
A N K E T A 

Spoštovani bralci, 

v letošnjem letu bo Laški bilten praznoval 10. rojstni dan. V teh letih smo zabeležili kar nekaj zgodb in 

dogodkov, ki so se zgodili v naši občini. Pridobili smo veliko zvestih bralcev in prav tako kar nekaj zvestih 

piscev, ki  pripravljajo članke in nam pošiljajo fotografije. 

Ker pa si želimo, da bi bilo naše glasilo čim boljše, da bi ga z veselje prebirali, želimo spoznati vaše 

mnenje o glasilu. Zato vas prosimo, da izpolnite anketo in nam jo izpolnjeno vrnete na naš naslov 

Uredništvo Laškega biltena, Mestna ulica 2, 3270 Laško (lahko po pošti ali pa anketo dostavite v 

Glavno pisarno v pritličju občinske zgradbe) in sicer do 31. marca 2017.  

Laško, 15. februar 2017 

Uredništvo Laškega biltena 

Obkrožite odgovor ali dopolnite: 

1.) Laški bilten prelistam: 

 

1. redno (vsako številko) 

2. pogosto  

3. redko 

4. nikoli 

 

2.) V Laškem biltenu preberem: 

 

1. vse članke 

2. polovico člankov 

3. le nekaj člankov 

4. nič 

 

3.) Z vsebino Laškega biltena sem 

 

1. zadovoljen/zadovoljna 

2. srednje zadovoljen/zadovoljna 

3. nisem zadovoljen/zadovoljna 

Predlogi za izboljšanje vsebine Laškega biltena: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

        4.)  Z obliko Laškega biltena sem 

                    1.   zadovoljen/zadovoljna 

                    2.   srednje zadovoljen/zadovoljna 

                    3.   nisem zadovoljen/zadovoljna 

 

Predlogi za izboljšanje oblike Laškega biltena: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



5.) Najbolj so mi všeč naslednje rubrike: 

 

1. ________________________________________ 

2. ________________________________________ 

3. ________________________________________ 

 

6.) Želim si, da bi v Laškem biltenu objavljali: 

 

1. več življenjskih zgodb 

2. več resnih, strokovnih prispevkov 

3. več zabavnih, razvedrilnih prispevkov 

4. več fotografij 

5. več literarnih prispevkov 

6. drugo:____________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

7.) Laški bilten izhaja vsaka dva meseca. Ali ste s tem zadovoljni? 

 

1. da 

2. ne 

 

Če s tem niste zadovoljni, napišite vaš predlog: 

_______________________________________________________________________ 

 

8.) Moja starost: 

 

1. do 15 let 

2. od 16 do 25 let 

3. od 26 do 35 let 

4. od 36 let do 50 let 

5. od 51 do 65 let 

6. od 66 let naprej 

 

9.) Moj spol:  

 

1. ženski 

2. moški 

 

 

V kolikor želite sodelovati v žrebu za praktične nagrade, pripišite svoje podatke: 

 

Ime in priimek: _________________________________________________________ 

Naslov: _______________________________________________________________ 

GSM: __________________________________________ 

E-naslov: _______________________________________ 


