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IZBOR1 
       " /Dober dan, kličemo vas _______________. 
         ime mi je ............., in sem sodelavec-/ka 
         raziskovalnega centra na fakulteti. 
Delamo kratko raziskavo o pojavih korupcije v Sloveniji. Med 1000 telefonskimi naročniki, 
je računalnik naključno izbral tudi vašo telefonsko številko. Pomembno je, da na anketo 
odgovarja prav oseba, določena po sledečem postopku. Najprej povejte, koliko oseb 
starejših od 18 let živi v vašem gospodinjstvu, vključno z vami?" 
 
ZBOR2 
In katera od teh oseb je zadnja!! Praznovala rojstni dan? : 
R "odgovarja 1. oseba", 
R2 "odgovarjala bo 2. oseba") 
 
NAGOVOR1 
       " /Dober dan, kličemo vas s _________________. 
         ime mi je ............., in sem sodelavec-/ka 
         raziskovalnega centra na fakulteti. Pomembno je, da na to anketo odgovarja točno 
določena oseba. Za to anketo ste bili po naključju izbrani prav vi. 
 
 
 
V1 Če ocenjujete v celoti, ali bi rekli, da ste zadovoljni ali nezadovoljni z razvojem 
demokracije v Sloveniji? 

1. zadovoljni 
2. nezadovoljni 
3. ne vem, b.o. 

 
V2 Ali lahko rečete, da redni dohodek zadostuje za preživljanje vas in vaše družine, ali da 
ne zadostuje? 

1. v celoti zadostuje 
2. v precejšnji meri zadostuje 
3. le v manjši meri zadostuje 
4. sploh ne zadostuje 
5. ni zaposlen, ne prejema dohodkov 
6. ne vem, b.o. 

 
V3 Kako ocenjujete stanje gospodarstva v teh dneh v Sloveniji? Ocenite na lestvici od 1 do 
5, pri čemer 1 pomeni, da je zelo slabo, 5 pomeni, da je zelo dobro, 3 pa je nekje vmes. 

1. zelo slabo 
2. slabo 
3. niti dobro, niti slabo 
4. dobro 
5. zelo dobro 
6. ne vem, b.o. 

 
V4 Kaj naj naredi človek, ki potrebuje neko dovoljenje od države, če mu uradnik reče: 
“bodite potrpežljivi, počakajte” 

1. naj počaka, se bo že uredilo 
2. naj ponudi uradniku >>napitnino<<, da bi takoj dobil, kar želi 
3. naj uporabi zveze 
4. naj napiše pismo predstojniku urada 
5. naj naredi brez dovoljenja to, kar namerava 
6. nič se ne da narediti 
7. ne vem, b.o. 
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V5 Kako velik problem je korupcija v današnji Sloveniji? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri 
čemer 1 pomeni, da je korupcija zelo majhen problem, 5 da je korupcija zelo velik problem, 
3 pa je nekje vmes. 

1. zelo majhen problem 
2. majhen problem 
3. niti velik niti majhen problem 
4. velik problem 
5. zelo velik problem 
6. ne vem, b.o. 

 
V6 Kako razširjena sta po vaši oceni v Sloveniji pojava korupcije in sprejemanje 
podkupnine v javnih službah? 

1. skoraj noben javni uslužbenec ne počne tega 
2. to počne le nekaj javnih uslužbencev 
3. to počne kar precej javnih uslužbencev 
4. to počnejo skoraj vsi javni uslužbenci 
5. ne vem, b.o. 

 
V7 Na čem  temelji to vaše mnenje? Je utemeljeno  ... 

1. na tistem, kar ste prebrali v časopisih in slišali na televiziji in na radiu 
2. na tistem, kar ljudje na splošno govorijo o javnih uslužbencih 
3. na izkušnja in pripovedovanjih tistih, ki jim zaupate 
4. na vaših osebnih izkušnjah 
5. na vsem od navedenega 
6. ne vem, b.o. 

 
V8 Kaj menite, ali je v primerjavi z obdobjem pred letom 90 korupcija v današnji Sloveniji... 

1. močno narasla 
2. nekoliko narasla 
3. ostala na isti ravni 
4. nekoliko upadla 
5. močno upadla 
6. ne vem, b.o. 
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V9 Ali menite, da je verjetno, ali da ni verjetno, da bi posameznik moral ponuditi denar, 
darilo ali uslugo, da bi spodaj naštete uradne osebe opravile tisto, kar so po službeni 
dolžnosti dolžne storiti? 
 1.je verjetno 2.ni verjetno 3.ne vem, b.o. 
V9a zdravniki in drugi delavci v 
zdravstvu    

V9b sodniki in sodni uslužbenci    
V9c odvetniki in notarji    
V9d policisti    
V9e cariniki    
V9f davčni uslužbenci    
V9g učitelji in profesorji    
V9h poslanci    
V9i uradniki na ministrstvih    
V9j zaposleni na občinskih upravah in v 
upravnih enotah    

V9k inšpektorji inšpekcijskih služb    
 
V10  Kaj menite, kateri je najpomembnejši vzrok za korupcijo v Sloveniji? Iz navedenih 
možnih vzrokov izberite poglavitni razlog... 

