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Raziskava je del serije:

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.

Oblika citiranja:

https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1312_V1


3

Makarovič, Matej, Borut Rončević, Matevž Tomšič, Nevenka Podgornik in Jana Suklan. Slovenski utrip 12/2013: Igre
na srečo [datoteka podatkov]. Slovenija, Nova Gorica: Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici [izdelava],
2013. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2015. ADP - IDNo:
SUTR1312.https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1312_V1

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:
Aktualna politična vprašanja so se tokrat osredotočila na novo stranko Solidarnost, mednarodno finančno pomoč in
odstop senata Komisije za preprečevanje korupcije. Anketiranci so izrazili mnenje o tem, kakšne možnosti bi imele
posamezne stranke na morebitnih predčasnih volitvah, kot vedno pa je bila merjena tudi trenutna podpora vladi. Anketi
je bil tokrat dodan tematski sklop o igrah na srečo, pri čemer se je ugotavljalo pogostost igranja posameznih iger na
srečo.

Abstract:
ni podatka

Metodologija

Časovno pokritje:
december 2013

Čas zbiranja podatkov:
16. december 2013 - 18. december 2013

Čas izdelave:
2013

Država:
Slovenija

Geografsko pokritje:
ozemlje Republike Slovenije

Najmanjša geografska enota:
regija

Enota za analizo:
posameznik
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Populacija:
Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Vrsta podatkov:
Anketni podatki

Izključeni:
Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Časovna opredelitev podatkov:
Raziskava v časovnem preseku

Pogostost zbiranja podatkov:
Mesečno

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
raking metodi.

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

Stopnja sodelovanja:
Stopnja sodelovanja je bila 17,0 %.

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
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Mesto:
Arhiv družboslovnih podatkov

Velikost zbirke:
1 datoteka podatkov.

Skupaj datotek:
1

Omejitve pri uporabi

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco
Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki
ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da
bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

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 (2013). SUTR1312 - SLOVENSKI UTRIP DECEMBER 2013, VPRAŠALNIK [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

1. Makarovič, Matej (2013). »Božični nakupi, igre na srečo, aktualna politika«, SLOVENSKI UTRIP, Raziskava javnega
mnenja, December 2013.

2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

http://www.adp.fdv.uni-lj.si/podatki/sutr/sutr1312_vp1_sl_v1_r3.pdf
http://www.fuds.si/sites/default/files/porocilo_su_dec_2013_1.pdf
http://www.fuds.si/sites/default/files/porocilo_su_dec_2013_1.pdf
http://www.fuds.si/si/novice-fuds/
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Opis podatkov

Osnovne informacije o datoteki podatkov

ID datoteke: F1

Naslov podatkovne datoteke: SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo [datoteka podatkov]

Format: *.txt - TEKST

število spremenljivk: 33
število enot: 904

Verzija: november 2014

Spremenljivke

ID: tip_kraj Oznaka: Naselje

Vrednosti Kategorije Frekvenca

1 manjša vas, zaselek (pod 500
prebivalcev) 301

2 vas (500-1999 prebivalcev) 188
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 135
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 280

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 904

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 4

 

ID: stat_reg Oznaka: Statistična regija

Vrednosti Kategorije Frekvenca
1 Pomurska 54
2 Podravska 148
3 Koroška 37
4 Savinjska 121
5 Zasavska 18
6 Spodnjeposavska 27
7 Dolenjska 62
8 Osrednjeslovenska 231
9 Gorenjska 80
10 Notranjsko-kraška 23
11 Goriška 54
12 Obalno-kraška 49
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Opisne statistike

Veljavni odgovori: 904

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 12

 

ID: q1_1 Oznaka: Obdarovanja z uporabnimi darili 1. Konec leta povezujemo s prazničnim obdobjem in obdobjem
obdarovanj. Če primerjate z lanskim letom, česa bo tokrat pri vas enako kot lani, česa več, in česa manj?

Dobesedno vprašanje: Obdarovanja z uporabnimi darili

Vrednosti Kategorije Frekvenca
1 Manj 317
2 Enako 499
3 Več 68
4 Ne vem 20

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 884

Neveljavni odgovori: 20

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

 

ID: q1_2 Oznaka: Kupovanja cenejših daril 1. Konec leta povezujemo s prazničnim obdobjem in obdobjem
obdarovanj. Če primerjate z lanskim letom, česa bo tokrat pri vas enako kot lani, česa več, in česa manj?

Dobesedno vprašanje: Kupovanja cenejših daril

Vrednosti Kategorije Frekvenca
1 Manj 189
2 Enako 452
3 Več 230
4 Ne vem 33

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 871

Neveljavni odgovori: 33

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

 

ID: q1_3 Oznaka: Kupovanja v manj prestižnih trgovinah 1. Konec leta povezujemo s prazničnim obdobjem in
obdobjem obdarovanj. Če primerjate z lanskim letom, česa bo tokrat pri vas enako kot lani, česa več, in česa manj?

