
Anketni vprašalnik: Slovenski utrip (december 2012): Igre na srečo 

 

q1 '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)'. 

 

q2 '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)'. 

 

q3 '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 turistično - igralniški center, ki igralniško ponudbo povezuje z obsežno dodatno 
turistično ponudbo' 

3 'Ve vem, drugo (ne beri)'. 

 

q4 'Ali bi podprli investicijo v velik turistično - igralniški center, če bi to pomenilo 
odpiranje novih delovnih mest?'. 

1 'Da' 

2 'Ne' 

3 'Ne vem, drugo (ne beri)'. 

 

q5 'Ste se udeležili prvega kroga volitev za predsednika republike?'. 

1 'Da' 



2 'Ne' 

3 'Ne vem, se ne spomnim, drugo (ne beri)'. 

 

q6 'In koga ste v prvem krogu predsedniških volitvah volili? '. 

1 'Danila Türka' 

2 'Boruta Pahorja' 

3 'Milana Zvera' 

4 'Ne vem (ne beri)' 

5 'Drugo, nobenega, ne bi volil (ne beri)'. 

 

q7_1 'Koliko verjetno je, da se boste udeležili drugega kroga predsedniških volitev?'. 

1 '1' 

2 '2' 

3 '3' 

4 '4' 

5 '5' 

6 '9 Ne vem (ne beri)'. 

 

q8 'In koga bi na predsedniških volitvah volili?'. 

1 'Danila Türka' 

2 'Boruta Pahorja' 

3 'Ne vem (ne beri)' 

4 'Drugo, nobenega, ne bi volil (ne beri)'. 

 

q9 'Ali podpirate sedanjo vlado? '. 

1 'Da' 

2 'Ne' 

3 'Ne vem (ne beri)'. 

 



q10 '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- NSI' 

7 'Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS' 

8 'Slovenska nacionalna stranka- SNS' 

9 'Državljanska lista Gregorja Viranta - DLGV' 

10 'Zares' 

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)'. 

 

Spol 'Spol?'. 

1 'M' 

2 'Ž'. 

 

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 '500-1000' 

3 'Nad 1000-2000' 

4 'Nad 2000' 

5 'Nima dohodkov' 

9 'b.o. (anketar ne bere)'. 

 

LetoRoj_1 'ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?. PIŠI CELO LETNICO: 
1975'. 

 

Konec 'To bi bilo vse, za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo...'. 

VAL LABEL Konec 

1 'Konec'. 

 

 


