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SPOROČILO ZA MEDIJE 

VALICON OGLEDALO SLOVENIJE 2012-2018 

Dobre pol leta po parlamentarnih volitvah smo prebivalci Slovenije približno 
tako srečni in optimistični kot smo bili pred volitvami. S situacijo v družbi smo 
malce bolj zadovoljni kot smo bili aprila 2018, obenem pa je to najvišji rezultat 
od decembra 2012, ko smo začeli z izvajanjem raziskave in je bilo zadovoljstvo 
s stanjem v družbi najnižje. Zaupanje v institucije in poklice na splošno je med 
najvišjimi, odkar izvajamo raziskavo.  

 

ZADOVOLJSTVO S STANJEM V DRUŽBI  

Raziskava Ogledalo Slovenije občasno meri zadovoljstvo prebivalcev s “splošnim stanjem” v Sloveniji, 

pričakovanja o nadaljnjem razvoju dogodkov, oceno osebne sreče in osebno razpoloženje glede 

prihodnosti. Konec leta 2018 smo preverili, kako se je spremenilo osebno počutje in zadovoljstvo 

glede na stanje decembra 2012, ko  je bilo zadovoljstvo s stanjem v družbi najnižje, kar se je takrat 

jasno pokazalo tudi s protesti, ki so potekali v tistem obdobju. V primerjavi z »vstajniškim« 

decembrom 2012 se je delež zadovoljnih povečal iz dveh na kar 28% odstotkov, delež nezadovoljnih 

pa se je več kot prepolovil in je trenutno najnižji odkar izvajamo raziskavo (44%). Najnižji do sedaj 

je tudi delež tistih, ki sploh niso zadovoljni s splošno situacijo v Sloveniji (14, 4%), obenem pa smo 

zabeležili najvišji delež zelo zadovoljnih (1,6%).  
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OSEBNO RAZPOLOŽENJE 

  
Delež »zelo srečnih« še vedno ostaja večji od tistih, ki  »sploh niso srečni«, pravzaprav se od zadnje 

meritve razmerje med zelo srečnimi in tistimi, ki »sploh niso srečni«, ni spremenilo. Kljub 

večletnemu obdobju gospodarske rasti in naraščanju zadovoljstva s stanjem v družbu, se delež zelo 

srečnih ne povečuje sorazmerno, je pa razlika med zelo srečnimi (9%) in tistimi, ki sploh niso srečni 

(5%), veliko manjša kot je bila npr. leta 2013 (in v letih do februarja 2017), ko je bilo razmerje 

obrnjeno in je bilo občutno več tistih, ki sploh niso bili srečni (29%), kot tistih, ki so bili zelo srečni 

(4%). 

 

 

ZAUPANJE V INSTITUCIJE IN POKLICE  
 
Ogledalo Slovenije spremlja tudi stopnjo zaupanja v institucije in poklice. Zaupanje se meri na 

štiristopenjski lestvici, od »sploh ne zaupam« in »bolj ne zaupam« do »bolj zaupam« in »zelo 

zaupam«. Stopnjo zaupanja dobimo s preprostim izračunom razlike med prvima in drugima dvema 

odgovoroma. Pozitivna stopnja zaupanja tako pomeni, da je bil delež pozitivnih odgovorov (»bolj 

zaupam« in »zelo zaupam«) višji, in obratno. Če bi vsi odgovorili, da nekomu zelo zaupajo, bi bila 

stopnja enaka 100, nasprotno bi veljajo, če bi vsi odgovorili, da nekomu sploh ne zaupajo.  
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Povprečno zaupanje v institucije je v primerjavi s prejšnjo meritvijo naraslo za šest odstotnih točk, 

še večjo razliko (12 odsotnih točk)  pa je opaziti v primerjavi z decembrom 2012, ko je bilo splošno 

zadovoljstvo s stanjem v družbi in zaupanje v institucije najnižje. Pri meritvah zaupanja v institucije se 

očitno kaže podoben trend, kot ga kažejo tudi meritve podpore dela vlade, ki je trenutno dosegla 

najvišjo raven podpore v zadnjih desetih letih. Tudi raziskava Ogledalo Slovenije kaže, da je zaupanje 

v vlado boljše, saj se je v primerjavi z decembrom 2012 dvignilo za kar 19 odstotnih točk, še vedno pa 

ostaja negativno in skupaj z ostalimi političnimi institicijami (z izjemo predsednika republike) in 

cerkvijo zaseda zadnjih nekaj mest na lestvici. Na splošno je zaupanje višje v skoraj vse institucije in 

poklice, razen nekaj izjem.  