1. pomanjkljiva zakonodaja 
2. prenizke kazni 
3. neučinkovit pregon korupcije 
4. zapletenost upravnih in podobnih postopkov 
5. državljani ne izražajo želje, da bi se borili proti korupciji 
6. gre za ustaljene navade 
7. drugo (Vpisi Kaj!) 
8. ne vem, b.o. 

 
V11A Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: 

“obisku zdravnika ali pri srečanju z drugimi zdravstvenimi delavci” 
1. DA 
2. NE 

 
V12A Ali je pri tem šlo  za... 

1. uporabo zvez in poznanstev 
2. denar ali darila, ker je bilo možno le tako rešiti problem 
3. drugo (Vpisi Kaj!) Kaj? 
4. ne vem, b.o. 

 
V13A  Ali je bila zahteva nedvoumno izražena? 

1. DA 
2. NE 

 
V11B Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: 

“pri izobraževanju, pri vpisu v šolo in opravljanju izpitov” 
1. DA 
2. NE 

 
V12B Ali je pri tem šlo  za... 

1. uporabo zvez in poznanstev 
2. denar ali darila, ker je bilo možno le tako rešiti problem 
3. drugo (Vpisi Kaj!) 
4. ne vem, b.o. 

 
V13B  Ali je bila zahteva nedvoumno izražena? 

1. DA 
2. NE 
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V11C Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: 
"pri odmeri in plačilu davka" 

1. DA 
2. NE 

 
V12C Ali je pri tem šlo  za... 

1. uporabo zvez in poznanstev 
2. denar ali darila, ker je bilo možno le tako rešiti problem 
3. drugo (Vpisi Kaj!) 
4. ne vem, b.o. 

 
V13C  Ali je bila zahteva nedvoumno izražena? 

DA 
NE 

 
V11D Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: 

"pri oddaji ponudbe v postopku javnega naročanja” 
1. DA 
2. NE 

 
V12D Ali je pri tem šlo  za... 

1. uporabo zvez in poznanstev 
2. denar ali darila, ker je bilo možno le tako rešiti problem 
3. drugo (Vpisi Kaj!) 
4. ne vem, b.o. 

 
V13D  Ali je bila zahteva nedvoumno izražena? 

1. DA 
2. NE 

 
V11E Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: 

"pri uveljavljanju pravice do pokojnine, ali pa do različnih podpor in doklad, tudi pri 
uveljavljanju podpore za nezaposlene" 

1. DA 
2. NE 

 
V12E Ali je pri tem šlo  za... 

1. uporabo zvez in poznanstev 
2. denar ali darila, ker je bilo možno le tako rešiti problem 
3. drugo (Vpisi Kaj!) 
4. ne vem, b.o. 

 
V13E  Ali je bila zahteva nedvoumno izražena? 

1. DA 
2. NE 

 
V11F Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: 

"pri postopku privatizacije ali denacionalizacije" 
1. DA 
2. NE 

 
V12F Ali je pri tem šlo  za... 

1. uporabo zvez in poznanstev 
2. denar ali darila, ker je bilo možno le tako rešiti problem 
3. ker je to bilo nedvoumno izraženo 
4. drugo (Vpisi Kaj!) 
5. ne vem, b.o. 
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V13F  Ali je bila zahteva nedvoumno izražena? 
1. DA 
2. NE 

 
V11G Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: 

"pri carinskih postopkih" 
1. DA 
2. NE 

 
V12G Ali je pri tem šlo  za... 

1. uporabo zvez in poznanstev 
2. denar ali darila, ker je bilo možno le tako rešiti problem 
3. drugo (Vpisi Kaj!) 
4. ne vem, b.o. 

 
V13G  Ali je bila zahteva nedvoumno izražena? 

1. DA 
2. NE 

 
V11H Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: 

"pri policijskih postopkih" 
1. DA 
2. NE 

 
V12H Ali je pri tem šlo  za... 

1. uporabo zvez in poznanstev 
2. denar ali darila, ker je bilo možno le tako rešiti problem 
3. drugo (Vpisi Kaj!) 
4. ne vem, b.o. 

 
V13H  Ali je bila zahteva nedvoumno izražena? 

1. DA 
2. NE 

 
V11I Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: 

"pri postopku na sodišču pri katerem je bil udeležen sodnik ali tožilec" 
1. DA 
2. NE 

 
V12I Ali je pri tem šlo  za... 

