
Slovenski utrip – vprašalnik september 2011 
 
1. Koliko denarja v povprečju skupno porabite na mesec za igranje iger na srečo? (če sploh ne igrajo, 
se zapiše 0) 
 _______________ (zabeleži številko v EVR brez centov; če kdo navede razpon, zabeleži 
 sredino razpona, npr. »20 do 30« se zabeleži kot 25)  
 
2. 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) 
 
3. Ali se strinjate z investicijo v večji turistično-zabaviščni center na Goriškem, ki bi v celoviti ponudbi 
združil ne le igralniške ampak tudi zabavne, rekreativne, kulinarične vsebine in bi bil namenjen 
pretežno tujim gostom? 
 1 Da 
 2 Ne 
 3 Ne vem 
 
4. Ali menite, da je primerno, da občinski svetniki in država na Goriškem omogočijo postavitev 
novega zasebnega igralniškega salona? 
 1 Da 
 2 Ne 
 3 Ne vem 
   
5. Ali podpirate sedanjo vlado? (Da/Ne/Ne vem) 
 
6. 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)'. 
 
7. Zdaj pa si zamislite, da bi na volitvah nastopile naslednje stranke… Katero bi volili? (anketar 
OBVEZNO bere vse od 1 do 10!) 

1 'Socialni demokrati- SD' 
2 'Slovenska demokratska stranka- SDS' 
3 'Lista pod vodstvom Zorana Jankovića 
4 'Reseterji z Gregorjem Virantom in Matejem Lahovnikom 
5 'Liberalna demokracija Slovenije- LDS' 
6 'ZARES' 
7 'Slovenska ljudska stranka- SLS' 
8 'Nova Slovenija- NSI' 



9 'Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS' 
10 'Slovenska nacionalna stranka- SNS' 
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)'. 
 
8. Se spominjate, katero stranko ste volili leta 2008? 

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 spomni se (anketar ne bere)' 

 99 'ni šel na volitve (anketar ne bere)'. 
 
9. Predsednik vlade Pahor bo imenovanje novih ministrov vezal na zaupnico svoji vladi. Bi bilo za 
Slovenijo bolje, da poslanci glasujejo za nove ministre in s tem za zaupnico vladi ali proti novim 
ministrom in s tem proti vladi? 

1 za nove ministre in zaupnico vladi 
2 proti novim ministrom in proti vladi 
3 drugo (ne beri) 
4 ne vem (ne beri) 

 
10. Katera izmed zadnjih treh vlad je bila po vašem mnenju uspešnejša? 
 1 Vlada Antona Ropa 
 2 Vlada Janeza Janše 
 3 Vlada Boruta Pahorja 
 4 drugo (ne beri) 
 5 ne vem (ne beri) 
 
11. Kdo od naslednjih je po vašem mnenju bolj odgovoren za sedanje stanje v Sloveniji? 
 1 sedanja vlada 
 2 sedanja opozicija 
 3 drugo (ne beri) 
 4 ne vem (ne beri) 
 
12. Kakšna vladna koalicija bi bila po vašem mnenju najprimernejša za naslednji mandat? 
 1 Koalicija Socialnih demokratov in njim sorodnih strank 
 2 Koalicija Slovenske demokratske stranke in njej sorodnih strank 
 3 Velika koalicija med Slovensko demokratsko stranko in Socialnimi demokrati 
 6 drugo (ne beri) 

7 Ne vem (ne beri) 
 
13. spol 
 
14. izobrazba 
 



15. leto rojstva 
 
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. 

 
17. FOKUSNE SKUPINE – POVABILO K SODELOVANJU IN PRIDOBITEV KONTAKTNIH PODATKOV 
 