 

Če primerjamo rezultate decembra 2018, ko je zaupanje v insitucije na splošno do zdaj med najvišjimi 

(čeprav v povprečju še vedno negativno), z rezultati decembra 2012, ko je bilo zaupanje v insitucije 

na splošno med najnižjimi, opazimo, da je največji padec stopnje zaupanja doletel medije, ki so 

trenutno na 19. mestu, njihova stopnja zaupanja pa se je znižala iz -25 na -44 odstotnih točk in ostaja 

negativna. Relativno visok padec stopnje zaupanja beležita tudi zdravstvo (-15) in šolstvo (-14), padec 

zaupanja v primerjavi z decembrom 2012, ko je bilo zaupanje pozitivno (+3), pa smo zasledili tudi pri 

velikih tujih podjetjih, ki so trenutno na 10. mestu (-9), ter pri strankah opozicije, ki so na zadnjem 

mestu in so od leta 2012 izgubile še štiri odstotne točke.  

 

Na drugi strani je zaupanje v primerjavi z decembrom 2012 najbolj naraslo županom (+44), velikim 

slovenskim podjetjem (+34) ter bankam (+33), vendar moramo upoštevati, da so te institucije veliko 

pridobile že ob prejšnji meritvi (aprila 2018). Relativno visoko rast dosegajo še predsednik republike 

(+26) in sodišča (+32). Najbolj zaupanja vredna institucija ostajajo mala slovenska podjetja (stopnja 

zaupanja 56), sledijo podjetja, kjer so anketiranci zaposleni (38) in policija (30). Ta je v primerjavi 

vstajniškim« decembrom pridobila kar 20 odstotnih točk. Vojska, ki je lani izgubila največ zaupanja, 

ga je nekaj očitno uspela spet pridobiti in je z 22 odstotnimi točkami na četrtem mestu.  

 

 

 

 



 

 

KOPITARJEVA 2 
1000 LJUBLJANA 

T +386 1 420 49 00 
F +386 1 420 49 60 

E info@valicon.net 
www.valicon.net 

 

rank  Institucije in organizacije Dec. 2012  Dec. 2018  Razlika  

1 Mala slovenska podjetja 41% 56% +15% 

2 Podjetje, organizacija, v kateri delujete  25% 38% +13% 

3 Policija 10% 30% +20% 

4 Vojska 18% 22% + 3% 

5 Velika slovenska podjetja -19% 15% +34% 

6 Trgovine / trgovska podjetja -20% 4% +24% 

7 Šolstvo 14% 0% -14% 

8 Predsednik republike -27% -1% +26% 

9 Zdravstvo 13% -3% -15% 

10 Tuja velika podjetja 3% -9% -12% 

11 RTV Slovenija*   -21%   

12 Banke -58% -25% +33% 

13 Župani -75% -31% +44% 

14 Zavarovalnice  -54% -32% +22% 

15 Javna uprava*   -34%   

16 Sindikati -63% -38% +25% 

17 Sodišca -74% -42% +32% 

18 Evropska komisija*   -43%   

19 Mediji -25% -44% -19% 

20 Vlada -74% -56% +19% 

21 Cerkev -66% -57% +9% 

22 Stranke vladne koalicije -70% -61% +9% 

23 Državni zbor -80% -64% +17% 

24 Stranke opozicije -63% -67% -4% 

*Dodano v predzadnji meritvi, zato ni na voljo primerjalnih podatkov za leto 2012. 
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Med poklici na prvem mestu še vedno ostajajo gasilci (stopnja zaupanja 93), sledijo medicinske 

sestre (76) in znanstveniki (61). Z izjemo medicinskih sester, ki smo jih v meritve dodali aprila 2018, 

so vsi poklici na vrhu lestvice že od decembra 2012, pri čemer so gasilci še dodatno pridobili na 

zupanju, medtem ko so znanstveniki nekaj malega izgubili. Spodnji del lestvice zaključujejo duhovniki 

(-53),  vladni ministri (-69) in politiki na splošno (-86), a so vsi ti rezultati boljši v primerjavi z rezultati 

pred šestimi leti, ko je bila stopnja zaupanja v te poklice še nižja. 

