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1. Ali nam lahko na lestvici od 1 do 5 ocenite, kakšno je po vašem mnenju trenutno stanje 

slovenskega gospodarstva?   

zelo slabo   slabo   niti slabo niti dobro   dobro   zelo dobro   ne vem, ne morem   
oceniti   

   

2. Ali nam lahko na lestvici od 1 do 5 ocenite, ali so se poslovni rezultati vašega podjetja po vstopu 

v Evropsko unijo poslabšali ali izboljšali?    

poslovni  
rezultati so se  
zelo  
poslabšali   

poslovni 
rezultati so se 
poslabšali   

niti izboljšali niti  
poslabšali   
(ni sprememb)   

poslovni 
rezultati so se  
izboljšali   

poslovni 
rezultati so se 
zelo izboljšali   

ne vem, ne 
morem oceniti   

   

3. Ali nam lahko na lestvici od 1 do 5 ocenite, ali se je položaj vaše panoge kot celote po vstopu v 

Evropsko unijo poslabšal ali izboljšal?    

položaj naše 
panoge se je 
zelo poslabšal  

položaj naše  
panoge se je   
poslabšal  
  

položaj naše  
panoge se ni niti 
izboljšali niti   
poslabšali (ni  
sprememb)  

položaj naše   
panoge se je 
izboljšal  

položaj naše  
panoge se je 
zelo izboljšal  

ne vem, ne  
morem oceniti  

   

4. Ali nam lahko na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako velik problem se vam zdi korupcija v današnji 

Sloveniji?    

zelo majhen 
problem   

majhen problem   niti velik niti  
majhen problem   

velik problem    zelo velik   
 problem      

ne vem, ne 
morem oceniti   

   

5. Kako razširjena sta po vaši oceni v Sloveniji pojava korupcije in sprejemanje podkupnine v javnih 

službah? Možen je en odgovor.   

skoraj noben javni uslužbenec ne počne tega      

to počne le nekaj javnih uslužbencev      

to počne kar precej javnih uslužbencev      

to počnejo skoraj vsi javni uslužbenci      

ne vem, ne morem oceniti       

   
NASLEDNJE VPRAŠANJE ODGOVARJAJIO VSI (IZ  V5)  RAZEN TISTI, KI SO DEJALI, DA NE MOREJO OCENITI!   

6. Na čem predvsem temelji to vaše mnenje? Je utemeljeno predvsem…..   

kar ste prebrali v časopisih in slišali po televiziji in na radiu       

na tistem, kar ljudje na splošno govorijo o javnih uslužbencih       

na izkušnjah in pripovedovanju tistih, ki jim zaupate       

na vaših osebnih izkušnjah       

na vsem od navedenega       

ne vem, ne morem oceniti       
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7. Ali nam lahko na lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja 

spodaj našteti dejavniki:   

   to ni 
ovira   

to je   
majhna 
ovira   

to je še 
znosna 
ovira   

to je   
velika 
ovira   

ne vem, 
ne   

morem  
oceniti   

Pogoji financiranja                  

Zagotavljanje infrastrukture (telefonija, električna energija, 
voda, ceste)   

               

Cene najema in nakupa zemljišč ter poslovnih prostorov                  

Davki                  

Obstoječa zakonska in druga regulativa                  

Delovanje sodstva                  

Aktualne politične razmere                  

Inflacija                  

Menjalni tečaj tolarja                  

Korupcija v javnem sektorju na splošno                  

Korupcija pri pridobivanju poslov preko postopkov javnega 
naročanja   

               

   

8. Ko pomislite na javne uslužbence in funkcionarje, kako pogosto po vašem mnenju držita navedeni 

trditvi?    

   nikoli   redko   včasih   pogosto   vedno   ne vem, 
ne   

morem  
oceniti   

Podjetja v moji panogi morajo običajno izplačati nekaj 
dodatnih neuradnih plačil v obliki denarja, usluge ali darila, 
da se stvari uredijo.   

                  

Podjetja v moji panogi običajno že vnaprej vedo, kolikšen je 
znesek tega dodatnega plačila v obliki denarja, uslug ali 
daril.   

                  

   

9. Ko pride do dodatnih neuradnih plačil, kaj od naštetega se zgodi najpogosteje? Prosim izberite le 

eno trditev!   

      

Javni uslužbenec ali funkcionar zahteva oziroma nakaže, da pričakuje plačilo, uslugo ali darilo.      

Podjetje na lastno pobudo ponudi tovrstno plačilo.      

V naprej je znano, kako in koliko plačati, kakšna naj bo usluga ali kakšno darilo je treba dati, 
zato se o tem ne govori.   

   

Ne vem, ne morem oceniti.      

Ne želim povedati.      
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10. Ali nam lahko zaupate, kolikšen delež pogodbene vrednosti morajo podjetja v vaši panogi 

običajno ponuditi za dodatna neuradna plačila (v obliki denarja, uslug ali daril) javnim 

uslužbencem ali funkcionarjem, da pridobijo posle preko postopkov oddaje javnih naročil?   