1. uporabo zvez in poznanstev 
2. denar ali darila, ker je bilo možno le tako rešiti problem 
3. drugo (Vpisi Kaj!) 
4. ne vem, b.o. 

 
V13I  Ali je bila zahteva nedvoumno izražena? 

1. DA 
2. NE 

 
V11J Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: 

"pri postopku na sodišču pri katerem so sodelovali drugi delavci sodišča, tudi 
zaposleni v zemljiški knjigi" 

1. DA 
2. NE 

 
V12J Ali je pri tem šlo  za... 

1. uporabo zvez in poznanstev 
2. denar ali darila, ker je bilo možno le tako rešiti problem 
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3. drugo (Vpisi Kaj!) 
4. ne vem, b.o. 

 
V13J  Ali je bila zahteva nedvoumno izražena? 

1. DA 
2. NE 

 
V11K Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: 

"pri postopku odvetniške pisarne ali notariata" 
1. DA 
2. NE 

 
V12K Ali je pri tem šlo  za... 

1. uporabo zvez in poznanstev 
2. denar ali darila, ker je bilo možno le tako rešiti problem 
3. drugo (Vpisi Kaj!) 
4. ne vem, b.o. 

 
V13K  Ali je bila zahteva nedvoumno izražena? 

1. DA 
2. NE 

 
V11L Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: 

"pri postopku na občinskem uradu ali uradu upravne enote" 
1. DA 
2. NE 

 
V12L Ali je pri tem šlo  za... 

1. uporabo zvez in poznanstev 
2. denar ali darila, ker je bilo možno le tako rešiti problem 
3. drugo (Vpisi Kaj!) 
4. ne vem, b.o. 

 
V13L  Ali je bila zahteva nedvoumno izražena? 

1. DA 
2. NE 

 
V11M Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo pri...: 

"pri postopku inšpekcijske službe" 
1. DA 
2. NE 

 
V12M Ali je pri tem šlo  za... 

1. uporabo zvez in poznanstev 
2. denar ali darila, ker je bilo možno le tako rešiti problem 
3. drugo (Vpisi Kaj!) 
4. ne vem, b.o. 

 
V13M  Ali je bila zahteva nedvoumno izražena? 

1. DA 
2. NE 

 
V11X. "Ali ste imeli vi ali vaši sorodniki izkušnje s korupcijo na kakšnem drugem področju, 
ki ga nismo našteli" 

DA (katero?, vpiši) 
NE 
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V13 Kdo je po vašem mnenju bolj kriv ali tisti, ki podkupnino daje, ali tisti, ki jo sprejema? 

1. tisti, ki jo daje 
2. tisti, ki jo sprejme 
3. oba enako 
4. ne vem, nimam mnenja, b.o. 
5. nobeden ni kriv 

 
 
V14 Sedaj vam bomo navedli nekaj ustanov, vi pa povejte, koliko jim zaupate. Ocenite z 
lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni da ustanovi sploh ne zaupate, 5 da ji popolnoma 
zaupate, 3 pa je nekje vmes. 

 1. 
najmanj 
zaupa 

2. 3. 
nekaj 
vmes 

4. 5. 
najbolj 
zaupa 

6. ne vem/ 
ne 
pozna/b.o. 

v14a vladi v celoti        
v14b predsedniku vlade        
v14c državnemu zboru        
v14d predsedniku republike        
v14e političnim strankam        
v14f sodiščem        
v14g policiji        
v14h vojski        
v14i organom občinske uprave in upravnih 
enot  

      

v14j inšpekcijskim službam        
v14k cerkvi in duhovščini        
v14l banki Slovenije        
v14m ustavnemu sodišču        
v14n slovenskemu šolstvu        
v14o slovenskemu zdravstvu        
v14p časopisom, televiziji, radiu        
V14r Komisija za preprečevanje korupcije       

 
V15X1 "Ali je po vaših izkušnjah in presoji sodeč, več korupcije: 

1. v državnih organi na nacionalni ravni 
2. ali v organih na ravni občine 
3. ne ve, se ne more odločiti 

 
V15X2 "Ali je po vaših izkušnjah in presoji sodeč, več korupcije: 

1. v velikih občinah 
2. ali v majhnih podeželskih občinah 
3. ne ve, se ne more odločiti 

 
V15X3 "Ali je po vaših izkušnjah in presoji sodeč, več korupcije: 

1. v velikih podjetjih in ustanovah 
2. -ali v majhnih podjetjih in ustanovah 
3. ne ve, se ne more odločiti 

 
V15X4 "Ali je po vaših izkušnjah in presoji sodeč, več korupcije: 

1. v okoljih, kjer se ljudje poznajo 
2. -ali v okoljih, kjer se ljudje ne poznajo in prevladujejo neosebni odnosi ne ve, se 

ne more odločiti 
3. ne ve, se ne more odločiti 

 
V15X5 "Ali je po vaših izkušnjah in presoji sodeč, več korupcije: 

v javnih podjetjih 
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ali v zasebnih podjetjih 
ne ve, se ne more odločiti" 

 
V15  Ali bi prijavili primer korupcije, če bi zanj izvedeli? 

