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SUTR - Slovenski utrip
Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene
študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj
900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete,
demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo
in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem.
Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.
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Vsebina raziskave

Ključne besede:
igre na srečo, igralništvo v Sloveniji, igralniške dejavnosti, podpora vladi, strankarske preference

Ključne besede ELSST:
IGRE NA SREČO, DRUŽBENE NAVADE, VREDNOTA, STALIŠČE, STRANKARSKA PRIPADNOST

Vsebinska področja CESSDA:
DRUŽBA IN KULTURA - prosti čas, turizem in šport

Vsebinsko področja CERIF:
Sociologija
igre na srečo

Povzetek:
Raziskava se tokrat osredotoča na aktualne dogodke v slovenski politiki, obravnava pa tudi tematiko iger na srečo.
Razkriva, kolikšno udeležbo lahko pričakujemo na referendumu o Zakonu o RTV in kakšna bo najverjetnejša usoda
zakona na referendumu. Preverja tudi, kako kaže Zakonu o malem delu v primeru morebitnega referenduma ter kako
prebivalci Slovenije gledajo na imenovanje Branka Masleše za predsednika vrhovnega sodišča in kako vidijo ozadja
zamenjave Uroša Rotnika na čelu Termoelektrarne Šoštanj. Raziskava proučuje, v kolikšni meri vidijo ljudje politična
ozadja v preiskavi proti poslancu Andreju Magajni. V raziskavi je vključena tudi tema o razkritju depeše o pogovoru
premierja Pahorja na ameriškem veleposlaništvu, in sicer mnenje anketirancev o tem, ali je šlo pri ravnanju
predsednika vlade za povsem normalno prakso, za politično sporno ravnanje ali celo korupcijo? Na področju iger na
srečo raziskava ugotavlja, katere igre so med prebivalci Slovenije najbolj priljubljene in kako gledajo na razvoj
igralniške dejavnosti v Sloveniji.

Abstract:
ni podatka

Metodologija

Časovno pokritje:
november 2010 - december 2010

Čas zbiranja podatkov:
29. november 2010 - 2. december 2010

Čas izdelave:
2010

Država:
Slovenija

Geografsko pokritje:
ozemlje Republike Slovenije

Najmanjša geografska enota:
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občina
Enota za analizo:

posameznik
Populacija:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.
Vrsta podatkov:

Anketni podatki
Izključeni:

ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici
Časovna opredelitev podatkov:

Raziskava v časovnem preseku.
Pogostost zbiranja podatkov:

Raziskava se izvaja približno desetkrat na leto, posamezna tema pa se ponavlja predvidoma enkrat letno.
Tip vzorca:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način
vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz
vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je
narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Način zbiranja podatkov:
Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uporabljeni inštrument:
Standardizirani vprašalnik z vprašanji zaprtega tipa.

Opis zbiranja podatkov:
Anketarji so usposobljeni za delo s CATI programom ter načinom komuniciranja z anketiranci upoštevajoč ESOMAR
standarde. Anketarji so pred vsako klicno akcijo seznanjeni z vsebino anketnega vprašalnika, razumljivostjo vprašanj
in teme. Opozorjeni so na določene specifike ali namene vprašanj v vprašalniku. Povprečno trajanje intervjuja je bilo 7
min, +- 1min.

Ukrep za zmanjševanje manjkajočih podatkov:
Ponovni klic na zasedene telefonske številke, sprotne in kasnejše kontrole dela anketarjev.

Uteževanje:
Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po
ranking metodi. Zaradi nesorazmerij med strukturo telefonskih naročnikov in strukturo realiziranega vzorca na eni
strani ter dejansko strukturo slovenske populacije na drugi strani, je realizirani vzorec naknadno obtežen, tako da se
zagotovi usklajenost demografske strukture vzorca po spolu, starosti, stopnji izobrazbe in velikosti naselja glede na
Popis prebivalstva iz leta 2002.

Očiščenje podatkov:
Podatki so bili očiščeni pred prevzemom v Arhiv.

