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1. RAZLOGI IN ODLOČITEV ZA RAZISKOVANJE 

 

Naročnika sta se za razpis ciljnega raziskovalnega programa s širše opredeljenega 

raziskovalnega polja »razvoj demokracije« odločila z namenom zagotovitve odgovorov na 

vprašanja aktualne participacije državljanov v političnem odločanju in, predstavljamo si, tudi 

zaradi potrebe po pridobitvi nekaterih aplikativnih predlogov ali sugestij za njeno učinkovito 

spreminjanje v prid državljanov in prilagajanje možnostim časa.  

 

Glavni namen raziskovalnega projekta je preučiti različne možnosti sodelovanja državljanov v 

procesu oblikovanja politik, tako v procesu sprejemanja odločitev v zakonodajni veji oblasti 

kot v procesu implementacije. V ta namen smo raziskovalni projekt razdelili na podprojekte 

oziroma poglavja in tako z določitvijo parcialnih ciljev in iskanjem odgovorov nanje oziroma 

rešitev zanje sklenili krog in pripravili nekaj celovitih sugestij, ki se nanašajo na participacijo 

državljanov pri političnem odločanju.  

 

Pregledno je mogoče parcialne namene in cilje opredeliti kot navajamo: 

- razkriti formalno in institucionalno možnost in učinkovitost sodelovanja med 

državljani/državljankami in državnimi institucijami; 

- ugotavljati načine, ovrednotiti razvitost in prevodnost komunikacije med državnimi 

institucijami in državljani/državljankami; 

- preučiti in ovrednotiti načine sodelovanja državljanov/državljank pri sprejemanju aktov 

zakonodajne veje oblasti; 

- preučiti in ovrednotiti poslanske pobude in vprašanja kot indikator povezanosti poslancev z 

državljani/državljankami; 

- ugotoviti stopnjo in načine dostopnosti in odzivnosti predstavnikov državnega zbora za 

državljane/državljanke in njihove predloge;  

- preučiti prednosti in slabosti doslej uporabljenih možnosti referenduma kot instituta 

neposredne demokracije; 

- raziskati stopnjo razvoja e-demokracije kot nove oblike neposredne komunikacije med 

državo in državljani/državljankami; 
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- ugotoviti, kako bi bilo mogoče izboljšati informiranje (bolj kakovostno in hitro) 

državljanov/državljank in komuniciranja (bolj neposredno) med državo in 

državljani/državljankami. 

 

Zastavljeno pričakovanje stremi k oblikovanju celovite analize stanja in pripravi predlogov za 

izboljšanje možnosti sodelovanja državljanov/državljank v procesu oblikovanja politik. Delno 

z odločitvijo za preučitev delovanja različnih poti in načinov komunikacije in možnosti 

soodločanja med različnimi vejami oblasti in državljani/državljankami (tako skupinami kot 

posamezniki), zavestno posegamo v temeljno debato o razmerju med predstavniško 

demokracijo in neposredno demokracijo, pri čemer slednje ne razumemo kot idealne možnosti 

sooblikovanja politik in vplivanja nanje. 

 

1.1. Raziskovalne metode in tehnike 

 

Teoretsko izhodišče raziskovalnega projekta izhaja iz opredelitve sodobne demokracije kot 

politične ureditve, ki se za državljane z izvolitvijo predstavnikov v predstavniški zbor ne 

konča – narobe, v okolju brezbrežne komunikacije so postali imperativi odprtosti, dostopnosti 

in transparentnosti aksiom slehernega političnega delovanja. Takšnemu izhodišču smo 

prilagodili raziskovalni instrumentarij tako, da smo ga najprej preverili v rabi/učinkovanju 

pozitivne zakonodaje in drugih veljavnih ureditev, nato v delovanju državnih institucij, 

predvsem in najprej osrednje predstavniške institucije, Državnega zbora republike Slovenije, 

in nato povsod tam, kjer se za zagotavljanje in potrjevanje možnosti interakcij med 

»posttranzicijsko državo in civilno družbo« sooblikuje odprt demokratični prostor. 

 

Prvi korak raziskave je bil zato iskanje, evidentiranje in ovrednotenje podatkov, ki so o 

raziskovani temi na voljo, oziroma podatkov, ki bi jih bilo v namene raziskovalnega projekta 

mogoče posredno uporabiti. Sem sodijo podatki pristojnih javnih ustanov, ki sodelujejo v 

procesu oblikovanja politik. Drugi (posredni) viri za našo raziskavo so javnomnenjske 

raziskave, kot sta Slovensko javno mnenje in Politbarometer, kjer je kdaj pa kdaj ob 

standardnih vprašanjih mogoče najti tudi vprašanja, ki se aktualno navezujejo na topike 

neposrednega demokratičnega udejstvovanja državljanov ali pa ugotavljajo stopnje njihovega 
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zadovoljstva ali zaupanja v posamezne institucije, ustrezne spletne strani in zapisi medijskega 

poročanja. Prav tako pomemben (neposredni) vir za našo raziskavo so ankete: izvedli smo jih 

med poslanci in poslankami državnega zbora in naravni poslanskih skupin.  

 

Shema pridobivanja in uporabe virov v teku raziskovalnega dela je tako naslednja: 

- analiza primarnih virov:  

- analiza poslovnika Državnega zbora RS; 

- analiza Zakona o referendumu in ljudski inciativi; 

- analiza Priporočil Svetovne organizacije nacionalnih parlamentov za 

oblikovanje parlamentarnih spletnih strani; 

- analiza Poročevalca Državnega zbora RS; 

- analiza spletnih strani Vlade RS; 

- analiza spletnih strani Državnega zbora RS; 

- analiza sekundarnih virov:  

- poslanske pobude in vprašanja; 

- SJM – Slovensko javno mnenje, raziskava, ki jo izvaja Center za raziskovanje 

javnega mnenja in množičnih komunikacij pri Fakulteti za družbene vede; 

- Politbarometri za obdobje 1996-2003 (mesečne raziskave, ki jih izvaja Center 

za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij pri Fakulteti za 

družbene vede); 

- Analiza spletnih strani vladnih služb in ministrstev RS, ki jo je januarja 2002 

izvedlo podjetje za trženjske, medijske, družbene raziskave in svetovanje 

CATI; 

- raziskovalni projekt Raba interneta v Sloveniji, ki ga izvaja Center za 

metodologijo in informatiko Fakultete za družbene vede; 

- analiza zakonodajnega referenduma, ki jo je izvedel Raziskovalni sektor 

Državnega zbora RS; 

- objavljene raziskave tujih komunikologov; 

- študije primerov:  

- analiza poročanja medijev na temo ti. Vatikanskega sporazuma v obdobju med 

leti 1996 -2000; 
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- analiza poročanja medijev o referendumih, izvedenih v času med leti 2000 – 

2004; 

- metoda družboslovnega intervjuja in anket: 

-  intervjuji s predstavniki Urada Vlade RS za informiranje, Centra Vlade RS za 

informatiko in Ministrstva RS za informacijsko družbo; 

- ankete med poslanci/poslankami Državnega zbora RS (preko elektronske 

pošte); 

- ankete med sekretarji poslanskih skupin Državnega zbora RS (preko 

elektronske pošte). 
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2. KONCEPCIJA IN POLITIKE CIVILNE DRUŽBE: VZHODNOEVROPSKA 

IZKUŠNJA 

 

Tomaž Mastnak 

 

Ponovna obuditev in široka uveljavitev diskurza civilne družbe pomeni zame v marsičem 

nenavaden, čuden pojav. Morda ne bi smelo biti presenetljivo, če se termin, ki ima v zahodni 

politični misli tako dolgo tradicijo1, na novo pojavi v novih kontekstih. Takšna je namreč 

narava političnih diskurzov: novo največkrat nastane iz starega gradiva. Četudi je torej 

pretirana trditev, da je »le malo družbenih in političnih koncepcij prehodilo tako dolgo pot in 

tolikokrat spremenilo svoj pomen«2, je vendarle treba reči, da ima »civilna družba« za sabo 

dolgo potovanje. 

 

Tu me bodo zanimale le zadnje postaje na tej poti. Koncepcija civilne družbe je bila v 

Vzhodni Evropi na novo odkrita v sedemdesetih letih dvajsetega stoletja, ko je stopila v 

ospredje in usmerjala akcijo demokratične opozicije proti komunističnemu ancien regime. 

Tedaj so jo ocenjevali, vsaj boljši pisci in analitiki, kot ključ do razumevanja novejše 

vzhodnoevropske zgodovine. Ash, na primer, je zapisal, da »bi bilo mogoče zgodovino 

zadnjih desetletij Vzhodne in Srednje Evrope opisati kot zgodbo bojev za civilno družbo«3; da 

je imela koncepcija civilne družbe »osrednje mesto v opozicijski misli osemdesetih let« in da 

je »leto 1989 pomenilo pomlad družb, ki so hotele postati civilne«.4 Povedano bolj pesniško, 

»državljanstvo in civilna družba« sta postala »svetilnika na novi poti v svobodo«.5 

 

Iz Vzhodne Evrope se je diskurz civilne družbe preselil na Zahod. Tam so ga, vsaj do neke 

mere, sistematizirali in ugotavljali posledice, ki jih je imel (ali naj bi jih imel) za politično 

                                                 
1 V srednjeveški in novoveški politični misli je civilna družba, societas civilis, v grobem pomenila urejeno družbo z 
javno oblastjo, tisto torej, kar bi danes imenovali politično organizirano družbo. Do odločilne spremembe v 
pojmovanju koncepta pride v poznem 18. stoletju v klasični nemški filozofiji in škotskem razsvetljenstvu in, v 
manjši meri, v spisih francoskih liberalcev in nekaterih angleških radikalcev. Nova konceptualizacija je civilno 
družbo definirala kot protipol države, kot sfero razlikovanja od sfere državne pobude (Staatswirksamkeit). Gl. 
zlasti Riedel 1975; gl. Riedel 1970; Keane 1988a; Pelzcynski 1984; Rangeon 1986. 
2 Pelczynski 1988, str. 363. 
3 »Does Central Europe Exist?«, v Ash 1989, str. 174. 
4 Ash 1990, str. 147. 
5 Dahrendorf 1990, str. 93, 24.  
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teorijo.6 Še več, na Zahodu je bil termin civilna družba prvikrat uporabljen (resnici na ljubo je 

treba povedati, da je to prvi storil Čeh) za analizo in razlago dogajanj v Srednji in Vzhodni 

Evropi.7 Ker okoliščine na Vzhodu niso bile takšne, da bi bilo objavljanje prevratniških mnenj 

enostavno, je bila popularizacija diskurza civilne družbe v veliki meri prepuščena piscem in 

založnikom na Zahodu.8 Seveda bi bilo zelo narobe, ko bi to »kulturno izmenjavo« 

precenjevali. Prevladujoča drža v zahodnih intelektualnih in političnih krogih je bila 

indiferentnost in kombinirani učinek njihove nevednosti in vzvišenosti je blokiral vsakršno 

pravilnejše razumevanje dogajanja v drugi polovici Evrope. Aratova trditev, da je diskurz 

civilne družbe povezal socialno kritiko na Zahodu z vzhodnoevropskimi demokrati tako, »kot 

bi zahodnim marksistom, nezmožnim razumeti družbo sovjetskega tipa, nikoli ne uspelo«,9 

zato ni napačna, lahko pa bi bila zavajajoča, če bi izgubili izpred oči, za kako majhno skupino 

ljudi je pri tem šlo. Podobno je bilo pravilno Keanovo prepričanje, da je razprava o civilni 

družbi intelektualno gibanje, ki je zarezalo v hladnovojne politične razmejitve, in da je s tem 

to evropska razprava,10 vendar se je ves čas treba zavedati, kako majhna je bila v resnici ta 

Evropa. 

 

Vse to je zdaj zgodovina. Z zlomom vzhodnoevropskih komunističnih režimov se je vloga 

civilnodružbenega diskurza končala uspešno, diskurz se je v glavnem razpustil in se umaknil 

iz javnosti. V zadnjih nekaj letih pa je videti, kot bi znova dobival pomen, zato govorim o 

ponovni obuditvi jezika civilne družbe. Kar me pri tem najbolj preseneča je dejstvo, da se 

tisti, ki po novem in v današnji Evropi govorijo ta jezik, obnašajo, kot bi se v zadnjih letih nič 

ne zgodilo. Uporabljajo besednjak, ki se je izoblikoval v zelo posebnem kontekstu evropske 

in zlasti vzhodnoevropske zgodovine, ne da bi pri tem upoštevali (še več, pri tem celo 

spregledajo) globoke spremembe, ki so oblikovale politično okolje sveta po koncu hladne 

vojne. Ker torej uporabljajo nespremenjeni jezik civilne družbe v skoraj povsem novem 

kontekstu, se je pomen jezika korenito spremenil. Simptom te spremembe je, da v jeziku 
                                                 
6 Gl. Keane 1988; Keane, ur. 1988; Arato 1981. 
7 Rupnik 1979. Še pred objavo Rupnikovega spisa je Cornelius Castoriadis analiziral 'družbeni režim v Rusiji' s 
pomočjo razlikovanja država/civilna družba, na mednarodni konferenci o propadu Vzhodne Evrope, novembra 
1977 v Benetkah. 
8 Gl. zlasti izdaje The Palach Press in Aneks, in revijalni tisk Uncensored Poland News, East European Reporter 
in Kultura.  
9 Arato 1990. 
10 »Čemu stara tema o civilni družbi in državi doživlja danes v Evropi renesanso?« Keane 1988, str. 2. Vendarle 
pa Keane s predlogom, ki ga je leta 1983 dal založniku Telosa, naj prične z izdajanjem časopisa za civilno 
družbo, ni uspel. (Predlog je bil objavljen v Mastnak, ur., 1985.)  
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civilne družbe danes ne govorijo več le razočarani levičarji, marveč tudi novi fašisti. To 

seveda ne pomeni, da je jezik postal irelevanten – nasprotno, rekel bi, da je prav tako 

relevanten kot kdajkoli prej.  

 

V nadaljevanju bom skušal najprej orisati zgodovino razprave o civilni družbi v Vzhodni 

Evropi v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Upam, da bom z obnavljanjem 

pomena/pomenov jezika civilne družbe v specifičnem zgodovinskem kontekstu pomagal k 

boljšemu razumevanju koncepta civilne družbe.  

 

V drugem delu bom opozoril na nekatere omejitve znotraj koncepta in se potem lotil razprave 

o rabi jezika civilne družbe danes.  

 

I. Civilna družba v iskanju demokracije. Zgodovina razprave 

 

Najbolj splošno (kot tudi najbolj natančno) je mogoče civilno družbo, kakor je nastajala v 

Vzhodni Evropi, označiti kot sfero, ki je drugačna, neodvisna in nasprotna državni sferi. 

Andrew Arato, ki je na Zahodu med prvimi razumel pomen civilne družbe na Vzhodu, je to 

oznako še bolj poenostavil in v enem pomembnih člankov zapisal, da so se v »eni točki« 

združile demokratična opozicija in najrazličnejše opozicijske strategije: »v pogledu civilne 

družbe na državo«.11 Ko se je normativni pomen civilne družbe povezal s politično akcijo, je 

civilna družba dobila pomen vodilne ideje, postala je usmerjevalna sila opozicije, katere 

profesionalni smoter je bil boj za demokracijo.  

 

Za bolj nazorno razumevanje koncepta pa bo treba najprej spoznati intelektualno in politično 

ozadje, v katerem je nastala in se razvila razprava o civilni družbi. Razprava je pomenila 

zavestno distanciranje od političnih idej šestdesetih let in njeni protagonisti so bili upravičeno 

razumljeni kot nova opozicija. Stara opozicija in njena ideologija sta postali splošni oznaki za 

reformni komunizem in marksistični revizionizem, ki se je, če pogledamo nazaj, pojavil kot 

indijansko poletje socializma in marksizma v Vzhodni Evropi. Pripadniki naslednjega vala 

                                                 
11 Arato 1981, str. 24. 
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opozicije pa so se sami označevali (in to oznako so uporabili tudi analitiki novejše 

vzhodnoevropske zgodovine) za post-marksiste in post-socialiste. 

 

Reformni komunizem in marksistični revizionizem sta bila utemeljena v destalinizaciji. 

Revolucionarna vrenja v Vzhodnem Berlinu, na Poljskem in Madžarskem v petdesetih letih 

prejšnjega stoletja in nemiri v Sovjetski zvezi so klicali po spremembah znotraj komunističnih 

sistemov. XX. in XXII. kongres Komunistične partije Sovjetske zveze sta obsodila carstvo 

terorja in ga imenovala za odklon od prave socialistične poti in izdajo Leninove zapuščine. 

Prenovljene partijske elite so zastavile previdne politične in gospodarske reforme – previdne 

zlasti, ko je šlo za spremembe, ki bi lahko spodkopale njihovo monopolno oblast. Razmeroma 

uspešno so ujele ljudsko nezadovoljstvo in ga usmerile v produktivno silo, ki je pomagala 

reproducirati obstoječe komunistične sisteme. 

 

Nekateri marksistični intelektualci so želeli stopiti korak dlje od aparatčikov in obuditi »pravi 

marksizem«, da bi nasprotoval »vulgarni doktrini«, ki je obvladovala trenutek. Da bi 

rekonstruirali idealno podobo socializma, ki bi se zoperstavila »resnično obstoječemu 

socializmu«, so »nečloveški« stalinizem soočili s svojim »humanističnim marksizmom« in si 

prizadevali vzpostaviti praxis, ki bi potrdila obstoj »socializma s človeškim obrazom«. Njihov 

projekt je naletel na številne težave in protislovja. Ti intelektualci so svoja pričakovanja 

zaupali »liberalnim« članom oblastnih partitokracij in tako ustvarili nezdravo simbiozo, 

pogubno za intelektualno delo. Realnosti komunističnega režima so pri tem nasprotovali s 

svojimi lastnimi ideali.12 Niso se poslovili od temeljnih načel komunistične politike, pač pa so 

izpostavljali »nenačelno politiko« vladajoče birokracije in zahtevali »integralni socializem« 

namesto le delno socialistične »realnosti«. 

 

Revizionistični projekt se je končal z vojaško intervencijo na Češkoslovaškem; z zlomom 

študentskega gibanja na Poljskem in mobilizacijo antisemitske kampanje proti njegovim 

voditeljem; z restalinizacijo Sovjetske zveze;13 z zadušitvijo liberalizacije v Jugoslaviji; s 

kampanjo proti Lukacsovemu krogu na Madžarskem. Nujni pogoj za začetek novega cikla 

                                                 
12 Življenje med ideali in realnostjo je dobro viden v naslovu knjige beograjskega revizionista Svetozarja 
Stojanovića: Izmedju ideala i stvarnosti. 
13 Ta termin je uporabil Roy Medvedev. 
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opozicijskega boja je bilo priznanje poraza reformnega socializma in revizionističnega 

marksizma. Pokazalo se je, da je bilo to precej teže doseči na psihološki kot na intelektualni 

ravni: kritiko notranjih slabosti in zmot revizionističnih reform je pogosto zamenjala 

solidarnost s preganjanimi. Kadar in kjer pa so bile te zmote do kraja spoznane, se je zgodilo, 

da je konec revizionističega marksizma pomenil hkrati tudi konec marksizma kot politično 

relevantne teorije. 

 

»Revizionizem« je deloval po posebni 'logiki', ki je razmeroma naglo zapustila marksizem,« 

trdi Kolakowski.14 Tako je lahko Adam Michnik, ko je v Parizu govoril ob dvajsetletnici 

madžarske vstaje, že ugotovil, da je »'revizionizem', ki se je rodil kot gibanje prenove od 

znotraj (...) zgodovinsko presežen. Težko si je predstavljati, da bi lahko gibanje, ki je izšlo iz 

marksizma-leninizma ali katerega od njegovih elementov, reformiralo sedanji sistem, kajti 

sama doktrina je v današnji Poljski mrtva. (...) Ne vzbuja polemik, ne razburja čustev, ne 

zmore povzročiti notranjih napetosti in razkolov.«15 Kolakowski je izrekel diagnozo, ki ni 

veljala le za eno samo državo, ko je v svoji zgodovini marksizma zapisal: »Komunizem je, 

splošno rečeno, prenehal biti intelektualna zadeva in je ostal le še stvar oblasti in pritiska.«16 

 

Prav nasprotovanje tej moči in pritisku je povzročilo nastanek nove opozicije v Vzhodni 

Evropi. Od opozicije v šestdesetih se je razlikovala po tem, da ni verjela, da bi se dalo sistem 

reformirati »od zgoraj«, z zavezništvom s ti. liberalnimi težnjami v stranki in s posledičnim 

vplivanjem na strankine politične odločitve. Nova opozicija se je zanašala le nase. Njeni 

protagonisti so se organizirali v državljanske pobude ali skupine in (nova) družbena gibanja in 

oblikovali mreže za komunikacijo in akcijo. Poudarjali so, da je njihovo delo namenjeno 

urejanju vsakdanjih življenskih zadev, ne pa uresničevanju utopij. Polje njihove akcije so bili 

boj za človekove pravice in zaščita državljanskih svoboščin, zahteva po prostem pretoku 

informacij (vključno z necenzuriranimi mediji, neodvisnim šolstvom in alternativno kulturo), 

za samopomoč in obrambo pred nasiljem, za varovanje okolja ipd. 

 

                                                 
14 Kolakowski 1985, str. 526. Za Češkoslovaško gl. Skilling 1981, pog. 4. 
15 »Nowy evolucjonizm«, v Michnik 1984, str. 86. 
16 Kolakowski 1985, str. 527. 
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Akcijske oblike je bilo potrebno šele izumiti, jih konceptualizirati in jim dati smisel. Treba je 

bilo domisliti in vzpostaviti socialne prostore zanje: vzpostaviti je bilo treba prve pogoje in 

možnosti za njihov nastanek. Ponovna obuditev civilne družbe je bila vzpostavitev 

intelektualnega in imaginativnega okvira, ki jo je omogočil. Protagonisti so pri tem naleteli na 

večje ali manjše, bolj ali manj uspešno prizadevanje partijske države, da bi povsem 

nadzorovala družbeno in politično življenje.17 Namen teh akcij, kakor so ga označili njihovi 

snovalci in izvajalci, je bil rekonstruirati družbene odnose in posledično družbeno realnost 

»od spodaj«, tako, da bi družba delovala neodvisno od partijske države. Njihove dejavnosti so 

se materializirale v »paralelnih strukturah«, avtonomnih institucijah in neodvisnih javnih 

sferah ter v kulturi – z dvema besedama torej v »civilni družbi«.18 

 

Vodilna ideja oziroma bolj organizacijsko načelo teh dejavnosti (tisto, ki je del same 

konceptualizacije civilne družbe) je bilo razlikovanje med državo in civilno družbo. Imperativ 

razlikovanja je bil uperjen proti realnosti, ki je bila (včasih nekritično) označena za 

totalitarizem. Totalitarizem je nastal zato, da bi spričo njega razvodenelo razlikovanje med 

državo in civilno družbo, kar je bilo naposled za neodvisno družbeno sfero pogubno in je 

posledično pomenilo podreditev javnega in zasebnega življenja partijski državi. Razglašeni 

cilj opozicijskega boja za demokracijo pa je bil prav reafirmacija tega razlikovanja in nato 

obuditev »neodvisnega življenja družbe«. Logična posledica je bila, da civilna družba kot 

neodvisna družba ni nameravala »odpraviti države«, pač pa postaviti omejitve sferi njenega 

delovanja.  

 

Ta pogled je bil seveda strmo v nasprotju z ideali »humanističnega marksizma«, ki je državo 

razumel kot obliko alienacije, ki jo je treba odpraviti – enako kot vse druge oblike alienacije. 

Če so »humanistični marksisti« verjeli, da je njihova idealna družba avtentičnega človeškega 

življenja diametralno nasprotna »realno obstoječemu socializmu«, pa so vendarle z njim delili 

željo po odpravi razlikovanja država-civilna družba. Njihov ideal je bila zrcalna slika 

realnosti. Če so realnost razumeli kot diktaturo utrjenih struktur, so ji hoteli nasprotovati s 

tiranijo nestrukturiranosti, ki ne bi poznala ne države ne politike. Naj pojasnim: tipičen primer 

                                                 
17 Skilling 1989, str. 157. 
18 Gl. Skilling 1989; Skilling 1981; Ascherson 1982; Dalos 1986; Curry, ur., 1983; Tökes, ur., 1979; U.S. Helsinki 
Watch Committee 1986, 1987, 1990; Fedorowicz 1990. 
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je opustitev ideje državljana pri Zdeneku Mlynarju, enem vodilnih ideologov reformnega 

komunizma na Češkoslovaškem. Njegov pristni socialistični ideal je bil »človek, ki ni odtujen 

od samega sebe« in nenehno razvija »svojo ustvarjalno in dejavno človeško substanco«. Po 

Mlynarjevem mnenju zato biti državljan ni človeka vredna lastnost, saj »človek kot državljan 

predstavlja nižjo stopnjo emancipacije kot človek, ki je član nepolitične družbe«.19 Podobno 

je bilo središčno prizadevanje proti »statizmu« (v Jugoslaviji in pri »mehkih marksistih« v 

Evropi in Ameriki).20 

 

Brž ko je postalo razlikovanje država/civilna družba konstitutivno za demokracijo in se je 

vzpostavilo kot njen conditio sine qua non, je postala civilna družba, ki je bila hkrati namen in 

vseobsegajoči dejavnik demokratičnega boja, sinonim za demokracijo. Ta logično napačni 

sklep je utrdil ideologijo ločenosti demokracije od države. In če je komunistična »država« 

predstavljala realnost socialistične ideje, je bila demokracija iz socializma izključena – takšna 

samozadostnost je bila tisto, kar je posameznikom in skupinam različnih svetovnih nazorov 

omogočilo, da so sodelovali. 

