
Slovenski utrip – vprašalnik oktober 2011 
 

1. Ste v zadnjem letu iz kateregakoli razloga potovali v…  

- v katero od sosednjih držav (Avstrija, Italija, Madžarska, Hrvaška) 1 Da 2 Ne 

- v kakšno drugo evropsko državo     1 Da 2 Ne 

- v ZDA ali Kanado       1 Da 2 Ne 

- v latinsko Ameriko       1 Da 2 Ne 

- v Azijo         1 Da 2 Ne 

- v Afriko        1 Da 2 Ne 

- v Avstralijo         1 Da 2 Ne 

 

2. Ste imeli v zadnjem letu kakršnekoli prijateljske, sorodstvene ali službene stike ali vezi z ljudmi  iz… 

- katere od sosednjih držav (Avstrija, Italija, Madžarska, Hrvaška) 1 Da 2 Ne 

- kakšne druge evropske države  1 Da 2 Ne  

- ZDA ali Kanade   1 Da 2 Ne 

- latinske Amerike   1 Da 2 Ne 

- Azije     1 Da 2 Ne 

- Afrike     1 Da 2 Ne 

- Avstralije     1 Da 2 Ne 

 

3. Bi lahko rekli, da imate do pripadnikov drugih narodov in kultur včasih manj zaupanja kot pa do 

pripadnikov vašega lastnega naroda in kulture? 

1 Da, do drugih imam včasih manj zaupanja   

2 Ne  

3 Ne vem 

 

4. Nekateri menijo, da ljudi močno zaznamuje tudi njihova religija. Naštel(a) vam bom nekatera 

verovanja, vi pa za vsako ocenite, ali njihovim pripadnikom zaupate veliko manj, kot drugim manj kot 

drugim, enako kot drugim, bolj kot drugim ali veliko bolj kot drugim.  

 Pravoslavci 1 veliko manj 2 manj 3 enako kot drugim 4 bolj 5 veliko bolj (9 ne vem)  

 Muslimani 1 veliko manj 2 manj 3 enako kot drugim 4 bolj 5 veliko bolj (9 ne vem) 

 Katoliki 1 veliko manj 2 manj 3 enako kot drugim 4 bolj 5 veliko bolj (9 ne vem) 

 Judje 1 veliko manj 2 manj 3 enako kot drugim 4 bolj 5 veliko bolj (9 ne vem) 

 Protestanti  1 veliko manj 2 manj 3 enako kot drugim 4 bolj 5 veliko bolj (9 ne vem) 

 Budisti 1 veliko manj 2 manj 3 enako kot drugim 4 bolj 5 veliko bolj (9 ne vem) 

 Ateisti 1 veliko manj 2 manj 3 enako kot drugim 4 bolj 5 veliko bolj (9 ne vem) 

 

5. Kdo bi bil po vašem mnenju najbolj primeren za predsednika prihodnje vlade? 
____________________________  
  
6. Se nameravate volitev udeležiti volitev v državni zbor? 
 1 Zanesljivo 
 2 Verjetno 
 3 Ne 
 4 Ne vem 
 



7. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve? (anketar bere le, če se 
anketiranec ne more spontano izreči) 

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 'Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije' 
10 'Lista Zorana Jankovića' 
20 'drugo (anketar ne bere)' 
21 'ne vem (anketar ne bere)' 
22 'nobene (anketar ne bere)' 

 99 'ne bi šel na volitve (anketar ne bere)'. 
 
8. Ali menite, da je katera od novih list ali gibanj, ki nastajajo ali se napovedujejo v zadnjem času 

vredna vašega zaupanja? 

 1 Da 

 2 Ne 

 3 Ne vem 

 

9. In koga bi volili, če bi na volitvah v Državni zbor nastopili naslednji: (anketar OBVEZNO VEDNO 

prebere seznam od 1-10) 

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 'Državljanska lista Gregorja Viranta in Rada Pezdirja' 
10 'Lista Zorana Jankovića' 
11 'Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije' 
20 'drugo (anketar ne bere)' 
21 'ne vem (anketar ne bere)' 
22 'nobene (anketar ne bere)' 

 99 'ne bi šel na volitve (anketar ne bere)'. 
 

10. Če bo razpisan referendum o novi družinski zakonodaji, ali bi se ga udeležili? (če bi se udeležil):  Bi 

glasovali za ali proti zakonu, kot ga je sprejel državni zbor? 

 0 Ne bi se udeležil 

 1 Za 

 2 Proti 

 3 Ne vem 

 



11. Ali bi bili pripravljeni podpreti paket ukrepov bodoče vlade, ki bi vključeval pokojninsko reformo, 
prodajo državnih deležev v neuspešnih bankah in zmanjševanje števila zaposlenih v javnem sektorju?  
 1 Da 
 2 Ne 
 3 Ne vem 
 

12. spol 
 
13. izobrazba 
 
14. leto rojstva 
 
15. Dohodek 
 
16. Vprašanje glede sodelovanja v fokusni skupini 

 

 

 
 


