi glasovali predvsem poklicno izobraženi, tisti z 

najnižjimi dohodki, prebivalci ruralnih območij ter 

podporniki strank Zares in NSI.  



Ali bi bili pripravljeni podpreti paket ukrepov bodoče 

vlade, ki bi vključeval pokojninsko reformo, prodajo 

državnih deležev v neuspešnih bankah in zmanjševanje 

števila zaposlenih v javnem sektorju? 

50,675 

32,084 

17,241 

Da 

Ne 

Ne vem 



Ali bi bili pripravljeni podpreti paket ukrepov bodoče 

vlade, ki bi vključeval pokojninsko reformo, prodajo 

državnih deležev v neuspešnih bankah in zmanjševanje 

števila zaposlenih v javnem sektorju? 

• Predlagani paket ukrepov bi podprla dobra polovica 

vprašanih.  

• Največ podpore so izrazili moški, dobro izobraženi in 

dobro situirani ter podporniki stranke LDS.  



Hvala za pozornost!  

 

 

Ljubljana 

Oktober 2011 