 

Ločevanje demokracije in socializma je nadaljnja razlika med novo opozicijo in 

komunističnimi reformatorji in marksističnimi revizionisti, ki so bili prepričani, da ni 

socializma brez demokracije in ne demokracije brez socializma. Pomembnejša od tega 

nesoglasja na deklarativni ravni pa je bila notranja struktura argumenta, da je pot v 

demokracijo tlakovana z rekonstitucijo civilne družbe. Revolucionarna akcija se je zdela ne le 

nemogoča, pač pa tudi nezaželena. Novi pristop je bil gradualističen, evolucionističen. Ni ga 

usmerjalo »hrepenenje po totalni revoluciji«, marveč skrb za človekove pravice in 

državljanske svoboščine, želja po uveljavitvi vladavine prava. Ta legalizem je skupaj z 

visokim vrednotenjem javne sfere, pluralizma in tolerantnosti oblikoval opozicijsko akcijo. 

Vsaj načelno so se aktivnosti opozicije povsod izogibale kršenju veljavne zakonodaje: bile so 

javne, nenasilne, pluralistične in odprte. 

 

*    * * 

 
                                                 
19 Zdenek Mlynar, Stat a clovek, Praga 1964; razprava v Kusin 1971, str. 108. 
20 Gl. revijo Praxis in zlasti Vranicki 1975. 
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Premaknimo se od splošnega pogleda na razpravo o civilni družbi k primeru, ki naj ilustrira 

proces in njegove implikacije. Izbral sem Poljsko, o kateri se pogosto pravi, da se je tam 

koncept civilne družbe najprej artikuliral – v drugi polovici sedemdesetih let dvajsetega 

stoletja.21  

 

Kolakowski zaradi članka Teze o upu in brezupu, ki ga je leta 1971 objavil v emigrantskem 

časopisu Kultura, velja za začetnika ponovnega rojstva demokratične politične misli na 

Poljskem in za prvega teoretika razprave o civilni družbi. V članku je raziskoval totalitarizem 

kot sistem popolnega državnega nadzora nad družbo, opozoril na njegova notranja protislovja 

in dokazoval, da je sistem, ki stremi k popolni dominaciji, obsojen na propad. Močnejša ko je 

ta želja po popolnem gospostvu, šibkejši je sistem, je trdil. 

 

Totalitarizem je po svoji naravi anti-socialen, družbeno destruktiven, je zapisal Kolakowski: 

»Monopolna oblast ustvarja potrebo po dezintegraciji družbe in po uničenju vseh oblik 

družbenega življenja, ki jih ni vzpostavil vladajoči aparat.« Na ta način se monopolna oblast 

znajde v konfliktu z družbo, in vsako politično nesoglasje že vnaprej dobi oznako tega 

splošnega spora med družbo in totalitarno oblastjo. Ker družbenih konfliktov ni mogoče 

odpraviti, se maskirajo z ideološko propagando in z represijo še okrepijo, »iščejo 

najrazličnejše oblike, da bi se izrazili, kar pomeni, da tudi najbolj nedolžne oblike družbene 

organizacije lahko postanejo centri opozicije. (...) Najmanjša razpoka v sistemu 

institucionaliziranega nasilja in najšibkejša reforma, ki jo obljublja razpreti, v trenutku 

poženeta velike rezerve spečih sovražnosti in potlačenih zahtev, ki grozijo, da jih bo 

nemogoče nadzorovati, če izbruhnejo.«22  

 

Kolakowski je želel v svoji analizi pokazati, da obstoječi socializem ni bil nefleksibilen: tudi 

če bi kje drugje bil tako tog, je bil o poljskem prepričan, da je dokazal sposobnost določenega 

reformiranja. Za naš namen je ključno, da je družbeni pritisk označen kot edino, kar lahko 

sistem preoblikuje v skladu s potrebami družbe. Kolakowski je odklanjal misel, da bi bili 

                                                 
21 O ponovnem izumljanju civilne družbe gl., med drugimi, Arato 1981; Zielonka 1989, 1. pogl.; Skilling 1989; 
Skilling, ur., 1988. O rekonstruiranju zgodovine razprave na Poljskem, Češkoslovaškem, Madžarskem in v 
Jugoslaviji gl. 1. pogl. moje knjige Vzhodno od raja: civilna družba pod komunizmom in po njem, Ljubljana 1992. 
22 Kolakowski, »Tezy o nadziei i beznadziejnosci; navajam po angleškem prevodu, »Hope and Hopelessness«, 
obj. v Survey (Kolakowski 1971, str. 41). O Theses gl. Zielonka 1989, str. 13; Arato 1981, str. 28. 
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ljudje nezmožni za akcijo, ker je bil sistem, v katerem so živeli, preveč tog, da bi se ga dalo 

preoblikovati. »Togost sistema je delno odvisna od tega, za kako tog imajo sistem ljudje, ki v 

njem živijo.« Verjel je v »učinkovitost postopnega in delnega pritiska, ki se izrazi v 

dolgoročni perspektivi, perspektivi družbene in narodne osvoboditve.«23  

 

Dolgoročni cilj je bil na koncu radikalen, pot do tja pa je s številnimi majhnimi in 

neradikalnimi peljala skozi veliki družbeni odpor, ki naj odpravi totalitarizme. Kolakowski se 

je izrekel za reformistični princip in je jasno zavrnil revolucionarnost. Revolucionarji so bili 

prepričani, da »socialističnega suženjstva« ni mogoče odpraviti z delnimi reformami in so 

zahtevali popolno spremembo, prevrat. Kolakowski je menil, da je tak pogled zmoten in 

zavzemanje zanj »konstituira ideologijo defetizma«. Če je bil reformizem v resnici mogoč, se 

je bilo treba odločati med »vse ali nič« in ostati praznih rok. Kolakowskemu pa se revolucija 

ni zdela vprašljiva zgolj zato, ker je bila tudi zelo neverjetna: bolj ga je motilo, ker jo je 

razumel kot dinamični princip totalitarizma – prepričan je bi, da je socialistična utopija 

postala totalitarizem prav zato, ker se je mešala z revolucionarno voljo.24 

 

Teze Kolakowskega so odprle pogled na delne reforme »od spodaj«, na možnost postopne in 

nenasilne transformacije komunizma. Takšen pogled je dobil svoje nadaljevanje v praksi 

srede sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Leta 1975 se je javnost uprla predlaganim 

spremembam ustave, ki so, med drugim, predvidele tudi zamenjavo imena države iz »Ljudska 

republika« Poljska v »Socialistična republika« Poljska, ustavno sankcioniranje vodilne vloge 

partije, nezlomljivo bratstvo s Sovjetsko zvezo in prisego zvestobe »socialistični domovini«.25 

Odziv je bil uspešen in njegova »filozofija« se je jasno izrazila v Pismu devetinpetdesetih, v 

katerem je pisalo, da je »zanikanje civilnih svoboščin privedlo do izgube zaupanja v skupnost, 

razpustitve družbenih vezi, postopnega propadanja družbe nacionalne zavesti in izgubo 

narodove tradicije«, kar da je »grožnja obstoju naroda«.26 Zgodaj poleti leta 1976 je oblast 

brutalno zadušila delavske nemire v Ursusu in Radomu. Da bi žrtvam zagotovili pravno, 

zdravstveno in materialno pomoč, je nastal Odbor za pomoč delavcem (KOR). V svojem 

                                                 
23 Kolakowski 1971, str. 49, 52. 
24 Nav. d., str. 42. O revoluciji kot »prelepi bolesti« gl. »Rewolucja jako piekna choroba«; o revolucionarni 
mentaliteti: »O duchu rewolucyjnym«, oboje v Kolakowski 1984. O »totalitarizmu« gl. Rupnik 1984, str. 63. 
25 Gl. Reinhardt 1977, str. 260 isl. 
26 Navedeno v Kuron, »Mysli o programie dzialania«; Kuron 1984, str. 150. 
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prvem sporočilu za javnost je navajal, da »nasilje nad delavci pomeni kršitev osnovnih 

človekovih pravic, ki so priznane z mednarodnimi in poljskimi zakoni in jih je treba 

spoštovati« in da »družba za obrambo pred brezpravjem nima drugih sredstev kot solidarnost 

in skupno pomoč«.27 

 

Leto pozneje, potem, ko je bila njegova intervencija uspešna, se je KOR odločil razširiti 

področje svojega delovanja in je postal Odbor za družbeno samoobrambo 'KOR' (KSS 'KOR') 

z naslednjimi cilji: boj proti pritiskom iz političnih, verskih, nazorskih in rasnih razlogov, 

pomoč žrtvam takšnega nasilja; boj proti zlorabam zakonov in pomoč žrtvam nezakonitih 

postopkov; prizadevanje za institucionalizacijo zagotovil o spoštovanju človekovih pravic in 

svoboščin; podpora vsem družbenim pobudam za doseganje in varstvo človekovih in 

državljanskih pravic.28 Tovrstne družbene iniciative so se tedaj že začele pojavljati in so se 

oblikovale v delavska, študentska, intelektualna in kmečna gibanja, proces pa je kulminiral z 

ustanovitvijo in registracijo neodvisnega delavskega sindikata Solidarnost. 

 

Ocenjevanje vloge intelektualcev v začetkih in razvoju teh družbenih gibanj ni lahka naloga. 

Vendarle pa je bila, ko govorimo o KOR, njihova vloga odločilna: ustvarili so novo 

demokratično »politično imaginacijo«. V nadaljevanju bom opisal značilne ideje dveh 

vodilnih ideologov nove poljske opozicije, Adama Michnika in Jaceka Kurona. 

 

II. Civilna družba v demokraciji: Izgubljene iluzije 

 

Demokratska opozicija, ki je v Vzhodni Evropi nastala v sedemdesetih letih dvajsetega 

stoletja, in svojo filozofijo in akcijo artikulirala v jeziku civilne družbe, je bila uspešna. Njen 

program rekonstrukcije civilne družbe je obrodil sad in sistem, ki so ga imenovali 

totalitarizem, je padel. Navdušenje, s katerim so Vzhodnoevropejci komunizem zlomili in 

Zahodnoevropejci to častili, pa se je hitro poleglo. Nova realnost je bila demokratična, to je 

res, toda namesto, da bi rešila stare probleme, je postavila nova vprašanja o demokraciji sami. 

 

                                                 
27 KOR, »Apel do spoleczenstwa i wladz PRL«, 23. 9. 1976, v Lipski 1983, str. 393. Lipskijeva knjiga je 
avtorizirana zgodovina KOR; o tem gl. tudi Mackenbach 1982. 
28 KOR, »Oswiadczenie«, 29.9.1977, v Lipski 1983, str. 395. 
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Civilna družba na oblasti 

 

Z zlomom komunističnih režimov v Vzhodni Evropi je na oblast prišla civilna družba. Njen 

vzpon na oblast je bil, razumljivo, uspeh demokratičnih gibanj, ki so temeljila v konceptu 

civilne družbe – paradoks pri tem pa je, da je trenutek uspeha že napovedoval poraz njegove 

strategije. 

 

Na konceptualni ravni je prihod civilne družbe na oblast v nasprotju z osnovno premiso, ki 

zahteva ponovno vzpostavitev razlikovanja med državo in civilno družbo. Ko se civilna 

družba znajde v sferi države, je namreč spet jasno, da se razmerje med eno in drugo ne more 

oblikovati. V predstavah demokratične opozicije naj bi rekonstrukcija civilne družbe omejila 

akcijo države in tako spodkopala totalitarno oblast. Civilna družba na oblasti pa po definiciji 

pomeni oblast, ki ne pozna omejitev – torej novo vrsto totalitarizma. 

 

V besedah teoretika je civilna družba na oblasti torej sama sebi nasprotna, contradictio in 

adjecto. Vendar pa ta kontradiktornost ni ostala brez svoje praktične uresničitve. Res je sicer, 

da se praviloma ni povsem in docela uresničila, kolikor pa se je, toliko so se pokazale slabosti 

politike koncepcije civilne družbe. Rekel bi celo, da so prav slepe pege diskurza civilne 

družbe tisto, kar je najučinkoviteje oblikovalo postkomunistično Vzhodno Evropo: med njimi 

za najpomembnejše štejem zanikanje (potlačitev) politike, nezadostno tematizacijo oblastne 

države in odsotnost analize civilne družbe kot kompleksa družbene realnosti. V nadaljevanju 

jih bom opisal. 

 

1. Zanikanje politike 

 

Demokratična opozicija je svoje delovanje razglašala za apolitično ali antipolitično. Pri tem 

naj bi bila antipolitika »etos civilne družbe«,29 »politika« civilne družbe pa je bila označena 

kot antipolitika; »antipolitična politika« je bila razumljena kot »praktična moralnost« na poti 

iskanja »življenjskega smisla«.30 To ni bila le točka, v kateri se je strinjala večina 

vzhodnoevropskih demokratov – o njej so se navdušeno strinjali tudi njihovi prijatelji na 
                                                 
29 Konrad 1985, str. 89, 213. 
30 Havel 1987, str. 82, »Politics and Conscience«, str. 155. 
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Zahodu. Ideologi civilne družbe so odklanjali politično delovanje in zatrjevali, da jim ne gre 

za oblast – ne le iz taktičnih razlogov, marveč iz globokega in načelnega prepričanja. To bom 

orisal s poljskim primerom.  

 

Na vrhuncu Solidarnosti je Kuron trdil, da civilnodružbeno gibanje ne sme ogroziti 

»političnega temelja sistema«.31 To je bila meja, ki si jo je demokratična opozicija postavila 

sama. Vendar pa je nastanek organizirane civilne družbe v resnici zatresel temelje političnega 

sistema in Kuron je zanikal politično razsežnost nove situacije dualne oblasti, saj se je 

opozicija zavestno vzdrževala sleherne intervencije v sfero oblastne politike. Demokratično 

gibanje, ki je de facto (že s svojim delovanjem) in de iure (ko je bila priznana s strani oblasti, 

ki je registrirala Solidarnost) spreminjalo politični sistem, se je predstavljalo kot apolitično. 

Politična narava tistega, kar je družbeno gibanje doseglo, ni bila niti izoblikovana niti 

premišljena.  

 

Poleti 1981 je Kuron zaznal, da položaj v državi »zaznamuje padec starega reda«, medtem ko 

ni opaziti »poskusov za vzpostavitev novega reda«.32 »Padec starega režima« ni pomenil tudi 

padca stare oblasti in ker je »nastanek nove oblasti« pomenil politiko, ga je antipolitična 

civilna družba prepustila obstoječi oblasti. Ta pa se ni odločila za delovanje: njena strategija 

imobilnosti je civilno družbo paralizirala in zagrenjenost, ki jo je to povzročilo znotraj 

opozicijskega gibanja, je njegove protagoniste prepričala, da je bila »sindikalistična formula«, 

kot jo je predstavljala Solidarnost, preozka in da se je osnovna strategija demokratičnega 

gibanja izčrpala. Začela se je razprava o tem, ali mora opozicija oblikovati politično stranko 

(ali več političnih strank).33 Vodje gibanja so bili prepričani, da ne.  

 

Kuron ni želel razpravljati o možnih oblikah delovanja Solidarnosti. Ni hotel govoriti o 

oblikovanju stranke in svobodnih volitvah, saj bi to pomenilo poseganje v oblastno sfero. To, 

je dodajal, »bi nas oddaljilo od ukvarjanja z resničnimi, pravimi problemi«. Načela, zaradi 

katerih je odklanjal politično delovanje, je razložil takole: »Mi imamo svojo organizacijo, 
                                                 
31 Intervju z Jacekom Kuronom, 10. oktober 1980, v Mastnak, ur. 1985, str. 314, 322; gl. »Co dalej?« v Kuron 
1984. 
32 Govor 25. julija 1981, v Mastnak, ur., 1985, str. 329-30. 
33 »Kamorkoli se obrnemo, povsod slišimo pozive k ustanovitvi stranke,« je opazil Kuron. »To je posledica 
zavedanja, da Solidarnost ne more izvesti te transformacije in oblikovati novega sistema.« Govor 25. julija 1981, 
nav. d., str. 330.  
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Solidarnost, ki je množično gibanje za obrambo pravic sindikata, za obrambo socialnih 

interesov, za obrambo nacionalnih interesov, za obrambo pred državno oblastjo. Nočemo, in 

to kljub vsemu naštetemu, prevzemati oblasti. Na tem mestu bi vam rad zelo jasno povedal, 

da nam je šlo prav za to in da je to velik dosežek. V vseh revolucijah doslej, povsod, kjer je 

revolucionarna organizacija prišla na oblast, so ljudje in družba izgubili svojo organizacijo, 

saj je ta postala oblast v državi, oni pa se pred njo niso mogli več ustrezno varovati. Mi 

imamo organizacijo, ki bo branila družbo pred vsako oblastjo, ki bo nastala v tej državi.« Še 

več, »zahteve po ustanovitvi stranke so odraz prepričanja, da je le stranka kvalificirana za 

politično delovanje. Toda kaj to pomeni? Opozoril bi vas na partijski model, ki je kvalificiran 

za politično delovanje – to je leninistična stranka novega tipa, ki so ga fašisti tako dobro 

posnemali. Izdelali so poseben model, po katerem stranka nastane kot zavestna prefiguracija 

države, v katero se potem ta stranka razvije. Stranka prevzame oblast, ki s tem trenutkom 

postane strankarska oblast in taka tudi ostane. Prepričan sem, da mi ne smemo ustvariti take 

stranke, saj sem nasprotnik družbenih redov take vrste kot je ta, ki se pravkar razpada pred 

vašimi očmi. Tudi če bi ustanovili novo pod drugačno zastavo, se ne bi razlikovala od 

prejšnje.«34 

 

Paradoksalno, med vzhodnoevropskimi demokrati, ki so nasprotovali sistemu, ki je odpravil 

politične stranke, je prevladala antistrankarska mentaliteta,35 in antipolitična občutja so se 

razvila v odpor do sistema, ki je bil, po svoji naravi, antipolitičen. Dokler je bila civilna 

družba v opoziciji, je njena antipolitična drža spodbujala nastajanje organizacij, ki so bile 

vseobsegajoče: njihovi člani so bili ljudje povsem različnih političnih pogledov, ukvarjale pa 

so se z vsem. Eden voditeljev Solidarnosti je hudomušno pripomnil, da »ljudje od novih 

sindikatov pričakujejo vse: da bodo opravljali sindikalne naloge, sodelovali pri vodenju 

države, da bodo politična stranka in milica, da bodo lovili pijančke in žeparje, da bodo 

pridigali moralo«.36 Seveda je bil to problem. Predlagana rešitev pa ga je le še povečala: na 

Poljskem namreč »sindikalna formula«, ko se je izkazala za preozko za družbeno gibanje, ni 

vključila še drugih oblik delovanja, pač pa jih je totalizirala, vsrkala v svoje delovanje. 

                                                 
34 Nav.d., str. 330-1. 
35 Sliši se zelo verjetno, ko Zbigniew Bujak pravi, da »ljudje« ne marajo strank. Gl. polemiko J.Litynski, J. Kuron, 
B. Geremek, J. Milewski, Z. Bujak in R: Bugaj, v Mastnak, ur., 1985, str. 336.  
36 Boruszewicz v »Intervju z Lechom Waleso, Bogdanom Baruszewiczom in drugimi«, v Mastnak, ur., 1985, str. 
320. 
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Zgodilo se je, da je opozicija, ki je nastopala v imenu civilne družbe, postala nediferencirana, 

brezoblična, kar jo je ohromilo: ko je poskušala narediti vse stvari naenkrat, je naposled 

naredila vse samo na pol.  

 

Da je zanikanje politike v resnici politika najslabše vrste, je postalo jasno, ko so antipolitične 

totalne organizacije prevzele oblast. Na osebni ravni je bilo za številne protagoniste 

opozicijskega delovanja pretresljivo, ko so videli svojo dovčerajšnjo skupnost razpadati na 

neuglašene politične frakcije. Na funkcionalni ravni pa bi morala civilna družba na oblasti, če 

naj bi ohranila svojo identiteto, ostajati nemočna in brez oblasti, skratka, kmalu naj bi jo 

zamenjali tisti, ki bi se v takoimenovani Realpolitik bolje znašli. Tako se je tudi zgodilo in 

verjetno je še najbolje, da je bilo tako. Če bi namreč organizacije civilne družbe v celoti 

uspele in uveljavile svoje antipolitične vizije, bi bil rezultat samoorganizirana družba, 

utemeljena v načelih neposredne demokracije, totalna skupnost brez države.37 Gibanje, 

katerega namen je bil braniti družbo pred državo, bi se tako izteklo v zaprto družbo, kjer ne bi 

ostalo nič, kar bi se lahko branilo pred njimi samimi. 

 

Nekaterim avtorjem se je zdelo koristno, da se ob opisovanju dogajanj v sedemdesetih in 

osemdesetih letih v Vzhodni Evropi zatečejo po pomoč k Tocquevillovemu tripartitnemu 

modelu, ki ločuje civilno družbo, politično družbo in državo.38 Če še sami za trenutek 

uporabimo to analitično shemo, bom rekel, da opozicijska civilna družba (ne le v taktičnem 

premisleku do oblasti, marveč tudi iz zvestobe svojemu antipolitičnemu etosu) ni uspela 

razviti politične družbe. Rezultat je bil, da je civilna družba (ne toliko kot koncepcija, marveč 

bolj kot dejavnik demokratičnega boja) v sebi nosila nerazvito politično družbo. Za civilno 

družbo je bilo to breme, za politično pa frustracija.  

 

Vzhodnoevropska opozicija tripartitnega modela ni uporabljala – njena perspektiva je bila 

enodimenzionalna,39 pravzaprav bipolarna: civilna družba proti državi. Vsa njena 

demokratična strategija je bila utemeljena v tem nasprotovanju, to nasprotovanje med dvema 

entitetama je obsedlo družbeno imaginacijo in mobiliziralo vzhodnoevropske »družbe, ki so 
                                                 
37 Litynski je trdil, da »bo Solidarnost, če bo prevzela vlado, postala totalitarna«. Intervju z Litynskim, sept. 1981, v 
Mastnak, ur. 1985, str. 347. 
38 Pelczynski 1988, str. 368-9, 379. Sam se z interpretacijo in sklepi Pelzcynskega ne strinjam. 
39 Staniszkis 1984, str. 145. 
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hotele postati civilne«.40 Moč opozicije je bila v njenem vztrajanju po ohranitvi ločenosti med 

civilno družbo in državo, gibanje se hranilo z njo.   

 

Dokler je bilo to dualnost mogoče ohranjati, se je opozicija pomikala med obema poloma, ki 

sta predstavljala njen raison d'etre, in je ostajala nepremagljiva. Pola civilne družbe in države 

sta v glavnem ostajala nedefinirana, tako da lahko ugotovimo, da je bila demokratična 

opozicija zgrajena na razliki med dvema neznankama. 

 

2. Brez analize države 

 

Civilna družba v sodobnem pomenu je smiselna le v opoziciji do države. Če naj to velja, je 

poglavitni problem samovzpostavitve civilne družbe v Vzhodni Evropi ta, da država tu ni bila 

država v striktnem pomenu besede. Država je bila partijska država. Če naj bi torej civilna 

družba ostala zvesta svojemu imenu, bi morala konstituirati svoj protipol – državo. To pa je 

bilo tisto, česar civilna družba kot akter opozicije ni hotela narediti – postavila si je omejitev: 

nobenega vmešavanja v obstoječo oblast. Njen namen je bil zagotoviti oblast »družbi«, ne pa 

prevzeti oblast. Posledično se je zato nereformirana oblast znašla v neposrednem soočenju z 

oblastjo civilne družbe. Ironija usode je, da je v tem položaju partijska država prevzela 

pobudo za iskanje poti iz tega dualnega zapleta – na Poljskem, na primer, s sprejetjem 

izrednega zakona decembra 1981. Vojaška hunta pod generalom Jaruzelskim je bila deležna 

tolikšnih moralnih obsojanj, da je njena zgodovinska vloga pri tem prezrta: Jaruzelski je 

namreč začel proces izrinjanja partije z oblasti in preoblikovanja partijske države v državo v 

pravem pomenu. Menim, da je bil izid prav teh procesov, da sta opozicija in oblast naposled 

lahko sedli za pogajalsko mizo in tako vzpostavili možnosti za nenasilno transformacijo v 

demokracijo.  

 

Kar je imela opozicija povedati državi, je bilo v glavnem omejeno na zahtevo, naj država 

spoštuje zakone, da morajo, skratka, tudi za državno oblast veljati splošni zakonski okviri. 

Nekateri so govorili o vladavini prava. Pogosteje pa so se sklicevali na sicer abstraktno 

nemško idejo ustavne države, Rechtstaat. Govorili so o parlamentarni demokraciji in izražali 

                                                 
40 Ash 1990, str. 147. 
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svojo naklonjenost neposredni demokraciji, ki pa, kolikor pomeni organizacijsko načelo 

družbe kot celote, izključuje sodobno umevanje države. Najbolj jasno so takšne težnje izrekali 

češki opozicijski demokrati, za katere je bila idealna država polis.41 Četudi so sanjali o 

ustanovitvi »nove polis«, njihova raba starogrškega termina ni bila naključna: kar so imeli v 

mislih, namreč zanesljivo ni bila moderna država. Havlovi pogledi to dobro ponazarjajo.  

