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Q1 Menite, da je znanje v Sloveniji  
1 premalo cenjeno  
2 ravno prav cenjeno  
3 preveč cenjeno  
4 Ne vem (ne beri)  

 
Q2 Imate občutek, da znanje, ki ga imate, pomembno vpliva na… 

Q2_1 - vaše dohodke?   1 Da  2 Ne 3 Ne vem (ne beri) 
Q2_2 - varnost vaše zaposlitve?  1 Da  2 Ne 3 Ne vem (ne beri) 
Q2_3 - vaše možnosti za boljšo zaposlitev? 1 Da  2 Ne 3 Ne vem (ne beri) 

 
Q3 Ali je vaša formalna izobrazba, kot ste si jo pridobili v okviru šolanja, zadostovala za potrebe 
dela, ki ga opravljate (oziroma dela, ki ste ga nazadnje opravljali)? Vam je zadostovala… 

1 popolnoma  
2 delno 
3 sploh ne 
4 nikoli ni opravljal nobenega dela (ne beri) 
5 ne vem (ne beri) 

 
Q4 Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja? 

dodiplomski visokošolski študij      1 DA 2 NE 
podiplomski (magistrski ali doktorski) študij    1 DA 2 NE 
višješolski študij       1 DA 2 NE 
usposabljanje za pridobitev certifikata o poklicni kvalifikaciji  1 DA 2 NE 
v dopolnilno izobraževanje, povezano z delom, ki ga opravljate  1 DA 2 NE 
v drugo dopolnilno izobraževanje     1 DA 2 NE 

 
Q5 (za tiste, ki so izbrali odgovor DA pri vsaj eni od možnosti): Kaj od naštetega je bil za vas glavni 
razlog za to vaše izobraževanje? 

1 Lastna želja po tem znanju 
2 Zahteva delodajalca 
3 Možnost višje plače 
4 Možnost pridobitve zaposlitve 
5 Drugo (ne beri) 
6 Ne vem (ne beri) 
9 V zadnjem letu ni bil vključen v nobeno obliko izobraževanja 

 
Q6 Ste se kdaj želeli dodatno izobraževati, pa ste pri tem naleteli na ovire? 

1 Da 
2 Ne 

 
Q7 (Če izbere odgovor 1 Da): Kaj je bilo največja ovira? 

1 Pomanjkanje denarja 
2 Pomanjkanje časa  
3 Nasprotovanje delodajalca 
4 Drugo 



 
 

Q8 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 (ne beri) 
15 nobene (ne beri) 
16 ne bi šel na volitve (ne beri) 
17 drugo (ne beri) 
 

Q9 Ali podpirate sedanjo vlado? 
 1 Da 
 2 Ne 
 3 Ne vem 

 
Q10 Kako bi s šolsko oceno od 1 do 5 ocenili prvih 100 dni mandata Cerarjeve vlade, pri čemer 1 
pomeni, da z njenimi rezultati sploh niste zadovoljni, 5 pa, da ste zelo zadovoljni? 

1 2 3 4 5     6 = ne vem (ne beri) 
 

Q11 Ali menite, da bo Cerarjeve vlada zdržala do konca mandata?  
1 da 
2 ne 
3 ne vem (ne beri) 

 
Q12 Kako bi morali po vašem mnenju urediti vprašanje aktivne evtanazije, pri kateri bi zdravnik 
namerno pomagal umreti osebi, ki trpi zaradi neozdravljive bolezni? Katero stališče o taki 
evtanaziji je vam osebno najbližje? 

1 ostati mora prepovedana 
2 treba jo je dovoliti, kadar bolnik to izrecno zahteva 
3 izjemoma jo je treba dovoliti tudi, ko se bolnik o tem ne more izreči  
4 ne vem (ne beri) 

 
Q13 Ali predstavlja islamski fundamentalizem grožnjo za varnost v Sloveniji? Je po vašem mnenju 

1 največja grožnja 

2 ena od večjih groženj 

3 le manjša grožnja ali 

4 ne predstavlja nobene grožnje 

5 ne vem (ne beri)  

 



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 

 

LetoRoj_1    ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?. PIŠI CELO LETNICO: 1975 

 

doh 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. 

 

 


