
Slovenski utrip 2: Evropska unija (maj 2010) 

 
1. Se vi osebno počutite Evropski državljan/ka? 

1 Da 
2 Ne 
3 Ne vem, brez odgovora 

 
2. Naštel(a) vam bom nekaj lastnosti, vi pa prosim ocenite, v kolikšni meri so značilne za 

Evropsko unijo. Vsako lastnost ocenite z od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da ta lastnost za 
Evropsko unijo sploh ni značilna, 5 pa da je zelo značilna. 

a. varovanje interesov Slovenije  1 2 3 4 5   6 ne vem 
b. koristnost za ljudi, kot ste vi  1 2 3 4 5   6 ne vem 
c. demokratičnost    1 2 3 4 5   6 ne vem 
d. pravičnost     1 2 3 4 5   6 ne vem 

 
3. Se vam zdi, da ste dovolj seznanjeni z delom slovenskih poslancev v evropskem 
parlamentu?  
 1 dovolj 
 2 premalo 
 3 ne vem  
 
4. Se vam zdi, da ste dovolj seznanjeni z delom evropskega komisarja iz Slovenije Janeza 
Potočnika? 
 1 dovolj 
 2 premalo 
 3 ne vem  
 
5. Če bi imeli možnost odločanja – bi podprli Milana M. Cvikla za člana Evropskega 
računskega sodišča? 
 1 Da 
 2 Ne 
 3 Ne vem 
 
6. Ali podpirate sedanjo vlado? 

1 Da 
2 Ne 
3 Ne ve 

 
7. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?  

1 'Socialni demokrati- SD' 
2 'Slovenska demokratska stranka- SDS' 
3 'Liberalna demokracija Slovenije- LDS' 
4 'ZARES' 
5 'Slovenska ljudska stranka- SLS' 
6 'Nova Slovenija- NSI' 
7 'Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS' 



8 'Slovenska nacionalna stranka- SNS' 
9 'drugo (anketar ne bere)' 
10 'ne vem (anketar ne bere)' 
11 'nobene (anketar ne bere)' 

 99 'ne bi šel na volitve (anketar ne bere)'. 
 
8. Katarina Kresal po zavrnitvi interpelacije ostaja ministrica za notranje zadeve. Je to, da 
Kresalova ostaja ministrica, za Slovenijo dobro ali slabo? 
 1 Dobro 
 2 Slabo 
 3 drugo (ne beri) 
 4 ne vem (ne beri) 
 
9. Ali podpirate možnost privatizacije igralniških podjetij, ki so danes v lasti države in občin? 
 1 Da 
 2 Ne 
 3 Ne vem 
 
10. O slovensko-hrvaškem arbitražnem sporazumu je razpisan referendum. Prosim vas, da z 
oceno od 1 do 5 ocenite, kako verjetno se ga boste udeležili, pri čemer 1 pomeni, da se ga 
zanesljivo ne boste udeležili, 5 pa, da se ga zanesljivo boste udeležili! 
 1 2 3 4 5 (9 = ne vem) 
 
11. In kako bi na referendumu glasovali: za arbitražni sporazum ali proti njemu? 
 1 Za sporazum 
 2 Proti sporazumu 
 3 Ne vem  
 
12. V zvezi s slovensko-hrvaškimi odnosi se pojavljajo različna mnenja. Katera od naslednjih 
zadev se zdi vam osebno pomembnejša? 
 1 Da se slovensko-hrvaški spor čim prej konča, pa kakršnakoli bo že meja 
 2 Da se Sloveniji zagotovi neposreden ozemeljski stik z odprtim morjem 
 3 Ne vem 
 
13. Kako bo po vašem mnenju arbitražno sodišče uredilo stik Slovenije z odprtim morjem, če 
bo sporazum na referendumu potrjen? Katera od naslednjih možnosti se vam zdi v tem 
primeru bolj verjetna? 
            1 Slovenija bo imela celoten Piranski zaliv in neposreden ozemeljski stik z odprtim 
 morjem 
            2 Slovenija bo imela samo del Piranskega zaliva in pot do odprtega morja preko 
 hrvaških teritorialnih voda? 
            3 drugo (ne beri) 
            4 ne vem (ne beri) 
 
14. Bi bilo po vašem mnenju bolje, da bi arbitražno sodišče o meji razsojalo pred podpisom 
pristopne pogodbe Hrvaške k Evropski uniji ali po tem? 
 1 pred hrvaškim podpisom pristopne pogodbe k EU 



 2 po hrvaškem podpisu pristopne pogodbe k EU 
 3 Ne vem 
 
15. spol 
 
16. izobrazba 
 
17. leto rojstva 
 
18. Pripravljenost na sodelovanje v anketah prek e-pošte 


