
SLOVENSKI UTRIP – VPRAŠALNIK ZA DECEMBER 2012 

vzorec 1 (600 anketirancev) + vzorec 2 (600 anketirancev) 

 

1. Če ocenjujete na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z 

ljudmi zelo previden? 

 1 večini ljudi lahko zaupamo 

 2 z ljudmi moramo biti zelo previdni 

 3 ne vem (ne beri) 

 

2. Katera od naslednjih dveh možnosti bi bila za razvoj in blaginjo slovenske družbe boljša: 

1 da je večina gospodarstva v zasebni lasti ali 

2 da je večina gospodarstva v državni lasti 

3 ne vem (ne beri) 

 

3. Kaj po vašem mnenju najbolj prispeva h gospodarski uspešnosti? 

1 pridni delavci 

2 investicije 

3 inovacije 

4  ne vem (ne beri) 

 

4. Kakšno zaposlitev bi vi osebno raje izbrali, če bi lahko izbirali med 

1 službo z višjo plačo, a večjim tveganjem izgube zaposlitve ali  

2 službo z nižjo plačo, a z manjšim tveganjem izgube zaposlitve 

3 ne vem (ne beri) 

 

5. 'Se nameravate udeležiti letošnjih volitev v državni zbor?'. 

1 'Zanesljivo' 

2 'Verjetno' 

3 'Ne' (preskoči na vprašanje 7) 

4 'Ne vem (anketar ne bere)'. 

 

6. 'In katero stranko bi volili? (VZOREC 1: spontani odziv anketiranca; na anketirančevo 

željo pa anketar prebere celoten seznam / VZOREC 2: anketar obvezno prebere celoten 

seznam od 1-13)'. 

1 'Socialne demokrate (SD)' 

2 'Novo Slovenijo (N.Si)' 

3 'ZARES' 

4 'Slovensko ljudsko stranko (SLS)' 

5 'Slovensko demokratsko stranko (SDS)' 

6 'Demokratično stranko upokojencev Slovenije (DeSUS)' 

7 'Stranko Zorana Jankovića' 

8 'Liberalno demokracijo Slovenije (LDS)' 

9 'Slovensko nacionalno stranko (SNS)' 

10 'Stranko Gregorja Viranta' 

11 'Stranko za trajnostni razvoj Slovenije' 

12 'Gibanje za Slovenijo' 

13 'SMS Zeleni' 

14 'Drugo (anketar ne bere)' 

15 'Nobene (anketar ne bere)' 



16 'Ne vem (anketar ne bere)' 

17 'Ne bi šel na volitve (anketar ne bere)'. 

 

7. Komu bi po volitvah predsednik republike Danilo Türk po vašem mnenju moral podeliti mandat za 

sestavo vlade: 

 1 tistemu, ki bo na volitvah dobil relativno večino 

 2 tistemu, ki bi bil po njegovem mnenju najprimernejši  

 3 ne vem (ne beri) 

 

8. Ali menite, da bi se moral Zoran Janković opravičiti, ker je pred javnostjo prikril lastništvo hiše v 

Grosupljem? 

1 da 

2 ne 

3 ne vem (ne beri) 

 

9. spol 

 

10. izobrazba 

 

11. leto rojstva 

 

12. 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. 

 

 


