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N1 Kako se čutite navezani na… 



 
N2 Nekateri menijo, da so stvari, ki jih bom prebral-a pomembne, da bi nekdo lahko bil pravi 
 Slovenec, spet drugi pa menijo, da niso pomembne. Kaj pa vi mislite, kako pomembne so 
 naslednje stvari?  

 



 
 
N3 V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami?  

 



 
 
N4 Kako ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo?  

 



N5 V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? 



N6 V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami?  



N7 V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami?  



N8 Nekateri pravijo, da je za družbo bolje, če različne rasne in etnične skupine ohranijo svoje 
 posebne običaje in tradicije, drugi pa pravijo, da je bolje, če se te skupine prilagodijo in  zlijejo s  
 širšo družbo, Katero od teh mnenj vam je bliže?  



N9 Obstajajo različna mnenja o priseljencih, ki so prišli iz drugih držav (tudi iz republik bivše 
 Jugoslavije) in živijo v Sloveniji, (S "priseljenci" mislimo ljudi, ki so prišli z namenom, da bi se v  
 Sloveniji za stalno naselili,) V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami?  



 
 
 
N10 Ali menite, da bi bilo potrebno število priseljencev v Sloveniji … 

 



N11 Katera od spodnjih trditev o priseljencih je najbližje vašemu pogledu? 



N12 Kako ponosni ste, da ste Slovenec / Slovenka? 



N13 V kakšni meri soglašate ali ne soglašate s trditvami glede vloge močnih domoljubnih čustev v  
 Sloveniji? 



N16 Koliko ste slišali ali brali o EU? 



N17 Na splošno vzeto ali bi rekli, da Sloveniji članstvo v Evropski uniji kaj koristi ali ji ne koristi?  



 
 
 
N18 V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate s trditvijo… 
 Slovenija bi morala upoštevati odločitve Evropske unije tudi v primeru, ko se z njimi ne strinja. 

 





 N19    Na splošno vzeto ali bi po vašem mnenju morala imeti Evropska unija precej več,  
 več, enako, manj ali precej manj moči kot vlade njenih članic? 



N20     Če bi bil danes referendum, na katerem bi se odločali, ali naj Slovenija ostane članica 
 Evropske unije, ali naj izstopi iz članstva, ali bi vi glasovali za članstvo ali proti?  



N21 Kaj pa, če bi bil danes referendum, na katerem bi se odločali, ali naj Slovenija ostane članica zveze  
 NATO, ali naj izstopi iz članstva, ali bi vi glasovali za članstvo ali proti?  
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