SLOVENSKI UTRIP DECEMBER 2013
VPRAŠALNIK
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?


Obdarovanja z uporabnimi darili (manj/enako/več/ne vem)



Kupovanja cenejših daril (manj/enako/več/ne vem)



Kupovanja v manj prestižnih trgovinah (manj/enako/več/ne vem))



Števila ljudi, ki jih nameravate obdarovati (manj/enako/več/ne vem)



Kupovanja daril, ki so vam všeč, ne glede na ceno (manj/enako/več/ne vem)

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?
Kolikokrat ste v preteklih 12 Skoraj
mesecih…
dan
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 casino igre prek interneta?
Igrali Loto prek interneta?
Stavili na športne dogodke prek
interneta?
Igrali kakšne druge igre na srečo za
denar prek interneta?

vsak Nekajkrat
mesečno

Nekajkrat
letno

3. Ali podpirate sedanjo vlado?
1 Da
2 Ne
3 Ne vem
4. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Nikoli

5. Ustanovljena je bila stranka Solidarnost. S katero od naslednjih trditev bi se vi osebno bolj strinjali?
1. Gre za stranko, ki predstavlja resnično novost na političnem prizorišču.
2. Gre za stranko, ki je le nova preobleka za stare obraze.
3. ne vem, b.o.
6. Ali menite, da se bo Slovenija dolgoročno uspela izogniti prošnji za mednarodno finančno
pomoč?
1 Da
2 Ne
3 Ne vem (ne beri)
7. Ali menite, da bo vladajoča koalicija v sedanji strankarski sestavi zdržala do rednih volitev 2015?
1 Da
2 Ne
3 Ne vem (ne beri)
8. Katero stališče glede odstopa senata Komisije za preprečevanje korupcije vam je bližje?
1. Odstop je bil upravičeno opozorilo na zaskrbljujoče stanje na področju boja proti korupciji
2. Odstop je bil neupravičen beg komisije od odgovornosti, ki jo ima
3 Ne vem (ne beri)
9. Spol
10. Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?
11. Zaupajte nam prosim še letnico vašega rojstva? Piši celo letnico: 1975
12. 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.