 

Havel je svojo politično vizijo utemeljil v fundamentalistični kritiki moderne civilizacije. 

Svojo pozicijo je utrjeval s heideggerjanskim odzivom na takoimenovano globoko krizo 

sodobne tehnološke družbe kot celote in človeštva samega, in se skušal osvoboditi vseh 

tradicionalnih političnih konceptov.42 Njegova kritika sodobne civilizacije je rehabilitirala 

tradicionalno ruralno gospodarstvo; kot Heideggerjev sledilec je rad uporabljal etimologije. 

Arhaičen češki izraz za takšno tradicionalno ruralno posestvo je grunt: »Beseda pride iz 

nemškega Grund, kar pomeni podlago, temelj ali razlog (...) Pogovorni sinonim za temelj naj 

bi dokazoval utemeljenost temelja v razlogu, potrjeval naj bi avtentičnost in resničnost, ki ne 

dopušča dvoma.43 Havel je torej hotel, da bi se politika vrnila k »naravnemu svetu«, ki si ga je 

predstavljal kot avtentično skupnost človeštva, kot »novo polis«, ki bo alternativa 

razosebljeni, manipulativni in odtujeni »tehnologiji oblasti«.44 Bila naj bi oblika neposredne 

demokracije, katere bistvena substanca je »življenje samo« - kaotična in brez reda, a tudi brez 

konfliktov, napolnjena s prvobitno harmonijo. Dokaz človečnosti take družbe je odsotnost 

»formalnih mehanizmov«, »institucij« in »tehnologije oblasti«. »Rudimentarno 

preoblikovanje« nove družbe je bilo »paralelna polis« češke opozicije,45 disidentski »geto 

ponosnega ekskluzivizma«46, ki ga je – s pomočjo domišljije, ki je bogata kot Havlova – 

mogoče označiti za alternativo komunističnemu sistemu.  

 

Kako pomanjkljiva je bila pri vzhodnoevropskih demokratih tematizacija oblasti47 in države, 

je postalo jasno, ko je začela njihova civilna družba stopati na oblast. Namesto, da bi postali 

                                                 
41 Termin je prvi uporabljal Vaclav Benda. Gl. Benda 1991; in Skilling, ur., 1988; Skilling/Wilson, ur., 1991.  
42 Havel 1985, str. 52-3; gl. Havel 1984, str. 92. 
43 Havel 1989, str. 139-40. 
44 Havel 1989, str. 149-50. 
45 Havel 1985, str. 94-5. 
46 Oznako je prispeval Petr Pithart. Skilling 1981, str. 74, 78. 
47 Tako je Rupnik odgovoril na polemične besede Kolakowskega, da je »komunizem, v splošnem, prenehal biti 
intelektualna zadeva in je ostal le še stvar oblasti in represije« (Kolakowski 1985, str. 52): »Komunistična 
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»ponosni in odgovorni člani polis« (kakor je upal Havel48), so ljudje, ki so se znašli na oblasti, 

postali bodisi zagrenjeni moralisti ali pa so se pričeli brez moralnih zadržkov oprijemati 

položajev. Namesto »nove polis« je tako nastala prazna lupina stare partijske države, ki so jo 

poselili novi stanovalci. Ker civilna družba na oblasti o državi ni vedela skoraj ničesar, je 

preprosto prevzela institucionalni okvir, ki je ostal za komunisti. Edina institucionalna 

reforma, ki so se je domislili, je bila obsodba in izgon komunistične partije. Nova oblast ni 

imela lastne institucionalne identitete, zato je bila vsa njena novost v novih ljudeh, novih 

oblastnikih. Če je stara oblast veljala za pokvarjeno, je za novo veljalo, da je dobra, saj je bila 

oblast dobrih ljudi.49 Kot takšna pa je bila oblast vse preveč človeška – in kadar so stvari 

preveč človeške, se zgodi, da se pokvarijo. To je, po mojem mnenju, narava civilne družbe. 

Niso pa bili takšnega mnenja tisti, ki so delovali v njenem imenu.  

 

3. Brez analize civilne družbe 

 

Med civilno družbo in državo se je tako postavil enačaj. Videti je bilo, kot bi demokratična 

entiteta stala nasproti nedemokratični državi. Prepričan sem, da sta razlikovanje in 

nasprotovanje med civilno družbo in državo nujni pogoj za demokracijo, ni pa vedno res, da 

je civilna družba sama na sebi demokratična. Vsebuje številne nedemokratične in 

antidemokratične elemente in potenciale, o teh pa v demokratičnih gibanjih ni bilo veliko 

razprav.50 

 

Demokratična opozicija tudi ni bila zelo demokratično organizirana. Ne le, da je funkcionirala 

kot »nekakšna 'zaprta družba', s katero je povprečni državljan težko navezal stik, tudi če si je 

tega želel,«51 bila je tudi vodena »od zgoraj«, od novega opozicijskega establišmenta, 

politbiroja. Slednje je značilnost, ki jo je mogoče pojasniti s težavnimi okoliščinami, v katerih 

je delovala, vsega drugega pa ne: predvsem mislim na tiste organizacijske in ideološke 

ureditve demokratske opozicije, ki zadevajo ženske, mlade, pa etnične, religijske, spolne in 

druge manjšine. V splošnem lahko rečemo, da demokratska opozicija ni opravila z »moškim 
                                                                                                                                                         
ideologija je prenehala biti intelektualno vprašanje, in oblast je postala intelektualno vprašanje.« (Rupnik 1984, 
str. 52) 
48 Havel 1985, str. 90. 
49 Gl. Mastnak 1991. 
50 Edina izjema je bila razprava v Sloveniji. Gl. Mastnak 1984, 1987; na splošno pa v Gantar/Mastnak 1988. 
51 Skilling 1981, str. 52. 
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šovinizmom«, paternalizmom, homofobijo, s prvinami takoimenovanega »nacionalizma 

velikih narodov« in antisemitizmom. Glasovi manjšinskih skupin so bili, če se jih je sploh 

slišalo, v imenu »bolj pomembnih zadev« zavrnjeni, ali pa odrinjeni v fantazmatični splošni 

interes opozicije in odloženi v poznejši čas, ko bodo prišli na vrsto.  

 

Ne bom rekel, da so imele te predstave demokratske opozicije neposreden vpliv na 

oblikovanje postkomunistične družbene in politične realnosti. Trdim pa, da njihovega 

posrednega vpliva ni mogoče zanikati. Neobčutljivost opozicije za nedemokratične korake 

njenega lastnega oblikovanja in s tem tesno povezana zaslepljenost, ki ji je zastirala pogled na 

nedemokratične in antidemokratične strukture in mentalitete znotraj realno obstoječe civilne 

družbe, sta nedemokratičnim in antidemokratičnim družbenim silam prvikrat odprli vrata na 

politično prizorišče. Sociološko rečeno je bilo to, kar se je zgodilo s civilno družbo, ko se je 

vzpela na oblast, veliko restrukturiranje civilne družbe. Tisti segmenti znotraj civilne družbe, 

ki so v novem položaju postali dominantni in so začeli določati novo politično agendo, so bili 

prav najbolj nedemokratični in antidemokratični elementi civilne družbe: religijski 

fundamentalisti, antikomunisti, razlaščeni bivši lastniki, ki so zahtevali nazaj svoje 

premoženje, šovinisti, ksenofobi, stari in novi fašisti.  

 

Ker o kompleksnosti resnično obstoječe civilne družbe ni bilo veliko govora in je civilna 

družba kar samoumevno veljala za dobri pol v nasprotju s slabo državo, se je zdelo njeno 

»temno lice«, ki se je pokazalo po padcu komunističnih režimov, kot neobvladljivo 

presenečenje, kot divje življenje civilne družbe. Dejstvo, da demokratska opozicija ni imela 

ekonomskega programa, je bilo vrnitvi k naravnemu stanju v pomoč. Njene občasne hvalnice 

prostemu trgu in sporadične tematizacije sive in črne ekonomije, ki so bile v 

civilnodružbenem paketu kot prvine paralelne polis, so ustvarile praznino, ki je bila odprta za 

fundamentalizem prostega trga. Ekonomija, ki jo je ideologija razglašala (ne pa tudi izvajala) 

na Zahodu, se je na postkomunističnem evropskem Vzhodu bližala uresničitvi – sredi globoke 

gospodarske krize in strukturne dezintegracije institucij socialne varnosti. Kot nekakšno 

maščevanje zgodovine: kar smo dobili, je bila vrnitev Marxove civilne družbe, tokrat ne v 

teoriji, marveč v realnosti. 
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3. SLOVENSKA TRANZICIJA IN ZMOTE V POJMOVANJU CIVILNE DRUŽBE 

 

Igor Pribac 

 

Civilna družba je eden od osrednjih pojmov politične filozofije in teorije, brez katerega si je 

težko zamisliti normativno ali empirično analizo sodobnih demokratično urejenih družb. 

Enako kot za veliko večino drugih pomembnejših analitičnih pojmov, ki zadevajo področje 

političnega in socialnega, tudi za civilno družbo velja, da je predmet kontroverznih 

opredelitev, ki jih lahko opazujemo kot teoretska razhajanja, vendar tudi kot politična 

nestrinjanja. Drugače povedano, opredelitev civilne družbe ima poleg svoje čisto teoretske 

valence tudi svojo praktično-politično težo, kar pomeni, da je njeno opredeljevanje  lahko že 

del delovanja, ki je naravnano na pridobivanje in utrjevanje politične moči, za katero si 

prizadevajo politični subjekti.  

 

Kot opozori Keane52, lahko v bogati zgodovini formiranja pojma »civilna družba« 

razlikujemo vsaj dve obdobji. Prvo, ki sega od najzgodnejših modernih političnih teorij do 

sredine 18. stoletja, označuje enotnost pomena izraza, drugo, od sredine 18. stoletja do sredine 

19. stoletja, pa težko pregledna notranja diferenciacija pomenov, ki jo Keane, ob številnih 

zadržkih, idealnotipsko razdeli v štiri historično bolj ali manj sočasne »faze«: v prvi fazi se 

oblikuje nasprotje med civilno družbo in politično oblastjo in ohrani ravnovesje med 

legitimno samoniklostjo civilnih združenj na eni strani ter prav tako legitimno omejevalno 

vlogo politične oblasti (A. Ferguson); v drugi fazi se okrepi legitimnost civilnih združenj v 

boju proti (nelegitimno) postavljeni starorežimski oblasti (E. J. Sieyés, Deklaracija o pravicah 

človeka in državljana, T. Paine); tretja faza je faza »države proti civilni družbi«: ta poudari 

potrebo po pravno sankcionirani regulaciji odnosov v civilni družbi (G. W. F. Hegel, L. v. 

Stein); v četrti fazi se avtorji ponovno postavijo v bran civilni družbi, ki ji grozi, da jo bodo 

zadušila državna pooblastila (J. S. Mill, A. de Toqueville).  

 

Te štiri faze drugega obdobja formiranja sodobnega pojma civilne družbe izpostavijo nihajoč 

odnos med politično skupnostjo in civilno družbo in jih je mogoče skrčiti v dve temeljni 

                                                 
52 Prim. Keane, 1990, 13 isl. 
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rešitvi, od katerih ena daje prednost civilni družbi in razume državo kot njeno izpeljano 

nadgradnjo ali orodje, druga pa odnos med državo in civilnostjo gradi izhajajoč iz države.  

 

V prvem obdobju je bil pomen civilne družbe oprt na antične avtorje, rimske  (Cicero) in 

grške (med slednjimi izstopa zlasti Aristotel), ki so z izrazoma societas civilis in koinonia 

politiké razumeli politično skupnost kot najširšo in najpopolnejšo družbeno skupnost, ki lahko 

zadovolji vse potrebe v njej živečih ljudi. V tem pomenu je izraz societas civilis v 17. stoletju 

uporabljal tudi Thomas Hobbes, vendar s pomembnim pomenskim premikom v primerjavi z 

Aristotelom. Medtem ko je bila za Aristotela politično urejena družba naravna sklenitev 

človekovih prizadevanj po dobrem življenju in njegovih nagnjenj po združevanju z drugimi, 

je za Hobbesa ta umetno (pogodbeno) ustvarjena in v opoziciji do človekovega naravnega 

stanja, ki je zaznamovano s človekovimi najbolj razdiralnimi egoističnimi nagibi. Čeprav 

Hobbes navidez ponavlja antično izenačitev države s civilno družbo in čeprav je po 

današnjem pojmovanju njegova država totalitarna tvorba, s svojo zastavitvijo vendarle 

vzpostavi temelje sodobnega liberalnega razumevanja civilne družbe, ko pogodbeni prehod iz 

naravnega stanja medsebojne sovražnosti ljudi v življenje pod suverenim monarhom razume 

kot menjavo, v kateri se pogodbeniki odpovedo delu svojih moči (pravic) zato, da bi ohranili 

preostale, ki se jim niso odpovedali. Ta preostanek je gledano z današnjimi očmi skromen, 

vendar hkrati konceptualno nedvoumno postavljen: v državi vsakomur ostaja pravica, da brani 

svoje preživetje, svoboda presoje dobrega in zlega in tudi svoboda vesti, ki vključuje svobodo 

verskega prepričanja (čeprav podanik svojega prepričanja ne sme javno izkazovati, kadar se 

njegovo versko prepričanje razlikuje od vladarjevega, ga vendar lahko goji v svoji 

zasebnosti). S to zastavitvijo Hobbes odpre pot liberalnemu pogledu na državo in udeležbo v 

političnem življenju, v kateri ti dve nista inherentno dobro, kot sta to bili za Aristotela, ampak 

le instrumentalno dobro. Vzdrževanje države ni dobro samo po sebi, ampak le, kolikor rabi 

izpolnitvi življenjskih pričakovanj državljanov (zlasti po varnosti). S tem Hobbes vzpostavi 

liberalno paradigmo razumevanja odnosa posameznik – država, ki ostro nasprotuje tisti, ki jo 

kasneje vplivno vzpostavita Rousseau in Hegel, in v kateri je država višji princip, ki zahteva 

podreditev posebnega in konfliktnega, nujno navzočega v bürgerliche Gesellschaft. Občost 

države je smoter civilne družbe, utelešenje duha, ki se od stopnje nerazlikovane enotnosti 

družine prek samorazlikovanosti in konfliktne posebnosti civilne družbe razvija do sinteze 
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posebnega v državi. To linijo razmišljanja o civilni družbi danes povzemata oznaki 

»aristotelski republikanizem« in »državljanski humanizem« (Rawls), ki udeleženost v 

političnem življenju države razumeta kot najvišjo obliko človekovega delovanja. Tej 

opredelitvi nasprotuje liberalna teorija države, ki uresničevanje človekovih najpomembnejših 

pričakovanj postavlja v sfero zasebnosti in civilnih združenj, sodelovanje v političnem 

življenju pa razume predvsem kot breme, tj. kot nujno žrtev, v katero moramo privoliti, da bi 

si lahko zagotovili, kar resnično cenimo v življenju. Opozoriti velja, da je tako opredeljeno 

liberalno stališče zelo jasno navzoče v Deklaraciji o pravicah človeka in državljana iz leta 

1789, 2. člen: »Namen vsakega političnega združevanja je ohranitev naravnih in 

nezastarljivih človekovih pravic. Te pravice so svoboda, lastnina, varnost in upor proti 

zatiranju« (kurziva I.P.). Liberalno stališče o civilni družbi je od Deklaracije naprej 

utemeljeno v ideji človekovih (naravnih) pravic, katerih implementacija in varovanje postane 

legitimacijska osnova in kriterij vrednotenja delovanja države. Takšno pojmovanje se je v 

drugi polovici prejšnjega stoletja še okrepilo, ko je bilo kršenje človekovih pravic pogost 

očitek v sklepih Varnostnega sveta OZN in povod za vojaške intervencije mednarodne 

skupnosti, ki so kršile državno suverenost in načelo nevmešavanja v notranje zadeve držav 

razumele kot podrejeno legitimacijskemu načelu spoštovanja človekovih pravic. 

 

Kot dokazuje Kymlicka liberalno stališče, ki udeleženosti v političnem življenju dodeljuje le 

instrumentalno vrednost, ne pomeni, da bi liberalcev ne skrbele državljanske kreposti, ki jih je 

potrebno gojiti, da bi politična država lahko opravila svojo nalogo53. Nekateri avtorji v 

institutih civilne družbe iščejo področja, ki naj bi jim bilo lastno proizvajanje in utrjevanje 

takšnih kreposti. Omenimo tri taka področja, ki so pogosto ocenjena kot ključna za 

oblikovanje državljanskih kreposti: trg, prostovoljna združenja in družina. Na trg se sklicujejo 

predvsem libertarci (npr. Rober Nozick). Institut trga naj bi krepil samostojnost, podjetnost in 

sposobnost pripoznavanja drugega. Kritiki opozarjajo na temno stran trga kot gojišča 

državljanskih kreposti: delovanje trga ne spodbuja čuta za pravičnost in družbeno odgovorno 

ravnanje. Zapostavljanje določene manjšinske skupine med pripadniki večinske na določenem 

tržišču, lahko pomeni spodbudo za kapital, da jo s svojimi izdelki in storitvami še naprej 

izključuje. Podobne kritike lahko veljajo tudi za prostovoljna združenja in družino. Čeprav je 

                                                 
53 Kymlicka, str. 299 isl. 
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res, da si nekatera združenja za cilj svojega delovanja zastavljajo gojenje državljanskih 

kreposti, so takšni vzgibi prej izjema kot pravilo – tj. državljanske kreposti so naključna 

lastnost teh združenj, za nastanek katerih je osnovni vzgib osebna samoizpolnitev njenih 

članov, ta pa je lahko v konfliktnem odnosu do dela spektra državljanskih vrednot. V iskanjih 

institutov civilne družbe, ki bi lahko postali opora državljanskim krepostim, gre posebno 

mesto družini in odnosu mati – otrok, ki je po mnenju zagovornic »etike skrbi« vir,  iz 

katerega se napaja ohranitvena drža do okolja, nasprotovanje nasilju (zlasti vojni) in 

sočustvovanje do trpečih. Kritika te trditve opozarja, da materinstvo samo po sebi ne more biti 

zadostna osnova za nastanek državljanskih kreposti in to dokazuje z opozarjanjem na dejstvo, 

da to razmerje podpirajo tudi najbolj nedemokratični politični režimi na svetu. Drugi, veliko 

širši tok feministične misli, je v nasprotju z omenjenimi stališči opozoril, da je družina kraj, 

na katerem se z družbenim nepriznavanjem ali prezrtjem gospodinjskih del, ki jih 

tradicionalno opravljajo ženske, dogaja družbena krivica širokih razsežnosti, ki kaže na 

moško pristranskost same delitve na javno in zasebno, saj je izkoriščanje žensk postavljeno v 

sfero zasebnosti.  

 

Vsi trije odgovori na vprašanje področja privzgajanja državljanskih kreposti pokažejo na 

nerešljive težave in kontingentnost pozitivnih učinkov omenjenih področij civilne družbe. 

Obeti, da obstaja kraj, kjer je za življenje demokratične države nujno potrebne kreposti 

mogoče gojiti v celotnem obsegu in ne samo v delnem, so se v zadnjem času usmerili 

predvsem v sistem javnega šolstva. 

 

Civilna družba je torej predmet različnih razumevanj in velikih pričakovanj. Slednje je še 

zlasti res za postsocialistične družbe, ki so opravile prehod od enostrankarske k večstrankarski 

parlamentarni politični ureditvi. Pluralizacija politične sfere je namreč sledila nastanku 

mnenjsko pluralne opozicije partiji, ki je oblastem ni več uspevalo usmerjati in udušiti v 

meandrih svojih ideoloških in represivnih mrež. Nanjo lahko gledamo kot na nastanek in 

širjenje mrež samoorganizacije in odpora, izstop iz ideološke sfere nespremenljivih danosti 

organizacije politične oblasti. Predpostavka tega širjenja je bil vznik tipa zasebnosti, 

artikuliranega v formalnih in neformalnih združenjih, ki je želel stopiti pred javnost, z njo 

komunicirati in jo nagovarjati, notranja in zunanja solidarnost teh civilnih združenj pa je 
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gradila na opustitvi lojalnosti ali kar na odkritem nasprotovanju političnemu sistemu. Če 

naredimo še en analitični korak, je mogoče reči, da je bila podlaga tega širjenja vznik 

številnih individualnih spoznanj, da si je svobodo izražanja mogoče izboriti samo zunaj 

okvirov sistemsko ponujenih možnosti – drugače rečeno, da mora mnenjska svoboda 

vključevati tudi možnost kritike političnih ustanov in njihovega delovanja.  

 

Ta zahteva je bila najbolj vztrajna in najbolje branjena na področju umetnosti. Med 

umetniškimi praksami pa je za razmah civilne družbe v 80-tih najpomembnejši pank. 

Konsenz o tem, da je bil pank krik, ki je prekinil zaroto molka, in osnova, iz katere so se 

razvila nova civilnodružbena gibanja, ki so dajala ton slovenskim 80-tim in bila gonilo 

tedanjih demokratizacijskih procesov raste in dobiva svojo potrditev prav v času njegove 

petindvajsetletnice (prim. Hribar; Repe; Gržinič). Oporečništvo, umetniško in drugače 

izraženo, je seveda obstajalo že davno pred pojavom panka konec 70-tih. Toda v javnost je 

prihajalo predvsem kot knjižna ustvarjalnost, ki je nastajala in bila recepirana v piščevi in 

bralčevi intimi: sprožala je predvsem razprave ozkih intelektualnih elit in bila brez pravih 

možnosti, da postane nalezljiva ideja, ki bi ustvarila močno čustveno pripadnost in solidarnost 

širših, javno prepoznavnih skupin. Ta produkcija nezadovoljstva nad politično ureditvijo je 

nastajala v zasebnosti in je s pomočjo javnih medijev dosegla bralce v njihovi zasebnosti. Tihi 

glas razuma je javno sfero bolj prešel kot vanjo prišel, saj je spet poniknil v zasebno sfero in 

zato ni imel ireverzibilnih posledic za trdnost sistema.  

 

Pank se je od oporečništva intelektualnih elit razlikoval po svojih enostavnih, ostrih in vsem 

razumljivih sporočilih, ki so pogosto delovala kot kvazipolitične parole, ter po svoji hrupni 

glasnosti in vizualni kričavosti, ki ni mogla ostati neopazna. Aktivacijska moč, ki jo je imel 

pank, je bila v tem, da je besede, izraze, občutenja, ki so jih številni prepoznali kot svoje, 

naredil za javne: stališča, ki so bila poprej vox populi, vendar samo v zasebnosti, so s pankom 

dobila prepoznaven javni glas. Neposreden učinek panka je bil širjenje prostora svobode 

javne besede. S tem ko je privedel na oder družbene pozornosti zasebne resnice mnogih, je 

sprožil sproščanje meje med zasebnim in javnim. Zasebno stališče je postalo javno in skupno 

stališče mnogih.  
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Družbena gibanja, ki so se zakoreninila v socialističnih družbah, so svoj konceptualni izraz 

dobila v pojmu civilne družbe. Ko so izrazi nezadovoljstva z delovanjem oblasti dosegli 

določeno zrelost in širino, so intelektualci za svoj osnovni referenčni pojem, s katerim so se 

spoprijeli z legitimacijskimi dogmami oblasti, izbrali pojem civilne družbe, ki je dobil 

prednost pred drugimi možnimi izbirami, kot so npr. človekove pravice ali pravna država. 

Domnevamo lahko, da je bil eden od razlogov, ki je v središče pozornosti postavil pojem 

civilne družbe, njegova že omenjena nedoločenost in dvoumnost. Na teoretski ravni je bilo 

tedaj zastavljeno vprašanje možnosti obstoja socialistične civilne družbe kot nedržavno 

organiziranega javnega izražanja sfere zasebnosti. Sama uspešna zastavitev tega vprašanja je 

bila že udarec partijskemu monopolu in je zlasti močno prizadela samoupravni diskurz, ki je 

na pojmovni ravni lahko bolje kot drugi realni socializmi kljuboval soočenju s tem pojmom, 

saj je lahko bolj prepričljivo kot drugi trdil, da je samoupravljanje faza v razvoju socializma, 

v kateri je odmiranje države napredovalo že do te mere, da ni več mogoče govoriti o 

polarnosti civilna družba – država. 

 

Preraščanje mikrorealnosti nasprotovanja oblasti v široko ljudsko fronto, je eo ipso proizvedlo 

dihotomijo civilna družba-oblast, ki jo je samoupravni diskurz zanikal, omejilo je totalitarnost 

oblasti in javno razpravo premaknilo v liberalno-demokratične ideološke okvire. Država je s 

tem, ko je takšno razpravo in izraze nezadovoljstva nad seboj dopuščala, prenehala biti 

vseobsegajoča in vseprežemajoča entiteta, ki je ni mogoče razločevati od tistih, čigar država 

je. Postajala je omejena država, ki se je morala vse pogosteje javno sklicevati na črko zakona, 

kar je pomenilo začetek njenega preoblikovanja v pravno državo: ta proces je na določeni 

točki svojega razvoja načel ključno vprašanje utemeljitve tedanjega zavračanja političnega 

pluralizma. 

