
SLOVENSKI UTRIP  (april 2013) 

Materialna blaginja in neenakost 

 

1. Ali se vam zdi, da se v Sloveniji na splošno danes v primerjavi z življenjem izpred petih let živi…? 
 1 veliko slabše 
 2 slabše 
 3 približno enako 
 4 bolje 
 5 veliko bolje 
 9 ne vem, b.o. 
 
2. Ali menite, da se bo v Sloveniji na splošno čez petih leta živelo…? 
 1 veliko slabše 
 2 slabše 
 3 približno enako 
 4 bolje 
 5 veliko bolje 
 9 ne vem, b.o. 
 
3. Kako vi osebno danes živite v primerjavi z vašim življenjem izpred petih let? Ali živite…? 
 1 veliko slabše 
 2 slabše 
 3 približno enako 
 4 bolje 
 5 veliko bolje 
 9 ne vem, b.o. 
 
4. Kako bi s šolsko oceno od 1 do 5 ocenili zadovoljstvo z vašim materialnim standardom na splošno? 
 1 2 3 4 5  9 ne vem 
 
5. 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. 
 
6. Ali si danes v primerjavi izpred petih let privoščite manj materialnih dobrin? 
 1 Da, veliko manj 
 2 Da, nekoliko manj 
 3 Ne, približno enako 
 4 Ne, še kaj več 
 9 ne vem, b.o. 

 
7. Ali podpirate sedanjo vlado?  
 1 Da 
 2 Ne 
 3 Ne vem 
 



8. 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– PS' 
5 'Slovenska ljudska stranka- SLS' 
6 'Nova Slovenija- NSI' 
7 'Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS' 
8 'Slovenska nacionalna stranka- SNS' 
9 'Državljanska lista - DL' 
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)'. 

 
9. Kako bi s šolsko oceno od 1 do 5 ocenili kvaliteto ministrske ekipe vlade Alenke Bratušek? 
 1 2 3 4 5  9 ne vem 
   
10. Po nastopu vlade pod vodstvom mandatarke Alenke Bratušek, je prišlo do zvišanja donosov 
slovenskih državnih obveznic, kar pomeni dražje zadolževanje države?  
Kateri razlog za omenjeno situacijo se vam zdi bolj verjeten: 
1. Dražje zadolževanje slovenske države je pretežno posledica ciprske dolžniške krize. 
2. Dražje zadolževanje slovenske države je pretežno posledica nezaupanja finančnih trgov v vlado 
Alenke Bratušek  
3. Drugo 
4. Ne vem. 
 
11. Ali se vam zdi upravičeno, da je bila proti fotoreporterju Janiju Božiču vložena kazenska ovadba, 
ker je v dvorani Državnega zbora fotografiral SMS sporočilo Alenke Bratušek? 
1 Da, prav je tako 
2 Ne, to ni prav 
3 ne vem 
  
12. Spol 
1 Moški 
2 Ženski 
 
13. Kakšna je stopnja vaše izobrazbe? 
1 Osnovna ali manj 
2 Poklicna 
3 Srednja 
4 Višja, visoka ali več 
9 b.o. 
 
14. 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. 
 

15. Zaupajte nam prosim še letnico vašega rojstva? ____________ 
 
FOKUSNE SKUPINE! 


