
SLOVENSKI UTRIP – NOVEMBER 2014 

RAZVOJ IN DELO 

 

Q1 Katera od naslednjih trditev je po vašem mnenju bolj točna? 

1 Večina ljudi, ki jih poznate, rada pomaga drug drugemu 

2 Večina ljudi, ki jih poznate, misli le nase in na lastno korist  

3 ne vem (ne beri) 

 

Q2 Ali po vašem mnenju obstaja v Sloveniji široko soglasje o viziji razvoja? 

 1 Da 

 2 Ne 

 3 Ne vem 

 

Q3 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) 

 

Q4 Kaj po vašem mnenju najbolj prispeva h gospodarski uspešnosti? 

1 pridni delavci 

2 investicije 

3 inovacije 

4  ne vem (ne beri) 

 

Q5 Ste zaposleni ali pa imate svoje podjetje? Če da: Ste v zadnjem letu v svoji organizaciji ali podjetju 

predlagali kakršnokoli tehnološko ali organizacijsko izboljšavo? 

1 Da 

2 Ne 

3 Ni zaposlen in ni podjetnik 

4 brez odgovora (ne beri) 

 

Q6 Kaj od naštetega bi bili pripravljeni storiti, da bi dobili znatno bolje plačano službo? 

1 se dodatno usposabljati?      1 Da 2 Ne 

2 začeti študij na fakulteti za pridobitev višje stopnje izobrazbe?  1 Da 2Ne 

3 se preseliti v drugo regijo?      1 Da 2 Ne 

4 se preseliti v drugo državo?      1 Da 2 Ne 

 

  



Q7 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) 

 

Q8 Ali podpirate sedanjo vlado? 

 1 Da 

 2 Ne 

 3 Ne vem 

 

Q9 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve? 

1 Socialni demokrati- SD 

2 Slovenska demokratska stranka- SDS 

3 Pozitivna Slovenija– PS 

4 Slovenska ljudska stranka- SLS 

5 Nova Slovenija- krščanski demokrati- NSI 

6 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 

7 Slovenska nacionalna stranka- SNS 

8 Državljanska lista - DL 

9 Stranka Mira Cerarja – SMC 

10 Zavezništvo Alenke Bratušek 

11 Verjamem (Igorja Šoltesa) 

12 Solidarnost 

13 Združena levica 

14 ne vem (anketar ne bere) 

15 nobene (anketar ne bere) 

16 ne bi šel na volitve (anketar ne bere) 

17 drugo (anketar ne bere) 

 

Q10 Ali menite, da je potrebno nadaljevati privatizacijo državnih podjetij?  

 1 Da 

 2 Ne 

 3 Ne vem 

 

Q11 Kakšno je vaše stališče do napovedanega vladnega varčevanja v javnem sektorju: 

1 Takšno varčevanje je upravičeno, saj so izdatki za javni sektor preveliki. 

2 Takšno varčevanje je neupravičeno, saj je bilo v javnem sektorju že dovolj odrekanja. 

3 Ne vem, B.O. 



 

Q12 Kaj menite v vplivu sindikatov na sprejemanje političnih odločitev v Sloveniji? Je ta vpliv danes po 

vašem mnenju…. 

1 ravno pravšen 

2 premajhen 

3 prevelik. 

4 Ne vem 

 

Q13 Ali vi osebno podpirate policijske sindikate pri njihovi napovedani zaostritvi boja za lastne pravice? 

 1 Da 

 2 Ne 

 3 Ne vem 

 
Spol    Spol? 

 

1 M 

2 Ž 

 

Izobrazb    Kakšna je stopnja vaše izobrazbe? 

 

1 Osnovna ali manj 

2 Poklicna  

3 Srednja 

4 Višja, visoka ali več 

9 Brez odgovora 
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