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. 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
3. Ali podpirate sedanjo vlado?
1 Da
2 Ne
3 Ne vem
4. 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)'.
5. O slovensko-hrvaškem arbitražnem sporazumu je razpisan referendum. Prosim vas, da
z oceno od 1 do 5 ocenite, kako verjetno se ga boste udeležili, pri čemer 1 pomeni, da se
ga zanesljivo ne boste udeležili, 5 pa, da se ga zanesljivo boste udeležili!
12345
(9 = ne vem)
6. Se vam zdi prav, da se o arbitražnem sporazumu odloča na referendumu?
1 Da
2 Ne
3 Ne vem
7. In kako bi na referendumu glasovali: za arbitražni sporazum ali proti njemu?
1 Za sporazum
2 Proti sporazumu
3 Ne vem
8. (Odgovarjajo le tisti, ki so izbrali 1 ali 2 pri vprašanju 6): Ste v to svojo odločitev
povsem prepričani, ali ste še v dvomih?
1 Povsem prepričan
2 Še v dvomih
9. Zdaj pa vas prosim, da za vsako od naslednjih zadev ocenite z oceno od 1 do 5 ocenite,
kako pomembna se vam zdi, pri čemer 1 pomeni, da sploh ni pomembna, 5 pa, da je zelo
pomembna!
a) da ima Slovenija celoten Piranski zaliv
1 2 3 4 5 (6 = ne vem)
b)da ima Slovenija neposreden ozemeljski stik z odprtim morjem 1 2 3 4 5 (6 = ne vem)
c) da Slovenija čim prej doseže sporazum s Hrvaško
1 2 3 4 5 (6 = ne vem)
d) da imajo slovenske ladje neoviran dostop do odprtega morja 1 2 3 4 5 (6 = ne vem)
10. Kdo od slovenskih javnih osebnosti se vam je zdel v svojih nastopih v zvezi z
arbitražnim sporazumom najbolj prepričljiv?
_________________________________ (odprto vprašanje)
11. Kdo od slovenskih javnih osebnosti pa se vam je zdel v zvezi s tem najmanj
prepričljiv?
__________________________________ (odprto vprašanje)

12. spol
13. Stopnja izobrazbe
14. leto rojstva
15. Kakšen je vaš zaposlitveni položaj? Ste...
1 zaposlen v zasebnem sektorju (tudi samozaposleni in kmetje)
2 zaposlen v javnem sektorju
3 gospodinja
4 upokojenec
5 študent, dijak
6 brezposeln
7 drugo
16. 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.