rank Poklici in posamezniki Dec. 2012  Dec. 2018 Razlka 

1 Gasilci 89% 93% +4% 

2 Medicinskim sestram*   76%   

3 Znanstveniki 67% 61% -5% 

4 (Mali) podjetniki 35% 45% +10% 

5 Zdravniki 44% 42% -2% 

6 Vojaki 36% 37% +1% 

7 Policisti 19% 36% +17% 

8 Učitelji 39% 36% -3% 

9 Navadni človek z ulice 44% 34% -10% 

10 Umetniki*   29%   

11 Univerzitetni profesorji 36% 27% -9% 

12 Raziskovalci javnega mnenja 2% -7% -9% 

13 TV voditelji 0% -10% -10% 

14 Novinarji -19% -33% -13% 

15 Odvetniki*   -33%   

16 Sodniki -67% -36% +31% 

17 Tožilci*   -41%   

18 Občinski uradniki -59% -44% +15% 

19 Direktorji -68% -44% +24% 

20 Sindikalisti -67% -45% +22% 

21 Državni uradniki -66% -51% +15% 

22 Duhovniki -60% -53% +7% 

23 Vladni ministri -75% -69% +6% 

24 Politiki na splošno  -94% -86% +8% 

*Dodano v predzadnji meritvi, zato ni na voljo primerjalnih podatkov za leto 2012. 
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OSEBNO RAZPOLOŽENJE  
 
    »V KOLIKŠNI MERI STE VI OSEBNO SREČNI NE GLEDE NA AKTUALNA DOGAJANJA OKOLI VAS?« 
 

  Dec. 2012 Dec. 2018 

sploh nisem srečen 13,7 4,9 

nisem srečen 27,9 24,5 

sem srečen 51,7 61,4 

zelo sem srečen 6,6 9,2 

 
 
    »KAKO VI OSEBNO GLEDATE NA PRIHODNOST NA SPLOŠNO, BOLJ PESIMISTIČNO ALI BOLJ 
OPTIMISTIČNO?« 
  

Dec. 2012 Dec. 2018 

bolj pesimistično 35,2 18,2 

niti eno niti drugo 32,1 38,3 

bolj optimistično 32,6 43,5 

 
 

ZADOVOLJSTVO S STANJEM V DRUŽBI  

    »V KOLIKŠNI MERI STE ZADOVOLJNI S SPLOŠNIM STANJEM (SITUACIJO) V SLOVENIJI?« 
  

Dec. 2012 Dec. 2018 

sploh nisem zadovoljen 51,9 14,4 

nisem zadovoljen 39,0 29,5 

niti eno niti drugo 7,1 27,7 

sem zadovoljen 1,0 26,8 

zelo sem zadovoljen 1,0 1,6 

 
 
  »ALI SE VAM ZDI, DA STANJE V SLOVENIJI GRE NA BOLJE, SLABŠE ALI OSTAJA ENAKO?« 

 
2012 Dec. 2018 Dec. 

gre na bolje 5,0 20,4 

ostaja enako 15,7 40,1 

gre na slabše 79,3 39,5 
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     »V KOLIKŠNI MERI ZAUPATE…?«  
    (RAZVRŠČENE GLEDE NA SKUPNO STOPNJO ZAUPANJA)  
 
      

Institucije in organizacije sploh ne 
zaupam 

bolj ne 
zaupam 

bolj 
zaupam 

zelo 
zaupam 

Mala slovenska podjetja         3,1% 19,0% 66,4% 11,5% 

Podjetje, organizacija, v 
kateri delujete     

6,8% 24,1% 56,1% 13,1% 

Policija         9,2% 25,9% 52,6% 12,2% 

Vojska          11,2% 27,9% 51,5% 9,4% 

Velika slovenska podjetja 8,1% 34,6% 51,7% 5,6% 

Trgovine / trgovska podjetja          8,0% 40,0% 49,5% 2,5% 

Šolstvo         12,0% 38,0% 44,9% 5,0% 

Predsednik republike 19,9% 30,6% 41,1% 8,5% 

Zdravstvo       13,2% 38,1% 43,2% 5,5% 

Tuja velika podjetja    14,5% 40,0% 42,4% 3,2% 

RTV Slovenija*       23,3% 37,0% 36,5% 3,1% 

Banke          19,7% 42,8% 35,4% 2,0% 

Župani        18,2% 47,1% 32,5% 2,2% 

Zavarovalnice     20,5% 45,3% 32,3% 1,9% 

Javna uprava*      23,4% 43,8% 31,2% 1,6% 

Sindikati 26,8% 42,2% 28,1% 2,9% 

Sodišča 29,7% 41,3% 25,9% 3,1% 

Evropska komisija*         28,4% 43,1% 26,1% 2,4% 

Mediji         23,5% 48,6% 26,2% 1,7% 

Vlada        38,6% 39,1% 20,5% 1,8% 

Cerkev     50,0% 28,4% 18,2% 3,4% 

Stranke vladne koalicije 41,3% 39,5% 17,5% 1,8% 

Državni zbor         36,8% 45,1% 17,1% 1,0% 

Stranke opozicije      40,4% 43,1% 13,3% 3,2% 
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       »V KOLIKŠNI MERI ZAUPATE…?«  
      (RAZVRŠČENI GLEDE NA SKUPNO STOPNJO ZAUPANJA)  