Stopnja sodelovanja:
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Stopnja sodelovanja je bila 11,1 %.
Uvrstitev raziskave po pomembnosti:

8: teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več
praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

Dostop do podatkov

Mesto:
Arhiv družboslovnih podatkov

Velikost zbirke:
1 SPSS datoteka podatkov.

Skupaj datotek:
1

Omejitve pri uporabi

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons
Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na
avtorje raziskave ali Arhiv.
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Spremna gradiva

Gradiva o izvedbi raziskave

1. Makarovič, Matej (2010). SUTR1012 - SLOVENSKI UTRIP – VPRAŠALNIK DECEMBER 2010 [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

1. (2010). SUTR1012 - Igre na srečo in aktualni dogodki, Slovenski utrip, December 2010 [ostali dokumenti].
2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

http://www.adp.fdv.uni-lj.si/podatki/sutr/sutr1012_vp1_sl_v1_r2.pdf
http://www.fuds.si/media/ppt/Predstavitev_Slovenski_utrip_FUDS_3_12_2010.ppt
http://www.fuds.si/si/novice-fuds/
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Opis podatkov

Osnovne informacije o datoteki podatkov

ID datoteke: F1

Naslov podatkovne datoteke: SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki [datoteka
podatkov]

Format: *.txt - TEKST

število spremenljivk: 33
število enot: 907

Verzija: februar 2014

Spremenljivke

ID: tip_kraj Oznaka: Naselje

Vrednosti Kategorije Frekvenca

1 manj vas, zaselek (pod 500
prebivalcev) 306

2 vas (500-1999 prebivalcev) 162
3 manj kraj (2000-9999 prebivalcev) 165
4 mesto (10.000 in veprebivalcev) 274

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 907

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 4

 

ID: sif_obc Oznaka: Šifra občine

Vrednosti Kategorije Frekvenca
0 Zakrita vrednost 907

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 907

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 0

 

ID: urb_rur Oznaka: Urbano/ruralno okolje
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Vrednosti Kategorije Frekvenca
1 Urbano 463
2 Ruralno 444

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 907

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

 

ID: stat_reg Oznaka: Statistična regija

Vrednosti Kategorije Frekvenca
1 Pomurska 54
2 Podravska 139
3 Koroška 34
4 Savinjska 118
5 Zasavska 20
6 Spodnjeposavska 32
7 Dolenjska 65
8 Osrednjeslovenska 225
9 Gorenjska 92
10 Notranjsko-kraška 20
11 Goriška 54
12 Obalno-kraška 54

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 907

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 12

 

ID: q1_1 Oznaka: Igrali Loto? 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?

Dobesedno vprašanje: Igrali Loto?

Vrednosti Kategorije Frekvenca
1 Skoraj vsak dan 11
2 Nekajkrat mesečno 108
3 Nekajkrat letno 205
4 Nikoli 583
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Opisne statistike

Veljavni odgovori: 907

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 4

 

ID: q1_2 Oznaka: Igrali druge klasične igre kot so npr. 3x3, Astro, Deteljica? 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?

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

Vrednosti Kategorije Frekvenca
1 Skoraj vsak dan 0
2 Nekajkrat mesečno 21
3 Nekajkrat letno 43
4 Nikoli 843

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 907

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 4

 

ID: q1_3 Oznaka: Igrali hitre srečke? 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?

Dobesedno vprašanje: Igrali hitre srečke?

Vrednosti Kategorije Frekvenca
1 Skoraj vsak dan 0
2 Nekajkrat mesečno 40
3 Nekajkrat letno 102
4 Nikoli 765

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 907

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 4

 

ID: q1_4 Oznaka: Igrali na igralnih avtomatih ali elektronski ruleti v igralnem salonu? 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?
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Dobesedno vprašanje: Igrali na igralnih avtomatih ali elektronski ruleti v igralnem salonu?

Vrednosti Kategorije Frekvenca
1 Skoraj vsak dan 0
2 Nekajkrat mesečno 4
3 Nekajkrat letno 24
4 Nikoli 879

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 907

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 4

 

ID: q1_5 Oznaka: Igrali na igralnih avtomatih v igralnici? 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?