Dobesedno vprašanje: Kupovanja v manj prestižnih trgovinah

Vrednosti Kategorije Frekvenca
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1 Manj 251
2 Enako 476
3 Več 147
4 Ne vem 30

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 874

Neveljavni odgovori: 30

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

 

ID: q1_4 Oznaka: Števila ljudi, ki jih nameravate obdarovati 1. Konec leta povezujemo s prazničnim obdobjem in
obdobjem obdarovanj. Če primerjate z lanskim letom, česa bo tokrat pri vas enako kot lani, česa več, in česa manj?

Dobesedno vprašanje: Števila ljudi, ki jih nameravate obdarovati

Vrednosti Kategorije Frekvenca
1 Manj 181
2 Enako 632
3 Več 78
4 Ne vem 13

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 891

Neveljavni odgovori: 13

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

 

ID: q1_5 Oznaka: Kupovanja daril, ki so vam všeč, ne glede na ceno 1. Konec leta povezujemo s prazničnim
obdobjem in obdobjem obdarovanj. Če primerjate z lanskim letom, česa bo tokrat pri vas enako kot lani, česa več, in
česa manj?

Dobesedno vprašanje: Kupovanja daril, ki so vam všeč, ne glede na ceno

Vrednosti Kategorije Frekvenca
1 Manj 442
2 Enako 405
3 Več 33
4 Ne vem 24

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 880

Neveljavni odgovori: 24

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3
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ID: q2_1 Oznaka: Igrali Loto? 2. 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 97
3 Nekajkrat letno 231
4 Nikoli 565

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 904

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 4

 

ID: q2_2 Oznaka: Igrali druge klasične igre kot so npr. 3x3, Astro, Deteljica? 2. 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 2
2 Nekajkrat mesečno 16
3 Nekajkrat letno 49
4 Nikoli 837

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 904

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 4

 

ID: q2_3 Oznaka: Igrali hitre srečke? 2. 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 29
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3 Nekajkrat letno 118
4 Nikoli 757

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 904

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 4

 

ID: q2_4 Oznaka: Igrali na igralnih avtomatih ali elektronski ruleti v igralnem salonu? 2. 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 ali elektronski ruleti v igralnem salonu?

Vrednosti Kategorije Frekvenca
1 Skoraj vsak dan 0
2 Nekajkrat mesečno 6
3 Nekajkrat letno 46
4 Nikoli 852

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 904

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 4

 

ID: q2_5 Oznaka: Igrali na igralnih avtomatih v igralnici? 2. 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 7
3 Nekajkrat letno 36
4 Nikoli 861

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 904

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 4

 



12

ID: q2_6 Oznaka: Igrali ruleto s krupjejem v igralnici? 2. 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 3
3 Nekajkrat letno 21
4 Nikoli 880

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 904

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 4

 

ID: q2_7 Oznaka: Igrali druge igre v igralnici, npr. karte ali kocke? 2. 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 8
3 Nekajkrat letno 16
4 Nikoli 880

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 904

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 4

 

ID: q2_8 Oznaka: Stavili na športne dogodke? 2. 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 24
3 Nekajkrat letno 51
4 Nikoli 823
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Opisne statistike

Veljavni odgovori: 904

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 4

 

ID: q2_9 Oznaka: Igrali karte, biljard, kegljanje, golf in podobno s prijatelji za denar? 2. 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?

Vrednosti Kategorije Frekvenca
1 Skoraj vsak dan 0
2 Nekajkrat mesečno 15
3 Nekajkrat letno 28
4 Nikoli 861

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 904

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 4

 

ID: q2_10 Oznaka: Igrali casino igre prek interneta? 2. 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 casino igre prek interneta?

Vrednosti Kategorije Frekvenca
1 Skoraj vsak dan 1
2 Nekajkrat mesečno 11
3 Nekajkrat letno 13
4 Nikoli 879

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 904

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 4

 

ID: q2_11 Oznaka: Igrali loto prek interneta? 2. 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 Loto prek interneta?

Vrednosti Kategorije Frekvenca
1 Skoraj vsak dan 1
2 Nekajkrat mesečno 6
3 Nekajkrat letno 20
4 Nikoli 877

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 904

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 4

 

ID: q2_12 Oznaka: Stavili na športne dogodke prek interneta? 2. 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 prek interneta?

Vrednosti Kategorije Frekvenca
1 Skoraj vsak dan 3
2 Nekajkrat mesečno 16
3 Nekajkrat letno 20
4 Nikoli 865

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 904

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 4

 

ID: q2_13 Oznaka: Igrali kakšne druge igre na srečo za denar prek interneta? 2. 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 kakšne druge igre na srečo za denar prek interneta?

Vrednosti Kategorije Frekvenca
1 Skoraj vsak dan 0
2 Nekajkrat mesečno 4
3 Nekajkrat letno 13
4 Nikoli 887

Opisne statistike
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Veljavni odgovori: 904

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 4

 

ID: q3 Oznaka: Ali podpirate sedanjo vlado?

Dobesedno vprašanje: 3. Ali podpirate sedanjo vlado?

