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Osnovni podatki o raziskavi 

 
• Izvedba: Fakulteta za uporabne družbene 

študije v Novi Gorici 

• Čas anketiranja: 4. do 7. junij 2012 

• Metoda: telefonska anketa (CATI) 

• Populacija: polnoletni prebivalci Slovenije 

• Realizirani vzorec: n = 910 

• Vzorčenje: večstopenjski slučajni vzorec 

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

 

 

 



Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih 

ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do 

njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem 

pozitiven odnos! 
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Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih 

ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do 

njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem 

pozitiven odnos! 
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Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih 

ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do 

njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem 

pozitiven odnos! 
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Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih 

ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do 

njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem 

pozitiven odnos! 
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Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih 

ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do 

njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem 

pozitiven odnos! 

• Svoboda je bila ocenjena s povprečno oceno 4,42. V 

primerjavi s prejšnjimi leti ni statistične razlike v višini 

ocene. Višje so jo ocenile ženske in podporniki SD. 

Ocena pada s starostjo ter narašča z izobrazbo, 

dohodkom in velikostjo naselja.  

• Odgovornost je bila ocenjena s povprečno oceno 4,38, 

kar je višje kot v preteklih letih. Višjo oceno so podale 

ženske, najbolje izobraženi, tisti z dohodki med 1.000 in 

2.000 evri, nasprotniki sedanje vlade ter podporniki SD. 

Ocena pada s starostjo.  



. 

• Varnost je bila ocenjena s povprečno oceno 4,27, kar je 

višje kot v preteklih letih. Ocena pada s starostjo in 

narašča z izobrazbo. Višje so jo ocenili vaščani ter 

podporniki PS-LZJ. 

• Resnica je bila ocenjena s povprečno oceno 4,20. 

Ocena pada s starostjo ter narašča s stopnjo izobrazbe 

in dohodkom. Višje so jo ocenili podporniki sedanje 

vlade in stranke PS-LZJ.  

• Človekove pravice so bile ocenjene s povprečno oceno 

4,12, kar je višje kot v preteklih letih. Ocena pada s 

starostjo ter narašča z izobrazbo in višino dohodka. Višje 

so jih ocenili podporniki sedanje vlade ter stranke PS-

LZJ.  



. 

• Enakost je bila ocenjena s povprečno oceno 4,05, kar je 

višje kot v preteklih letih. Ocena pada s starostjo ter 

narašča z višino izobrazbe in dohodka. Nekoliko višje so 

jo ocenili podporniki sedanje vlade.  

• Odprtost v svet je bila ocenjena s povprečno oceno 4,03. 

Višina ocene ni statistično značilno različna od ocen v 

prejšnjih letih. Ocena pada s starostjo ter narašča z 

izobrazbo. Višje so jo ocenili vaščani. 

• Red je bil ocenjen s povprečno oceno 3,94, kar je višje 

kot v letu 2011. Višina ocene pada s starostjo ter 

narašča z izobrazbo. Višje so ga ocenili podporniki PS-

LZJ.  

• Narod je bil ocenjen s povprečno oceno 3,93, kar je nižje 

kot v preteklih letih. Višje so ga ocenili tisti v srednjih 

letih, poklicno izobraženi, vaščani in podporniki SD. 
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• Multikulturnost je bila ocenjena s povprečno oceno 3,74, 

kar je višje kot v prejšnjih letih. Ocena pada s starostjo 

ter narašča izobrazbo. Višje so jo ocenili vaščani, 

meščani, nasprotniki sedanje vlade ter podporniki PS-

LZJ. 

• Država je bila ocenjena s povprečno oceno 3,63, kar je 

nekoliko več kot v letu 2011. Višje so jo ocenili predvsem 

tisti v srednjih letih, poklicno izobraženi, podporniki 

sedanje vlade in podporniki SD. 

• Evropejstvo je bilo ocenjeno s povprečno oceno 3,41. 

Ocena se ne razlikuje bistveno od ocen prejšnjih let. 

Najvišje so ga ocenili tisti v srednjih letih, poklicno 

izobraženi, vaščani, podporniki sedanje vlade ter 

podporniki SDS. 



. 

