SLOVENSKI UTRIP – DECEMBER 2014
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 so dostopne po vsej državi
2 Velik turistično-igralniški center, ki je edini v državi
3 Ne vem (ne beri)

q4 Kako na vaše osebno počutje vpliva čas božično-novoletnih praznikov? Bi rekli, da se počutite…
1 bolje kot običajno
2 slabše kot običajno
3 enako kot običajno
4 ne vem (ne beri)

q5 So psihoterapevtske storitve danes dovolj dostopne ljudem?
1 da
2 ne
3 ne vem (ne beri)

q6 Ali ste sami že kdaj koristili psihoterapevtsko pomoč oziroma svetovanje?
1 da
2 ne

q7 Ali ocenjujete, da vam je bilo to v pomoč?
1 da
2 ne
3 ne vem, ne morem oceniti (ne beri)

q8 Ste kdaj razmišljali, da bi koristili tako pomoč?
1 Da, večkrat
2 Da, pomislil(a) sem že na to
3 Ne
4 Ne vem, b.o.(ne beri)

q9 Ali poznate koga, ki je kdaj koristil psihoterapevtsko pomoč?
1 Da
2 Ne
3 Ne vem, se ne spomnim (ne beri)

q10 Zakaj ljudje v Sloveniji po vašem mnenju ne koristijo psihoterapevtske pomoči bolj pogosto?
Katera od možnosti se vam zdi najbolj verjetna?
1 Ker za to nimajo potrebe
2 Ker je taka pomoč premalo dostopna
3 Ker jih skrbi, kaj bi si o njih mislili drugi
4 Iz drugih razlogov
5 Ne vem (ne beri)

q11 Na katero področje po vašem mnenju spada področje psihoterapevtskega svetovanja?
1 Izključno v zdravstvene organizacije, ker gre za čisto zdravstveni problem
2 Usposobljeni svetovalci lahko to nudijo tudi izven zdravstvenih organizacij, saj ne gre le za
zdravstveni problem
3 Ne vem, ne morem oceniti (ne beri)

q12 Ali podpirate sedanjo vlado?
1 Da
2 Ne
3 Ne vem, b.o. (ne beri)

q13 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?
1 Socialni demokrati- SD
2 Slovenska demokratska stranka- SDS
3 Pozitivna Slovenija– PS
4 Slovenska ljudska stranka- SLS
5 Nova Slovenija- krščanski demokrati- NSI
6 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS
7 Slovenska nacionalna stranka- SNS
8 Državljanska lista - DL
9 Stranka Mira Cerarja – SMC
10 Zavezništvo Alenke Bratušek
11 Verjamem (Igorja Šoltesa)
12 Solidarnost
13 Združena levica
14 ne vem (anketar ne bere)
15 nobene (anketar ne bere)

16 ne bi šel na volitve (anketar ne bere)
17 drugo (anketar ne bere)

q14 Ste bili vi ali pa kdo, ki ga poznate, v zadnjih petih letih kdaj v zdravstvu, šolstvu, sodstvu, državni,
občinski upravi prisiljeni ponuditi pristojnemu posamezniku plačilo ali kakšno drugo uslugo, da bi se
vaš primer hitreje ali ustrezneje reševal?
1 Da
2 Ne
3 Brez odgovora (ne beri)

q15 Je bilo to v… (možnih je VEČ ODGOVOROV)
q15_1 v zdravstvu
q15_2 v šolstvu
q15_3 v sodstvu
q15_4 v državni upravi
q15_5 v občinski upravi
q15_6 drugje (ne beri)
q15_7 nikjer (ne beri)

Spol Spol?
1M
2Ž

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?
1 Osnovna ali manj
2 Poklicna
3 Srednja
4 Višja, visoka ali več
9 Brez odgovora
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