
 
 

Zadeva: Vprašalnik za politične stranke, ki bodo sodelovale na »Volitvah 2018«           Priloga 2: Vprašalnik 

 
Predsednike strank, ki bodo sodelovale na državnozborskih volitvah 2018, prosimo, da nam kratko in verodostojno odgovorijo na spodnja vprašanja. 

(Dodatno pojasnilo je v dopisu: »Opredelitev 4 ključnih razvojnih vprašanj«.) 

 

1. VOLILNA ZAKONODAJA 

a) Ali se je vaša stranka opredelila do tega vprašanja?   DA  NE 

b)  Za kakšen volilni sistem se zavzemate: (ustrezno obkroži) 

A.    Ostane tak kot je, proporcionalni;  

B.    Kombinirani, kot ga je predlagal ZDUS;  

C.    Večinski, kot ga je predlagala SDS  

c) Ali je to vprašanje za vas prioritetnega pomena?     DA  NE 

d) V katerem svojem dokumentu (programu) imate to opredeljeno? (opredelite dokument, če je vprašanje precizno obdelano, lahko v prilogi* dodate 

bistvene odstavke) 

 

2. ODGOVORNOST VLADE IN MINISTROV 

a) Se strinjate, da bi bilo potrebno spremeniti Zakon o vladi in povečati pristojnosti mandatarja in predsednika vlade ter odgovornost vlade in 

ministrov za sprejete (in nesprejete) odločitve?     DA   NE 

b) Ali imate to stališče opredeljeno v katerem od svojih programskih dokumentov? V katerem? (* v prilogi lahko dodate tudi bistvene odstavke) 

Naziv in naslov stranke:   



3. UPRAVLJANJE Z DRŽAVNO LASTNINO 

a) Se vam zdi to vprašanje primarnega pomena?    DA   NE   

b) Imate to problematiko opredeljeno v katerem od svojih dokumentov? V katerem? (* v prilogi lahko dodate tudi bistvene odstavke) 

 

4. TUDI SLOVENIJA JE DEL PROPADAJOČEGA PLANETA 

a) Se strinjate, da postaja okoljevarstvena problematika v najširšem, civilizacijskem in planetarnem smislu, vse pomembnejša?    DA   NE  

b) Kateri vidik te problematike se vam zdi najbolj pereč?  

c) Ali vaši dokumenti vsebujejo konkretne predloge za reševanje teh problemov?   DA   NE 

d) Katere konkretne predloge ste v programskih dokumentih oblikovali? V katerem? (* v prilogi lahko dodate tudi bistvene odstavke) 

 

Datum izpolnitve Vprašalnika: 

 

Verodostojnost odgovorov potrjuje: 

     Ime in priimek: ... 

     Funkcija v stranki: … 

     Nam zaupate št. mobitela za neposredne stike? ... 

 

Za podatke se vam zahvaljujemo! 

Vodja projekta Volitve 2018 ……   

 

*) Kratke in jedrnate priloge kot del posameznih odgovorov 


