
Anketni vprašalnik – Evropska unija (maj 2013) 

1. Kako pomembno se vam zdi, da ste evropski državljan? 

1 zelo pomembno 

2 pomembno 

3 niti pomembno– niti nepomembno 

4 nepomembno  

5 skrajno nepomembno 

6 Ne vem 

 

2. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo? Za vsakega od elementov, 

ki vam jih bom naštel(a), prosim ocenite z oceno od 1 do 5, kako pomembno opredeljujejo današnjo 

Evropo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben. 

a. Denar Evro   1 2 3 4 5 6 ne vem 

b. Demokracija   1 2 3 4 5 6 ne vem 

c. Evropska zgodovina  1 2 3 4 5 6 ne vem 

d. Varovanje človekovih pravic   1 2 3 4 5 6 ne vem 

e. Skupna evropska politika 1 2 3 4 5 6 ne vem 

f. Kulturne vrednote  1 2 3 4 5 6 ne vem 

g. Evropska zastava  1 2 3 4 5 6 ne vem 

h. Pravičnost    1 2 3 4 5 6 ne vem 

i. Večnacionalnost  1 2 3 4 5 6 ne vem 

j. Evropski parlament  1 2 3 4 5 6 ne vem 

 

 



3. Kako dojemate vpliv Evropske unije na življenje vas osebno? 

1 Negativno  

 2 Nevtralno 

 3 Pozitivno 

 4 ne vem, b.o. (ne beri) 

 

4. Ali menite, da bi morala Slovenija izstopiti iz Evropske unije? 

1 Da 

2 Ne 

3 Ne vem 

 

5. Katera od naslednjih dveh možnosti bi bila za Slovenijo pri reševanju sedanje krize boljša:  

 1 Slovenija naj izstopi iz območja evra, ponovno uvede tolarje in rešuje krizo po svoje 

2 Slovenija naj vztraja pri evru in pri reševanju krize sledi skupni politiki Evropske unije 

3 ne vem (anketar ne bere) 

 

6. Bi lahko zase rekli, da raje kupujete izdelke, narejene v Evropi kot pa tiste iz neevropskih 

držav? 

 1 Da, raje kupujem evropske izdelke 

 2 Ne, vseeno mi je, ali so iz Evrope ali od kod drugod 

3 Ne vem (ne beri) 

 

7. Bi želeli živeti ali delati v kateri drugi evropski državi za določen čas? 

 1 Ne 



 2 Morda 

 3 Vsekakor 

4 Ne vem (ne beri) 

 

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. Ali podpirate sedanjo vlado? 

 1 Da 

2 Ne 

3 Ne vem 

 



10. Kakšen bo po vašem mnenju učinek predlaganih vladnih ukrepov na sedanje finančne in 

gospodarske razmere v Sloveniji? 

 1 Prispevali bodo k reševanju krize 

 2 Ne bodo imeli učinka 

 3 Krizo bodo še zaostrili 

4 Ne ve (ne beri) 

 

11. Katera od naslednjih rešitev glede vnosa fiskalnega pravila v ustavo se vam zdi ustreznejša? 

1 Fiskalno pravilo mora stopiti v veljavo že z letom 2015 

2 Fiskalno pravilo mora stopiti v veljavo šele z letom 2017 

3 Fiskalnega pravila v ustavi sploh ne potrebujemo 

4 Ne vem 

 

12. Katera od naslednjih dveh možnosti bi bila po vašem mnenju boljša za zagotovitev 

uravnoteženja javnih financ? 

 1 Višanje davkov in prispevkov 

2 Nižanje javne porabe 

3 Ne vem 

 

13.  Katero od naslednjih dveh stališče do t.i. 'ljudskih vstaj', ki so potekale v prejšnjih mesecih, vam 

je bližje? 

1. Ti protesti so bili uperjeni zoper celotno politično elito 

2. Ti protesti so bili namenjeni predvsem odstranitvi Janševe vlade 

3 Ne vem 



13. spol 

14. Kakšna je stopnja vaše izobrazbe? 

15. Zaupajte nam prosim še letnico vašega rojstva? Piši celo letnico: 1975 

 

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. 

 

 