 

Shematični opis prehoda socialističnih družb v parlamentarno-demokratične demokracije s 

posebno pozornostjo do Slovenije in osvetlitev vloge, ki jo je v tem procesu odigrala civilna 

družba, sta bila potrebna, da bi lahko razumeli na eni strani razmeroma veliko privlačnost, ki 

jo v teoretskih in javnopolitičnih razmišljanjih teh družb uživa civilna družba, in na drugi prav 

tako velike simbolne investicije, ki jih je ta pojem deležen po uveljavitvi liberalno-
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demokratičnih ustav.54 Velik ugled, ki ga civilna družba uživa v postsocialističnih deželah 

danes, je posledica velikega simbolnega kapitala, ki si ga je ta ustvarila s svojimi zaslugami 

pri rušenju socializma. Sklicevanje na civilno družbo je dojeto kot vir družbene moči, vanjo 

so položena upanja o pravično urejeni družbi. Izjemnost delovanja civilne družbe v zadnjem 

desetletju obstoja družb realnega socializma se je tudi po opravljeni tranziciji in delimitaciji 

države ohranila v družbeni zavesti kot normativna paradigma delovanja civilne družbe v 

normalnem stanju, tj. kot sklop največkrat netematiziranih podmen o naravi civilne družbe. 

Toda postavitev delovanja civilne družbe v izjemnih razmerah prehoda iz ene v drugo 

družbeno ureditev za merilo njenega delovanja v razmeroma urejeni liberalno-demokratični 

državi, je vir nesporazumov in zavajajočih predstav o naravi civilne družbe, saj njeno izjemno 

stanje postavlja za merilo normalnega delovanja.  

Nekaj napačnih podmen, ki jih je pogosto mogoče zaslediti v javnih razpravah o civilni 

družbi:  

1. Civilnodružbeno delovanje je javno delovanje. 

2. Civilnodružbeno delovanje je politično delovanje. 

3. Civilnodružbeno delovanje je kolektivno delovanje. 

4. Civilna družba lahko stopi na oblast. 

5. Civilna družba se zavzema za demokracijo; civilnodružbena gibanja so 

napredna; civilna družba ima vedno prav. 

 

Nobena od omenjenih trditev ne more obveljati kot kategorična opredelitev civilne družbe v 

liberalno-demokratični ureditvi. Naj na kratko povzamemo njihove najpomembnejše 

pomanjkljivosti. 

 Ad 1) Delovanje civilne družbe ni nujno javno delovanje. Ne drži, da je nujna lastnost 

civilnodružbenega delovanja javno nastopanje in komuniciranje s širšo družbo. Nekatere 

formalne (npr. družine) in neformalne skupine (npr. tajne bratovščine ali skupine ljudi 

manjšinskih spolnih usmeritev) izrecno nočejo stopiti v javni prostor. Te združbe so interesne 

skupine, katerih nastajanje in ohranjanje se opira na svobodo združevanja ljudi, ki je ena od 

temeljnih državljanskih svoboščin, brez katere ni mogoče govoriti o liberalno-demokratični 

                                                 
54 O obstoju te investicije v Sloveniji priča nastanek in razmeroma velik družbeni vpliv različnih politično 
naravnanih civilnodružbenih združenj in samo dejstvo, da so številna v svoje ime vključile sintagmo »civilna 
družba« ali »civilno združenje«, kar nikakor ni samoumevna izbira. 
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ureditvi. To velja tudi za prijateljstva in za vse oblike naklonjenosti in solidarnostnih vezi, ki 

se spletajo med ljudmi.  

Trditev, da je civilnodružbeno delovanje javno, pa je preozka predvsem zato, ker iz civilne 

družbe izključi posameznika kot zasebnika, ki deluje v svoji zasebnosti, brez katerega civilne 

družbe prav tako ne moremo pojmovati, saj se nanj nanaša svoboda združevanja, ki je pravni 

temelj nastanka neformalnih in formalnih civilnih asociacij.  

 Ad 2) Če drži, da civilnodružbeno delovanje ni nujno javno, je tem bolj res, da tudi 

politično delovanje ne more biti nepogrešljiva vsebina civilnodružbenega delovanja, saj je 

politično delovanje po definiciji javno. Politično delovanje lahko opredelimo na več načinov 

in v nekaterih najširših pomenih se krog političnega delovanja razširi tudi v civilnodružbeno 

sfero.  

Ad 3) Ali nekdo, ki ne predstavlja ali zastopa nikogar drugega kot samega sebe,  kadar 

zasede govorniški kotiček ali stopi pred mikrofon javnega medija, da bi javno izpovedal svoja 

prepričanja o tem, za kar si je v družbi vredno prizadevati, ni pripadnik civilne družbe? 

Civilna družba je pojem, ki ga ne moremo misliti ločeno od koncepta človekovih in 

državljanskih pravic, med katerimi sta tudi svoboda izražanja in svoboda združevanja.  

Ad 4) Gre za napačno razumljeno trditev vplivne Mastnakove knjige55, ki je, iztrgana 

iz konteksta, privedla do pojmovne zmede. Mastnakov namen je poudariti, da so z 

vzpostavitvijo liberalno-demokratične ureditve, nekatere ključne vrednote, programi in akterji 

civilne družbe v Sloveniji in v drugih socialističnih državah v 80-ih letih zmagali v politični 

tekmi in se pretopile v ustavo, zakone in personalne zasedbe pozicij državne oblasti. 

Gromozanski nesporazum je trditi, da je s tem prehodom civilna družba prenehala obstajati, 

ali tudi že samo to, da je bila ta selitev civilne družbe na oblast brez ostanka.  

Ad 5) Strinjamo se lahko, da je razvejano javno izraženo in javno obravnavano 

izrekanje stališč široke palete civilnodružbenih združenj velik prispevek k stabilni in razviti 

demokraciji, vendar to nikakor ne pomeni, da bi vsem civilnim združenjem lahko pripisali 

inherentno demokratično naravnanost. To ne drži, ker vsa civilna združenja niso javna in 

politično (v širšem pomenu besede) naravnana, in ker je tudi med temi lahko kakšno, ki za cilj 

nima demokratičnih idealov in goji diskriminacijske vrednote.  

 

                                                 
55 Mastnak, str. 139 isl. 
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O nedemokratičnosti kot lastnosti civilne družbe lahko govorimo tudi znotraj nje same: 

delovanje formalno istovrstnih civilnodružbenih združenj je lahko izrazito nedemokratično 

(nespoštovanje moralne enakosti drugega, sicer sorodnega združenja). Podobno velja za 

identifikacijo civilne družbe z »naprednim«, »pravim« itn. pogledom na družbene dileme.  

 

Vse te miselne napake in pojmovne zmešnjave, ki so v obtoku, je mogoče pojasniti samo z 

nadomeščanjem koncepta z napačno interpretirano in idealizirano spominsko sliko. Za 

slovensko civilno družbo v 80-tih letih dvajsetega stoletja lahko v resnici rečemo, da so jo 

zaznamovale vse zgoraj omenjene značilnosti: tedanja civilna družba si je dejansko v veliki 

meri prizadevala za vidnost in javno komunikacijo s vso družbo, bila je bolj in bolj politično 

naravnana v svojem delovanju. Velik del njenega delovanja je bil torej javen, politično 

naravnan in zakonit, saj je bilo prav sklicevanje na črko zakona eno od njenih najmočnejših 

orožij v dialogu z oblastjo. Vsi, ki priznavajo odločilno vlogo civilne družbe pri spremembi 

družbeno-politične ureditve in sedanje ne bi zamenjali s prejšnjo, se bodo strinjali tudi z 

ugotovitvijo, da je bilo njeno tedanje delovanje napredno, pozitivno. Toda vse to še ne 

pomeni, da bi bile te poteze lastne civilni družbi. Vsaj enako utemeljeno lahko trdimo, da to 

bolj kot za ta niz velja za tistega, ki ga tvorijo opozicijski pojmi: zasebno-skrito javnosti-

nepolitično-konzervativno.  

 

Nadomeščanje koncepta s spominsko sliko, ki deluje kot ideal, je posledica uveljavljanja 

ozkega in neprimerjalno zastavljenega empiričnega dojemanja civilne družbe in opuščanja 

pojmovno-normativnega pristopa v analizi. Napako lahko detektiramo še drugače: vsakokrat, 

ko o neki empirični civilni družbi govorimo kot o subjektu in temu pripišemo atribute 

subjekta: voljo, razum in tako ali drugačno psihično konstitucijo, tvegamo hudo miselno 

napako, saj s tem to, kar je po definiciji notranje heterogeno, konfliktno in razsrediščeno, 

naredimo za enotno, notranje homogeno in jasno strukturirano. Možnost, da pride do takšnega 

poenotenja v civilni družbi, sicer obstaja in v zadnjem obdobju pred osamosvojitvijo je 

slovenska civilna družba nekatera svoja politična stališča (zlasti do jugoslovanske oblasti) 

dejansko tako poenotila, da je bilo mogoče o njej govoriti kot o enotnem subjektu, ki govori z 

eno samo govorico. Toda to je izjemno stanje civilne družbe, čas ko se v sami civilni družbi 

mimo organov njene politične reprezentacije ustvari konsenz. Ta konsenz ne more biti 
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konsenz o čemerkoli, temveč nujno zadeva prav politično oblast. Točka enotnosti 

raznosmernih in nujno konfliktnih teženj civilne družbe je lahko le strinjanje glede 

priznavanja ali nepriznavanja oblasti kot svoje oblasti. Normalno stanje civilne družbe je 

priznavanje oblasti in to stanje rezultira v manifestnosti neenotnosti in notranjih konfliktov 

civilne družbe. Oblikovanje civilnodružbenega konsenza o nepriznavanju oblasti - druga, 

izjemna možnost - pa je samo po sebi že zatrjevanje odtujenosti oblasti in upor proti njenim 

dejanjem, ki so dojeta kot sovražna. To je trenutek, ko je legitimnost oblasti izzvana, ko se v 

civilni družbi oblikujejo telesa, ki delujejo kot protidržava uradni državi, in ko se v civilni 

družbi oblikujejo mehanizmi predstavništva in zastopništva njenih različnih delov, različne 

ravni odločanja, postopki sprejemanja odločitev in dogovori o ravni njihove obvezujočosti. 

Nastajanje takih mehanizmov in teles seveda pomeni, da je civilna družba delegitimirala 

politično oblast in da stopa na njeno mesto: je trenutek, ko mnogi kot zelo pomemben del 

skrbi za svojo zasebno srečo razumejo javno zavzemanje za določene spremembe v strukturi 

ali delovanju politične oblasti. To z drugimi besedami pomeni, da se civilna družba začenja 

obnašati kot politična sfera. Eno, ki ga lahko doseže civilna družba, je, kot rečeno, lahko samo 

eno oblasti. Toda po trenutku njegove vzpostavitve ne moremo več govoriti o civilni družbi, 

saj je ta prestopila Rubikon in sama zase zahteva status resnične politične sfere in oblasti v 

njej.  

 

Fantazma enotne civilne družbe, ki je v 90-tih v slovenskem prostoru prevladovala v javnih 

razmišljanjih in je še danes neredko prisotna, je fiksacija tega nemogočega trenutka prehoda, 

ki v kolektivni zavesti deluje kot mitični trenutek enotnosti slovenstva v novejši zgodovini 

(tem bolj zato, ker je tedanja oblast na izzive odgovorila tako, da je vzpostavila dialog s telesi 

civilne družbe, postopoma popuščala njenim zahtevam in vsaj deloma sprejela vlogo 

izvrševalca njenih zahtev). Časi nove, parlamentarno izvoljene oblasti, ki je po začetnem 

navdušenju številne razočarala s prevelikimi ali napačnimi obeti, so minili tudi v znamenju 

žalovanja nad izgubo nekdanje enotnosti, iz katere je pognala nova državnost. Razvijanje 

politične pahljače in nastajanje političnih konfliktov, ustvarjanje in razpadanje političnih 

koalicij je bilo za mnoge (in pri tem nimamo v mislih samo neuke ljudi, ki razmišljanjem o 

javnih zadevah posvečajo le zelo malo svojega časa) razočaranje, saj so ga primerjali z 

nekdanjo enotnostjo. Javna teža trenutka, »ko smo stopili skupaj«, se je krepila ob vse 
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jasnejših razhajanjih, ki so prečila tako politično kot civilnodružbeno sfero ob interpretacijah 

NOB. Učinek kontrasta med nekdanjim razdorom v narodu, ki je ponovno privrel na dan, in 

enotnostjo konec 80-tih je okoli slednje sprožil spor o zaslugah za njen nastanek in s tem za 

upravljanje z njenim političnim kapitalom. A ta usoda nas tu ne zanima zelo. 

 

Potrebno pa je opozoriti na nekaj, kar nas spet lahko privede na pojmovno raven. Za to, kar 

smo doslej mislili kot enotnost civilne družbe, je na voljo nek drug pojem: ljudstvo. Ljudstvu, 

ne pa civilni družbi, običajno pripisujemo enotnost; ljudstvo izrazi svojo voljo (na volitvah ali 

z uporom). Enotnost, ki je implicirana v ljudstvu, deluje na dveh ravneh: prvič, v njem se 

izrazi domnevna predpolitična enotnost, vsebovana v sami tradiciji, v enotni »drugi naravi« 

ljudstva, ki oblikuje mitično arhaično skupnost; in drugič, v njem se izrazi enotnost, ki jo je 

ljudstvu pripisal velik del moderne politične teorije od Hobbesa, Locka in Rousseauja naprej. 

V tradiciji politične teorije moderne dobe je ljudstvo nekaj enega, homogenega; je sam 

suveren ali suverenu korelativni pojem. V tem pogledu je ljudstvo sorodno civilni družbi: za 

oba velja, da ju ne moremo misliti, ne da bi hkrati mislili njuno drugo, državno oblast. Vendar 

je ljudstvo kolektivna entiteta, ki o sebi misli, da ima določljivo in prepoznavno identiteto, 

medtem ko je civilna družba identitetno pluralna razsrediščenost združevanj in razhajanj 

zasebnikov, ki kot entiteta lahko nastopi samo na dva načina: v liberalno-demokratični 

ureditvi, ki spoštuje človekove pravice, nastopa kot entiteta samo v obliki slovničnega osebka, 

v nedemokratični ureditvi pa tedaj, ko se okliče za oblast. Toda s tem dejanjem preneha 

obstajati kot civilna družba.  

 

Trdovratno vztrajanje tistih napačnih razumevanj civilne družbe, ki vanjo polagajo velika 

pričakovanja glede vzpostavitve pravične družbe, civilno družbo približuje pojmu ljudstva v 

obeh pomenih, antropološkem in političnoteoretskem. Tak pristop ni brez alternative. V 

zadnjem času nekateri avtorji (npr. Hardt, Negri in Virno) govorijo o mnoštvu, prav tako 

klasičnem pojmu politične misli (multitudo), in ga postavljajo nasproti ljudstvu v podobnem 

kontekstu, kot smo tu postavili nasproti pojma civilne družbe in ljudstva. Hardt celo meni, da 

je čas civilne družbe potekel in da v postfordističnih družbah, v katere vstopamo, nastajajo 

nove okoliščine, ki jih imenuje »postcivilno stanje«. V njih civilna družba sicer ne preneha 

obstajati, vendar se njen pomen zmanjšuje na račun novih oblik socialne organizacije (Hardt, 
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str 42 isl.). Avtorji, ki uporabljajo pojem mnoštva kot kategorije, ki opisuje življenjske oblike 

v postfordističnih družbah, uvedbo novega pojma utemeljujejo s vsesplošno prežetostjo 

sodobnih družb s produktivno funkcijo, s padcem razlik med delovnim in prostim časom, med 

tovarno in družbo, padcem, ki načne tudi ločnico med zasebnostjo in javnostjo in naj bi 

pomenil tudi prenehanje naslavljanja mnoštva na državo (prim. Virno, 4. pogl.).   

 

Še nekaj ločuje ljudstvo od civilne družbe: ljudstvo je zamejena, končna entiteta, medtem ko 

je civilna družba neomejena »odprta družba«. Če danes privzamemo besednjak ljudstva, se 

odločimo tudi za bližino besednjaku nacionalne države kot avtonomne entitete, ki jo je 

mogoče preučevati ločeno od drugih. Če izberemo besednjak civilne družbe, se nam ponudi 

možnost uzreti razsežnost odprtosti, ki jo zlasti krepi razmah informacijske in komunikacijske 

tehnologije. Če je bilo trgovanje od nekdaj transnacionalno in če je takšno kasneje postalo 

tudi delovanje sloja družbenih elit, je danes transnacionalna razsežnost postala dostopna in 

povsem običajna razsežnost delovanja številnih v javno delovanje usmerjenih civilnih 

združenj, gibanj in NVO (prim. Beck). Nekateri govorijo o »metodološkem nacionalizmu«  

kot izrecni ali tihi podmeni večjega dela sodobne produkcije družbenih ved. V skladu s tem 

metodološkim izhodiščem bo npr. sociolog govoril o družbi ali civilni družbi, vendar bo imel 

v mislih točno določeno družbo, ki bo zamejena z državnimi mejami, tj. s politično suvereno 

oblastjo. Ta pogled, ki uporablja obče kategorije, vendar jih zamejuje v nacionalne meje, nato 

pa na vsako nacionalno družbo gleda, kot da bi jo bilo mogoče opazovati povsem neodvisno 

od njene okolice, je ob satelitski televiziji, razvoju in vse večji dostopnosti medmrežja in 

individualni mobilnosti iz dneva v dan bolj anahronistično. Že dolgo preko nacionalnih meja 

ne potujejo le redke dobrine kot nekoč, temveč poleg njih potujejo tudi informacije, stališča, 

ki od zunaj oblikujejo javno mnenje  civilne družbe v posamezni državi. Nacionalna civilna 

družba je pojem, ki je v 19. in prvi polovici 20. stoletja še imel svoj smisel, ob izteku 20. 

stoletja pa je postal močno vprašljiv, saj je nabor ukrepov, ki jih ima na voljo politična oblast 

za uravnavanje teh tokov, skromen, njihovo upravičenje pa hitro trči ob zahtevo po 

spoštovanju človekovih pravic. Številne civilne asociacije danes že ob svojem nastanku z 

vključitvijo v mednarodna združenja privzamejo transnacionalno naravo. To pa ima posledice 

tudi za pojmovanje in raziskovanje civilne družbe. Nekateri sociologi v tej zvezi govorijo o 

nastanku »svetovne civilne družbe« (prim. Beck), tj. o nastanku transnacionalnih interesnih 
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združenj, ki med seboj komunicirajo s pomočjo telematičnih kanalov in jih ni več mogoče 

ustrezno zajeti kot zamejene v državne okvire. Najmanj, kar je ob teh empirično nesporno 

potrjenih trditvah treba reči, je, da mora vsako sociološko preučevanje današnjega delovanja 

določene »državne« civilne družbe spremljati tudi njene transnacionalne komunikacijske 

sposobnosti.   
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4. DRŽAVNI ZBOR 

 

4.1. Poslanska vprašanja in pobude 

 

4.1.1. Pravila glede poslanskih vprašanj in pobud  

 

Poslanska vprašanja in pobude ureja poslovnik Državnega zbora RS (2002) od 240. do 250. 

člena.  

 

Na plenarni seji so vsak mesec enkrat, praviloma se obravnavi poslanskih vprašanj in pobud 

določi popoldanski del seje, navzoči morajo biti predsednik vlade in ministri ter generalni 

sekretar vlade. Poslanska vprašanja so lahko pisna ali ustna, pobude so pa lahko le pisne. Če 

naslovnik ne more podati odgovora na ustno vprašanje na isti seji, je rok za pisni odgovor 30 

dni, enak rok velja za pisna vprašanja. 

Na prva štiri poslanska vprašanja poda odgovor predsednik vlade. Predsedujoči na seji 

državnega zbora določi vrstni red, tako da zagotovi, da pridejo na vrsto poslanci različnih 

poslanskih skupin s tem – da prva štiri vprašanja (predsedniku vlade) postavijo poslanci 

opozicije in poslanec vladajoče koalicije56.  

 

4.1.2. Pomen poslanskih vprašanj in pobud 

 

V razvitih demokracijah obstajata parlamentarna in izven-parlamentarna opozicija izvoljeni 

izvršni veji oblasti, ki jo oblikuje parlamentarna večina. Glavni namen institucionalizirane 

opozicije je nadzor nad delovanjem oblasti in opozarjanje na pomanjkljivosti in nepravilnosti 

v procesu vladanja. V ta namen ima institucionalizirana opozicija nekaj mehanizmov, ki se 

razlikujejo od države do države, s katerimi lahko ima korektivno vlogo v delovanju 

demokratičnega političnega sistema. Glavni orodji institucionalizirane opozicije sta 

postavljanje poslanskih vprašanj in podajanje poslanskih pobud, v primerih hujših 

nepravilnosti ali napak pa interpelacije. Značilnost slovenske zakonodajne oblasti v prejšnjih 

mandatnih obdobjih je bila razmeroma pogosta uporaba interpelacij, tako iz političnih kot tudi 
                                                 
56 Poslovnik Državnega zbora, 2002, str. 114 – 118. 
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medijskih razlogov, saj so interpelacije bistveno bolj medijsko odmevne od vprašanj in 

pobud. Institut poslanskih vprašanj in pobud se je skozi leta razvijal in v tem času pridobil 

pomen tako zaradi odmevnosti kot zaradi določb v novem poslovniku DZ (2002). Kljub temu 

so poslanska vprašanja in pobude pri nas še vedno relativno manj pomembno orodje v rokah 

poslancev v primerjavi s starejšimi zahodnimi demokracijami. 

 

Pomemben podatek, ki ga je potrebno izpostaviti v zvezi s poslanskimi vprašanji in 

pobudami, je še vedno visok odstotek neodgovorjenih vprašanj (39,43% v letu 2002, prerez 

januar 2003)57, kar kaže na določeno stopnjo nerazvitosti demokratičnega sistema in na 

počasno uveljavljanje politične kulture na strani naslovnikov poslanskih vprašanj in pobud. 

   

Zavedati se je potrebno, da poslanska vprašanja in pobude niso zgolj instrument neposrednega 

nadzora institucionalizirane opozicije v parlamentu, ampak tudi posreden način prenašanja 

državljanskih pobud iz civilne družbe in raznih lokalnih skupnosti v zakonodajno vejo oblasti. 

V takšnih primerih naj bi poslanci državnega zbora s težo svojega poslanstva zastavljali 

poslanska vprašanja in podajali pobude neposredno ustreznim naslovnikom ter tako odpirali 

razprave o temah, ki se dotikajo življenja in dela državljanov v splošnem, skupin državljanov, 

ki se združijo za izraz skupnega interesa ali v določenih primerih celo posameznikov. 

Razumljivo je, da do neke mere poslanci delujejo kot filter državljanskih pobud in na 

plenarne seje ne posredujejo vseh pobud in vprašanj, ki so jim na tak ali drugačen način 

posredovane, po drugi strani pa je demokratična nujnost, da obstaja ta kanal preko 

zakonodajne veje do izvršne veje oblasti. Šele, ko s te strani osvetlimo poslanska vprašanja in 

pobude, ugotovimo, kako pomembna je s strani državljana kot posameznika ali skupin 

državljanov, ki so pripravljeni in se zavedajo pomembnosti participacije v političnem 

življenju,  ta možnost, da lahko preko svojih voljenih predstavnikov participirajo v političnem 

življenju tudi izven okvira volitev. Če naj ta kanal participacije obstaja in deluje, je nujno, da 

ga spoštujejo in uporabljajo vsi poslanci državnega zbora in ne zgolj predstavniki opozicije. 

Pričakovati je, da se bo državljan (ali skupina državljanov) obrnil na tistega poslanca ali tisto 

poslansko skupino, ki mu je po političnih preferencah bližje ali ga zastopa v volilnem okraju, 

kjer so bili izvoljeni. Razumljivo je, da so v večini primerov to poslanci vladajočih koalicij. 
                                                 
57 Poročilo o delu državnega zbora 2000-2004, drugo leto mandata - januar 2002-december 2004, DZ RS, 2003. 
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Argument, da naj bi poslanska vprašanja in pobude zastavljali in podajali predvsem poslanci 

opozicije, zato ne vzdrži, ker koncept posredne demokracije pomeni, da so poslanci 

prvenstveno zavezani volivcem in šele nato izvršni veji oblasti. 

 

V tem delu raziskave bomo poskušali pokazati, v kolikšni meri poslanci Državnega zbora RS 

uporabljajo instrument poslanskih vprašanj in pobud, kakšne so v tem razlike med opozicijo 

in strankami vladajoče koalicije in med posameznimi poslanskimi skupinami. Poskušali bomo 

ugotoviti, ali obstajajo značilne  razlike glede naslovnikov vprašanj in pobud, ter v kolikšni 

meji poslanci vladajoče koalicije naslavljajo vprašanja in pobude na ministre iz lastnih vrst, 

na predsednika vlade in vlado na splošno. Na ta način bomo posredno pokazali, v kolikšni 

meri je ta kanal za državljanske pobude s strani posameznikov in skupin državljanov ter 

lokalnih skupnosti za participacijo v političnem življenju zares odprt. 

 

Od Državnega zbora smo poskušali pridobiti podatke glede virov poslanskih vprašanj in 

pobud. Predvsem smo poskušali ugotoviti, ali je vprašanja in pobude možno grupirati glede 

na vir, torej na tiste, ki izhajajo iz raznih državljanskih pobud, ter na tiste, ki so oblikovane v 

političnih strankah, tako na centralni kot na lokalni ravni. Takšno grupiranje ni bilo mogoče, 

kakor tudi ne direktno ugotavljanje vira poslanskih vprašanj in pobud. Odločili smo se za 

drug pristop, torej, da poskušamo vprašanja in pobude grupirati glede na teme, ki jih 

obravnavajo. Predvidevali smo, da bi bilo mogoče preko vsebine sklepati na vir, vendar se je 

izkazalo, da je to brez zelo podrobnega pregleda vsakega posameznega vprašanja tvegan 

sklep. Kljub temu smo v sklepnem delu tega dela raziskave poskušali ugotoviti, s katerimi 

temami se pretežno ukvarjajo posamezne poslanske skupine in ali obstajajo med njimi razlike. 