1. da 
2. ne 
3. ne vem, b.o. 

 
v16 Komu bi prijavili primer korupcije? 

1. policiji 
2. državnemu tožilstvu 
3. sodišču 
4. komisiji za preprečevanje korupcije 
5. uradu za preprečevanje pranja denarja 
6. medijem (časopisom, radiu, televiziji) 
7. drugo (Vpisi Kaj!) 
8. ne vem, b.o. 

 
v17 Kateri je najpomembnejši razlog, da ne bi prijavili primera korupcije? 

1. ker ne veste kje bi prijavili 
2. ker primera ne bi bilo mogoče dokazati 
3. ker je to pri nas nekaj običajnega 
4. ker preiskave tako ali tako ne bi sprožili 
5. ker bi vas skrbelo zaradi morebitnih maščevalnih ukrepov 
6. drugo (Vpisi Kaj!) 
7. ne vem, b.o. 

 
v18 Prebrali vam bomo seznam institucij. zaupajte nam ali mislite, da so naštete institucije 
pripomogle k boju proti korupciji v Sloveniji. ocenite s pomočjo lestvice od 1 do 5, kjer 1 
pomeni, da sploh niso pripomogle in 5 pomeni, da so močno pripomogle. 
 1. sploh 

niso 
pripomog
le 

2. 3. nekaj 
vmes 

4. 5. močno 
so 
pripomogle 

6. ne vem/ 
ne 
pozna/b.o.

v18a sodišča       
v18b "vlada        
v18c "policija       
v18d "Komisija za preprečevanje 
korupcije  

      

v18e "urad za preprečevanje 
pranja denarja  

      

v18f "državno tožilstvo        
v18g "odvetniške pisarne in 
notariati  

      

v18h "občinska uprava in 
upravne enote  

      

v18i "zdravstvene ustanove        
v18j "mediji (tisk, radio in tv)        
v18k "inšpekcijske službe       
 
 
V21a. Ali ste slišali za pobudo ene izmed slovenskih izven parlamentarnih strank, da se o 
ukinitvi Komisije za preprečevanje korupcije razpiše referendum? 

1. DA 
2. NE 

 
V21b. Kako pa bi se vi opredelili na referendumu o ukinitvi Komisije za preprečevanje 
korupcije, če bi do njega res prišlo? 
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1 – glasoval bi za ukinitev 
2 – Glasoval bi proti ukinitvi 
3 -  Referenduma se ne bi udeležil 
4, ne vem, ne morem se odločiti 

 
v21c Denimo, da bi bile naslednjo nedeljo volitve v državni zbor. za katero stranko bi 
najverjetneje volili? 
Anketar: ne beri strank!!!": 

ne vem, b.o. 
DESUS - Demokratska stranka upokojencev Slovenije 
LDS - Liberalna demokracija Slovenije 
NSI - Nova Slovenija - krščansko-ljudska stranka 
SLS -Slovenska ljudska stranka 
SNS – Slovenska nacionalna stranka 
SDS - Slovenska demokratska stranka 
SD- Socialni demokrati 
drugo (Vpisi Kaj!) 

 
lroj Povejte mi še: katerega leta ste rojeni? 19__________ 
 
izob Kakšno izobrazbo imate? 

osnovna 
končana poklicna 
končana srednja 
končana višja ali visoka 

 
zap  Še vprašanje o zaposlenosti, ali ste  

1. zaposlen v gospodarstvu 
2. zaposlen v negospodarstvu 
3. samozaposlen 
4. kmet 
5. gospodinja 
6. upokojenec 
7. študent, dijak 
8. brezposeln 
9. drugo (Vpisi Kaj!)... 

 
doh. Ali bi za svoj mesečni NETO dohodek v primerjavi s povprečnim 
slovenskim mesečnim dohodkom, ki znaša približno 176.000 SIT,  
dejali, da je… 

1.mnogo manjši 
2.deloma manjši 
3.približno enak 
4.deloma višji 
5.mnogo višji 
6.brez dohodka  
7.brez odgovora 

 
 
Hvala "To bi bilo vse, LP in Hvala za sodelovanje./ /  
        /Anketar: Pritisni ENTER za nadaljevanje"  
 
SPOL  "SPOL": 

1. moški 
2. ženska 