 
Poklici in posamezniki sploh ne 

zaupam 
bolj ne 
zaupam 

bolj 
zaupam 

zelo 
zaupam 

Gasilcem        0,9% 2,4% 35,8% 60,9% 

Medicinskim sestram*    2,9% 9,0% 58,1% 30,0% 

Znanstvenikom        4,3% 15,1% 58,8% 21,8% 

(Malim) podjetnikom   3,4% 24,1% 63,8% 8,7% 

Zdravnikom       5,6% 23,3% 56,6% 14,6% 

Vojakom      6,9% 24,4% 53,1% 15,5% 

Policistom         8,2% 23,7% 52,1% 15,9% 

Učiteljem  7,4% 24,7% 59,5% 8,5% 

Navadnemu človeku z 
ulice 

6,7% 26,2% 56,8% 10,2% 

Umetnikom        7,8% 27,8% 55,2% 9,3% 

Univerzitetnim 
profesorjem         

8,9% 27,8% 55,2% 8,1% 

Raziskovalcem javnega 
mnenja      

12,9% 40,4% 41,4% 5,3% 

TV voditeljem    10,8% 44,1% 42,7% 2,4% 

Novinarjem        20,1% 46,2% 31,1% 2,7% 

Odvetnikom*    20,3% 46,1% 30,9% 2,7% 

Sodnikom       22,8% 45,3% 29,0% 2,8% 

Javnim tožilcem*     22,0% 48,7% 27,6% 1,7% 

Občinskim uradnikom      20,3% 51,5% 27,0% 1,1% 

Direktorjem    21,4% 50,7% 26,3% 1,6% 

Sindikalistom     26,9% 45,7% 24,5% 2,9% 

Državnim uradnikom       25,4% 49,9% 22,8% 1,8% 

Duhovnikom       44,9% 31,5% 20,0% 3,7% 

Vladnim ministrom         37,8% 46,6% 14,7% 0,8% 

Politikom na splošno         47,4% 45,4% 6,3% 0,9% 
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### 

Podatki o raziskavi  
 
Raziskava je bila izvedena v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si. Spletni panel 
Jazvem.si je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji, katerega tri četrtine članov je bilo 
rekrutiranih s pomočjo verjetnostnega vzorčenja. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno 
populacijo od 18 do 65 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji. Stopnja penetracije interneta v 
tej starosti na sploh v Sloveniji je 85%, višja od stopnje penetracije fiksne telefonije.   

 
Čas anketiranja in velikost vzorca:  
2012: 2.-11. december; n=1.733 
2018: 14. –16 / 21. – 23. december; n=1.001 
  

### 

 
O družbi Valicon  
 
Družba Valicon že od leta 1996 aktivno spremlja javno mnenje in dogajanja v družbenem okolju v 
Sloveniji (pred letom 2007 pod imenom CATI). V zadnjih letih smo v družbi Valicon posebno 
pozornost namenili graditvi spletnega panela anketirancev ter razvoju metod, s katerimi 
spremljamo razpoloženja državljanov oz. volivcev. Med temi velja omeniti t.i. »migration-poll« in 
»post-poll«, s katerimi smo že večkrat pojasnili nepričakovane zasuke v zadnjih dnevih pred 
volitvami. Raziskave Ogledalo Slovenije finančno ne podpira nobena zunanja organizacija ali 
posameznik.  
 
Valicon je sicer ena od vodilnih družb za trženjsko svetovanje in raziskave na območju  
jugovzhodne Evrope. Valicon je specializiran za majhne trge, naročniku prilagojene rešitve, 
napredno metodologijo in poglobljen vpogled v naročnikovo področje delovanja. Osnovna 
dejavnost družbe je trženjsko svetovanje na podlagi trženjskih raziskav. Znanja in spretnosti 
zaposlenih segajo v discipline, kot so upravljanje z znamkami, svetovanje menedžmentu, 
inovacije, mediji, napovedovanje trendov, spletne strategije in data mining. Valicon svojim 
naročnikom že danes nudi svoje storitve na celotnem območju nekdanje Jugoslavije, preko 
izbranih partnerjev pa tudi v drugih državah jugovzhodne Evrope.   

Več informacij: 
 
Valicon d.o.o. 

Kopitarjeva 2, Ljubljana 

T. 01/ 420 49 00, 01/ 420 49 53 (Andraž Zorko, partner) 

F. 01/ 420 49 60 

E. pr@valicon.net 

W. www.valicon.net 