 

nič      

do 2 %      

nad 2 do 3 %      

nad 3 do 5 %      

nad 5 do 10 %      

več kot 20 %      

ne vem, ne morem oceniti      

ne želim povedati      

   

11. Prosimo, ocenite v kolikšnem obsegu spodaj naštete oblike korupcije vplivajo na poslovanje 

vašega podjetja:   

   sploh 
ne 

vpliva   

malo  
vpliva   

znatno   
vpliva   

zelo 
vpliva   

ne vem, 
ne   

morem  
oceniti   

Politični pritiski na poslovanje slovenskih bank:                  

Korupcija poslancev pri sprejemanju zakonov:                  

Korupcija vladnih funkcionarjev pri oblikovanju zakonov:                  

Korupcija javnih uslužbencev in funkcionarjev pri pridobivanju 
poslov:   

               

Korupcija davčnih uradnikov:                  

Korupcija javnih uslužbencev in funkcionarjev pri oddaji 
javnih naročil:   

               

Korupcija sodnikov:                  

Korupcija odvetnikov z namenom podkupovanja sodnikov:                  

Patronaža in nepotizem (nameščanje sorodnikov in 
prijateljev na uradne položaje):   

               

Finančni prispevki političnim strankam:                  

   

12. Ali menite, da:   

 

   da da, do 
neke mere 

ne ne vem 

lahko korupcija pripomore k razvoju in rasti vašega podjetja?               

lahko korupcija pripomore k razvoju in rasti slovenskega 
ekonomskega oziroma gospodarskega sistema?   

            

lahko korupcija pripomore k razvoju in rasti svetovnega 
ekonomskega oziroma gospodarskega sistema?   

            

je korupcija neizbežen del slovenskega ekonomskega oziroma 

gospodarskega sistema?   

            

je korupcija neizbežen del svetovnega ekonomskega oziroma 
gospodarskega sistema?   
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13. Ali ste v vašem podjetju sprejeli etični kodeks?   

da      

ne, vendar ga imamo namen sprejeti      

ne, kodeksa ne potrebujemo      

ne vem      

ne želim povedati      

   

14. Kako bi se stanje poslovne etike pri nas lahko izboljšalo. Predstavljamo vam nekaj predlogov, vas 

pa naprošamo, da na lestvici od 1 do 5, ocenite, kako učinkoviti se vam zdijo ti predlogi:   

   zelo   
neučinko 

vito   

neučinko 
vito   

niti   
neučinko 
vito niti   
učinkovito   

učinkovito    zelo   
učinkovito  

ne vem,  
  ne   

morem  
oceniti   

Etično izobraževanje menedžerjev in podjetnikov na 
področju poslovne etike:   

                  

Vzpostavitev učinkovitejše zunanje (inšpekcijske in 
revizijske službe) in notranje (samoregulacija znotraj 
podjetij) kontrole menedžmenta:   

                  

Zaostritev regulative:                     

Spontana sprememba pravil delovanja v podjetjih:                     

Aktivno uvajanje etične klime v podjetjih:                     

   

15. Kolikšen delež vaših letnih prihodkov podjetja predstavlja prodaja izdelkov oziroma storitev 

javnemu sektorju?   

nič      

do 2 %      

nad 2 do 5 %      

nad 5 do 10 %      

nad 10 do 20 %      

nad 20 do 50%      

nad 50 do 70%      

nad 70 do 90%      

nad 90 do 100%      

ne vem, ne morem oceniti      

ne želim povedati      

   

16. Veliko podjetij se javlja na javne razpise. Kako uspešno je vaše podjetje pri javnih razpisih?    

posel dobimo v manj kot 30%       

posel dobimo v približno 50%      

posel dobimo v več kot 75%      

naše podjetje se ne javlja na javne razpise      

ne vem, ne morem oceniti      

ne želim povedati      
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 NASLEDNJE VPRAŠANJE ODGOVARJAJIO SAMO TISTI, KI SO PRI V16= POSEL DOBIMO V MANJ KOT 30%!   

17. Kaj je po vašem mnenju glavni razlog, da niste izbrani na javnih razpisih?   

smo predrag ponudnik       

ostali ponudniki ponujajo izdelke/storitve pod tržno ceno, ki si jih mi ne 
moremo privoščiti   

   

osebna poznanstva konkurenčnih podjetij      

slabe reference našega podjetja      

pomanjkljiva ali slabo izpolnjena razpisna dokumentacija      

neizpolnjevanje razpisnih pogojev      

ne vem, ne morem oceniti      

ne želim povedati      

   

18. Ali ste pri svojem delu zasledili, da se na tistih razpisih, na katerih niste izbrani, naročniki 

najpogosteje kot najugodnejše izberejo večkrat zapored iste ponudnike-dobavitelje?   

da, to opažam že nekaj časa      

da, to opažam v zadnjem času      

ne, tega do sedaj še nisem zasledil      

ne vem      

ne želim povedati      

     

19. Ali bi se vaš tržni delež bistveno povečal, če bi bili na javnih razpisih uspešnejši?   

da, vsekakor      

ne preveč      

ne      

ne vem      

ne želim povedati      

        

Za konec bi vas prosili še za nekaj podatkov o podjetju, ki jih potrebujemo za strukturo vzorca.   

   

S2. Koliko zaposlenih ima vaše podjetje?   

do 49 zaposlenih      

50 do 249 zaposlenih      

Nad 250 zaposlenih      

   

S3. Prosimo, če lahko opredelite vašo funkcijo znotraj podjetja!   

direktor podjetja       

lastnik podjetja      

finančni direktor       

izvršni direktor      

predsednik upravnega odbora      

član upravnega odbora      

vodja financ      

vodja računovodstva      

drugo (prosimo vpišite): __________________________      

   

   