Vrednosti Kategorije Frekvenca
1 Da 234
2 Ne 576
3 Ne vem 94

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 810

Neveljavni odgovori: 94

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

 

ID: q4 Oznaka: Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Dobesedno vprašanje: 4. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Vrednosti Kategorije Frekvenca
1 Socialni demokrati- SD 89
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 71
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 6
4 Pozitivna Slovenija– PS 33
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 14

6 Nova Slovenija- krščanski demokrati-
NSI 23

7 Demokratična stranka upokojencev
Slovenije- DESUS 26

8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 0
9 Državljanska lista - DL 4
10 Zares 3
11 Solidarnost 33
13 ne vem (anketar ne bere) 214
14 nobene (anketar ne bere) 303
99 ne bi šel na volitve (anketar ne bere) 69
12 drugo (anketar ne bere) 16

Opisne statistike
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Veljavni odgovori: 888

Neveljavni odgovori: 16

Minimum: 1

Maksimum: 99

Aritmetična sredina: 16.954

Standardni odklon: 24.32

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 99

 

ID: q5 Oznaka: Ustanovljena je bila stranka Solidarnost. S katero od naslednjih trditev bi se vi osebno bolj
strinjali?

Dobesedno vprašanje: 5. Ustanovljena je bila stranka Solidarnost. S katero od naslednjih trditev bi se vi osebno bolj
strinjali?

Vrednosti Kategorije Frekvenca

1 Gre za stranko, ki predstavlja resnično
novost na političnem prizorišču 185

2 Gre za stranko, ki je le nova
preobleka za stare obraze. 522

3 ne vem, b.o 197

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 707

Neveljavni odgovori: 197

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

 

ID: q6 Oznaka: Ali menite, da se bo Slovenija dolgoročno uspela izogniti prošnji za mednarodno finančno
pomoč?

Dobesedno vprašanje: 6. Ali menite, da se bo Slovenija dolgoročno uspela izogniti prošnji za mednarodno finančno
pomoč?

Vrednosti Kategorije Frekvenca
1 Da 353
2 Ne 464
3 Ne vem (ne beri) 87

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 817

Neveljavni odgovori: 87

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2
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ID: q7 Oznaka: Ali menite, da bo vladajoča koalicija v sedanji strankarski sestavi zdržala do rednih volitev
2015?

Dobesedno vprašanje: 7. Ali menite, da bo vladajoča koalicija v sedanji strankarski sestavi zdržala do rednih volitev
2015?

Vrednosti Kategorije Frekvenca
1 Da 319
2 Ne 483
3 Ne vem (ne beri) 102

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 802

Neveljavni odgovori: 102

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

 

ID: q8 Oznaka: Katero stališče glede odstopa senata Komisije za preprečevanje korupcije vam je bližje?

Dobesedno vprašanje: 8. Katero stališče glede odstopa senata Komisije za preprečevanje korupcije vam je bližje?

Vrednosti Kategorije Frekvenca

1
Odstop je bil upravičeno opozorilo na
zaskrbljujoče stanje na področju boja
proti korupciji

467

2 Odstop je bil neupravičen beg
komisije od odgovornosti, ki jo ima 312

3 Ne vem (ne beri) 125

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 779

Neveljavni odgovori: 125

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

 

ID: Spol Oznaka: Spol?

Vrednosti Kategorije Frekvenca
1 M 419
2 Ž 485

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 904

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2
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ID: Izobrazb Oznaka: Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Vrednosti Kategorije Frekvenca
1 Osnovna ali manj 85
2 Poklicna 106
3 Srednja 391
4 Višja, visoka ali več 317
9 Brez odgovora 5

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 899

Neveljavni odgovori: 5

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 4

 

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

Dobesedno vprašanje: 12. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate,
vse vaše prejemke…?

Vrednosti Kategorije Frekvenca
1 Pod 500 EUR 191
2 od 500 - 1000 396
3 nad 1000 - 2000 188
4 nad 2000 EUR 26
5 nima dohodkov 57
9 b.o. (anketar ne bere) 46

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 858

Neveljavni odgovori: 46

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

 

ID: LetoRo_1 Oznaka: ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?. PIŠI CELO LETNICO:
1975

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 882

Neveljavni odgovori: 22

Minimum: 19
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Maksimum: 1995

Aritmetična sredina: 1961.914

Standardni odklon: 67.748

Vrednosti spremenljivk: od 19 do 1995

 

ID: STAROST Oznaka: Starost

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 881

Neveljavni odgovori: 23

Minimum: 18

Maksimum: 91

Aritmetična sredina: 48.881

Standardni odklon: 17.333

Vrednosti spremenljivk: od 18 do 91

 

ID: KSTAROST Oznaka: Starost po kategorijah

Vrednosti Kategorije Frekvenca
1 18-34 let 228
2 35-54 let 300
3 55 in več 353
Sysmiss 23

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 881

Neveljavni odgovori: 23

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

 

ID: kutez Oznaka: Korigirana utež po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 904

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0.147

Maksimum: 3.829

Aritmetična sredina: 1

Standardni odklon: 0.885



20

Vrednosti spremenljivk: od 0.147498115933841 do 3.82857142857143
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