
 

Družba znanja 

Slovenski utrip  

Januar 2012 



Osnovni podatki o raziskavi 

 
• Izvedba: Fakulteta za uporabne družbene 

študije v Novi Gorici 

• Čas anketiranja: 9. – 11. januar 2012 

• Metoda: telefonska anketa (CATI) 

• Populacija: polnoletni prebivalci Slovenije 

• Realizirani vzorec: n = 914 

• Vzorčenje: večstopenjski slučajni vzorec 

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

 

 

 



Imate občutek, da znanje, ki ga imate, pomembno 

vpliva na: 
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Imate občutek, da znanje, ki ga imate, pomembno 

vpliva na: 

• V primerjavi z lanskim letom se je statistično značilno 

okrepilo mnenje, da znanje, ki ga ljudje imajo, 

pomembno vpliva na njihove dohodke, varnost 

zaposlitve in možnosti za boljšo zaposlitev.  

• Dobra polovica (57,5%) vprašanih meni, da njihovo 

znanje pomembno vpliva na njihove dohodke. V to so v 

večji meri prepričani moški, tisti v srednjih letih, najvišje 

izobraženi, prebivalci tako manjših vasi kot mest in 

urbanih področij ter tisti z najvišjimi dohodki. 

• Znatno manj (46,7%) vprašanih meni, da njihovo znanje 

pomembno vpliva na varnost njihove zaposlitve. Tako 

menijo predvsem moški, tisti v srednjih letih, najvišje 

izobraženi in tisti z najvišjimi dohodki.  

  

  



. 

• Najmanj (43,2%) pa je takih, ki menijo, da njihovo znanje 

pomembno vpliva na njihove možnosti za boljšo 

zaposlitev. Takšno stališče imajo predvsem moški, mladi 

do 34 let, najvišje izobraženi, prebivalci urbanih področij, 

ter tisti z najvišjimi dohodki. 



Ali je vaša formalna izobrazba, kot ste si jo pridobili v 

okviru šolanja, zadostovala za potrebe dela, ki ga 

opravljate (oziroma dela, ki ste ga nazadnje opravljali)?  
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Ali je vaša formalna izobrazba, kot ste si jo pridobili v 

okviru šolanja, zadostovala za potrebe dela, ki ga 

opravljate (oziroma dela, ki ste ga nazadnje opravljali)?  

• 60% vprašanih meni, da njihova formalna izobrazba 

popolnoma zadostuje za potrebe dela, ki ga opravljajo. 

• Tako menijo predvsem starejši, poklicno izobraženi, 

prebivalci manjših vasi in ruralnih področij ter tisti z 

najvišjimi dohodki.  



Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih 

oblik izobraževanja? 
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Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih 

oblik izobraževanja? 

• V dodiplomski visokošolski študij je (bilo) vključenih 

slabih 5% vprašanih, in sicer (razumljivo) predvsem 

mladih do 34 let, srednješolsko izobraženih ter tistih brez 

dohodkov.  

• V magistrski ali doktorski študij je bilo vključenih 1,2% 

vprašanih. 

• V višješolski študij je bilo vključenih 2,3% vprašanih in 

sicer predvsem mladih do 34 let. 

• V usposabljanje za pridobitev certifikata o poklicni 

kvalifikaciji je bilo vključenih 4,2% vprašanih, predvsem 

mladih in tistih v srednjih letih, bolj izobraženih, 

meščanov in prebivalcev urbanih področij.  



. 

• V dopolnilno izobraževanje, povezano z delom, ki ga 

opravljajo, je bilo vključenih 14,4% vprašanih. Vanj so bili 

vključeni predvsem mladi in tisti v srednjih letih, s 

srednjo šolo ali več ter tisti s srednje visokimi in visokimi 

dohodki.  

• V drugo dopolnilno izobraževanje je bilo vključenih 7,9% 

vprašanih, predvsem tistih s srednjo šolo ali več. 



Kaj od naštetega je bil za vas glavni razlog za to vaše 

izobraževanje? 
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Kaj od naštetega je bil za vas glavni razlog za to vaše 

izobraževanje? 

• Glavni razlog za to izobraževanje predstavlja lastna želja 

po znanju (55,7%), sledi ji zahteva delodajalca (27,3%).  

• Glede na prejšnji dve leti ni statistično značilnih razlik. 



Ste se kdaj želeli dodatno izobraževati, pa ste pri tem 

naleteli na ovire? 
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Ste se kdaj želeli dodatno izobraževati, pa ste pri tem 

naleteli na ovire? 

• Tretjina vprašanih je pri svoji želji po dodatnem 

izobraževanju naletela na ovire.  

• Na ovire pri dodatnem izobraževanju so naletele 

predvsem ženske in tisti v srednjih letih.  

• Glede na prejšnji dve leti ni statistično značilnih razlik.  



Kaj je bilo največja ovira? 
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Kaj je bilo največja ovira? 

• Največjo oviro pri dodatnem izobraževanju predstavlja 

pomanjkanje denarja (45,3%), sledi mu pomanjkanje 

časa (32,5%).  

• S pomanjkanjem denarja se soočajo predvsem mladi do 

34 let, srednješolsko izobraženi, prebivalci manjših 

krajev in urbanih področij. 

• S pomanjkanjem časa pa se soočajo predvsem mladi do 

34 let, poklicno izobraženi, prebivalci manjših vasi oz. 

ruralnih področij.  

• Glede na prejšnji dve leti ni statistično značilnih razlik. 

 





Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo 

parlamentarne volitve? 

• V primeru parlamentarnih volitev bi še največ vprašanih 

volilo SDS (16%), sledi ji Pozitivna Slovenija – Lista 

Zorana Jankovića (15%).  

• Obema strankama so bolj naklonjene ženske.  

• Pri SDS se podpora povečuje s starostjo in je večja v 

ruralnih območjih. 

• Pri Listi ZJ je podpora izrazitejša med mlajšimi in v 

urbanih območjih.  



Se nameravate udeležiti referenduma o družinskem 

zakonu? 
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Se nameravate udeležiti referenduma o družinskem 

zakonu? 

• Referenduma o družinskem zakoniku se namerava 

udeležiti dobra polovica vprašanih.  

• Pripravljenost na udeležbo na referendumu narašča s 

stopnjo izobrazbe.  

• Glede na dohodek so se referenduma najbolj pripravljeni 

udeležiti tisti s srednje visokimi dohodki, glede na volilno 

izbiro pa tisti, ki bi volili stranki SDS in NSi.  



Bi na referendumu glasovali za družinski zakon, kot ga 

je sprejel državni zbor, ali proti njemu?  
(le tisti, ki bi po lastni izjavi šli na referendum) 



Bi na referendumu glasovali za družinski zakon, kot ga 

je sprejel državni zbor, ali proti njemu? 

• Mnenja o družinskem zakonu so sicer precej 

enakomerno porazdeljena, bi pa zakon vseeno podprla 

večina vprašanih.  

• Zakon bi podprli predvsem mladi do 34 let, bolj 

izobraženi, prebivalci urbanih področij ter tisti, ki bi volili 

stranko SD.  



Hvala za pozornost!  

 

 

Nova Gorica 

Januar 2012 