Nato smo teme kljub določeni metodološki nedorečenosti poskusno razdelili na tiste, za 

katere sklepamo, da bi lahko v slovenskem okolju v preučevanem obdobju pretežno izhajale 

iz raznih državljanskih pobud, in na one, ki predvidoma pretežno izhajajo iz političnih strank. 

Na ta način ugotavljamo, ali obstajajo razlike med posameznimi poslanskimi skupinami, 

opozicijskimi strankami in strankami vladajoče koalicije glede odzivnosti na državljanske 

potrebe in pobude. Sklepi so lahko zgolj eksperimentalni, vendar pa teorija nudi podlago za 

temeljitejšo analizo, ko in če bo kdaj možno grupirati podatke glede na vire. Že na tem mestu 

zato zapišemo priporočilo, da je spremljanje poslanskih vprašanj in pobud glede na vir 
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pomembno vprašanje za določanje odprtosti kanala za razne državljanske pobude, kar je po 

našem mnenju ena od pomembnejših funkcij instituta poslanskih vprašanj in pobud  poleg 

nadzora delovanja izvršne oblasti s strani institucionalizirane opozicije. 

 

4.1.3. Pregled poslanskih vprašanj in pobud po spraševalcih oz. pobudnikih  

 

Tabela 1: Pregled števila poslanskih vprašanj, pobud, števila poslancev ter števila 

poslancev brez poslanskih vprašanj (v preučevanem obdobju dec 2000-jun 2003) 

 

Stranka58 Vprašanja Pobude 

Število poslancev brez 

vprašanj in pobud 

Število vseh 

poslancev v 

poslanski skupini  

LDS 56 15 20 36

ZLSD 97 19 2 11

SLS 100 7 0 9

DeSUS 20 2 1 5

SNS 322 44 0 4

SMS 118 1 0 4

NSi 210 7 0 8

SDS 304 10 0 13

Poslanec ital. 

narod. skupnosti 0 0 1 1

Poslanka 

madž.narod. 

skupnosti 53 6 0 1

Samostojni 

poslanec 6 0 0 1

 1286 111 24 93

Vir: Lastni izračuni na podlagi podatkov, zbranih s strani Raziskovalnega oddelka DZ. 

                                                 
58 LDS – Liberalna demokracija Slovenije, ZLSD – Združena lista socialdemokratov, SLS – Slovenska ljudska 
stranka, DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije, SNS – Slovenska nacionalna stranka, SDS – 
Socialdemokratska stranka, SMS – Slovenska stranka mladih, NSi – Nova Slovenija. 
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Poslanci v Državnem zboru RS so od začetka mandatnega obdobja 2000-2004 in do vključno 

27. redne seje junija 2003 zastavili 1286 poslanskih vprašanj v pisni in ustni obliki različnim 

ministrstvom, predsedniku vlade ali vladi na splošno. V istem obdobju so v pisni obliki 

predložili še 111 poslanskih pobud. Skupno število poslancev, ki so lahko zastavljali 

vprašanja in podajali pobude, je 93; zaradi zamenjav nekaterih poslancev. 

 

V analizi je zajetih 92 poslancev, ki so se zvrstili v poslanskih klopeh v zadnjem mandatu, iz 

analize pa je izključen en poslanec, ki je bil v obravnavanem obdobju član poslanske skupine 

SDS, nato samostojni poslanec in je trenutno član vladne SLS, ker pa poslanskih vprašanj ni 

bilo mogoče razporediti v časovno vrsto, njegovih vprašanj in pobud ni mogoče razdeliti po 

omenjenih poslanskih skupinah.  

Od 92 poslancev jih je (bilo) 61 iz strank vladne koalicije in 29 iz vrst opozicijskih strank, dva 

pa sta poslanca narodnih skupnosti. Slednjih v delih analize, ki se nanašajo na stranke in 

pozicijo-opozicijo, prav tako ne vključujemo, ker imata sedež v Državnem zboru RS na 

podlagi pripadnosti manjšinam in ne političnih prepričanj. 

 

Povprečja - izračuni 

 

Povprečno število poslanskih vprašanj na  poslanca je od začetka mandatnega obdobja 2000-

2004 do junija 2003 znašalo 13.83.  

 

Povprečno število poslanskih pobud na poslanca je od začetka mandatnega obdobja 2000-

2004 do junija 2003 znašalo 1.2.  

 

Povprečno število poslanskih vprašanj na poslansko skupino, vključujoč narodni skupnosti, je 

znašalo 128.0, brez narodnih skupnosti (samo 8 poslanskih skupin) pa 153.4.   

 

Povprečno število poslanskih pobud na poslansko skupino, vključujoč narodni skupnosti, je 

znašalo 11.1, brez narodnih skupnosti (samo 8 poslanskih skupin) pa 13.1. 
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Povprečno število poslanskih vprašanj na poslanca vladne koalicije (LDS, ZLSD, DeSUS, 

SLS) je znašalo 4.47, povprečno število poslanskih pobud na poslanca vladne koalicije pa 

0.70. 

 

Povprečno število poslanskih vprašanj na poslanca opozicije (NSi, SDS, SNS, SMS) je 

znašalo 32.90, povprečno število poslanskih pobud na poslanca opozicije pa 2.14. 

 

Povprečno število poslanskih vprašanj na mesec (na eno sejo) je v mandatnem obdobju 2000-

2004 do vključno junija 2003 (30 mesecev) znašalo 42.87.  

 

Povprečno število poslanskih pobud na mesec je v mandatnem obdobju 2000-2004 do 

vključno junija 2003 (30 mesecev) znašalo 3.70. 

 

Dva poslanca narodnih skupnosti sta v povprečju zastavila 26.5 vprašanj in 3 poslanske 

pobude, vendar pa je vse pobude in vprašanja zastavila predstavnica madžarske narodne 

skupnosti, medtem ko predstavnik italijanske narodne skupnosti ni zastavil nobenega 

poslanskega vprašanja ali pobude. 

 

Grafikon 1: prikaz števila poslanskih vprašanj po poslanskih skupinah in povprečne 

vrednosti za preučevano obdobje 
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Vir: Lastni izračuni na podlagi podatkov, ki jih zbira Raziskovalni oddelek DZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafikon 2: Poslanske pobude po poslanskih skupinah in narodnih skupnostih ter 

povprečna vrednost v preučevanjem obdobju 
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Vir: Lastni izračuni na podlagi podatkov, ki jih zbira Raziskovalni oddelek DZ. 
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Grafikon 1 in grafikon 2 prikazujeta število poslanskih vprašanj in pobud po poslanskih 

skupinah. Iz grafikonov je razvidno, da poslanci opozicijskih strank v povprečju zastavljajo 

bistveno več poslanskih vprašanj in podajajo več poslanskih pobud kot poslanci pozicijskih 

strank. Rezultati so v skladu s pričakovanji, če jemljemo poslanska vprašanja in pobude zgolj 

kot orodje institucionalizirane opozicije za nadzor delovanja izvršne oblasti. Če pojmovanje 

poslanskih vprašanj in pobud razumemo kot kanal za državljanske pobude, pa se nam odpre 

več vprašanj, ki zahtevajo nadaljnjo analizo, predvsem pa bistveno med njimi: ali obstajajo 

razlike v odzivnosti na državljanske pobude s strani poslancev vladajoče koalicije in 

poslancev iz strank opozicije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafikon 3: Število vseh poslancev po poslanskih skupinah ter število tistih poslancev po 
poslanskih skupinah, ki niso postavljali vprašanj in pobud 
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Vir: Lastni izračuni na podlagi podatkov, ki jih zbira Raziskovalni oddelek DZ. 

 

Iz grafikona 3 je razvidno, da so vsi poslanci opozicije zastavljali poslanska vprašanja in 

podajali poslanske pobude, medtem ko kar 20 od 36 poslancev LDS (34 jih ima mandat, dva 

sta se v proučevanem obdobju zamenjala), ni zastavilo nobenega poslanskega vprašanja in 

podalo nobene pobude. Enako velja za dva poslanca ZLSD, enega iz poslanske skupine 

DeSUS in, že rečeno, za poslanca italijanske narodne skupnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafikon 4: Delež zastavljenih poslanskih vprašanj po poslanskih skupinah 
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Vir: Lastni izračuni na podlagi podatkov, ki jih zbira Raziskovalni oddelek DZ. 

 

Tabela 2: Prikaz deležev poslanskih vprašanj in pobud in deleža poslancev po strankah 

Poslanska skupina Delež od vseh 

zastavljenih vprašanj 

(v %) 

Delež od vseh  

zastavljenih pobud 

(v %) 

Delež poslancev 

poslanske skupine  

(v %) 

LDS  4.37 13.51 39.18 

ZLSD 7.57 17.12 11.96 

SLS 7.81 6.31 9.78 

DeSUS 1.56 1.80 5.43 

SNS 25.15 39.64 4.35 

SMS 9.21 0.9 4.35 

NSI 16.4 6.31 8.70 

SDS 23.75 9.01 14.13 

Poslanec 

italijanske narodnosti 

0 0 10.87 

Poslanka madžarske 

narodnosti 

6 5.4 10.87 

Vir: Lastni izračuni na podlagi podatkov, ki jih zbira Raziskovalni oddelek DZ. 
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Iz zgornjih tabel in grafikonov je razvidno, da imajo stranke vladajoče koalicije zelo nizke 

deleže postavljenih poslanskih vprašanj v primerjavi z opozicijo. Poslanci poslanske skupine 

LDS, ki imajo skoraj 40% delež vseh poslancev, ki so sedeli v Državnemu zboru v zadnjem 

mandatnem obdobju, so skupaj postavili dobre 4% vseh poslanskih vprašanj. Ostale 

koalicijske stranke so v postavljanju poslanskih vprašanj bolj aktivne, vendar še vedno 

bistveno manj od opozicijskih strank. Najbolj aktivni so poslanci poslanske skupine SNS, ki 

predstavlja 4,35% vseh poslancev, in so skupaj postavili približno četrtino vseh poslanskih 

vprašanj.  

Primerjava deležev zastavljenih poslanskih pobud nam pokaže, da so razlike v deležih pobud 

med poslanskimi skupinami manjše kot pri poslanskih vprašanjih. Poslanci vladne koalicije 

podajajo sorazmerno več poslanskih pobud kot zastavljajo poslanskih vprašanj, kar je v 

skladu s pričakovanji.  

 

Tabela 3: Prikaz deležev poslanskih vprašanj in pobud glede na pozicijo in opozicijo 

 

 Delež od vseh 

zastavljenih 

vprašanj (v %) 

Delež od vseh 

zastavljenih pobud 

(v %) 

Delež poslancev  

(v %) 

Pozicija 22.2 42.0 66.3 

Opozicija 77.8 58.0 31.5 

Vir: Lastni izračuni na podlagi podatkov, ki jih zbira Raziskovalni oddelek DZ. 

 

Pri razdelitvi na pozicijske in opozicijske stranke se je potrebno zavedati dejstva, da je 

opozicija heterogena skupina. Koalicija Slovenija (SDS in NSi) predstavlja bolj homogen 

blok znotraj formalno opozicijskih strank, medtem ko ima SMS pogodbo o sodelovanju z 

vladno koalicijo. Kljub temu jo v izračunih uvrščamo v opozicijski blok, saj se je po začetnih 

razmislekih o lastni pripadnosti uveljavila takšna delitev tako v državnozborskem življenju 

kot v javnem predstavljanju te stranke. SNS je od začetka mandata opozicijska stranka, 

vendar z drugačnimi izhodišči od Koalicije Slovenija. 
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4.1.4. Pregled poslanskih vprašanj po naslovnikih in po poslanskih skupinah 

 

Tabela 4: Poslanska vprašanja po naslovniku in poslanski skupini 

 

naslovnik59 LDS ZLSD SLS DeSUS SNS SDS SMS NSi 

Premier 2 0 1 0 23 49 16 18 

Vlada  7 5 8 0 61 20 4 15 

MID 1 2 7 0 7 13 2 8 

MŠZŠ 5 9 5 2 13 23 16 25 

MK 1 0 6 1 8 7 0 2 

MOP 2 19 13 4 22 39 15 21 

MPZ 9 13 8 3 11 20 9 16 

MDDSZ 5 0 8 1 8 22 7 21 

MZ 1 13 6 2 11 23 9 9 

MO 0 3 3 1 12 9 7 1 

MP 5 1 0 1 25 8 4 11 

MG 11 10 18 0 18 22 7 12 

MZZ 1 7 5 1 24 6 6 10 

MKGP 4 5 0 2 16 19 6 15 

MF 9 12 13 3 26 20 7 16 

MBL60 2 1 0 0 4 2 0 0 

MNZ 14 7 8 3 37 19 9 17 

Vir: Lastni izračuni na podlagi podatkov, ki jih zbira Raziskovalni oddelek DZ. 

                                                 
59 Premier – Predsednik vlade, Vlada – Vlada RS, MID – Ministrstvo za informacijsko družbo, MŠZŠ – Ministrstvo 
za šolstvo, znanost in šport, MK – Ministrstvo za kulturo, MOP – Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, MPZ – 
Ministrstvo za promet in zveze, MDDSZ – Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, MZ- Ministrstvo za 
zdravje, MO – Ministrstvo za obrambo, MP – Ministrstvo za pravosodje, MG – Ministrstvo za gospodarstvo, MZZ 
– Ministrstvo za zunanje zadeve, MKGP – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, MF – Ministrstvo za 
finance, MBL – Ministrstvo brez listnice, MNZ – Ministrstvo za notranje zadeve 
60 MBL – ni institucija, oznaka pa vključuje podatke za Službo vlade za evropske zadeve in Službo vlade za 
strukturno politiko in regionalni razvoj, ki ju vodita ministra brez listnice. Slednja je v tem statusu od januarja 2003. 
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Tabela 5: Poslanska vprašanja po naslovniku in glede na sodelovanje v vladajoči koaliciji 
oz. opozicijski status 
 

 Pozicijske stranke Opozicijske stranke 

Premier 3 106 

Vlada  20 100 

MID 10 30 

MŠZŠ 21 77 

MK 8 17 

MOP 38 97 

MPZ 33 56 

MDDSZ 14 58 

MZ 22 52 

MO 7 29 

MP 7 48 

MG 39 59 

MZZ 14 46 

MKGP 11 56 

MF 37 69 

MBL 3 6 

MNZ 32 82 

   

Vir: Lastni izračuni na podlagi podatkov, ki jih zbira Raziskovalni oddelek DZ. 
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Grafikon 5: Opozicijske in pozicijske stranke glede na število poslanskih vprašanj 
naslovljenih na določeno ministrstvo, vlado ali predsednika vlade 
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Vir: Lastni izračuni na podlagi podatkov, ki jih zbira Raziskovalni oddelek DZ. 

         

Iz zgornjih tabel in grafikonov je razvidno, katere institucije so poslanci posameznih 

poslanskih skupin pretežno naslavljali in v kakšni meri. Grafikon 5 kaže razlike med 

opozicijskimi strankami in strankami vladne koalicije. Če zanemarimo število vprašanj, ki so 

prikazana na osi Y in se odražajo v legi krivulj (krivulja opozicijskih strank leži nad krivuljo 

vladnih strank, ker so poslanci prvih zastavljali bistveno več poslanskih vprašanj), je potrebno 

opozoriti predvsem na gibanje krivulje. Gibanje obeh krivulj je relativno podobno, kar 

pomeni, da se naslovniki niso bistveno razlikovali, glavne razlike so pri številu vprašanj, 

naslovljenih na predsednika vlade in vlado na splošno, kjer je razvidno, da so se poslanci 

opozicije velikokrat obrnili na ti dve instituciji, medtem ko poslanci pozicije skoraj nikoli ali 

zelo redko. Predvidevamo, da je tako, ker so poslanska vprašanja predsedniku vlade medijsko 

najbolj odmevna in se stranke vladne večine očitno ne odločajo, da bi dodatno medijsko 

izpostavljale svojega predsednika vlade  vprašanjem, ki praviloma odpirajo določene 
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probleme. V nadaljnji analizi smo se dejstva, razvidna iz grafikona 5, odločili preveriti še s 

testiranjem razlik med naslovniki poslanskih vprašanj po poslanskih skupinah (F-test) in 

izračunom medsebojne korelacije med opozicijskimi strankami in strankami vladne večine 

glede na naslovnika. Zavedamo se, da je baza podatkov manjša od dvajset in je možno, da so 

rezultati, predstavljeni v korelacijskih matrikah, pristranski, vendar pa kljub temu nosijo 

določen nabor informacij.  

 

Testiranje razlik med naslovniki poslanskih vprašanj po poslanskih skupinah 

 

Vir: tabela 4 

H1: η1 = η2 =….= ηk 

H2: η1 ≠ η2 ≠….≠ ηk 

 

oziroma: 

H1: razlik ni, posamezne poslanske skupine so naslavljale poslanska vprašanja po naslovniku 

enako 

H2: razlike so, posamezne poslanske skupine so naslavljale poslanska vprašanja po naslovniku 

različno 

n = 136 

Q ik = 25343 

Q k = 17760 

Q = 12561 

kk = Q k - Q = 54.3083 

ke = Q ik - Q k = 0.2698 

m1 = k -1 = 7  

m2 = n - k = 128 

Sk
2 = kk/k-1 = 5199/7 = 742.71 

Se
2 = ke/n-k = 7538/128 = 59.24 

F = Sk
2 / Se

2 = 742.71/59.24 = 12.54 

F m1 = 7, m2 = 128, α = 0.001  = 3.77 

12.54 〉 3.77 ⇒ razlike so značilne 
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Preizkus je odkril značilne razlike pri stopnji tveganja α = 0.001. Na podlagi vzorčnih 

podatkov ugotavljamo, da je bilo število poslanskih vprašanj, naslovljenih na posamezne 

naslovnike, po različnih poslanskih skupinah različno.  

 

V nadaljevanju analize bomo izhajali iz tega sklepa in poskušali preveriti, zaradi katerih 

razlogov so ta razmerja med posameznimi poslanskimi skupinami različna. Viri razlik bodo 

po naših osnovnih predpostavkah zajemali dve možnosti - prvič, da opozicija sprašuje 

bistveno več; in drugič, da koalicijske poslanske skupine zastavljajo bistveno manj poslanskih 

vprašanj na inštitucije (predvsem ministrstva), ki jih vodijo kolegi iz istih strank. Slednje 

bomo skušali preveriti tudi s pomočjo testa korelacije med poslanskimi vprašanji, ki so jih 

različnim naslovnikom zastavile poslanske skupine koalicije in tistimi, ki so jih zastavile 

poslanske skupine opozicije po posameznih naslovnikih. Nizke korelacije bodo implicirale, da 

je potrebno poiskati razlog za razkorak v drugi možnosti, ki smo jo navedli zgoraj. Prva 

možnost, da opozicija sprašuje bistveno več, implicira na razliko v informacijski podstati med 

obema agregatoma poslanskih skupin - pozicijo in opozicijo. To pomeni, da opozicija 

bistveno težje pride do informacij izven državnega zbora, medtem ko koalicijske stranke 

pridobivajo informacije iz izvršne veje oblasti po strankarski liniji. 

 

Izračun korelacij  

 

Tabela 6: Korelacijska matrika  poslanskih vprašanj med poslanskimi skupinami 
opozicije in vladajoče koalicije               
 

 POZICIJA        OPOZICIJA 

POZICIJA               1.0000        0.4528 

OPOZICIJA 0.4528      1.0000 

Vir: Lastni izračuni na podlagi podatkov, ki jih zbira Raziskovalni oddelek DZ. 

 

Korelacijski koeficient, ki zavzema vrednosti med -1 in 1 (-1<0<1) kaže, da je povezava med 

spremenljivkama pozitivna in šibka, kar pomeni, da stranke vlade večine in opozicije 

naslavljajo svoja vprašanja na različne naslovnike. Nadalje smo se odločili, da preverimo, ali 
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je tako šibka povezava med spremenljivkama odraz dejstva, da so poslanci opozicijskih 

poslanskih skupin naslavljali bistveno več vprašanj predsedniku vlade in vladi na splošno, 

medtem ko so se poslanci vladne koalicije temu praviloma izogibali. V ta namen smo 

izračunali korelacijski koeficient in zanemarili vprašanja tem naslovnikom. 

 

 

Tabela 7: Korelacijska matrika poslanskih vprašanj med poslanskimi skupinami 

opozicije in vladajoče koalicije brez vprašanj predsedniku vlade in Vladi RS                            

 

 POZICIJA OPOZICIJA 

OPOZICIJA 1.0000 0.77427 

POZICIJA 0.77427       1.0000 

Vir: Lastni izračuni na podlagi podatkov, ki jih zbira Raziskovalni oddelek DZ.                

 

Izračuni kažejo, da je povezava še pozitivna in močna, kar pomeni, da stranke opozicije in 

vladne večine pretežno naslavljajo poslanska vprašanja na ista ministrstva in da je glavni vir 

razlik, ki jih je pokazal F-test, število vprašanj predsedniku vlade in vladi na splošno. 

 

Tabela 8: Korelacijska matrika poslanskih vprašanj med posameznimi poslanskimi 

skupinami brez vprašanj predsedniku vlade in Vladi RS 

 

 LDS ZLSD SLS DeSUS SNS SDS SMS NSi 

LDS 1.0000 0.2573 0.4811 0.3232 0.5816 0.2916 0.2483 0.4791 

ZLSD 0.2573 1.0000 0.5882 0.7337 0.3447 0.7699 0.7417 0.4991 

SLS 0.4811 0.5882 1.0000 0.2582 0.2560 0.6138 0.3599 0.3754 

DeSu

S 

0.3232 0.7337 0.2582 1.0000 0.5055 0.6836 0.6888 0.6089 

SNS 0.5816 0.3447 0.2560 0.5055 1.0000 0.2262 0.3334 0.7667 

SDS 0.2916 0.7699 0.6138 0.6836 0.2262 1.0000 0.8043 0.7865 

SMS 0.2483 0.7417 0.3599 0.6888 0.3334 0.8043 1.0000 0.7865 

Nsi 0.4791 0.4991 0.3754 0.6089 0.3784 0.7667 0.7865 1.0000 

 52



 

Vir: Lastni izračuni na podlagi podatkov, ki jih zbira Raziskovalni oddelek DZ. 

 

Tabela 8 vsebuje medsebojne korelacije med posameznimi poslanskimi skupinami glede na 

naslovnika poslanskih vprašanj brez vprašanj predsedniku vlade in vladi na splošno. Višji 

koeficienti kažejo na večjo podobnost glede naslovnikov poslanskih vprašanj med 

poslanskimi skupinami. Zanimivo je, da imajo stranke vlade koalicije relativno nizke 

medsebojne koeficiente. Medtem, ko imajo opozicijske stranke (brez SNS) relativno visoke. 

V tabeli 9 so naslovniki vprašanj rangirani glede na število zastavljenih poslanskih vprašanj s 

strani posameznih poslanskih skupin. Glede na koalicijsko pogodbo61 so resorji razdeljeni 

med koalicijske stranke po naslednjem ključu: 

1. zunanje zadeve - LDS 

2. notranje zadeve - ZLSD 

3. obramba - LDS 

4. finance - LDS 

5.  gospodarstvo - LDS 

6. delo, družino in solidarnost - ZLSD 

7. prometna infrastruktura - SLS+SKD Slovenska ljudska stranka, danes SLS 

8. šolstvo, znanost in šport - LDS 

9. kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - SLS+SKD Slovenska ljudska stranka, 

danes SLS 

10. okolje in prostor - LDS 

11. pravosodje - SLS+SKD Slovenska ljudska stranka, danes SLS 

12. zdravstvo - LDS 

13. kulturo - ZLSD 

14. informacijsko družbo - LDS 

15. evropske zadeve - LDS 

                                                 
61 Koalicijski sporazum o sodelovanju v Vladi Republike Slovenije, 2000, www.lds.si/goods/koalicija2000.doc. 
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S pomočjo tabele 9 in grafikonov 6, 7, 8 in 9 bomo predvsem pokazali, da poslanci poslanskih 

skupin vladajoče koalicije ne naslavljajo poslanskih vprašanj na institucije, ki jih vodijo 

strankarski kolegi.  

 

Tabela 9: Rangiranje naslovnikov poslanskih vprašanj po poslanskih skupinah 

 

LDS ZLSD SLS DeSUS SNS SDS SMS NSi 

MNZ MOP MG MOP Vlada  Premie

r 

Premie

r 

MŠZŠ 

MG MPZ MOP MNZ MNZ MOP MŠZŠ MOP 

MPZ MZ MF MPZ MF MŠZŠ MOP MDDS

Z 

MF MF Vlada MF MZZ MZ MNZ Premie

r 

Vlada  MG MPZ MŠZŠ MP MG MZ MNZ 

MŠZŠ MŠZŠ MDDS

Z 

MZ Premie

r 

MDDS

Z 

MPZ MF 

MP MZZ MNZ MKGP MG Vlada  MF MPZ 

MDDS

Z 

MNZ MID MDDS

Z 

MOP MF MG MKGP 

MKGP MKGP MZ MK MKGP MPZ MO Vlada 

Premie

r 

Vlada  MK MO MŠZŠ MKGP MDDS

Z 

MG 

MOP MID MŠZŠ MP MO MNZ MZZ MP 

MBL MO MZZ MZZ MZ MID MKGP MZZ 

MID MP MO MBL MPZ MO Vlada MZ 

MK MBL Premie

r 

MID MDDS

Z 

MP MP MID 

MZ Premie

r 

MP Premie

r 

MK MK MID MK 
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MZZ MK MKGP Vlada  MID MZZ MK MO 

MO MDDS

Z 

MBL MG MBL MBL MBL MBL 

Vir: Lastni izračuni na podlagi podatkov, ki jih zbira Raziskovalni oddelek DZ. 

