
SLOVENSKI UTRIP  (april 2012) 

1. Kako bi s šolsko oceno od 1 do 5 ocenili zadovoljstvo z vašim materialnim standardom? 
 1 2 3 4 5  9 ne vem (Ne beri) 
 
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. (Ne beri) 
 
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. (Ne beri) 
 
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. (Ne beri) 
 
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. (Ne beri) 
 
6. Ali podpirate sedanjo vlado?  
 1 Da 
 2 Ne 
 3 Ne vem (Ne beri) 
 
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 'Pozitivna Slovenija – Lista Zorana Jankovića PS-LZJ' 
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 - DLGV' 
10 'Zares' 



11 'drugo (anketar ne bere)' 
12 'ne vem (anketar ne bere)' 
13 'nobene (anketar ne bere)' 

 99 'ne bi šel na volitve (anketar ne bere)'. 
 
8. Kakšen je vaš zaposlitveni položaj? Ste... 

 1 zaposleni v zasebnem sektorju (tudi samozaposleni in kmetje)  
     2 zaposleni v javnem sektorju 
     3 gospodinja  
     4 upokojenec  
     5 študent, dijak  
     6 brezposelni  
     7 drugo (Ne beri) 

 
9. ZA ZAPOSLENE (samo odgovora 1 ali 2 pri vprašanju 6): ali menite, da obstaja realna nevarnost, da 
v naslednjih mesecih zaradi krize izgubite službo? 
 1 Da 
 2 Ne 
 3 Ne vem (Ne beri) 
 9 Nisem zaposlen (Ne beri) 
 
10. Ali menite, da je v Sloveniji potrebno temeljito zmanjšati javno porabo? 

1 Da 
2 Ne 
3 Ne vem (Ne beri) 
 

11. Ali podpirate varčevalne ukrepe, ki jih je predlagala vlada, da bi zmanjšala proračunski 
primanjkljaj? Jih podpirate, delno podpirate ali ne podpirate? 
 1 Podpiram 
 2 Delno podpiram 
 3 Ne podpiram 
 4 Ne vem (Ne beri) 
 
12. Kakšno je vaše stališče do predlaganega začasnega znižanja plač javnih uslužbencev? Katera od 
naslednjih treh možnosti se vam zdi najbolj primerna? 
 1 – vsem javnim uslužbencem je treba za enak odstotek znižati plače,  
 2 – plače javnih uslužbencev je treba znižati, a enim za večji odstotek kot drugim 
 3 – do znižanja plač javnih uslužbencev ne sme priti 
 4 Ne vem (Ne beri) 
 
13. Ali podpirate stavko, ki jo v primeru sprejetja vladnih varčevalnih ukrepov napovedujejo nekateri 
sindikati? 

1 Da 
2 Ne 
3 Ne vem (Ne beri) 

 
14. Spol? 
 
15. Kakšna je stopnja vaše izobrazbe? 
 
16. 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. (Ne beri) 

 
17. ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA? (zaradi statistične obdelave-(Beri samo 
če vpraša)). PIŠI CELO LETNICO: 1975. 
 
 
To bi bilo vse, za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo... 
 
 


