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Vsebina raziskave Socialna kapica 

POMEMBNOST UKREPOV 

POZNAVANJE SOCIALNE KAPICE 

POSLEDICE SOCIALNE KAPICE 

BRUTO PLAČA 

Vir podatkov:  Ipsos, Omnibus, januar 2015 
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Metodologija Telefonsko anketiranje (CATI) 

Ciljna skupina 

Anketiranje 

Splošna populacija 18 - 75 let 

9.1. – 26.1.2015 

Vzorec 863 anketirancev 
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Pomembnost ukrepov 



88% anketirancev je mnenja, da je ukrep, ki bi omogočil ohranitev 
delovnih mest pomemben ali zelo pomemben 

S1:  Za izboljšanje gospodarskega in socialnega položaja v Sloveniji lahko vlada 
sprejema različne ukrepe. V nadaljevanju vam bom prebral/a različne ukrepe, vi pa mi 
prosim povejte, kako pomembni so za vas ti ukrepi.  N= 863 
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88,1 

83,8 

76,9 

73,5 

72,9 

47,3 

Ukrep, ki bi omogočil ohranitev delovnih mest

Ukrep, ki bi omogočil podjetjem razvoj in s tem
zviševanje plač vsem zaposlenim

Ukrep, ki bi tako zmanjšal razmerje med bruto in
neto plačo da bi dobili višjo neto plačo

Ukrep, ki bi omogočil večje zaposlovanje visoko
kvalificiranih in izobraženih strokovnjakov

Ukrep, ki bi omogočil večjo konkurenčnost podjetij

Ukrep, ki bi omogočal znižanje bruto plače in s tem
nižjo obdavčitev podjetja

V analizo so vzeti le odgovori 4 in 5 (pomemben in zelo pomemben) na lestvici od 1 do 5 



44% anketirancev je najpomembnejši ukrep, tisti, ki bo omogočil 
ohranitev delovnih mest 

6 S2: Kateri ukrep bi bil po vašem mnenju najpomembnejši? N=851  

43,7 

15,3 

15,1 

12,1 

9,4 

4,5 

Ukrep, ki bi omogočil ohranitev delovnih mest

Ukrep, ki bi omogočil podjetjem razvoj in s tem
zviševanje plač vsem zaposlenim

Ukrep, ki bi tako zmanjšal razmerje med bruto
in neto plačo, da bi dobili višjo neto plačo

Ukrep, ki bi omogočil večje zaposlovanje visoko
kvalificiranih in izobraženih strokovnjakov

Ukrep, ki bi omogočil večjo konkurenčnost
podjetij

Ukrep, ki bi omogočal znižanje bruto plače in s
tem nižjo obdavčitev podjetja
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Socialna kapica 
POZNAVANJE 



34%  anketirancev je že slišalo za pojem Socialna kapica 

S3. Ste že slišali za pojem socialna kapica?   N=863 
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34,3 52,0 13,7 

Da Ne Ne vem



7%  tistih, ki so že slišali za socialno kapico je poznalo njen pomen 

S4. Ali lahko prosim na kratko opišete, kaj je to socialna kapica?  N=269 
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7,4 44,6 3,5 44,6 

POZNAVANJE POMENA SOCIALNE KAPICE

NEPOZNAVANJE pomena socialne kapice - NAPAČNI ODGOVORI

NEPOZNAVANJE pomena, temveč navajanje POSLEDIC socialne kapice

ne vem, brez odgovora

8,0% 

6,7% 

46,6% 

41,8% 

2,5% 

5,2% 

42,9% 

46,3% 

MOŠKI

ŽENSKA



Večina napačnih odgovorov  pomena socialne kapice se navezuje 
na pomoč finančno najšibkejšim 

S4. Ali lahko prosim na kratko opišete, kaj je to socialna kapica?  N=269 
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a. POZNAVANJE POMENA SOCIALNA KAPICA: 
Socialna kapica je ukrep, ki postavi zgornjo mejo za plačilo prispevkov tistim z višjimi plačami. 
 
