Slovenski utrip 2014, marec
DEMOKRACIJA

q1_1)

Na splošno, kako ste zadovoljni z delovanjem demokracije v Sloveniji? Oceno podajte na

lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni popolnoma nezadovoljen/a, 5 pa popolnoma zadovoljen/a. 1 2 3 4 5
(6 = ne vem)

q2)

Po vašem mnenju, kakšno obliko demokracije imamo v Sloveniji?
1 Popolnoma delujočo demokracijo
2 Demokracijo z manjšimi težavami
3 Demokracijo z večjimi težavami
4 Demokracija pri nas ne obstaja
5 Ne vem, ne morem oceniti /ne beri/

q3)

Ali podpirate sedanjo vlado?
1 Da
2 Ne
3 Ne vem /ne beri/

q4)

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 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 Solidarnost
12 drugo (anketar ne bere)
13 ne vem (anketar ne bere)
14 nobene (anketar ne bere)
99 ne bi šel na volitve (anketar ne bere)

q5)

Ali ste se udeležili zadnjih državnozborskih volitev leta 2011?
1 Da
2 Ne
3 Ne spominjam se /ne beri/

q6)

Ali ste se kadarkoli doslej udeležili demonstracij proti vladi?
1 Da
2 Ne
3 Ne spominjam se /ne beri/

q7)

Kako po vašem mnenju protivladne demonstracije na splošno vplivajo na razvoj demokracije v

državah, kot je Slovenija?
1 Predvsem pozitivno
2 predvsem negativno
3 nimajo posebnega vpliva
4 ne vem /ne beri/

q8)

Ali menite da bi morali v državah Evropske unije prepovedati delovanje vseh tistih radikalnih

političnih strank, ki pozivajo k raznim oblikam nestrpnosti?
1 Da, obstoj takšnih strank je treba prepovedati
2 Ne, tudi takšne stranke imajo pravico obstajati
3 Ne vem /ne beri/

q9)

Katero stran vi osebno bolj podpirate v aktualnem sporu med Rusijo in Ukrajino?
1 Rusko vodstvo, ker varuje interese ruske manjšine v Ukrajini
2 Nove ukrajinske oblasti, ker varujejo suverenost in demokratičnost Ukrajine
3 Ne vem /ne beri/

q10) Kakšno je vaše stališče do razkrivanja slabih kreditov v bankah v državni lasti?
1 Javno dostopni morajo biti podatki o vseh slabih kreditih
2 Javno dostopni morajo biti samo podatki o tistih slabih kreditih, ki so preneseni na slabo
banko
3 Bankam ni potrebno razkrivati nobenih podatkov o kreditih
4 Ne vem /ne beri/

q11) Boris Štefanec je dan pred imenovanjem za novega predsednika Komisije za preprečevanje
korupcije izstopil iz stranke Pozitivna Slovenija. Vas je s tem prepričal, da bo na novem položaju
politično neodvisen?
1 Da
2 Ne
3 Ne vem /ne beri/

q12) Kako bi se po vašem mnenju morala odzvati vlada na kritike glede uvedbe davka na
nepremičnine?
1 Nepremičninski davek naj ohrani v sedanji obliki
2 Uvede na določene spremembe glede nepremičninskega davka
3 Nepremičninski davek naj v celoti ukine
4 Ne vem /ne beri/

Spol

Spol
1M
2Ž

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?
1 Osnovna ali manj
2 Poklicna
3 Srednja
4 Višja, visoka ali več
9 Brez odgovora
doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse
vaše prejemke…?
1 Pod 500
2 Od 500-1000
3 Nad 1000-2000
4 Nad 2000
5 Nima dohodkov
9 b.o. (anketar ne bere)
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