
SLOVENSKI UTRIP NOVEMER – VPRAŠALNIK  
 
1. Naštel(a) vam bom nekatere aktivnosti, vi pa prosim za vsako od njih povejte, kako pogosto ste se 

jih posluževali v zadnjih 12 mesecih – je bilo to skoraj vsak dan, nekajkrat mesečno, nekajkrat letno 

ali nikoli? 

Kolikokrat ste v preteklih 12 
mesecih… 

Skoraj vsak dan Nekajkrat 
mesečno 

Nekajkrat letno Nikoli 

Igrali Loto?     

Igrali druge klasične igre kot so npr. 
3x3, Astro, Deteljica? 

    

Igrali hitre srečke?     

Igrali na igralnih avtomatih ali 
elektronski ruleti v igralnem salonu? 

    

Igrali na igralnih avtomatih v 
igralnici? 

    

Igrali ruleto s krupjejem v igralnici?     

Igrali druge igre v igralnici, npr. karte 
ali kocke? 

    

Stavili na športne dogodke?     

Igrali karte, biljard, kegljanje, golf in 
podobno s prijatelji za denar? 

    

Igrali igre na srečo preko interneta?     

 
 
2. S katerim od naslednjih treh stališč o igrah na srečo se najbolj strinjate? So za vas osebno igre na 
srečo 
 1. predvsem vir zabave  
 2. predvsem upanje, da zadenete dobitek 
 3. nekoristno početje 
 4. ne vem, drugo (ne beri) 
 
3. Ima od legalnega igralništva Slovenija v seštevku po vašem mnenju več koristi ali več škode? 
 1 več koristi 
 2 več škode 
 3 drugo (ne beri) 
 4 ne vem (ne beri) 
 
4. Kakšna vrsta igralniške dejavnosti bi bila po vašem mnenju bolj primerna za Slovenijo, če bi lahko 
izbirali med dvema možnostma? 
  1 veliko majhnih igralnic in igralnih salonov, ki nudijo samo igralniško ponudbo 
  2 velik igralniški center, ki igralniško ponudbo povezuje z obsežno dodatno turistično ponudbo 
  3 ne vem, drugo (ne beri) 
 
5. Ali bi podprli investicijo v velik igralniški center s turistično ponudbo, če bi to pomenilo odpiranje 
novih delovnih mest? 
 1 Da 
 2 Ne 
 3 Ne vem, drugo (ne beri) 
 
 



6. Ali podpirate sedanjo vlado? (Da/Ne/Ne vem) 
 
 
7. 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)'. 
 
8. Ali menite, da Pahorjeva vlada pri urejanju mejnih vprašanj s Hrvaško ustrezno varuje slovenske 
nacionalne interese? 
 1 Da 
 2 Ne 
 3 Ne vem (ne beri) 
 
9. Preiskava glede nakupa oklepnikov Patria še vedno poteka. Katera od naslednjih treh možnosti se 
zdi vam osebno najbolj verjetna: 
 1 Janša je prejel ali vsaj zahteval podkupnino 
 2 Prišlo je do korupcija, vendar Janša v to ni bil vpleten 
 3 Korupcije ni bilo 
 4 Ne vem (ne beri) 
 
10. Katera od naslednjih izjav o razvoju visokega šolstva v Sloveniji je vam osebno najbližje? 
 1 Slovenija potrebuje čim bolj dostopno visoko šolstvo 
 2 Slovenija potrebuje čim večji delež javnega visokega šolstva 
 3 Slovenija potrebuje čim bolj kakovostno visoko šolstvo 
 

12. spol 
 
13. izobrazba 
 
14. leto rojstva 
 
15. 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. 

 


