
SLOVENSKI UTRIP – VPRAŠALNIK ZA NOVEMBER 2012 

 

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 volitev predsednika republike?'. 

1 'Zanesljivo' 

2 'Verjetno' 

3 'Ne' (preskoči na vprašanje 7) 

4 'Ne vem (anketar ne bere)'. 

 

6. In koga bi volili za predsednika republike? (obvezno preberi vse od 1 do 3) 

1 Danila Türka 

2 Boruta Pahorja 

3 Milana Zvera 

4 nobenega, drugo 

5 ne vem (ne beri) 

 

7. In katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo volitve v državni zbor? 

1 Socialni demokrati- SD 

2 Slovenska demokratska stranka- SDS 

3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 

4 Pozitivna Slovenija– PS 

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. Ali podpirate sedanjo vlado? 

 1 Da 

 2 Ne 

 3 Ne vem (ne beri) 

 

9. Bo po vašem mnenju za Slovenijo dobro, če bomo o zakonu o ustanovitvi slovenskega državnega 

holdinga odločali na referendumu? 

 1 Da 

 2 Ne 

 3 Ne vem (ne beri) 

 

10. Če bo tak referendum razpisan, se ga boste udeležili? 

1 'Zanesljivo' 

2 'Verjetno' 

3 'Ne' (preskoči na vprašanje 12) 

4 'Ne vem (anketar ne bere)'. 

 

11. In kako bi na takem referendumu glasovali? 

 1 za zakon o državnem holdingu 

 2 proti zakonu o državnem holdingu 

 3 ne vem (ne beri) 

 4 drugo (ne beri) 

 

12. Katera stran je po vašem mnenju bolj kriva, da vlada in opozicija ne moreta doseči soglasja o 

ključnih reformah? Je to… 

 1 vlada 

 2 opozicija 

 3 obe enako 

 4 ne vem (anketar ne bere) 

 

13. Spol? 

 

14. Kakšna je stopnja vaše izobrazbe? 

1 Osnovna ali manj 

2 Poklicna 

3 Srednja 

4 Višja, visoka ali več 

9 Brez odgovora 

 

15. 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. (anketar ne bere) 

 

16. ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA? PIŠI CELO LETNICO: 1975. 

 

 

'To bi bilo vse, za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo... 


