
ANKETNI VPRAŠALNIK ZA SLOVENSKI UTRIP »Družba znanja« – JANUAR 2011 
 
1. Imate občutek, da znanje, ki ga imate, pomembno vpliva na… 
- vaše dohodke?   1 Da  2 Ne 3 Ne vem 
- varnost vaše zaposlitve?  1 Da  2 Ne 3 Ne vem 
- vaše možnosti za boljšo zaposlitev? 1 Da  2 Ne 3 Ne vem 
 
2. Ali je vaša formalna izobrazba, kot ste si jo pridobili v okviru šolanja, zadostovala za potrebe dela, 
ki ga opravljate (oziroma dela, ki ste ga nazadnje opravljali)? Vam je zadostovala… 

1 popolnoma  
2 delno 
3 sploh ne 
4 nikoli ni opravljal nobenega dela (ne beri) 
5 ne vem (ne beri) 

 
3. Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja? 
- dodiplomski visokošolski študij     1 DA 0 NE 
- podiplomski (magistrski ali doktorski) študij    1 DA 0 NE 
- višješolski študij       1 DA 0 NE 
- usposabljanje za pridobitev certifikata o poklicni kvalifikaciji  1 DA 0 NE 
- v dopolnilno izobraževanje, povezano z delom, ki ga opravljate 1 DA 0 NE 
- v drugo dopolnilno izobraževanje     1 DA 0 NE 
 
4. (za tiste, ki so izbrali odgovor DA pri vsaj eni od možnosti): Kaj od naštetega je bil za vas glavni 
razlog za to vaše izobraževanje? 

1 Lastna želja po tem znanju 
2 Zahteva delodajalca 
3 Možnost višje plače 
4 Možnost pridobitve zaposlitve 
5 Drugo (ne beri) 
6 Ne vem (ne beri) 
9 V zadnjem letu ni bil vključen v nobeno obliko izobraževanja 

 
5. Ste se kdaj želeli dodatno izobraževati, pa ste pri tem naleteli na ovire? 

1 Da 
2 Ne 

 
6. (Če izbere odgovor 1 Da): Kaj je bilo največja ovira? 

1 Pomanjkanje denarja 
2 Pomanjkanje časa  
3 Nasprotovanje delodajalca 
4 Drugo 

 
7. O referendumih so bila doslej v javnosti izražena različna stališča. Katero od naslednjih dveh stališč 
je vam osebno bližje? 

1 Odločanje na referendumih je ustavna pravica državljanov do neposrednega odločanja, ki je 
država ne sme dodatno omejevati 

2 Odločanje na referendumih je povsem nepotrebno, zato ga je treba na splošno odpraviti ali 
vsaj močno omejiti 

3 Ne vem 
 



8. Ali podpirate določitev po enega samega dneva v letu, ko bi hkrati izvedli vse do takrat zahtevane 
referendume, tako da bi ljudje imeli možnost neposrednega odločanja, a ob manjših stroških 
izvedbe? 
 1 Da 
 2 Ne 
 3 Ne vem 
 
9. S katerim od naslednjih stališč o pokojninski reformi se vi osebno najbolj strinjate? 
 1 Pokojninska reforma, kot jo je sprejel državni zbor, je nujno potrebna.  
 2 Pokojninsko reformo nujno potrebujemo, vendar ne takšne, kot je bila sprejeta 
 3 Pokojninske reforme sploh ne potrebujemo 
 4 Ne vem (ne beri) 
 
10. Ali podpirate sedanjo vlado? 
 1 Da 
 2 Ne 
 3 Ne vem 
 
11. 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)'. 
 
12. Katera vlada je bila po doslej po vašem mnenju na splošno uspešnejša: sedanja Pahorjeva ali 
prejšnja Janševa? 
 1 Pahorjeva  
 2 Janševa 
 3 Obe enako, nobena, drugo (ne beri) 
 4 ne vem (ne beri) 
 
13. Kaj od naslednjega bi bilo za Slovenijo najbolje? 
 1 da ostane sedanja vlada v enaki ali podobni sestavi do konca mandata 
 2 da dobi Slovenija novo vlado še pred parlamentarnimi volitvami 
 3 da se razpišejo predčasne parlamentarne volitve 
 4 ne vem (ne beri) 
 
14. Ali menite, da bi bila nova vlada, ki bi jo sestavil Janez Janša, uspešnejša, enako uspešna ali manj 
uspešna od sedanje? 
 1 uspešnejša 
 2 enako uspešna 
 3 manj uspešna 
 4 ne vem 
 



15. spol 
 
16. Stopnja izobrazbe 
 
17. leto rojstva 
 
18. 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. 

 
 


