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Osnovni podatki o raziskavi 

 
• Izvedba: Fakulteta za uporabne družbene 

študije v Novi Gorici 

• Čas anketiranja: 26. – 28. 11. 2012 

• Metoda: telefonska anketa (CATI) 

• Populacija: polnoletni prebivalci Slovenije 

• Realizirani vzorec: n = 903 

• Vzorčenje: večstopenjski slučajni vzorec 

• Poststratifikacija: obteženo po spolu, starosti, 
izobrazbi in tipu naselja 

 

 

 



S katerim od naslednjih treh stališč o igrah na srečo se 

najbolj strinjate? So za vas osebno igre na srečo: 
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S katerim od naslednjih treh stališč o igrah na srečo se 

najbolj strinjate? So za vas osebno igre na srečo: 

• Za večino vprašanih (41%) so igre na srečo zgolj 

nekoristno početje, za 28% pa predstavljajo predvsem 

upanje na dobitek.  

• Da so igre na srečo nekoristno početje, menijo predvsem 

mlajši. 

• Takšno mnenje se krepi z višino izobrazbe in dohodka. 



Ima od legalnega igralništva Slovenija v seštevku po 

vašem mnenju več koristi ali več škode? 
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Ima od legalnega igralništva Slovenija v seštevku po 

vašem mnenju več koristi ali več škode? 

• Več kot polovica vprašanih (54%) meni, da imamo od 

legalnega igralništva v Sloveniji v seštevku več koristi kot 

škode, kar je diametralno nasprotno mnenju, ki so ga 

anketiranci izrazili leta 2010.  

• Da je legalno igralništvo koristno, menijo predvsem tisti v 

srednjih letih in prebivalci manjših krajev.  

• Mnenje o koristnosti legalnega igralništva se z izobrazbo 

krepi. 



Kakšna vrsta igralniške dejavnosti bi bila po vašem 

mnenju bolj primerna za Slovenijo, če bi lahko izbirali 

med dvema možnostma? 
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Kakšna vrsta igralniške dejavnosti bi bila po vašem 

mnenju bolj primerna za Slovenijo, če bi lahko izbirali 

med dvema možnostma? 

• Večina vprašanih (58%) meni, da bi bil za Slovenijo 

najbolj primeren velik turistično-igralniški center, ki 

igralniško ponudbo povezuje z obsežno dodatno 

turistično ponudbo. Delež takšnih odgovorov je višji kot v 

preteklih letih.  

• Naklonjenost velikemu turistično-igralniškemu centru 

pada s starostjo ter narašča s stopnjo izobrazbe.  

 



Ali bi podprli investicijo v velik turistično-igralniški 

center, če bi to pomenilo odpiranje novih delovnih 

mest? 
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Ali bi podprli investicijo v velik turistično-igralniški 

center, če bi to pomenilo odpiranje novih delovnih 

mest? 

• Investicijo v velik turistično-igralniški center, ki bi pomenil 

odpiranje novih delovnih mest, bi podprlo več kot ¾ 

vprašanih (76%). Podpora tovrstni možnosti je precej 

višja kot v letu 2010.  

• Najbolj so investiciji naklonjeni poklicno izobraženi ter 

tisti z dohodki med 500 in 1.000 evri.  

• Podpora investiciji v turistično-igralniški center s starostjo 

upada. 



Koliko verjetno je, da se boste udeležili drugega kroga 

predsedniških volitev? Ocenite na lestvici od 1 do 5. 
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Koliko verjetno je, da se boste udeležili drugega kroga 

predsedniških volitev? Ocenite na lestvici od 1 do 5. 

• Drugega kroga predsedniških volitev se bo po lastni 

izjavi zelo verjetno udeležilo 67% vprašanih. Glede na 

dosedanje izkušnje anketiranci precenjujejo verjetnost 

udeležbe, zato ocenjujemo, da bo udeležba vsekakor 

vsaj nekoliko manjša od navedenega deleža.  

• Drugega kroga predsedniških volitev se bodo po lastnih 

napovedih v nadpovprečni meri udeležili: 

– tisti, ki so se udeležili že prvega kroga; 

– tisti, ki so v prvem krogu volili Boruta Pahorja; 

– podporniki sedanje vlade; 

– tako podporniki SD kot podporniki SDS; 

– ženske ter najvišje in najnižje izobraženi. 

• Verjetnost udeležbe s starostjo narašča. 



In koga bi na predsedniških volitvah volili?  

(deleži glede na vse anketirance) 
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In koga bi na predsedniških volitvah volili? 

• Precejšnja večina bi v drugem krogu volila Boruta 

Pahorja.  

• Podpora Pahorju upada s stopnjo izobrazbe.  

• V večji meri bi ga volili tisti z višjimi dohodki in prebivalci 

malih vasi. 

• Podporniki sedanje vlade bi v znatno večji meri volili 

Pahorja kot Türka 

• Glede na volilno izbiro prvega kroga bi ga volili 

predvsem tisti, ki so ga volili že v prvem krogu, ter tisti, ki 

so volili Milana Zvera.   
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Zvestoba in razporejanje 

volivcev iz prvega kroga 
 

• Pahor bi po trenutnih napovedih ohranil skoraj 

vse (95,5%) svoje volivce iz prvega kroga 

• Türk bi ohranil tri četrtine svojih volivcev iz 

prvega kroga; 14,5 odstotkom je zdaj bližji Pahor 

• Kar 78% Zverovih volivcev iz prvega kroga se 

zdaj nagiba k Pahorju 
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Glavni predpostavki projekcije 

• Trenutno neopredeljeni in tisti, ki navajajo druge 

možnosti, se porazdelijo sorazmerno med Pahorja in 

Türka ali ne gredo na volitve. 

• Volitev se dejansko udeležijo vsi tisti, ki zdaj 

napovedujejo zelo zanesljivo udeležbo (ocena 5) – iz 

dosedanjih izkušenj sicer vemo, da ta predpostavka ni 

povsem točna, saj je dejanska udeležba vedno nižja od 

napovedane. 

 

• POZOR: Projekcija velja v času anketiranja, kar še ne 

pomeni, da bo nujno veljala tudi na volilni dan.  

 



Ali podpirate sedanjo vlado? 
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Ali podpirate sedanjo vlado? 

• Sedanji vladi nasprotuje skoraj 72% anketirancev.  

• Najbolj ji nasprotujejo tisti v srednjih letih, tisti s srednjimi 

dohodki ter tisti, ki so volili Danila Turka v prvem krogu in 

ki ga nameravajo voliti tudi v drugem krogu.  

• Nasprotovanje vladi narašča z višino izobrazbe. 
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Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo 

parlamentarne volitve? 
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Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo 

parlamentarne volitve? 

• Volivci še najbolj podpirajo stranki SD (15%) in SDS 

(14%), sledi jima PS (8%).  

• SD bi volili predvsem tisti v srednjih letih, najvišje in 

najnižje izobraženi, prebivalci manjših krajev, nasprotniki 

sedanje vlade ter tisti, ki bi v drugem krogu 

predsedniških volitev volili Pahorja. 

• SDS bi volili predvsem starejši, podporniki sedanje vlade 

ter tisti, ki bi v drugem krogu predsedniških volitev volili 

Pahorja. Podpora SDS pada z višanjem stopnje 

izobrazbe ter z velikostjo naselja.  
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Hvala za pozornost!  

 

 

Nova Gorica 

2012 