 

Grafikona 6 in 7: Porazdelitev poslanskih vprašanj po naslovnikih za poslanski skupini 
ZLDS in SLS 
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Vir: Tabela 4. 

 

Grafikona 8 in 9: Porazdelitev poslanskih vprašanj  po naslovnikih za poslansko 
skupino LDS in opozicijske poslanske skupine 
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Vir: Tabeli 4 in 5. 

 

Ministrstva so v zgornjih polarnih grafikonih razporejena tako, da so tista, ki jih vodijo 

posamezne koalicijske partnerice, skupaj. Iz grafikonov 6, 7 in 9 je zelo jasno razvidno, da 

(razen nekaj izjem) poslanci ne naslavljajo poslanskih vprašanj na institucije, ki jih vodijo 

njihovi strankarski kolegi. Iz tega sledi, da ni pričakovati, da posredujejo takšna vprašanja, če 

so jih eventuelno pridobili v kakršnikoli obliki državljanskih pobud. Iz tabele 9 in grafikona 8 

je razvidno, da opozicijske stranke sprašujejo vse institucije izvršne oblasti, ki jih v skladu s 

poslovnikom državnega zbora lahko. 

 

4.1.5. Pregled poslanskih vprašanj po morebitnih virih in po poslanskih skupinah 

Analiza po temah (glede na provenienco) 

 
Tabela 10: Razvrstitev poslanskih vprašanj po tematskih sklopih in morebitnih virih – 
provenienci  
 

Tema Število poslanskih 

vprašanj 

Morebitni vir 

Lokalna samouprava 39 Civilna družba 

Regionalni razvoj 131 Civilna družba 

Infrastruktura/avtoceste 157 Civilna družba 

Privatizacija/denacionaliza

cija 

61 Politične stranke 

Socialna problematika 116 Civilna družba 

Reforme (pokojninska, 

zdravstvena, davčna itd.) 

46 Politične stranke 

Proračun 222 Civilna družba/politične       

stranke 

Zunanja politika in odnosi 

s sosedi 

125 Politične stranke 

NATO 12 Politične stranke 

EU 55 Politične stranke 
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Šolstvo 83 Civilna družba 

Pravosodje 124 Civilna družba/politične 

stranke 

Drugo 127 Nemogoče določiti 

Vir: Klasifikacija na podlagi podatkov, zbranih s strani Raziskovalnega oddelka DZ. 

 

Provenienco posameznih poslanskih vprašanj je nemogoče ugotoviti brez podrobnih 

informacij s strani poslanca, ki ga je zastavil ali vsaj podrobnega pregleda vsakega 

posameznega poslanskega vprašanja, zato je zgornja klasifikacija zgolj eksperimentalna in na 

osnovi sklepanj. Zavedamo, se da bi bila možna tudi drugačna klasifikacija. 

 

Za vprašanja glede lokalne samouprave sklepamo, da izhajajo predvsem iz lokalnih skupnosti 

in da so do poslancev prišla preko poslanskih pisarn. Podobno velja za regionalni razvoj, 

čeprav je pričakovati, da se je tu bistveno bolj udejstvovala tudi stroka. Vprašanja glede 

infrastrukture in avtocest najbrž prav tako pretežno izhajajo iz lokalnih skupnosti in 

strokovnih krogov, zlasti glede na veliko število vprašanj. Vsekakor pa je med njimi tudi 

manjši del vprašanj, ki se nanašajo na nacionalne programe, spremembe le-teh, financiranje in 

podobno, kar verjetno izhaja tudi iz samih političnih strank. Vprašanja, ki se dotikajo 

privatizacije in denacionalizacije, so v zadnjem mandatu predvsem politična, ker so glavne 

stvari in problemi bili izpostavljeni že večkrat v prejšnjih mandatih. Glavnina vprašanj se je 

dotikala tem kot so nacionalni interes, razprodaja bank in podobno, kar so (bile v tem 

mandatu) izrazito politične teme. Socialna problematika se razen določenih deklarativnih 

pobud ali vprašanj v zvezi z raznimi programi za brezposelne običajno osredotoča na 

konkretne probleme, ki pretežno prihajajo do poslancev preko poslanskih pisarn na lokalni 

ravni. Razne reforme (davčna, pokojninska, zdravstvena, profesionalizacija vojske) se v 

parlamentu kažejo kot pretežno politične teme, prav tako velja za vprašanja povezana z EU, 

NATO in zunanjo politiko (razen pobude glede NEK, SOPS-a, zamejcev in podobno). Za EU 

in NATO je na splošno značilno relativno majhno število vprašanj, kar kaže, da so 

državljanske pobude, ki so gotovo obstajale, preko poslancev redko prišle v obliki poslanskih 

vprašanj v državni zbor. Vprašanja glede šolstva so glede na večinoma že sprejete reforme 

šolstva (devetletka, matura itd.) pretežno vezana na razna državljanska vprašanja, ki 
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izpostavljajo določene konkretne probleme. Tem, povezanih s proračunom in pravosodjem, 

nismo razvrščali glede na provenienco niti na osnovi sklepanj, ker se je to kazalo kot 

neizvedljivo. 
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Tabela 11: Poslanska vprašanja po temah in poslanskih skupinah 

 

Vir: Lastni izračuni na podlagi podatkov, ki jih zbira Raziskovalni oddelek DZ. 

Tema LDS ZLSD SLS DeSUS SNS SDS SMS NSi 

Lokalna 

samouprava 

1 7 0 1 1 1 17 9 

Regionalni razvoj 3 18 17 1 31 9 23 11 

Infrastruktura/ 

avtoceste 

12 16 14 5 27 17 40 22 

Privatizacija/ 

Denacionalizacija 

1 4 5 2 19 4 10 14 

Socialna 

problematika 

7 3 13 2 8 13 26 31 

Reforme 

(pokojninska, 

zdravstvena, 

davčna itd.) 

1 8 3 2 5 5 14 5 

Proračun 5 9 22 3 71 12 64 31 

Zunanja politika 

in odnosi s sosedi 

4 11 6 1 60 14 15 10 

NATO 0 0 0 0 3 3 4 0 

EU 5 4 3 0 12 8 13 8 

Šolstvo 2 5 5 2 9 16 21 23 

Pravosodje 11 5 5 1 47 7 20 22 

Drugo 5 7 7 2 29 9 37 24 

 

 

Tabela 12: Število poslanskih vprašanj glede na provenienco in poslansko skupino  
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Tema LDS ZLSD SLS DeSUS SNS SMS SDS NSi 

Civilna družba 25 50 49 11 76 56 127 96

Politične stranke 11 26 17 3 99 34 56 37

Civilna 

družba/Politične 

stranke62 21 21 34 6 147 28 121 77

Vir: Lastni izračuni na podlagi podatkov, ki jih zbira Raziskovalni oddelek DZ. 

 

Tabela 12 so agregati po poslanskih skupinah na osnovi tabele 11.  

 

Tabela 13: Delež poslanskih vprašanj glede na provenienco in poslansko skupino 

 

 LDS ZLSD SLS DeSUS SNS SMS SDS NSi 

Civilna družba 0.438

6 

0.515

5 

0.4900 0.5500 0.2360 0.474

6 

0.457

1 

0.457

1

Politične 

stranke 

0.193

0 

0.268

0 

0.1700 0.1500 0.3075 0.288

1 

0.176

2 

0.176

2

Civilna 

družba/Politič

ne stranke 

0.368

4 

0.216

5 

0.3400 0.3000 0.4565 0.237

3 

0.366

7 

0.366

7

Vir: Lastni izračuni na podlagi podatkov, ki jih zbira Raziskovalni oddelek DZ. 

 

Grafikon 10: Delež posameznih strank pri postavljanju poslanskih vprašanj, ki pretežno 
izhajajo iz raznih državljanskih pobud (civilna družba) 

                                                 
 62 Drugo, pravosodje, proračun. 
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Vir: Tabela 12. 

Grafikon 11: Delež posameznih strank pri postavljanju poslanskih vprašanj, ki pretežno 
izhajajo iz političnih strank 
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Vir: Tabela 12. 

 

Grafikon 12: Deleži posameznih strank pri postavljanju poslanskih vprašanj, ki 
pretežno izhajajo iz raznih državljanskih pobud (civilna družba) in političnih strank 
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Vir: Tabela 12. 

 

Testiranje razlik med tematikami poslanskih vprašanj po poslanskih skupinah 

 

H1: η1 = η2 =….= ηk 

H2: η1 ≠ η2 ≠….≠ ηk 

 

oziroma: 

H1: razlik ni, posamezne poslanske skupine so naslavljale poslanska vprašanja po temah 

enako 

H2: razlike so, posamezne poslanske skupine so naslavljale poslanska vprašanja po temah 

različno 

n = 96 

Q ik = 29970 

Q k = 23195 

Q =  12834 

kk = Q k - Q = 10361 

ke = Q ik - Q k = 6775 

m1 = k -1 = 7 

m2 = n - k = 88 

Sk
2 = kk/k-1 = 6775/88 = 1480 
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Se
2 = ke/n-k = 10361/7 = 76.98 

F = Sk
2 / Se

2 = 1480/76.98 = 19.22 

F m1 = 6, m2 =20, α = 0.001  = 3.77 

19.22 〉 3.77 ⇒ razlike so značilne 

 

Preizkus je odkril značilne razlike pri stopnji tveganja α = 0.001. Na podlagi vzorčnih 

podatkov ugotavljamo, da je bilo število poslanskih vprašanj, naslovljenih na posamezne 

teme, po različnih poslanskih skupinah različno.  

 

Glavne razlike, kar je tudi razvidno iz grafikonov 10, 11 in 12, so opazne pri  SNS, ki se edina 

bolj ukvarja s temami, ki izhajajo iz same politične stranke kot pa s temami s provenienco v 

raznih državljanskih pobudah.  

 

*    *    * 

 

Na osnovi analize poslanskih vprašanj in delno pobud sklepamo, da so parlamentarne stranke 

na splošno slab prevodnik za mnenja, predloge, vprašanja in pripombe državljanov kot 

posameznikov ali raznih skupin in združenj državljanov. Institut poslanskih vprašanj in pobud 

opozicijski poslanci uporabljajo predvsem kot orodje instucionalizirane opozicije in manj ali 

sploh ne kot način in možnost participacije državljanov v političnih odločitvah. Slednje je 

očitno tudi pri poslanskih skupinah, katerih stranke sodelujejo v vladi, saj te postavljajo 

relativno malo poslanskih vprašanj glede na število poslancev, ki jih imajo v parlamentu. 

 

Glede na to, da je na osnovi podatkov, ki jih imamo, nemogoče ali pa tvegano ugotavljati  

provenienco poslanskih vprašanj, bi bilo sporno trditi, da so opozicijske stranke boljši 

posrednik državljanskih pobud v zakonodajno vejo oblasti. Očitno je, da postavljajo bistveno 

več vprašanj in da na splošno ne delajo razlik med naslovniki, kot to počno koalicijske 

stranke, ki redko ali nikoli ne sprašujejo institucij (ministrstev), ki jih vodijo njihovi 

strankarski kolegi. Vendar večja količina poslanskih vprašanj s strani opozicijskih strank ne 

pomeni nujno, da so boljše posrednice za državljanske pobude. Ena možnih razlag za to 
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dejstvo je verjetno tudi izrazito nesorazmerje informacij, ki jih poslanci dobivajo iz izvršne 

oblasti po drugih (strankarskih) kanalih.   

 

4.2. Poročevalec državnega zbora  

 

Poročevalec je lahko za civilno družbo pomemben vir informacij o nastajanju politik, ker nudi 

možnost komentiranja in interveniranja v predloge zakonov s strani civilne družbe, lokalnih 

skupnosti in strokovnih krogov. Z vprašalnikom smo poskušali preveriti, v kolikšni meri 

takšna možnost obstaja oziroma ali se uporablja. 

 

V zvezi s Poročevalcem DZ smo na DZ naslovili nekaj vprašanj63: predvsem smo poskušali 

izvedeti, kakšna je dostopnost Poročevalca, komu in kako se distribuira, zakaj ne vključuje 

amandmajev na predloge zakonov in ali so v preteklosti obstajali komentarji civilne družbe 

glede dostopnosti Poročevalca. Ugotovili smo, da je, kljub temu, da je Poročevalec namenjen  

javnosti, že sama distribucija usmerjena (omejena) predvsem na tiste, ki so s tematiko že 

seznanjeni. Dobivajo ga predvsem poslanci (preko internega programskega okolja lotus notes, 

v določenih primerih ga prejmejo razmnoženega na papir), strokovne službe državnega zbora, 

državni svet, ministrstva, vlada, knjižnice, podjetja, notarji in predstavniki medijev, ki 

spremljajo delo državnega zbora, ne pa tudi predstavniki civilne družbe, strokovnih krogov in 

lokalnih skupnosti. Poslanci sami sodelujejo v razpravah in so s tematiko amandmajev  

seznanjeni (saj jih večino predlagajo sami). Vlada, na drugi strani, je v znatni meri prav tako 

sama predlagateljica zakonov. Poročevalec se distribuira v tiskani obliki in samo delno 

»kombinirano« (tiskano in v elektronski obliki), zato je zaradi tehničnih in časovnih 

problemov dejansko nemogoče objavljati amandmaje (vlagajo se do pet dni pred obravnavo v 

državnem zboru), vendar pa taka oblika poročanja izključuje možnost sodelovanja 

državljanov s predlogi in komentarji pri sprejemanju zakonov, tako da so ti seznanjeni samo s 

predlogi zakonov in nazadnje z uradno prečiščenimi besedili zakonov.  

 

Res ni smiselno, da bi številne amandmaje dodajali v tiskani obliki, saj je takrat, ko 

Poročevalec izide, zakon neredko že sprejet, tako da so amandaji le še pokazatelj poteka  
                                                 
63 Na vprašanja je odgovorila urednica Poročevalca, Jasna Urbanija. 
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postopka sprejemanja zakona v njegovi okrnjeni obliki (predlagana in sprejeta verzija). 

Drugače pa bi bilo, če bi začeli Poročevalec izdajati v elektronski obliki. V tem primeru bi 

lahko člani/predstavniki civilne družbe v vsaki fazi sprejemanja zakona reagirali s komentarji, 

predlogi in pripombami. To seveda pomeni, da bi elektronska verzija morala biti neprestano 

aktualizirana z amandmaji na predloge zakonov in amandmaji na amandmaje. Med člani 

civilne družbe je veliko strokovnjakov, katerih poznavanje določenih problemov je zaradi 

specifičnih znanj, ki jih posedujejo, veliko boljše od znanja poslancev. Tako bi lahko pred 

sprejetjem zakona javnost opcije zakona ne samo poznala, ampak bi se nanje lahko odzivala 

in posredno tudi vplivala.  

 

4.3. Novi poslovnik DZ in možnosti vpliva državljanov 

 

Bistveni cilj novega poslovnika64, ki je začel veljati julija 2002, je po besedah predlagateljev 

večja učinkovitost in racionalizacija dela državnega zbora. K temu naj bi najbolj pripomogel 

skrajšan zakonodajni postopek, med pomembne spremembe pa sodijo tudi večje odgovornosti 

in pristojnosti delovnih teles, večje pristojnosti kolegija predsednika državnega zbora ter 

novosti povezane, s časovnim načrtovanjem in omejevanjem razprav poslancev.  

 

Predlog zakona po novem poslovniku lahko pripravijo vlada, poslanec, državni svet ali 

najmanj 5000 volilcev. Predlog mora biti posredovan predsedniku državnega zbora, po tem 

dejanju pa ni več mogoče priglasiti sopredlagateljstva k predlogu zakona. Prva obravnava 

predlaganega zakona v državnem zboru je opravljena že s posredovanjem gradiva poslancem, 

kar pomeni, da splošne razprave o predlogih zakonov ni več, ne na sejah matičnih delovnih 

teles, ne na plenarnem zasedanju, razen če jo v petnajstih dneh po prejemu predloga zakona 

zahteva vsaj deset poslancev. V tem primeru mora državni zbor odločati o tem, ali je 

predlagano zakonsko besedilo primerno za nadaljnjo obravnavo. 

 

                                                 
64 Poslovnik Državnega zbora RS (PoDZ-1), datum sprejema 2. 4. 2002. 
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Po novem poslovniku je najzahtevnejša druga zakonodajna obravnava, kjer imajo zelo 

pomembno vlogo matična delovna telesa, ker se je na njihove seje preselila vsebinska 

razprava o predlogu zakona. Matično delovno telo je zadolženo za pripravo dopolnjenega 

predloga zakona, v katerega so vključena vsa dopolnila, ki jih matično delovno telo podpre. 

Prav druga obravnava, opravljena na seji matičnega delovnega telesa, je odločilna za nadaljnji 

potek zakonodajnega postopka, ker je na seji državnega zbora mogoče amandmaje vlagati 

izključno k tistim členom, h katerim je omenjeno telo sprejelo dopolnila. Pomembna novost 

je, da vlada ne more več z dopolnili popravljati svojih zakonov, temveč lahko le vlaga 

amandmaje na dopolnila, ki jih k njenemu zakonu predlagajo drugi. V drugi zakonodajni 

obravnavi v državnem zboru lahko amandmaje k predlogu zakona vlagajo le poslanska 

skupina, deset poslancev in vlada, kadar ne gre za njen zakon. Drugi obravnavi sledi tretja, 

kjer je vloga matičnega delovnega telesa za razliko od prejšnje faze zelo omejena. V postopek 

je vključeno le ob morebitni neusklajenosti predloga zakona, in še to le v primerih, če 

uskladitveni amandma predlagatelja ni sprejet ali pa ga ta ne pripravi v zahtevanem roku. 

Takrat lahko matično telo pripravi uskladitveni amandma ali pa državnemu zboru predlaga, da 

predlaganega zakona ne sprejme. Novi poslovnik dopušča možnost, da državni zbor tretjo 

obravnavo opravi že na isti seji kot drugo obravnavo, vendar le v primeru, da je v drugi 

obravnavi spremenjenih ali dopolnjenih manj kot desetina členov dopolnjenega predloga 

zakona in ob pogoju, da temu ne nasprotuje tretjina poslancev ali več. Druga in tretja 

obravnava pa sta opravljeni na isti seji v primeru, da k predlogu zakona ni sprejeto nobeno 

dopolnilo. Tretja obravnava je praviloma opravljena na prvi naslednji plenarni seji. V okviru 

te obravnave naj bi se sicer opravila razprava o predlogu zakona v celoti, medtem ko je 

obravnava posameznih členov mogoča le v okviru vloženih amandmajev. Slednje lahko v 

tretji obravnavi vložijo poslanska skupina, predlagatelj ali vlada, kadar ni predlagateljica 

zakona. Ob koncu tretje obravnave je pozornost usmerjena na ugotavljanje morebitne 

neusklajenosti predloga zakona, na katero lahko poleg zakonodajno-pravne službe opozori 

tudi vlada. 

 

Poslovnik je prinesel spremembe tudi glede skrajšanega in dosedanjega hitrega postopka, ki 

se je preimenoval v nujni postopek. O sprejemanju predlogov zakonov po teh dveh postopkih 

po novem odloča kolegij predsednika državnega zbora, pri čemer je zoper njegovo odločitev 
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možen ugovor petine poslancev. V tem primeru o odločitvi kolegija odloča državni zbor. 

Zakonodajno proceduro pri skrajšanem in nujnem postopku sestavljajo prva obravnava, ki je 

opravljena s posredovanjem gradiva poslancem, ter druga in tretja obravnava, ki se ne glede 

na to, h koliko členom so bili sprejeti amandmaji, opravita na isti seji. Skrajšani postopek se 

sicer lahko uporablja, kadar gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona, za 

prenehanje veljavnosti zakona ali njegovih določb, za manj pomembne uskladitve z drugimi 

zakoni ali s pravnim redom Evropske unije ter za spremembe in dopolnitve zakona v zvezi s 

postopkom pred ustavnim sodiščem oziroma odločbo ustavnega sodišča. Do vlaganja 

predlogov zakonov po nujnem postopku je odslej upravičena le vlada, in to le v primerih, 

kadar gre za interese varnosti ali obrambe države, odpravo posledic naravnih nesreč ali pa, da 

bi se preprečile težko popravljive posledice za delovanje države. 

4.3.1. Večja odgovornost in pristojnosti delovnih teles 

 

Državni zbor ima, če ne upoštevamo delegacij v mednarodnih asociacijah in preiskovalnih 

komisij, devetnajst delovnih teles. Novi poslovnik daje večjo odgovornost, predvsem v 

zakonodajnem postopku, osemnajstim komisijam in odborom, devetnajsta – ustavna komisija 

– pa bo prenehala delovati, ko bo izpeljan postopek ustavne revizije. Novi poslovnik je 

namreč prinesel novosti glede matičnosti delovnih teles. Matično delovno telo za posamezni 

akt, tako kot po starem, določi predsednik parlamenta. Po novem pa mora biti matično 

delovno telo seznanjeno tudi z vsemi predlogi, pobudami in vprašanji, ki jih nanj naslovijo 

državljani. Matičnost ne izključuje drugih delovnih teles, saj ta lahko določeni predlog zakona 

obravnavajo kot zainteresirano delovno telo. Obravnava poročil, ki so državnemu zboru 

posredovana na podlagi zakonov in drugih predpisov, se opravi le na matičnem delovnem 

telesu, razen če matično delovno telo ne predlaga obravnavo na seji državnega zbora.   

 

V zakonodajnem postopku se matično delovno telo vključi v drugi obravnavi predloga 

zakona. Prva obravnava se namreč po novem poslovniku praviloma opravi brez splošne 

razprave, zgolj s predajo predloga zakona poslancem. V drugi obravnavi, ki se začne v 

matičnem delovnem telesu, člani komisije ali odbora opravijo razpravo in glasujejo o 

posameznih členih, razen če se s sklepom ne odločijo za razpravo o več povezanih členih 
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skupaj, o poglavjih zakona ali o delih zakona. Matično delovno telo mora odločiti tudi o vseh 

vloženih dopolnilih k predlogu zakona, praviloma o vsakem posebej. Sprejeta dopolnila 

matično delovno telo vgradi v predlog zakona, s tem pa nastane dopolnjeni predlog zakona. 

Matično telo lahko od vlade, drugih državnih organov, zavodov in podjetij zahteva dodatna 

pojasnila in podatke, ti pa so jih dolžni nemudoma posredovati. Matično telo se lahko odloči 

tudi za javno predstavitev mnenj, na katero povabijo strokovnjake in druge ljudi, ki bi lahko 

dali koristne informacije. Po končani drugi obravnavi matično telo pripravi poročilo za 

predsednika državnega zbora, ki mora vsebovati bistveno vsebino razprave in predlogov iz 

razprave, stališča do mnenj zainteresiranih delovnih teles, stališča zakonodajno-pravne službe, 

državnega sveta, predsednika republike in vlade, stališča do predlogov, ki so bili dani v 

razpravi, mnenje, ki ga je sprejelo matično delovno telo, skupaj s predlogi sklepov, ki naj jih 

sprejme državni zbor. Poročilo mora vsebovati tudi ločena mnenja, če tako zahtevajo 

posamezni člani delovnega telesa. 

 

4.3.2. Večje pristojnosti kolegija predsednika DZ 

 

Po novem poslovniku so se razširile pristojnosti kolegija predsednika državnega zbora. 

Odločitev kolegija je sprejeta, če jo podprejo vodje tistih poslanskih skupin, katerih člani 

predstavljajo več kot polovico vseh poslancev. Kolegij po novem odloča o tem, koliko mest 

bo v delovnih telesih pripadalo posamezni poslanski skupini, ter kateri izmed poslanskih 

skupin bodo pripadla vodstvena mesta posameznega delovnega telesa. Na pisno zahtevo 

najmanj ene petine poslancev o odločitvah kolegija odloča tudi državni zbor, kar pa ni možno 

glede odločitev o času trajanja plenarnih zasedanj in obravnavanja posameznih točk dnevnega 

reda, pa tudi ne pri odločitvah o času trajanja razprav posameznih poslancev oziroma 

poslanskih skupin. Kolegij namreč po novem določa čas trajanja posamezne točke dnevnega 

reda in čas razprave posameznih poslancev, poslanskih skupin in drugih udeležencev seje. 

Določenih sprememb je bil deležen tudi člen, ki govori o vrstnem redu obravnavanja 

zakonov. Takega vrstnega reda ne bo določal kolegij, pač pa bo v primeru, ko bo vloženih več 

predlogov zakonov, ki bodo urejali isto družbeno razmerje, imel prednost obravnave na seji 

državnega zbora zakon, ki bo prvi vložen. Kot drugi bo na vrsto prišel na vrsto vladni zakon. 
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Vlada ima določene privilegije tudi zato, ker je edina, ki lahko predlaga zakone po nujnem 

postopku (npr. kadar gre za interese varnosti ali obrambe države ali zaradi odprave posledic 

naravnih nesreč). 