Dobesedno vprašanje: Igrali na igralnih avtomatih v igralnici?

Vrednosti Kategorije Frekvenca
1 Skoraj vsak dan 0
2 Nekajkrat mesečno 5
3 Nekajkrat letno 18
4 Nikoli 884

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 907

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 4

 

ID: q1_6 Oznaka: Igrali ruleto s krupjejem v igralnici? 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?

Dobesedno vprašanje: Igrali ruleto s krupjejem v igralnici?

Vrednosti Kategorije Frekvenca
1 Skoraj vsak dan 0
2 Nekajkrat mesečno 2
3 Nekajkrat letno 8
4 Nikoli 897

Opisne statistike
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Veljavni odgovori: 907

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 4

 

ID: q1_7 Oznaka: Igrali druge igre v igralnici, npr. karte ali kocke? 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?

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

Vrednosti Kategorije Frekvenca
1 Skoraj vsak dan 0
2 Nekajkrat mesečno 2
3 Nekajkrat letno 6
4 Nikoli 899

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 907

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 4

 

ID: q1_8 Oznaka: Stavili na športne dogodke? 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?

Dobesedno vprašanje: Stavili na športne dogodke?

Vrednosti Kategorije Frekvenca
1 Skoraj vsak dan 6
2 Nekajkrat mesečno 18
3 Nekajkrat letno 31
4 Nikoli 852

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 907

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 4

 

ID: q1_9 Oznaka: Igrali karte, biljard, kegljanje, golf in podobno s prijatelji za denar? 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?

Dobesedno vprašanje: Igrali karte, biljard, kegljanje, golf in podobno s prijatelji za denar?
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Vrednosti Kategorije Frekvenca
1 Skoraj vsak dan 1
2 Nekajkrat mesečno 5
3 Nekajkrat letno 6
4 Nikoli 895

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 907

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 4

 

ID: q1_10 Oznaka: Igrali igre na srečo preko interneta? 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?

Dobesedno vprašanje: Igrali igre na srečo preko interneta?

Vrednosti Kategorije Frekvenca
1 Skoraj vsak dan 5
2 Nekajkrat mesečno 9
3 Nekajkrat letno 6
4 Nikoli 887

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 907

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 4

 

ID: q2_1 Oznaka: In koliko v povprečju SKUPNO porabite na mesec za VSE igre na srečo? (če izberejo vsaj
eno igro)

Dobesedno vprašanje: 2. In koliko v povprečju skupno porabite na mesec za vse igre na srečo?

Vrednosti Kategorije Frekvenca
/ 1
0 1
0.12 1
0.2 1
0.3 1
0.5 3
0eur 2
1 52
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1.3 1
1.5 2
1.6 1
10 60
100 4
11 1
110 1
12 4
120 3
1250 1
14 1
15 19

Prikazanih je 20 od 51 kategorij. Za vse podatke si poglejte opis raziskave na spletni strani.

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 406

Neveljavni odgovori: 0

 

ID: q3 Oznaka: Se vam zdi prav, da je prirejanje iger na srečo v Sloveniji obdavčeno višje kot pa v sosednjih
državah?

Dobesedno vprašanje: 3. Se vam zdi prav, da je prirejanje iger na srečo v Sloveniji obdavčeno višje kot pa v
sosednjih državah?

Vrednosti Kategorije Frekvenca
1 Da 215
2 Ne 464
3 ne vem (ne beri) 228

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 679

Neveljavni odgovori: 228

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

 

ID: q4 Oznaka: Kakšna vrsta igralniške dejavnosti bi bila po vašem mnenju bolj primerna za Slovenijo, če bi
lahko izbirali med dvema možnostma?

Dobesedno vprašanje: 4. Kakšna vrsta igralniške dejavnosti bi bila po vašem mnenju bolj primerna za Slovenijo, če
bi lahko izbirali med dvema možnostma?

