Politične orientacije – vprašalnik
1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko
oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da
imate do njega povsem pozitiven odnos!
a.) Svoboda
12345
6 ne vem (ne beri)
b.) odgovornost
c.) enakost
d.) tekmovalnost
e.) človekove pravice
f.) red
g.) varnost
h.) kapitalizem
i.) demokracija
j.) socializem
k.) liberalnost
l.) konservativnost
m.) narod
n.) država
o.) resnica
p.) religija
q.) patriotizem
r.) odprtost v svet
s.) evropejstvo
t.) multikulturnost
u.) partizanstvo
v.) domobranstvo
2. Če bi morali izbrati med naslednjim stvarmi, kateri DVE bi bili po vašem mnenu
najbolj pomembni za slovensko družbo?
a) Vzdrževati red v družbi
1 Izbran
0 Ni izbran
b) Dati ljudem več besede pri pomembnih političnih odločitvah
1 Izbran
0 Ni izbran
c) Boriti se proti rasti cen
1 Izbran
0 Ni izbran
d) Varovati svobodo govora 1 Izbran
0 Ni izbran
3. Politične usmeritve se pogosto delijo na levico in desnico. Bi sami sebe uvrstili na:
1 desnico
2 desno sredino
3 levo sredino
4 levico
5 ne vem, drugo, brez odgovora

4. Prosim, da z oceno od 1 do 10 označite usmeritev naslednjih slovenskih političnih
strank na liniji levo-desno, pri čemer pomeni vrednost 1 skrajno desnico, vrednost 10 pa
skrajno levico.
a.) SD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 ne vem (ne beri)
b.) SDS
c.)Zares
d.) DeSUS
e.) LDS
f.) SLS
g) SNS
h.) NSi
5. Ali je označevanje posameznih političnih strank in politikov za leve ali desne v
današnjem času še primerno?
1 Da
2 Ne
3 Ne vem
6. Ali podpirate sedanjo vlado?
1 Da
2 Ne
3 Ne vem
7. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?
1 'Socialni demokrati- SD'
2 'Slovenska demokratska stranka- SDS'
3 'Liberalna demokracija Slovenije- LDS'
4 'ZARES'
5 'Slovenska ljudska stranka- SLS'
6 'Nova Slovenija- NSI'
7 'Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS'
8 'Slovenska nacionalna stranka- SNS'
9 'drugo (anketar ne bere)'
10 'ne vem (anketar ne bere)'
11 'nobene (anketar ne bere)'
99 'ne bi šel na volitve (anketar ne bere)'.
8. Ali je po vašem mnenju prav, da Gregor Golobič ostaja minister?
1 Da
2 Ne
3 Ne vem
9. Ali menite, da lahko minister Golobič še naprej verodostojno vodi javno politiko na
področju visokega šolstva, znanosti in tehnologije?
1 Da
2 Ne

3 Ne vem
10. Ali menite, da bi bilo potrebno proti ministru Golobiču v parlamentu vložiti
interpelacijo?
1 Da
2 Ne
3 Ne vem
11. Ali menite, da bo vladajoča koalicija v sedanji strankarski sestavi zdržala do
naslednjih rednih parlamentarnih volitvah?
1.
da
2.
ne
3.
nem vem, b.o.

Demografija: spol, izobrazba, leto rojstva

