
SLOVENSKI UTRIP 1 (april 2009) 

 
1. Kako bi s šolsko oceno od 1 do 5 ocenili zadovoljstvo z vašim materialnim standardom? 
 1 2 3 4 5  9 ne vem 
 
2. Če bi razdelili družbo na štiri razrede glede na materialni standard, kam bi uvrstili samega sebe? 
 1 nižji 
 2 nižji srednji 
 3 višji srednji 
 4 višji 
 9 ne vem, b.o. 
 
3. Kako vi osebno danes živite v primerjavi z vašim življenjem izpred štirih let? Ali živite…? 
 1 veliko slabše 
 2 slabše 
 3 približno enako 
 4 bolje 
 5 veliko bolje 
 9 ne vem, b.o. 
 
4. Ali se vam zdi, da se v Sloveniji na splošno danes v primerjavi z življenjem izpred štirih let živi…? 
 1 veliko slabše 
 2 slabše 
 3 približno enako 
 4 bolje 
 5 veliko bolje 
 9 ne vem, b.o. 
 
5. Ali menite, da se bo v Sloveniji na splošno čez štiri leta živelo…? 
 1 veliko slabše 
 2 slabše 
 3 približno enako 
 4 bolje 
 5 veliko bolje 
 9 ne vem, b.o. 
 
6. Ali podpirate sedanjo vlado? (Da/Ne/Ne vem) 
 
 
7. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?  
 
 
8. V javnosti se pojavljajo različne ocene, koliko časa naj bi še trajala gospodarska kriza, v kateri smo 
se znašli. Kako dolgo bo po vašem mnenju še trajala ta kriza? 
 1 največ eno leto 
 2 več kot eno, a največ tri leta 
 3 več kot tri leta 
 9 ne vem, b.o., drugo 
 
9. Kako ocenjujete dosedanje vladne ukrepe za reševanje gospodarske krize? Katero od naslednjih 
stališč vam je najbližje: 



 1 Ukrepi so povsem primerni  
 2 Ukrepi gredo v pravo smer, a so nezadostni 
 3 Ukrepi so neprimerni 
 4 Reševanje krize je odvisno predvsem od drugih 
 9 ne vem  
 
 
10. Če ste zaposleni, ali menite, da obstaja realna nevarnost, da v naslednjih mesecih zaradi krize 
izgubite službo? 
 1 Da 
 2 Ne 
 3 Ne vem 
 9 Nisem zaposlen  
 
11. Sindikati javnega sektorja so kot odziv na napoved znižanja plač v javnem sektorju napovedali 
splošno stavko. Ali podpirate odločitev za stavko? 
 1 da  
 2 ne 
 9 ne vem 
 
 
12. spol 
 
13. izobrazba 
 
14. leto rojstva 
 
 
15. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše 
prejemke…? 
 1 Pod 500 

2 500-1000 
3 Nad 1000-2000 
4 Nad 2000 
5 Nima dohodkov 
9 b.o. 

 
 