 

4.3.3. Časovne omejitve razprav poslancev 

 

Po novem poslovniku določi kolegij predsednika državnega zbora za vsako posamezno točko 

dnevnega reda, čas njenega trajanja in čas, ki ga bodo imeli na voljo za razprave poslanci, 

poslanske skupine in drugi udeleženci seje. Čas za razpravo posameznega poslanca in 

povabljenega udeleženca ne sme biti krajši od pet minut, za posamezno poslansko skupino pa 

ne krajši od deset minut. Poslanske skupine lahko spodbijajo za razpravo določen čas z 

zahtevo, da se čas za razpravo posamezne poslanske skupine določi tako, da se število članov 

skupine pomnoži s časom trajanja razprave poslancev. Tako dobljen skupni čas ne more biti 

krajši od 20 in ne daljši od 90 minut, posamezna poslanska skupina pa ga lahko uveljavi pri 

največ petih točkah dnevnega reda. Za razpravo o proračunskih aktih ali interpelacijo je ta čas 

podvojen. Poslanska skupina mora svojo zahtevo o času za razprave vložiti že na seji kolegija, 

na kateri odločajo o časovnem načrtu plenarne seje. Dovoljenih je tudi nekaj izjem. Državni 

zbor lahko podaljša razpravo, a ne več kot za eno uro, lahko jo skrajša, če so razprave 

izčrpane. Državni zbor lahko na predlog predsedujočega ali poslanca odloči, da sme 

posamezni poslanec o istem vprašanju razpravljati le enkrat. Časovno je omejena tudi 

obrazložitev glasu pred odločanjem. Poslanske skupine imajo na voljo največ po tri, poslanci 

pa po dve minuti. Novi poslovnik dovoljuje obstrukcijo, ki jo mora vodja poslanske skupine 

napovedati in navesti razloge za umik poslancev iz dvorane. Dovoljena so triminutna 

postopkovna vprašanja, ki imajo prednost. 
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4.3.4. Manj razprave zaradi naglosti postopka 

 

Kot meni prvopodpisani predlagatelj novega poslovnika in vodja poslanske skupine LDS 

Anton Anderlič65 je pomembna pridobitev novega poslovnika prav dejstvo, da so državljani 

vključeni v proces, čeprav hkrati meni, da bi bilo »verjetno bolje, da bi bili vključeni kakšno 

fazo prej«66, to je že pri pripravi predloga zakona. Kot pravi Anderlič, je po novem diskusij 

več kot prej, posebej na odborih. Tu nastane težava, saj splošna razprava med prvo obravnavo 

zakona ni predvidena, ko pa je zakon v drugi obravnavi, se razpravlja le o konkretnih rešitvah. 

Naša parlamentarna praksa ne predvideva natančno časovno določenega poteka komunikacije 

z interesnimi skupinami in državljani, kar na primer lahko zasledimo pri nemškem 

Bundestagu, ki ima na svoji spletni strani posebej opredeljeno poglavje o sodelovanju z 

interesnimi skupinami. Komunikacija z državljani bi torej morala biti natančneje opredeljena, 

kar pomeni, da bi bilo zanjo treba zagotoviti potreben čas in razpored. Poslovnik sicer določa, 

da delovno telo lahko opravi javne predstavitve mnenj, na katere povabi strokovnjake in 

druge osebe, ki bi lahko dale koristne informacije, vendar pa k temu ni zavezan oziroma ni 

nikjer določeno, kdaj je takšne javne razprave potrebno opraviti. Razprava, če oziroma ko do 

nje pride, ni povsem odprta, saj delovno telo samo odloči, kateri so tisti posamezniki ali 

skupine, ki bi lahko podali koristne informacije, ter jih nato na javno predstavitev mnenj tudi 

povabi. Državljani pa lahko informacije o sklicu javne predstavitve mnenj z vprašanji, o 

katerih želi delovno telo pridobiti podatke, dobijo v javnih glasilih, kjer je sklic objavljen in 

se, tudi če niso izrecno vabljeni, javne predstavitve lahko udeležijo. Delovno telo lahko 

vabljene na javno predstavitev sicer zaprosi, da mnenja predstavijo le pisno, kar bi lahko 

pomenilo oženje možnosti za javno razpravo, vendar se to dogaja le izjemoma in kadar 

drugače ni mogoče (npr., če je udeležba zelo velika in v določenem času ni mogoče 

predstaviti vseh prijavljenih prispevkov). Tudi v takšnih primerih pa strokovne službe v 

pregled predlogov vključijo vse prijavljene prispevke in je članom odbora pri oblikovanju 

odločitev na voljo celovito gradivo.67    

 

                                                 
65 Vir: Intervju s prvopodpisanim predlagateljem novega poslovnika državnega zbora in vodjo poslanske skupine 
LDS Antonom Anderličem, v Pavlič, Denis, Pomen poslovnika za ureditev procesa parlamentarnega odločanja (s 
poudarkom na parlamentih v tranziciji), Ljubljana, 2002.  
66 Prav tam. 
67 Vir: Raziskovalni sektor Državnega zbora RS 
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Sodelovanje državljanov oziroma interesnih skupin na sejah matičnih odborov torej novi 

poslovnik določa le ohlapno, in da je to pomanjkljivost, se strinja tudi prvopodpisani 

predlagatelj novega poslovnika Anton Anderlič68, ki je prepričan, da bo potrebno področje 

komunikacije z državljani dodelati, tudi na podlagi izkušenj, vendar hkrati priznava, da »v 

tem trenutku ne ve, kako«69. Ob tem v okviru novega poslovnika celoten zakonski postopek 

poteka precej bolj naglo. Prehodi iz ene v drugo fazo zakonodajnega postopka – prva, druga, 

tretja obravnava – so po novem vsekakor hitrejši, saj je prva obravnava na primer opravljena 

že z razdelitvijo gradiva poslancem, in zato v določenih primerih tako nagli, da ne dopuščajo 

zadostnih premislekov. Temu pa se pridružuje tudi dejstvo, da so poslovniški roki za vlaganje 

amandmajev zelo kratki, zato imajo državljani s tega vidika bistveno manj možnosti za 

vključitev v zakonodajni postopek.  

 

4.4. Poslanci/poslanke in poslanske skupine o sodelovanju s civilno družbo 

 

4.4.1. Dva vprašalnika – vsebina in namen  

 

Poslankam in poslancem Državnega zbora Republike Slovenije smo po elektronski pošti 

poslali vprašalnik s naslednjim naborom vprašanj: 

 

1. Na kakšen način in v kolikšnem obsegu sodelujete z nevladnimi organizacijami v 

Sloveniji? Kako vam posredujejo svoje poglede, pobude, na kakšen način pridejo do vas 

njihovi predlogi in zahteve? 

2. V kolikšni meri se vaše delo navezuje na vaše delo v volilni enoti, kjer ste bili izvoljeni? 

Imate redne poslanske ure, svojo poslansko pisarno? Kakšne stike imate s svojimi 

volivkami/volivci, z organizirano civilno družbo, s posameznimi državljanskimi 

pobudami? So ti stiki neposredni/pisni/drugo? 

3. Na kakšen način sodelujete z mediji? Ocenjujete, da so mediji lahko vir informacij o 

potrebah in zahtevah državljanov/državljank? So mediji za vas tudi orodje komuniciranja 

z državljani/državljankami? 

                                                 
68 Pavlič, Denis, Pomen poslovnika za ureditev procesa parlamentarnega odločanja (s poudarkom na parlamentih 
v tranziciji), Ljubljana, 2002. 
69 Prav tam. 
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4. Kaj štejete za svoj največji uspeh v izpolnjevanju lastnega volilnega programa? 

 

Glavni namen vprašalnika je bilo ugotoviti, na kakšen način in v kolikšni meri poslanci in 

poslanke sodelujejo z nevladnimi organizacijami in kako so po izvolitvi povezani z lokalno 

skupnostjo, kjer so bili izvoljeni.  

 

Po pričakovanjih naj bi odgovori poslancev in poslank na prvi dve vprašanj ponudili vpogled 

v neposredno sodelovanje med njimi in različnimi oblikami državljanskih pobud; odgovori na 

tretje vprašanje naj bi opredelili odnos poslancev in poslank do množičnih medijev kot 

prevodnikov informacij med centri odločanja in državljani/državljankami.  

 

Četrto vprašanje, ki se nanaša na uspehe v izpolnjevanju volilnih programov posameznih 

poslancev in poslank ter njihovih političnih strank, je bilo namenjeno določitvi 

najpomembnejših ciljev delovanja in oceni lastne uspešnosti v izvajanju teh nalog in 

doseganju ciljev. V celoti naj bi odgovori pokazali, kako poslanci in poslanke pojmujejo 

sodelovanje in interakcijo z državljani in državljankami  in ali ga ocenjujejo kot pomemben 

segment njihovega delovanja v času trajanja mandata. 

 

Vprašalnik, ki naj bi dodatno pojasnjeval vprašanje odnosa poslancev in poslank do 

državljanskih pobud, smo poslali tudi sekretarjem poslanskih skupin. Vprašanja v njem so 

bila naslednja: 

 

1. Ali lahko ocenite, kolikšen delež zastavljenih poslanskih vprašanj in pobud izhaja iz 

pobud nevladnih organizacij in lokalnih skupnosti, iz raznih državljanskih/civilnih pobud, 

kolikšen del pa je politično motiviran, na način, da gre za izvajanje strankarske politike in 

programa? 

2. Kakšen je strokovni pristop k obdelavi/pripravi poslanskih vprašanj in pobud, ki izhajajo 

iz državljanskih/civilnih pobud, kdo ga izvede in na kakšen način: 

- strokovni sodelavci poslanske skupine 

- zunanji strokovnjaki 

- nevladne organizacije in civilne pobude 
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- drugo 

3. Kakšne referendumske pobude bi/ste podprli? Imate kakšne kriterije ali pogoje za 

odločitev o podpori oz. zavrnitvi? 

4. Na kakšen način javnosti predstavljate lastne pobude in predloge? Koga obveščate in 

katere skupine javnosti se vam zdi posebej smiselno/nujno obveščati o svojih pobudah in 

predlogih? 

5. Ali pred obravnavo poslanskih vprašanj in pobud oziroma pred odločitvijo o 

pomembnejših vsebinskih potezah izvedete javnomnenjske raziskave? V okviru stranke, 

državnega zbora, poslanske skupine ali skupaj s še kakšno poslansko skupino? 

 

Z dodatnim vprašalnikom sekretarjem poslanskih skupin smo hoteli ugotoviti, na kakšen 

način parlamentarna stranka sodeluje z nevladnimi organizacijami, civilnimi pobudami in 

posameznimi državljani/državljankami; ob tem pa še, na kakšen način in v kolikšni meri je 

koordinirano delo za zagotavljanje soodločanja civilne družbe v njih preko posameznih 

strankinih poslancev in poslank oziroma ustreznih strankinih organov.  

 

S prvim vprašanjem smo poskušali ugotavljati izhodišče, vir oziroma provenienco poslanskih 

vprašanj in pobud, o katerih smo v poglavju o poslanskih vprašanjih in pobudah zapisali, da o 

njih na podlagi vsebine vprašanja oziroma pobude ni vedno mogoče z gotovostjo ugotoviti, 

kako nastaneta, kje se oblikujeta, kdo ju poslancu/poslanki/poslanski skupini posreduje ipd.  

 

Drugo vprašanje se nanaša na obdelavo (pripravo) poslanskih pobud in vprašanj, ki izhajajo iz 

raznih državljanskih/ civilnih pobud. Namen tega vprašanja je predvsem določiti, s kolikšno 

resnostjo in skrbnostjo poslanske skupine in seveda posamezni poslanci/poslanke jemljejo 

državljanske pobude in kako jih obravnavajo. 

 

Glede na pomen neposredne demokracije oziroma referendumskih pobud nas je v tretjem 

vprašanju zanimalo, kako poslanske skupine pristopajo k takšnim pobudam, če jih nanje 

naslovijo državljani/državljanke ali organizirane skupine civilne družbe; ali imajo vnaprej 

vzpostavljene kriterije, po katerih se odločajo, katere od pobud za referendumsko odločanje 

bo stranka podprla in katerih ne. Pomemben del odgovorov, ki smo jih pričakovali, je torej 
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raziskoval tudi odnos poslanskih skupin oziroma političnih strank do referenduma kot 

instituta neposredne demokracije. 

 

Namen četrtega vprašanja je bilo odkriti značilnosti povratne zveze informacij med poslanci 

in poslankami na eni strani ter državljani/državljankami oziroma raznimi oblikami 

državljanskih pobud na drugi strani, torej ugotavljati interaktivnost med obojimi. 

 

Zadnje vprašanje naj bi še dodatno osvetlilo način in pripravljenost za pridobivanje informacij 

oziroma ugotavljanje mnenja/razpoloženja državljanov/državljank in raznih strokovnih skupin 

glede pomembnih vprašanj, ki se sistemsko (zakonodajno) rešujejo na nivoju Državnega 

zbora. 

 

4.4.2. Odziv 

 

Na vprašanja, ki smo jih poslancev in poslankam Državnega zbora RS zastavili po elektronski 

pošti, je odgovorilo 28 poslancev in poslank, kar pomeni 31,1 odstotka vseh. Odzivnost po 

poslanskih skupinah je prikazana v spodnji tabeli: 

 

Tabela 14: Odzivnost poslancev in poslank na vprašalnik 

 Poslanska skupina Število prejetih odgovorov Delež glede na število 

poslancev v DZ (%) 

LDS 9 26,5 

SDS 3 21,4 

Nsi 5 62,5 

SLS 2 22,2 

SMS 2 50,0 

SNS 2 50,0 

DeSUS 1 25,0 

ZLSD 4 36,4 

Poslanska skupina narodnih 

skupnosti 

0 0 
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Vir: Lastni izračuni na osnovi podatkov pridobljenih z vprašalnikom poslancem in 
poslankam DZ 
 

Na vprašanja, ki smo jih prav tako po elektronski pošti zastavili sekretarjem poslanskih 

skupin, smo prejeli štiri odgovore in sicer od sekretarjev naslednjih poslanskih skupin: SDS, 

ZLSD, SNS in DeSUS. Delež med vsemi poslanskimi skupinami v Državnem zboru je torej 

44,4 odstotka. 

 

4.4.3. Odgovori poslank in poslancev 

 

Poslanci in poslanke vladne koalicije in opozicije so na vprašanja glede povezanosti in 

pomembnosti sodelovanja z nevladnimi organizacijami odgovarjali podobno. Večina se je 

strinjala v oceni, da je sodelovanje z nevladnimi organizacijami pomembno in menila, da 

pomembno vpliva na proces sprejemanja zakonodaje. Nekateri so celo poudarili vlogo 

poslancev in poslank kot tistih, ki lahko in morajo odpirati prostor za delovanje nevladnih 

organizacij. Tudi ocene glede frekventnosti stikov z nevladnimi organizacijami so si večidel 

enotne: da so stiki relativno pogosti in redni. Posamezni poslanci in poslanke pravijo, da 

sodelujejo z nevladnimi organizacijami vsakodnevno. Iz večine odgovorov se da razbrati, da 

večina pobud za sodelovanje prihaja s strani nevladnih organizacij in državljanskih pobud in 

da se poslanci in poslanke praviloma omejujejo na odzivanje nanje, na odgovarjanje in 

obravnavanje pobud in predlogov, ki jih dobijo sami ali v okviru poslanske skupine. Redkeje 

se zgodi, da sami vzpostavijo stik. Nekateri odgovori so izpostavili, da poslanci/poslanke 

neposredno sodelujejo predvsem s predstavniki nevladnih organizacij, ki se jim zdijo posebej 

pomembne ali, ki delujejo na področju, ki se tesneje pokriva s področjem delovanja 

posameznega poslanca ali poslanke (npr. v odborih ipd.), samo eden od poslancev (NSi) je 

odgovoril, da izvaja selekcijo tudi na osnovi stališč in prepričanj, ki jih določene nevladne 

organizacije zastopajo, ki so ali pa niso v navzkrižju z njegovimi stališči. Eden od poslancev 

(SNS) je izrazil stališče,da so stiki z nevladnimi organizacijami redki, sodelovanje pa zelo 

slabo. Iz odgovora se da razbrati, da je glavni razlog za to neučinkovitost nevladnih 

organizacij.  
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Načini sodelovanja oziroma vzpostavljanja stikov so v vseh odgovorih podobni: predvsem gre 

za neposredne stike v okviru raznih srečanj, delovnih sestankov in obiskov v DZ in pa 

posredne stike kot so elektronska pošta, dopisi, telefon ipd. 

 

Sodelovanje z volivci v volilnih enotah in okrajih, kjer so bili posamezni poslanci in poslanke 

izvoljeni, je sodeč po odgovorih poslancev prav tako pomemben segment njihovega dela. 

Velika večina poslancev in poslank je odgovorila, da sodeluje z lokalnimi skupnostmi in 

posameznimi volivkami in volivci v okviru poslanskih ur. Mnogi so omenili obžalovanje, da 

je poslansko delo v okviru poslanske pisarne (večinoma ob ponedeljkih) pogosto moteno z 

raznimi usklajevanji in ostalimi nujnimi obveznostmi, ki se jih morajo udeležiti. Manjša 

skupina poslancev, ki nima rednih poslanskih ur, sodeluje z lokalnimi skupnostmi v okviru 

funkcij, ki jih opravljajo na drugih ravneh (župani, občinski svetniki) uprave.  

 

Načini oziroma poti sodelovanja, ki jih navajajo, so podobni kot v primeru nevladnih 

organizacij: dopisi preko klasične in elektronske pošte, telefonski razgovori in seveda 

neposredna srečanja tudi izven okvira poslanskih pisarn.  

 

Ko gre za vprašanje odnosa do medijev, se poslanci in poslanke ne glede na politično 

pripadnost strinjajo v oceni pomembnosti medijev za delovanje demokratične in pluralne 

družbe. Očitno in hkrati delno presenetljivo je, da večina izreka prepričanje o pomembnosti 

lokalnih medijev. Tako medije na nacionalnem nivoju kot tudi lokalne medije vidijo kot 

glavno orodje komunikacije z državljani in obratno - državljanov z institucijami oblasti. 

Mnogi menijo, da mora biti pretok informacij dvosmeren in vidijo medije kot vir informacij, 

predvsem stališč, ki jih izražajo posamezni državljani in državljanke. Z mediji komunicirajo 

preko organiziranih tiskovnih konferenc, izjav za javnost in odgovarjajo na njihova konkretna 

vprašanja. 

 

Odgovori pa so pokazali, da obstajajo skoraj diametralna stališča med poslanci in poslankami 

vladajoče koalicije in opozicije, ko ocenjujejo korektnost izpolnjevanja vloge, kakršno naj bi 

imeli mediji v Sloveniji. Poslanci vladajoče koalicije (razen redkih izjem) praviloma ne 

menijo, da bi bilo poročanje/ravnanje medijev problematično, medtem ko poslanci in 
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poslanke opozicije resno kritizirajo in dvomijo o pluralnosti, poštenosti in verodostojnosti 

medijev, še posebej takoimenovanih nacionalnih. Prav tako so prepričani, da nimajo enakih 

možnosti za izražanje lastnih stališč in predlogov kot jih imajo poslanci/poslanke strank 

vladne koalicije. Določena mera skeptičnosti parlamentarne opozicije glede medijev kot 

ustreznih prevodnikov informacij je bila pričakovana, vendar pa so odgovori opozicijskih 

poslancev in poslank pokazali na globok dvom v korektnost njihovega poročanja in 

komentiranja.  

 

4.4.4. Odgovori poslanskih skupin 

 

Odgovori na prvo vprašanje razkrivajo, da vse štiri stranke, katerih sekretarji poslanskih 

skupin so na vprašalnik odgovorili (SDS, SNS, DeSUS, ZLSD) večino poslanskih vprašanj in 

pobud pridobijo pri lokalnih skupnosti, od raznih nevladnih organizacij in civilnih pobud, pa 

tudi od posameznih državljanov in državljank in iz osebnih spoznanj poslancev in poslank.  

 

V SDS so odgovorili, da gre le v redkih primerih za politično motivirana vprašanja. V DeSUS 

pravijo podobno, vendar se jim zdi pomembno, da je ne glede na izvor vprašanja ali pobude, 

politični program stranke tisti, ki določa okvir poslanskih pobud in vprašanj. Podobno stališče 

zastopa SNS, kjer se jim zdi politično motiviranost nemogoče izključiti, če hoče opozicijska 

stranka v državnem zboru izpolnjevati svojo vlogo institucionalizirane opozicije. ZLSD ne 

izpostavlja pomembnosti politične motiviranosti, vendar opozarja, da kot pozicijska stranka 

zastavlja manj vprašanj kot opozicijske. 

 

Glede načinov obdelave oziroma strokovne obravnave poslanskih vprašanj in pobud so 

odgovori poslanskih skupin, ki so odgovorile, dokaj podobni: o pobudah za poslanska 

vprašanja in pobude ponavadi razpravljajo v okviru poslanske skupine, kjer opravijo tudi prvo 

vsebinsko obravnavo, nato pa posamezni poslanci sami in s pomočjo strokovnih sodelavcev 

ter včasih po posvetovanjih z zunanjimi sodelavci vprašanje oziroma pobudo dokončno 

oblikujejo za sodelovanje na seji državnega zbora.  
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Stališča do referendumskih pobud, ki bi jih bili v posamezni poslanski skupini pripravljeni 

podpreti, in kriteriji za podporo so med strankami različni. Poslanske skupine se strinjajo, da 

je najpomembnejši kriterij presoja v okviru stranke in poslanske skupine. ZLSD je izpostavila 

problem zavlačevanja zakonodajnega postopka z raznimi referendumskimi pobudami in 

navedla, da se zato zavzema za spremembo 90. člena Ustave RS, ki ureja to vprašanje. SNS 

podpira referendum v sedanji obliki in ga razume kot vzvod neposredne demokracije, vendar 

pa se zavzema za takšen način izvedbe, ki bi zmanjšal stroške, na primer, z vnaprej 

določenimi datumi v koledarskem letu, ko bi se odločalo o več pobudah naenkrat. SDS kot 

dodatne kriterije izpostavlja širšo družbeno podporo, pomembnost/relevantnost vprašanja in 

izčrpanost vseh ostalih političnih možnosti. 

 

Poslanske skupine enotno navajajo načine predstavitve lastnih stališč: večina uporablja redne 

tiskovne konference, svetovni splet, ostale množične medije, delovanje v okviru poslanskih 

pisarn ter osebne stike. ZLSD še dodatno izpostavi medijsko odmevnost delovanja v samem 

Državnem zboru. 

 

Raziskave javnega mnenja niso pogosta praksa delovanja političnih strank v poslanskih 

skupinah, zagotavljajo odgovori na zadnje vprašanje. Glavne ovire so prenizka razpoložljiva 

sredstva, po mnenju SNS pa tudi prehitri zakonodajni postopki, ki časovno ne omogočajo 

tovrstnih raziskav. V DeSUS menijo, da javnomnenjske raziskave niso smiselne in da so 

pomembnejše raziskave oziroma posvetovanja predvsem v okviru stranke in koalicijskih 

partneric. V ZLSD se jim zdijo pomembnejša posvetovanja s strokovnjaki za posamezna 

področja. Včasih se poslanske skupine oziroma stranke zanašajo na javnomnenjske raziskave, 

ki so jih izvedle druge institucije in katerih rezultati so bili javno objavljeni.  
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5. INSTITUT REFERENDUMA – UČINKOVITO SREDSTVO PRI SOODLOČANJU? 

 

Institut referenduma ima pomembno vlogo v moderni demokraciji, saj predstavlja orodje 

neposredne demokracije, ki naj bi omogočalo, da državljani brez posredovanja političnih 

predstavnikov sprejemajo določene odločitve. Kljub temu se, presenetljivo, referendumi, po 

rezultatih telefonske ankete, ki jo je izvedlo Delo Stik70, kar dvema petinama vprašanim 

Slovencem in Slovenkam zdijo večinoma nekoristno zapravljanje denarja. Malo več kot 

polovica vprašanih (50,9 odstotka) v okviru ankete, ki so jo izvedli 8. januarja, sploh ni 

vedela, kakšna referenduma bosta 19. januarja. Tiste, ki so odgovorili pritrdilno, so prosili, 

naj razložijo, kakšna referenduma sta razpisana. Izkazalo se je, da je tudi tretjina tistih, ki so 

najprej odgovorili pritrdilno, nato navedla napačen odgovor (večinoma, da gre za referendum 

o vstopu v Nato in/ali EU) in da je dejansko pravi odgovor poznala le tretjina vseh vprašanih.  

 

V 90. členu Ustave Republike Slovenije je zapisano, da lahko državni zbor o vprašanjih, ki se 

urejajo z zakonom, razpiše zakonodajni referendum in je referendumski izid zanj zavezujoč. 

