
SLOVENSKI UTRIP NOVEMER – VPRAŠALNIK SEPTEMBER 2010 
 
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. (če izberejo vsaj eno igro) In koliko v povprečju skupno porabite na mesec za vse igre na 
srečo? 
 _______________ (zabeleži številko v EVR brez centov; če kdo navede razpon, 
zabeleži  sredino razpona, npr. »20 do 30« se zabeleži kot 25)  
 
3. Se vam zdi prav, da je prirejanje iger na srečo v Sloveniji obdavčeno višje kot pa v 

sosednjih državah?  

 1 Da 

 2 Ne 

 3 ne vem  

 
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 soglašate z delovanjem sindikatov v družbi Hit, ki ponovno napovedujejo stavko? 

 1 Da 

 2 Ne 

 3 Ne vem 

 
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. Se nameravate udeležiti referenduma o Zakonu o RTV? Bi se ga udeležili zanesljivo, 
verjetno ali sploh ne? 
 1 Zanesljivo 
 2 Verjetno 
 3 Sploh ne 
 4 Ne vem (ne beri) 
 
9. Bi na referendumu glasovali za novi Zakon o radioteleviziji ali proti njemu? 
 1 Za 
 2 Proti 
 3 Ne vem (ne beri) 
 
10. Kako pa bi glasovali na referendumu o zakonu o malem delu, če bo ta razpisan? 
 1 Za 
 2 Proti 
 3 Ne vem (ne beri) 
 
11. Ali podpirate imenovanje Branka Masleše na položaj predsednika vrhovnega sodišča? 
 1 Da 
 2 Ne 
 3 Ne vem (ne beri) 
 
12. S katerim stališčem v zvezi z zamenjavo Uroša Rotnika kot direktorja Termoelektrarne 
Šoštanj se bolj strinjate? 



 1 Odstavitev Rotnika bo prispevala k večji transparentnosti in manjšim stroškom nove 
 termoelektrarne. 
 2 Odstavitev Rotnika je posledica Golobičeve želje po obvladovanju slovenske 
energetike. 
 3 Ne vem (ne beri) 
 
13. S katerim stališčem v zvezi s preiskavo zoper poslanca Andreja Magajno zaradi domnevne 

vpletenosti z otroško pornografije se bolj strinjate? 

 1 Gre za neodvisno in profesionalno preiskovalno delo slovenskih orgnaov pregona. 

 2 Gre ta politični konstrukt, s katerim se skuša vladajoča politika maščevati poslancu 

Magajni.  

 3 Ne vem (ne beri 
 

14. Navedbe iz zaupnih depeš kažejo, da je premier Pahor v zameno za možnost srečanja z 

Obamo obljubljal sprejem zapornikov iz Guantanama in posel ameriškemu podjetju 

Westinghouse. S katerim od naslednjih stališč o tem se najbolj strinjate: 

1 Takšna dogovarjanja so v zunanji politiki normalna, zato ni v tem nič spornega. 

2 Pahor je ravnal zakonito, vendar v nasprotju z interesi Slovenije. 

3 Pahor je ravnal koruptivno, saj je ameriškemu podjetju ponujal posel mimo razpisa.  

4 Drugo (ne beri) 

5 Ne vem (ne beri) 
  
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. 

 
 
 
 

 

  


