SLOVENSKI UTRIP – VPRAŠALNIK ZA NOVEMBER 2013

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. 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)

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. 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)

5. 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

6. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo volitve v državni zbor?
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- krščanski demokrati- 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)

7. Ali podpirate sedanjo vlado?
1 Da
2 Ne
3 Ne vem

8. Se vam zdi davek na nepremičnine, kot ga predlaga vlada, potreben?
1 Da
2 Ne
3 Ne vem

9. V zadnjem času je vlada zaostrila boj proti davčnim neplačnikom in delu na črno. Se vam zdi, da bo
ta poteza pomembno prispevala k izboljšanju finančnega položaja v državi?
1 Da
2 Ne
3 Ne vem

10. Ali verjamete, da lahko Slovenija svoje finančne težave reši sama, brez mednarodne pomoči?
1 Da
2 Ne
3 Ne vem

11. S katerim od naslednjih stališč glede visokega šolstva v Sloveniji se bolj strinjate?

1 Brezplačen redni študij naj bo omogočen samo še na javnih univerzah v Ljubljani, Mariboru
in Kopru
2 Brezplačen redni študij je treba še naprej omogočati tudi na drugih fakultetah in visokih
šolah po Sloveniji
3 Ne vem

12. In s katerim od naslednjih stališč se bolj strinjate:
1 Na Univerzi v Ljubljani si večinoma prizadevajo za dobro celotnega slovenskega visokega
šolstva
2 Na Univerzi v Ljubljani si večinoma prizadevajo za varovanje lastnih in zasebnih interesov
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.

