SLOVENSKI UTRIP (april 2010)
1. Kako bi s šolsko oceno od 1 do 5 ocenili zadovoljstvo z vašim materialnim standardom?
1
2
3
4
5
9 ne vem
2. 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.
3. Kako vi osebno danes živite v primerjavi z vašim življenjem izpred štirih let? Ali živite…?
1 veliko slabše
2 slabše
3 približno enako
4 bolje
5 veliko bolje
9 ne vem, b.o.
4. Ali se vam zdi, da se v Sloveniji na splošno danes v primerjavi z življenjem izpred štirih let živi…?
1 veliko slabše
2 slabše
3 približno enako
4 bolje
5 veliko bolje
9 ne vem, b.o.
5. Ali menite, da se bo v Sloveniji na splošno čez štiri leta živelo…?
1 veliko slabše
2 slabše
3 približno enako
4 bolje
5 veliko bolje
9 ne vem, b.o.
6. Kakšen je vaš zaposlitveni položaj? Ste...
1 zaposleni v zasebnem sektorju (tudi samozaposleni in kmetje)
2 zaposleni v javnem sektorju
3 gospodinja
4 upokojenec
5 študent, dijak
6 brezposelni
7 drugo
7. ZA ZAPOSLENE (samo odgovora 1 ali 2 pri vprašanju 6): ali menite, da obstaja realna nevarnost, da
v naslednjih mesecih zaradi krize izgubite službo?
1 Da
2 Ne
3 Ne vem
9 Nisem zaposlen

8. Ali podpirate sedanjo vlado?
1 Da
2 Ne
3 Ne vem
9. 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)'.
10. V zvezi s sporom med pravosodnim ministrom Alešem Zalarjem in generalno državno tožilko
Barbaro Brezigar se v javnosti pojavljajo tako zahteve po zamenjavi Zalarja kot zahteve po zamenjavi
Brezigarjeve. Kakšno je vaše stališče do tega:
1.
Zamenjati je treba ministra Zalarja
2.
Zamenjati je treba generalno državno tožilko Brezigarjevo
3.
Zamenjati je treba oba
4.
Nobenega ni treba zamenjati
5.
Ne vem, b.o.
11. Se vam zdi upravičena odločitev policije, da ustavi preiskavo o sumu zlorab psov v primeru
Baričevič?
1 Da, je upravičena
2 Ne, ni upravičena
3 Ne vem, b.o.
12. O slovensko-hrvaškem arbitražnem sporazumu bo razpisan referendum. Prosim vas, da z oceno
od 1 do 5 ocenite, kako verjetno se ga boste udeležili, pri čemer 1 pomeni, da se ga zanesljivo ne
boste udeležili, 5 pa, da se ga zanesljivo boste udeležili!
12345
(9 = ne vem)
13. In kako bi na referendumu glasovali: za arbitražni sporazum ali proti njemu?
1 Za sporazum
2 Proti sporazumu
3 Ne vem

14. spol
15. izobrazba
16. leto rojstva

17. 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.