Vrednosti Kategorije Frekvenca

1 Veliko majhnih igralnic in igralnih
salonov, ki nudijo samo 232
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2 Velik igralniški center, ki igralniško
ponudbo povezuje z ob 418

3 Ne vem, drugo (ne beri) 257

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 650

Neveljavni odgovori: 257

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

 

ID: q5 Oznaka: Ali soglašate z delovanjem sindikatov v družbi Hit, ki ponovno napovedujejo stavko?

Dobesedno vprašanje: 5. Ali soglašate z delovanjem sindikatov v družbi Hit, ki ponovno napovedujejo stavko?

Vrednosti Kategorije Frekvenca
1 Da 328
2 Ne 373
3 Ne vem(ne beri) 206

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 701

Neveljavni odgovori: 206

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

 

ID: q6 Oznaka: Ali podpirate sedanjo vlado?

Dobesedno vprašanje: 6. Ali podpirate sedanjo vlado?

Vrednosti Kategorije Frekvenca
1 DA 232
2 NE 620
3 ne vem (ne beri) 55

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 852

Neveljavni odgovori: 55

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

 

ID: q7 Oznaka: Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Dobesedno vprašanje: 7. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Vrednosti Kategorije Frekvenca
1 Socialni demokrati- SD 110
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2 Slovenska demokratska stranka- SDS 140
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 14
4 ZARES 7
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 18
6 Nova Slovenija- NSI 24

7 Demokratična stranka upokojencev
Slovenije- DESUS 97

8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 22
9 drugo (anketar ne bere) 19
11 nobene (anketar ne bere) 208
99 ne bi šel na volitve (anketar ne bere) 84
10 ne vem (anketar ne bere) 164

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 743

Neveljavni odgovori: 164

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 99

 

ID: q8 Oznaka: Se nameravate udeležiti referenduma o Zakonu o RTV? Bi se ga udeležili zanesljivo, verjetno
ali sploh ne?

Dobesedno vprašanje: 8. Se nameravate udeležiti referenduma o Zakonu o RTV? Bi se ga udeležili zanesljivo,
verjetno ali sploh ne?

Vrednosti Kategorije Frekvenca
1 Zanesljivo 268
2 Verjetno 114
3 Sploh ne 471
4 Ne vem (ne beri) 54

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 853

Neveljavni odgovori: 54

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

 

ID: q9 Oznaka: Bi na referendumu glasovali ZA novi Zakon o radioteleviziji ali PROTI njemu?

Dobesedno vprašanje: 9. Bi na referendumu glasovali za novi Zakon o radioteleviziji ali proti njemu?

Vrednosti Kategorije Frekvenca
1 Za 151
2 Proti 270
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3 Ne vem (ne beri) 486

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 421

Neveljavni odgovori: 486

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

 

ID: q10 Oznaka: Kako pa bi glasovali na referendumu o zakonu o MALEM DELU, če bo ta razpisan?

Dobesedno vprašanje: 10. Kako pa bi glasovali na referendumu o zakonu o malem delu, če bo ta razpisan?

Vrednosti Kategorije Frekvenca
1 Za 311
2 Proti 329
3 Ne vem (ne beri) 267

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 640

Neveljavni odgovori: 267

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

 

ID: q11 Oznaka: Ali podpirate imenovanje Branka Masleše na položaj predsednika vrhovnega sodišča?

Dobesedno vprašanje: 11. Ali podpirate imenovanje Branka Masleše na položaj predsednika vrhovnega sodišča?

Vrednosti Kategorije Frekvenca
1 Da 286
2 Ne 306
3 Ne vem (ne beri) 315

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 592

Neveljavni odgovori: 315

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

 

ID: q12 Oznaka: S katerim stališčem v zvezi z zamenjavo Uroša Rotnika kot direktorja Termoelektrarne
Šoštanj se bolj strinjate?

Dobesedno vprašanje: 12. S katerim stališčem v zvezi z zamenjavo Uroša Rotnika kot direktorja Termoelektrarne
Šoštanj se bolj strinjate?

