SLOVENSKI UTRIP – VPRAŠALNIK ZA DECEMBER 2009
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. Ali po vašem mnenju obstaja v Sloveniji široko soglasje o viziji razvoja?
1 Da
2 Ne
3 Ne vem
3. 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)
4. Kaj po vašem mnenju najbolj prispeva h gospodarski uspešnosti?
1 pridni delavci
2 investicije
3 inovacije
4 ne vem (ne beri)
5. 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)
6. Kaj od naštetega bi bili pripravljeni storiti, da bi dobili znatno bolje plačano službo?
a) se dodatno usposabljati?
1 Da 2 Ne
b) začeti študij na fakulteti za pridobitev višje stopnje izobrazbe?
1 Da 2 Ne
c) se preseliti v drugo regijo?
1 Da 2 Ne
d) se preseliti v drugo državo?
1 Da 2 Ne
7. 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)
8. So zahteve, ki so jih na zborovanju v soboto, izrazili sindikati po vašem mnenju realne in
uresničljive?
1 Da
2 Ne
3 Ne vem
9. Če te zahteve sindikatov ne bodo uresničene, kdo ali kaj od naštetega bo po vašem mnenju najbolj
krivo za to?
1 Vlada
2 Delodajalci

3 Sindikati
4 Gospodarske razmere v svetu
5 drugo (ne beri)
6 ne vem (ne beri)
10. Bi lahko po enem letu dela Pahorjeve vlade dejali, da je delovala boljše, slabše ali približno tako,
kot ste pričakovali?
1 boljše od pričakovanj
2 slabše od pričakovanj
3 skladno s pričakovanji
4 ne vem (ne beri)
11. Ali podpirate sedanjo vlado? (Da/Ne/Ne vem)
1 Da
2 Ne
3 Ne vem

12. 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 'ZARES'
5 'Slovenska ljudska stranka- SLS'
6 'Nova Slovenija- NSI'
7 'Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS'
8 'Slovenska nacionalna stranka- SNS'
9 'drugo (anketar ne bere)'
10 'ne vem (anketar ne bere)'
11 'nobene (anketar ne bere)'
99 'ne bi šel na volitve (anketar ne bere)'.
13. spol
14. izobrazba
15. leto rojstva
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.