 

NEPOZNAVANJE POMENA SOCIALNA 
KAPICA – NAPAČNI ODGOVORI 

 
b. NEPOZNAVANJE POMENA SOCIALNA KAPICA – NAVAJANJE POSLEDIC SOCIALNE KAPICE: 
 

To je določen znesek katerega mora vsak 
zaslužiti 

Zavarovanje, varovalka, za zaposlene. 

Nudi pomoč najšibkejšim delavcem. 

To je da bi bila solidarnost in bi tisti ki dobijo 
več pomagajo pri podpori 

Da vsi dobijo eno pokojnino 

Da bi imeli vsi približno enake dohodke. 

Socialni mir, nekaj kar bi uravnovesilo razmerje med državo 
in posameznikom. 
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Socialna kapica 
POSLEDICE 



63%  anketirancev meni, da bi se zvišale neto plače in s tem kupna 
moč. 

S5. Socialna kapica je ukrep, ki postavi zgornjo mejo za plačilo prispevkov tistim z višjimi plačami. Tak 
ukrep ima večina evropskih držav. Kaj bi bile po vašem mnenju lahko posledice ukrepa socialne kapice? 
N=863  
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47,6 

52,7 

55,5 

59,2 

62,0 

63,1 

34,6 

32,1 

29,4 

27,8 

23,3 

22,5 

17,8 

15,1 

15,1 

13,1 

14,8 

14,4 

Dolgoročno bi se zmanjšali prilivi v pokojninsko in
zdravstveno blagajno

Zmanjšala bi se stopnja solidarnosti in s tem socialna
varnost delavcev z nizkimi plačami

Gospodarstvo bi postalo privlačnejše za tuje
investitorje

Znižali bi se stroški podjetij

Povečala bi se mednarodna primerljivost in izvozna
konkurenčnost podjetij

Zvišale bi se neto plače in s tem kupna moč.

DA NE NE VEM



Med tistimi, ki so poznali pomen socialne kapice, jih je največ 
mnenja, da bi se znižali stroški podjetij, pri ostalih jih je največ 
mnenja, da bi gospodarstvo postalo privlačnejše za tuje investitorje 

S5. Socialna kapica je ukrep, ki postavi zgornjo mejo za plačilo prispevkov tistim z višjimi plačami. Tak 
ukrep ima večina evropskih držav. Kaj bi bile po vašem mnenju lahko posledice ukrepa socialne kapice? 
N=22 / N=274 
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CS1: Tisti, ki so poznali pomen socialne kapice (N=22) 
 
Najpogostejši odgovori: 
• Znižali bi se stroški podjetij 
• Zmanjšala bi se stopnja solidarnosti in s tem socialna varnost delavcev z nizkimi plačami 
• Več dobro plačanih delovnih mest 

CS2: Tisti, ki niso poznali pomena socialne kapice in so ali navajali posledice ali pa napačne 
odgovore (N=274) 
 
Najpogostejši odgovori: 
Več kot polovica jih je bila mnenja: 
Gospodarstvo bi postalo privlačnejše za tuje investitorje 
Znižali bi se stroški podjetij 
Zvišale bi se neto plače in s tem kupna moč. 
Povečala bi se mednarodna primerljivost in izvozna konkurenčnost podjetij 
Več dobro plačanih delovnih mest. 
 
Manj kot polovica jih je bila mnenja, da  bi se dolgoročno zmanjšali prilivi v pokojninsko in 
zdravstveno blagajno 
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BRUTO PLAČA 
Davki in prispevki 



87%  anketirancev bi prispevalo največ 50% svoje bruto plače za 
davke in prispevke, če bi bili v najvišjem dohodninskem razredu 

S6. Če bi bili v najvišjem dohodninskem razredu, kakšen delež bruto plače bi bilo po 
vašem mnenju primerno prispevati za davke in prispevke?  N=863 

33,2 30,3 23,6 7,4 5,4 

30% 40% 50% 60% 70%

87% 



Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo. 
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mag. Nataša Mohorč Kejžar 
Direktorica, strateško svetovanje 

 
Tel:  0590 26 806 

E-mail: natasa.mohorckejzar@ipsos.com 