Vrednosti Kategorije Frekvenca
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1 Odstavitev Rotnika bo prispevala k
večji transparentnosti in 188

2 Odstavitev Rotnika je posledica
Golobičeve želje po obvladov 480

3 Ne vem (ne beri) 239

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 668

Neveljavni odgovori: 239

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

 

ID: q13 Oznaka: S katerim stališčem v zvezi s preiskavo zoper poslanca Andreja Magajno zaradi domnevne
vpletenosti z otroško pornografije se bolj strinjate?

Dobesedno vprašanje: 13. S katerim stališčem v zvezi s preiskavo zoper poslanca Andreja Magajno zaradi
domnevne vpletenosti z otroško pornografije se bolj strinjate?

Vrednosti Kategorije Frekvenca

1 Gre za neodvisno in profesionalno
preiskovalno delo slovensk 292

2 Gre ta politični konstrukt, s katerim se
skuša vladajoča pol 351

3 Ne vem (ne beri 264

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 643

Neveljavni odgovori: 264

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

 

ID: q14 Oznaka: 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: 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.

Dobesedno vprašanje: S katerim od naslednjih stališč o tem se najbolj strinjate:

Vrednosti Kategorije Frekvenca

1 Takšna dogovarjanja so v zunanji
politiki normalna, zato ni 139

2 Pahor je ravnal zakonito, vendar v
nasprotju z interesi Slov 117

3 Pahor je ravnal koruptivno, saj je
ameriškemu podjetju ponuj 239
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4 Drugo (ne beri) 65
5 Ne vem (ne beri) 108
Sysmiss 239

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 560

Neveljavni odgovori: 347

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 4

 

ID: Spol Oznaka: Spol?

Dobesedno vprašanje: Spol?

Vrednosti Kategorije Frekvenca
1 M 424
2 Ž 483

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 907

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

 

ID: Izobrazb Oznaka: Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Dobesedno vprašanje: Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Vrednosti Kategorije Frekvenca
1 Osnovna ali manj 77
2 Poklicna 106
3 Srednja 408
4 Višja, visoka ali več 306
9 Brez odgovora 10

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 897

Neveljavni odgovori: 10

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 4

 

ID: LetoRoj Oznaka: ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Dobesedno vprašanje: ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Vrednosti Kategorije Frekvenca
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1923 2
1924 3
1925 1
1926 2
1927 3
1929 3
1930 3
1931 4
1932 3
1933 6
1934 10
1935 12
1936 11
1937 7
1938 8
1939 13
1940 21
1941 21
1942 22
1943 20

Prikazanih je 20 od 70 kategorij. Za vse podatke si poglejte opis raziskave na spletni strani.

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 888

Neveljavni odgovori: 19

Vrednosti spremenljivk: od 1923 do 1992

 

ID: Doh Oznaka: Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate,
vse vaše prejemke…?

Dobesedno vprašanje: 17. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate,
vse vaše prejemke…?

Vrednosti Kategorije Frekvenca
1 Pod 500 EUR 173
2 od 500 do 1000 403
3 Nad 1000 do 2000 191
4 Nad 2000 EUR 26
5 Nima dohodkov 51
9 brez odgovora 63

Opisne statistike
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Veljavni odgovori: 844

Neveljavni odgovori: 63

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

 

ID: STAROST Oznaka: Starost

Dobesedno vprašanje: Starost

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 888

Neveljavni odgovori: 19

Minimum: 18

Maksimum: 87

Aritmetična sredina: 51.921

Standardni odklon: 15.278

Vrednosti spremenljivk: od 18 do 87

 

ID: KSTAROST Oznaka: Starost po kategorijah

Dobesedno vprašanje: Starost po kategorijah

Vrednosti Kategorije Frekvenca
1 18-34 let 141
2 35-54 let 338
3 55 in več 409
Sysmiss 19

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 888

Neveljavni odgovori: 19

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

 

ID: utez Oznaka: Obtežitev po spolu, izobrazbi, naselju in starosti

Dobesedno vprašanje: Obtežitev po spolu, izobrazbi, naselju in starosti

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 907

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0.158

Maksimum: 3.812
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Aritmetična sredina: 1

Standardni odklon: 0.981

Vrednosti spremenljivk: od 0.158263297844353 do 3.81235884567127
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