• Demokracija je bila ocenjena s povprečno oceno 3,38, 

kar je višje kot v letu 2011. Ocena pada s starostjo ter 

narašča s stopnjo izobrazbe in višino dohodka. Višje so 

jo ocenili podporniki sedanje vlade.  

• Tekmovalnost je bila ocenjena s povprečno oceno 3,28. 

Ocena se ne razlikuje bistveno od ocen prejšnjih let. 

Višje so jo ocenili moški in poklicno izobraženi. 

• Patriotizem je bil ocenjen s povprečno oceno 3,25. 

ocena se ne razlikuje bistveno od ocen prejšnjih let. 

Višje so ga ocenili moški, tisti z dohodkom med 1.000 in 

2.000 evri, vaščani, podporniki sedanje vlade in 

podporniki PS-LZJ.  



. 

• Partizanstvo je bilo ocenjeno s povprečno oceno 3,20. 

Ocena je nižja kot v prejšnjih letih. Ocena s starostjo 

narašča. Višje so ga ocenili vaščani, nasprotniki sedanje 

vlade in podporniki PS-LZJ. 

• Liberalnost je bila ocenjena s povprečno oceno 3,17. 

Ocena se ne razlikuje bistveno od ocen prejšnjih let. 

Ocena pada s starostjo ter narašča z izobrazbo. Višje so 

jo ocenili podporniki PS-LZJ. 

• Socializem je bil ocenjen s povprečno oceno 3,05. 

Ocena se ne razlikuje bistveno od ocen preteklih let. 

Višje so ga ocenili tisti v srednjih letih, nasprotniki 

sedanje vlade in podporniki SD. 



. 

• Religija je bila ocenjena s povprečno oceno 3,03. Ocena 

se ne razlikuje bistveno od ocen prejšnjih let. Višje so jo 

ocenile ženske, tisti v srednjih letih, poklicno izobraženi, 

podporniki sedanje vlade in podporniki SDS. Ocena 

pada z višino dohodka in velikostjo naselja.  

• Konservativnost je bila ocenjena s povprečno oceno 

2,82. Ocena se ne razlikuje bistveno od ocen v preteklih 

letih. Višje so jo ocenili tisti v srednjih letih, poklicno 

izobraženi in podporniki sedanje vlade. Ocena pada z 

velikostjo naselja.  

• Kapitalizem je bil ocenjen s povprečno oceno 2,53. 

Ocena se ne razlikuje bistveno od ocen v prejšnjih letih. 

Ocena pada s starostjo. Višje so ga ocenili poklicno 

izobraženi, podporniki sedanje vlade in podporniki PS-

LZJ. 
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• Najnižje je bilo ocenjeno domobranstvo s povprečno 

oceno 2,41. Ocena se ne razlikuje bistveno od ocen 

preteklih let. Ocena pada s starostjo. Višje so ga ocenili 

poklicno izobraženi in tisti z najnižjimi dohodki.  



Politične usmeritve se pogosto delijo na levico in 

desnico. Bi sami sebe uvrstili na: 
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Politične usmeritve se pogosto delijo na levico in 

desnico. Bi sami sebe uvrstili na: 

• Anketiranci so zelo enakomerno porazdeljeni med levo 

sredino (18,7%) in desno sredino (17,8%).  

• V levo sredino se uvrščajo predvsem starejši, bolj 

izobraženi, tisti z višjimi dohodki in nasprotniki sedanje 

vlade. Delež narašča z velikostjo naselja.  

• V desno sredino se uvrščajo predvsem tisti v srednjih 

letih, poklicno in srednje izobraženi, tisti z višjimi dohodki 

in podporniki sedanje vlade. Delež pada z velikostjo 

naselja.  

• Samouvrstitev je približno enaka kot v prejšnjih letih.  



Ali podpirate sedanjo vlado? 
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Opomba: v obdobju brez vlade s polnimi pooblastili podpore ne merimo.  



Ali podpirate sedanjo vlado? 

• Sedanji vladi nasprotuje 63,3% vprašanih. 

• Podpora vladi narašča s starostjo ter nekoliko upada z 

izobrazbo.  

• Glede na kraj bivanja jo najbolj podpirajo prebivalci 

manjših krajev, najmanj pa prebivalci mest.  



Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo 

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

parlamentarne volitve?  

• Še največ vprašanih bi volilo SDS (18,3%), sledita ji SD 

(13,3%) in PS-LZJ (10,2%).  

• Moški bolj podpirajo SDS in PS-LZJ, ženske pa SD.  



V stranki Socialnih demokratov (SD) je dosedanjega predsednika 

Boruta Pahorja zamenjal novi predsednik Igor Lukšič. Je zaradi 

tega možnost, da bi vi na parlamentarnih volitvah volili to 

stranko… 
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V stranki Socialnih demokratov (SD) je dosedanjega predsednika 

Boruta Pahorja zamenjal novi predsednik Igor Lukšič. Je zaradi 

tega možnost, da bi vi na parlamentarnih volitvah volili to 

stranko… 

• Zamenjava predsednika stranke SD ima delen vpliv na 

odnos volivcev do stranke, saj je slaba polovica 

vprašanih (49,7%) odgovorila, da kljub zamenjavi 

možnost, da bi na parlamentarnih volitvah volili SD, 

ostaja enaka.  

• Je pa hkrati slaba tretjina (31,3%) vprašanih odvrnila, da 

je zaradi zamenjave manjša možnost, da bi na 

parlamentarnih volitvah volili SD.   

• Delež tistih, ki bi manj verjetno volili SD, narašča s 

starostjo in pada z izobrazbo. Daleč največ takšnih, ki bi 

jih zamenjava odvrnila od volitve SD, je med vaščani in 

podporniki sedanje vlade. 



Koga bi volili za predsednika republike na letošnjih 

predsedniških volitvah, če bi izbirali med naslednjimi 

kandidati: 
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Koga bi volili za predsednika republike na letošnjih 

predsedniških volitvah, če bi izbirali med naslednjimi 

kandidati: 

• Večina vprašanih (35,4%) bi za predsednika republike 

ponovno izvolila Danila Turka, sledi mu Borut Pahor 

(29,7%), nato pa Jelinčič in Zver, ki sta praktično 

izenačena. 

• Danila Turka bi volili predvsem moški, Boruta Pahorja pa 

bi volile predvsem ženske.  



Zoran Janković je v sodni preiskavi zaradi suma 

zlorabe položaja. Se vam zdi bolj verjetno, da je kriv 

očitanih kaznivih dejanj, ali pa, da je nedolžen?  
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Zoran Janković je v sodni preiskavi zaradi suma 

zlorabe položaja. Se vam zdi bolj verjetno, da je kriv 

očitanih kaznivih dejanj, ali pa, da je nedolžen?  

• Večina vprašanih (64,1%) meni, da je Zoran Janković 

verjetno kriv očitanih kaznivih dejanj.  

• Da je verjetno kriv očitanih kaznivih dejanj, menijo 

predvsem tisti v zrelih letih, poklicno izobraženi in 

podporniki sedanje vlade.  



Ali podpirate spremembo ustave, ki bi vključevala zlato 

fiskalno pravilo, po katerem država ne sme potrošiti več, kot 

pa so njeni prihodki?  
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Ali podpirate spremembo ustave, ki bi vključevala zlato 

fiskalno pravilo, po katerem država ne sme potrošiti več, kot 

pa so njeni prihodki?  

• Več kot ¾ vprašanih (76,5%) podpira spremembo 

ustave, ki bi vključevala zlato fiskalno pravilo. 

• Zlato fiskalno pravilo še posebno podpirajo moški, tisti v 

srednjih letih, poklicno izobraženi, prebivalci manjših 

krajev in podporniki sedanje vlade.  



Ali podpirate spremembo ustave, ki bi omejila pravico 

do referenduma?  
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Ali podpirate spremembo ustave, ki bi omejila pravico 

do referenduma?  

• Spremembo ustave, ki bi omejila pravico do 

referenduma, podpira 60,8% vprašanih.  

• Omejitev pravice do referenduma še posebno podpirajo 

moški, najvišje izobraženi, tisti z dohodki med 1.000 in 

2.000 evri ter podporniki sedanje vlade. 



Hvala za pozornost!  

 

 

Nova Gorica 

Junij 2012 