Kot vlagatelj zahteve za razpis referenduma lahko nastopa najmanj tretjina poslancev, 

Državni svet RS ali 40 tisoč volivcev, državni zbor pa lahko referendum razpiše tudi na svojo 

pobudo. Predlog je na referendumu sprejet, če zanj glasuje večina volivcev, ki so glasovali. V 

pripravi so sicer ustavne spremembe, pri čemer je ena izmed predlaganih novosti tudi ta, da bi 

bil referendum lahko le naknadni. Državni zbor bi ga lahko razpisal samo po lastni odločitvi 

ali če bi to zahtevalo 40 tisoč volivcev. Predlagane so tudi omejitve za razpis referenduma – 

izključen naj bi bil za določene vrste zakonov (nujni ukrepi, izvrševanje proračuna…). V 

ločenem mnenju, ki sta ga k predlogu ustavnih sprememb podala dr. Grega Virant, državni 

sekretar na ministrstvu za notranje zadeve, in dr. Miro Cerar z ljubljanske Pravne fakultete, pa 

je predlagano, da se poleg naknadnega referenduma uvede tudi referendum na podlagi ljudske 

iniciative, kar pomeni, da bi lahko v primeru, če državni zbor ne bi sprejel zakona, ki bi ga s 

5.000 podpisi (v skladu z 58. členom Zakona o referendumu in ljudski iniciativi) predložili 

volivci, najmanj 40 tisoč volivcev zahtevalo razpis referenduma o tem predlogu zakona.  

                                                 
70 Nedelo, 12.1.2003. 
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Pogoji za izvedbo vseh referendumov so določeni v Zakonu o referendumu in ljudski 

iniciativi (ZRLI), kjer so posebej določeni: referendum o spremembi ustave, ki ga državni 

zbor mora razpisati, če ga zahteva najmanj 30 poslancev; posvetovalni referendum, ki ga 

lahko razpiše državni zbor in ni zavezujoč; ter zakonodajni referendum, ki ga na svojo 

pobudo lahko razpiše državni zbor ali pa ga mora zahtevati najmanj tretjina poslancev, 

državni svet ali štirideset tisoč volivcev, s tem, da pobudo volivcem za vložitev zahteve za 

razpis referenduma lahko da vsak volivec, politična stranka ali drugo združenje državljanov.    

 

Na zakonodajnem referendumu se lahko volivci vnaprej izjavijo o vprašanjih, ki se urejajo z 

zakonom (predhodni referendum), ali potrdijo/zavrnejo zakon, ki ga je državni zbor že sprejel 

(naknadni referendum). Pobudnik o svoji pobudi obvesti predsednika državnega zbora, 

pobuda pa mora vsebovati opredeljeno zahtevo in mora biti podprta s podpisi najmanj tisoč 

volivcev na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov. Državni zbor nato presoja o 

smotrnosti, pravilnosti in primernosti referendumskega vprašanja ter na podlagi tega sprejme 

ali zavrne pobudo. Predsednik državnega zbora o dani pobudi najpozneje v treh dneh po 

prejemu pobude obvesti ministrstvo, pristojno za vodenje evidence volilne pravice, in določi 

rok, v katerem se zbirajo podpisi volivcev za podporo zahtevi za razpis referenduma. Volivec 

da svojo podporo zahtevi s podpisom na obrazcu, ki ga določi ministrstvo, pristojno za 

evidenco volilne pravice. V obrazcu mora biti navedena zahteva za razpis referenduma, na 

katero se nanaša podpora volivca. Volivec podpiše obrazec osebno pred pristojnim organom, 

ki vodi evidenco volilne pravice.  

 

Predlog oziroma zahteva za razpis predhodnega referenduma se lahko vloži od dneva, ko je 

predlog zakona predložen državnemu zboru, do začetka tretje obravnave predloga zakona. 

Zahtevo za razpis naknadnega referenduma pa najmanj 40 tisoč volivcev lahko vloži v 

tridesetih dneh po sprejemu zakona pod pogojem, da pobudnik zahteve v sedmih dneh po 

sprejemu zakona o svoji pobudi obvesti predsednika državnega zbora. Državni zbor zadrži 

objavo zakona do poteka roka za vložitev zahteve, če zahteva v tem roku ni vložena, pa pošlje 

zakon v objavo. V primeru, ko Državni svet RS izglasuje veto na zakon, se rok za vložitev 

referendumske pobude podaljša – o tem zakon pravi: “Če je na podlagi zahteve Državnega 
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sveta RS Državni zbor RS zakon ob ponovnem odločanju ponovno sprejel, se rok sedmih dni 

za vložitev zahteve (…) šteje od dneva sprejema zakona pri ponovnem odločanju.”  

 

Poleg možnosti referendumske pobude Zakon o referendumu in ljudski iniciativi dopušča tudi 

možnost, da najmanj trideset tisoč volivcev poda predlog za začetek postopka za spremembo 

ustave. V predlogu, ki ga podpiše najmanj 30 tisoč volivcev, mora biti navedeno, v čem in 

kako naj se ustava spremeni ter razlogi za spremembo. Obenem lahko najmanj pet tisoč 

volivcev predloži državnemu zboru tudi predlog zakona: vsebovati mora sestavine, ki jih 

določa poslovnik državnega zbora, vendar pa (58.) člen Zakona o referendumu in ljudski 

iniciativi doslej še ni bil uporabljen. 

 

5.1. Analiza posameznih pobud in zahtev71  

 

Doslej72 je bilo vloženih 50 pobud za razpis zakonodajnega referenduma. Od tega je bilo 74 

odstotkov takšnih, ki so zahtevale predhodni zakonodajni referendum, 18 odstotkov je bilo 

pobud za naknadni referendum, pri 8 odstotkih pa vložene pobude sploh niso bile vezane na 

konkreten predlog zakona, ki bi bil vložen v zakonodajni postopek. Največ referendumskih 

pobud (20) so vložili posamezniki, ki so, vsaj uradno, kot pobudniki zastopali določene 

državljanske pobude in niso nastopali kot predstavniki parlamentarnih ali neparlamentarnih 

političnih strank. Slednje so vložile 12 zahtev, druga združenja državljanov pa 9 zahtev. 

Najmanj pobud od vseh možnih vlagateljev je vložila tretjina poslancev (5), posamezni 

poslanci (3) in državni svet (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
71 Vir: Analiza zakonodajnega referenduma, Raziskovalni sektor Državnega zbora RS, Ljubljana, 2002. 
72 Do 13.11.2003. 
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Grafikon 1: prikaz razporeditve števila referendumskih zahtev glede na pobudnike 
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Rok za zbiranje podpisov za podporo zahtevi je bil določen v 44 odstotkih primerov (oziroma 

22 primerih). Spet je večinoma šlo za predhodni referendum (petnajstkrat) in v sedmih 

primerih za naknadni. Na podlagi zadostnega števila zbranih podpisov volivcev je bil 

referendum izveden štirikrat. Pobudnikom ni uspelo zbrati zadostnega števila podpisov v 14 

primerih, v ostalih štirih primerih pa do razpisa referenduma ni prišlo zaradi drugih razlogov 

(v enem primeru se je pobudnik odpovedal nadaljnjemu zbiranju podpisov, v enem primeru je 

bilo sicer zbranih dovolj podpisov, vendar je ustavno sodišče v postopku za oceno ustavnosti 

referendumskega vprašanja tako poseglo v vsebino vprašanja, da je predstavnik predlagateljev 

umaknil zahtevo za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma, v enem primeru je 

pobudnik umaknil pobudo). Med primeri, ko referendum ni bil izveden, pa je tudi specifičen 

primer, ko je pobudnik sicer zbral zadostno število podpisov, vendar pa je odstopil od izvedbe 

referenduma73.  

                                                 
73 Svet invalidskih organizacij Slovenije (SIOS) je dan pred iztekom roka zbral zadostno število podpisov za razpis 
prehodnega zakonodajnega referenduma o predlogu zakona o invalidskih organizacijah, vendar pa je kot 
pobudnik odstopil od izvedbe referenduma. Kot razlog za referendumsko pobudo so njegovi predstavniki navedli 
dejstvo, da dialog z drugim pobudnikom referenduma o istem zakonu "ni bil mogoč" Pobudnik je torej 
referendumsko pobudo vložil le zato, da bi »blokiral« nasprotno referendumsko pobudo. Vir: Slovenska tiskovna 
agencija, Ljubljana, 11.7.2001. 

 82



 

 

Analiza 14 primerov neuspešnega zbiranja zadostnega števila podpisov je sicer pokazala, da 

so pri neuspelih zahtevah pobudniki najpogosteje izhajali iz vrst volivcev (6), sledile so jih 

pobude izvenparlamentarnih političnih strank (3), poslanci (3) ter dve združenji (YHD in 

policijski sindikat). Predlagatelji so bili neuspešni pri zbiranju podpisov za referendum glede 

Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, Zakona 

o odvzemu državljanstev Republike Slovenije, Zakona o zaprtju in dekomisiji Nuklearne 

elektrarne Krško, Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volilni kampanji, Zakona o 

spremembah in dopolnitvah zakona o poslancih, Zakona o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o Vladi Republike Slovenije, Zakona o preoblikovanju prostih carinskih prodajaln, 

Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, Zakona o 

sistemu plač v javnem sektorju, Zakona o invalidskih organizacijah, Zakona o začasni 

prepovedi privatizacije Nove Ljubljanske banke in Nove Kreditne banke Maribor, Zakona o 

spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških zoper javni red in mir ter dvakrat glede 

Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi.  

 

Grafikon 2: pobudniki, ki so bili neuspešni pri zbiranju podpisov za referendumsko 

pobudo (v odstotkih) 
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Skupaj je bilo torej razpisanih šest zakonodajnih referendumov, kar predstavlja 12 odstotkov 

vseh vloženih pobud. Razpisani so bili: referendum o Zakonu o volitvah poslank in poslancev 

(predhodni, izveden: 8.12.1996), o Zakonu za zagotavljanje sredstev za sofinanciranje 

izgradnje in o poroštvu Republike Slovenije za najetje kreditov za izgradnjo Termoelektrarne 
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Trbovlje 3 (predhodni, izveden: 10.1.1999), o Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o 

zdravljenju neplodnosti in postopkih (naknadni, izveden: 17.6.2001), o Zakonu o 

preoblikovanju in privatizaciji Slovenskih železnic d.d. (predhodni, izveden: 19.1.2003), o 

Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko 

omrežje (predhodni, izveden: 19.1.2003) in o Zakonu o spremembi zakona o trgovini 

(predhodni, izveden: 21.9.2003). Od izvedenih referendumov je bila v dveh primerih 

pobudnik tretjina poslancev (Zakon za zagotavljanje sredstev za sofinanciranje izgradnje in o 

poroštvu Republike Slovenije za najetje kreditov za izgradnjo Termoelektrarne Trbovlje 3 ter 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih), ostali 

štirje pa so bili izvedeni na podlagi pobude, ki jo je podprlo najmanj 40.000 zbranih podpisov 

volivcev. Med temi štirimi je pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma v 

enem primeru podal volivec (Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vračanju vlaganj 

v javno telekomunikacijsko omrežje), v dveh pa državljanski združenji (Zakon o 

preoblikovanju in privatizaciji Slovenskih železnic d.d., Zakon o spremembi zakona o 

trgovini). V primeru Zakona o volitvah poslank in poslancev je več kot 40.000 podpisov 

zbrala politična stranka, vendar pa je bil referendum hkrati razpisan za tri referendumska 

vprašanja, in sicer na zahtevo podpisov volivcev, Državnega sveta in tridesetih poslank in 

poslancev.  

 

5.2. Zakonske in tehnične omejitve  

 

Delovanje pobudnikov, ki želijo vložiti referendumsko zahtevo, v osnovi omeji člen Zakona o 

referendumu in ljudski iniciativi, ki določa, da je mogoče vložiti le referendumsko pobudo, ki 

se nanaša na zakon, ki je trenutno v proceduri oziroma je že bil sprejet. Če zakon ni v 

proceduri (oziroma sprejet), referendumske pobude, ki bi bila  vezana nanj, ni mogoče vložiti, 

s tem pa so pri uporabi referendumskih pobud omejene tudi državljanske pobude74. Predhodni 

referendum se tako lahko nanaša le na vprašanja: 1. ali naj se določeno vprašanje uredi z 

zakonom, 2. ali naj se s predlaganim zakonom uredi določeno vprašanje tako, kot je 

                                                 
74 Način, kako preseči to omejitev, je mogoče najti v istem zakonu (ZRLI, 58. člen), kjer je zapisano, da »najmanj 
pet tisoč volivcev lahko predloži državnemu zboru predlog zakona«. Predlog zakona je tako mogoče vložiti o 
katerikoli vsebini, vsebovati mora sestavine, ki jih določa poslovnik DZ, priloženi pa mu morajo biti podpisi 
najmanj pet tisoč volivcev; če je vse tako, se predlog zakona znajde v proceduri in pogoj za vložitev 
referendumske pobude je izpolnjen.    
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predlagano, 3. ali naj se s predlaganim zakonom uredi določeno vprašanje drugače, kot je 

predlagano, in kako naj se uredi, 4. ali naj se v predlaganem zakonu uredi določeno vprašanje, 

ki v zakonu ni urejeno, in kako naj se uredi.  

 

Potem ko je bila zahteva vložena in je predsednik državnega zbora določil rok za zbiranje 

potrebnih podpisov za razpis referenduma, se predlagatelji soočijo z nadaljnimi postopki. Kot 

poudarjajo predlagatelji, so tehnični zapleti največje ovire pri zbiranju podpisov. Najbolj 

nezadovoljni so z neenotnostjo pogojev za zbiranje podpisov, saj pravijo, da pri različnih 

zbiranjih podpisov uradne osebe navajajo različne pogoje. V Novi stranki, sicer 

predlagateljici nekaj referendumskih pobud, izpostavljajo75, da jim na uskladitvenem sestanku 

s predstavniki notranjega ministrstva, kjer naj bi se dogovorili o podrobnostih zbiranja 

podpisov, niso mogli zagotoviti niti neprekinjenega delovanja računalniškega sistema, kar pri 

zbiranju podpisov vsekakor predstavlja precejšnjo oviro. Predlagatelji so zato prepričani, da 

gre za poskuse, ko vladni organi s postavljanjem tehničnih ovir omejujejo izvajanje instituta 

neposredne demokracije. Na ovire, ki nastajajo pri zbiranju podpisov, so naleteli tudi pri 

Društvu za teorijo in kulturo hendikepa (YHD)76, predlagatelju referendumske pobude o 

Zakonu o invalidskih organizacijah. Zabeležili so kar nekaj ovir za invalide, torej državljane, 

ki jih omenjeni zakon zadeva v pretežni meri. Podpisa za podporo referendumski pobudi tako 

ni bilo mogoče oddati od doma, podpisnik pa je moral svoj podpis potrditi na upravni enoti v 

kraju stalnega bivališča, kar v primeru invalidov, ki živijo v raznih institucijah zunaj kraja 

stalnega bivališča, predstavlja nepremostljivo oviro pri oddaji podpisa. 

 

Najbolj neuspešni pri zbiranju zadostnega števila podpisov volivcev so bili po statističnih 

podatkih sicer predlagatelji, ki so izhajali iz vrst državljanov in vsaj uradno niso podali 

pobude v imenu politične stranke ali državljanskega združenja. Gre torej za pobude, za 

katerimi ne stoji in je ne podpre bolje organizirana in številčna skupina prebivalcev (npr 

sindikat, cerkev, politične stranke, interesne skupine…), zato je zadostno število podpisov 

                                                 
75 Vir: Slovenska tiskovna agencija, Ljubljana, 21.5.2001. 
76 Vir: Slovenska tiskovna agencija, Ljubljana, 20.6.2001.  
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težje zbrati, predvsem če se nanaša na zakon, ki ne prizadeva širše javnosti, temveč le izredno 

majhen segment prebivalstva.  

 

Tudi udeležbe na samih referendumih so izredno nizke. Od osamosvojitve je bilo v Sloveniji 

vloženih 50 referendumskih pobud, referendum pa je bil izveden šestkrat. Leta 1996 se je na 

referendumu o odločalo o volilnem sistemu: volivci so odločali o treh različicah volilnega 

sistema in čeprav sprva ni nobena dobila potrebne večine, je kasneje ustavno sodišče 

odločilo, da je zmagal večinski sistem. V zapletenem pravnem položaju (in zahtevni 

preizkušnji za mlado demokracijo), v katerem so s predlogi in mnenji sodelovale vse 

politične in strokovne javnosti in se je o njem vnela obširna javna razprava, naposled tudi ta 

odločitev ni obveljala; po mnenju nekaterih je državni zbor s spremembo ustave obšel 

referendum in odločbo ustavnega sodišča. Leta 1999 se je na referendumu odločalo o 

financiranju izgradnje tretjega bloka termoelektrarne v Trbovljah: vprašanje je bilo strokovne 

narave, volilna udeležba pa manjša od tretjine. Leta 2001 je prišel na vrsto referendum o 

umetni oploditvi samskih žensk, ki je bil sporen tudi s pravnega stališča, saj naj bi se 

referendum ne smel odločati o pravicah posameznika. Nazadnje so volivci na referendumu 

možnost oploditve samskih žensk zavrnili, udeležba pa je bila spet nizka – 35.66%. Tudi 

referenduma o vračanju vlaganj v telekomunikacije in o privatizaciji Slovenskih železnic sta 

bila po vsebini strokovni vprašanji, in rezultati so pokazali, da se je le nizek odstotek 

volivcev čutil poklican, da odloča o sanaciji železnic in vlaganjih v telefonsko omrežje – 

udeležba je bila 31%. 

 

*      *      * 

 

Če gledamo statistično, sta državi referendumov Italija in Švica. Italijani gredo na povprečno 

1,6 referenduma na leto, v Švici pa na 1,5. V drugih evropskih državah je referendum nekaj 

izjemnega. V Avstriji so zakonodajni referendum doslej izvedli le dvakrat; leta 1978 o 

uporabi atomske energije in pred devetimi leti o vstopu v Evropsko unijo. Pri nas je bilo, kot 
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rečeno, v dvanajstih letih šest referendumov, kar nas uvršča v sam statistični vrh pogostosti 

uporabe referenduma.  

 

Za to, da je Slovenijo zajel val referendumov, obstajata dva razloga, kot pravi Miro Cerar z 

ljubljanske Pravne fakultete: prvi se nanaša na nezadovoljstvo ljudi z nekaterimi odločitvami 

parlamenta in vlade, drugi pa se kaže v tem, da želi nezadovoljna politična manjšina, ki nima 

možnosti uspeha v zakonodajnem postopku, blokirati odločitve oblasti. Na določene probleme 

pri zakonodajnem referendumu kaže tudi izredno majhno število zbranih podpisov v nekaterih 

primerih, po čemer lahko sklepamo na majhno zanimanje državljanov za to obliko neposredne 

demokracije - tudi zato, ker, kot ugotavlja študija Inštituta za primerjalno pravo pri ljubljanski 

Pravni fakulteti (2000), bi bil sam referendum morda kot oblika neposredne demokracije bolj 

učinkovit, če bi ga uporabljali le za pomembnejša politična vprašanja. Ob predlogu, da bi na 

referendumih državljani odločali le o najpomembnejših vprašanjih, ki zadevajo vse volivce, 

pa obstajajo tudi drugi predlogi za to, kako s spremembami povečati zainteresiranost 

državljanov za referendumsko odločanje, institutu referenduma povrniti načeti ugled in 

legitimnost ter hkrati ohraniti lahek dostop do referendumskih pobud. Ena izmed rešitev 

zagovarja pozicijo, da bi za odločitve glede ustavnih sprememb morali zahtevati dvotretjinsko 

večino volivcev, za druge odločitve pa več kot polovično večino volivcev. S takšno udeležbo, 

ki bi močno presegla izredno nizke udeležbe na doslej izvedenih referendumih, bi se 

zagotovila večja legitimnost sprejetih odločitev, saj bi jih podprla oziroma ovrgla večina 

volivcev, hkrati pa bi se pojavila težava, kako takšno volilno udeležbo tudi doseči. Skorajda 

nedvomno bi bilo – za to, da bi referendumi uspeli - potrebno uveljaviti obvezno volilno 

udeležbo, ki bi zagotovila visoko udeležbo in s tem legitimnost odločitev.   
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6. E-DEMOKRACIJA - NOVA OBLIKA ODNOSA MED DRŽAVO IN DRŽAVLJANI 

 

Razvoj svetovnega spleta je spodbudil številne trditve o razvoju in prihodnosti demokracije, 

ki se raztezajo od prepričanj, da bo v takšnem svetu prišlo do konca države, do napovedi o 

prihodu države, ki bo računalniško tehnologijo uporabila za popoln nadzor. Razprava o vplivu 

in posledicah informacijsko-komunikacijskih tehnologij v družbenem in političnem življenju, 

ki se je na začetku odvijala predvsem na ideološkem področju, se je zato ukvarjala predvsem 

z vprašanjem, kako razumeti takšno tehnologijo - kot tehnologijo svobode, ki napoveduje, da 

je   je »napočil čas za novodobno atensko neposredno demokracijo«77 ali kot tehnologijo 

centraliziranega nadzorovanja, ki »svari pred orwellovskim popolnim nadzorovanjem 

družbe«78.  

 

Tudi, če ne zagovarjamo nobene izmed omenjenih skrajnih hipotez, lahko pritrdimo, da po 

močnem porastu uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v devetdesetih letih 

vsekakor ni več mogoče zanikati velikega družbenega in političnega vpliva informacijsko-

komunikacijske tehnologije. Informacijsko-komunikacijska tehnologija je postala del 

vsakdanjega življenja in jo lahko obravnavamo kot »ambivalentno tehnologijo, ki dopušča, da 

se uporablja v smislu elektronske demokratizacije ali elektronske demokracije«79. Elektronska 

demokratizacija pomeni »razumevanje informacijsko-komunikacijske tehnologije kot sredstva 

za doseganje večje učinkovitosti in dostopnosti javnosti oziroma državljanov do uveljavljene 

forme predstavniške demokracije«80. Glavni zagovornik elektronske demokratizacije, trdi 

Becker v Future of Teledemocracy81, so politične stranke in državne institucije, največji 

potencial informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki ga vidijo, pa je v izboljševanju 

predstavniške demokracije. Večina nevladnih spletnih strani medtem udejanja koncept 

elektronske demokracije, ki pomeni obliko neposredne demokracije z uporabo elektronskih 

                                                 
77 Lukšič, Andrej: Hermesovi obrazi demokracije, v S poti v digitalno demokracijo, Časopis za kritiko znanosti, 
2003, str. 12. 
78 Prav tam.  
79 Prav tam. 
80 Prav tam. 
81 Becker, Ted: The Future of Teledemocracy, Praeger, Westport, London, 2000. 
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medijev. Pri tem obstajata dva podkoncepta: prvi, to je neposredna demokracija, predvideva 

odpravo predstavniških institucij in političnih strank, ki bi ga omogočila neposredna 

komunikacija med državljani in vlado, drugi, to je participativna demokracija, pa ne 

predvideva popolne odprave predstavništva – uveljavitev elektronske demokracije naj bi 

namreč le olajšala prenos političnih informacij med političnimi predstavniki in državljani ter s 

tem sprejetim odločitvam dvignila stopnjo legitimnosti. 

 

Razmišljanje o demokraciji se na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije tako ne 

more izviti iz vrzeli, ki zija med neposredno in predstavniško demokracijo. Zagovorniki 

neposredne demokracije slavijo e-volitve in e-referendum ter so prepričani, da so končno 

podane možnosti za »ponovno rojstvo atenske agore«82, medtem ko se pristaši predstavniške 

demokracije nagibajo k uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije kot zgolj 

informacijsko podpornega sistema.  

 

Vprašanje povezave demokracije in informacijsko-komunikacijske tehnologije je vse bolj 

pomembno tudi za slovenski prostor, ne glede na to, da v strateških programih slovenske 

države ni mogoče zaslediti več kot le nekaj vrstic na temo e-demokracije. Ob takšnem odnosu 

države do novega medija ni naključje, da se v razvoju informatizacije slovenske države – kot 

bo pokazal nadaljnji potek raziskave – favorizira predvsem posredovanje informacij, čeprav je 

mogoče informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, razen za predstavljanje dokumentov, 

uporabiti tudi za proces njihovega nastajanja: za komunikacijski proces med strokovnimi, 

političnimi in drugimi akterji, ki so vključeni v njegovo nastajanje, ter - nenezadnje - za 

izvajanje neposredne demokracije .    

  

6.1. Država in prednosti novega medija 

 

Splet je učinkovit medij za komunikacijo države z državljani, saj omogoča ne le posredovanje 

informacij v smeri država - državljan, temveč tudi sporočanje v obratni smeri. Rednih 

uporabnikov spleta - kar pomeni, da splet uporabljajo vsaj enkrat mesečno – je v Sloveniji 37 

                                                 
82 Slovenska država na internetu, str. 5.  
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odstotkov vsega prebivalstva oziroma 600.00083 (april 2003) in ker omenjeno skupino 

sestavlja predvsem aktivni del prebivalstva, je razvidno, da ima delovanje države na spletu v 

Sloveniji pomembno vlogo. Splet kot novi medij ponuja možnosti za sodelovanje državljanov 

v političnih procesih, ki jih tradicionalne oblike komunikacije v preteklosti niso zagotavljale, 

saj je dvosmerna komunikacija oziroma interaktivnost na stopnji država-državljani-država ena 

izmed glavnih demokratičnih prednosti novega medija.   

 

V začetnem obdobju razvoja svetovnega spleta je pomembno vlogo izpolnila že sama 

prisotnost na spletu in možnost, da je preko spleta mogoče pridobiti veliko količino 

informacij, vendar pa se je na osnovi prepoznanja širšega potenciala, ki ga splet kot medij 

ima, pozornost preusmerila na učinkovitost načrtovanih »komunikacijskih akcij«. Splet ne 

omogoča le prenosa informacij, temveč je komunikacijski medij, interaktivni medij, bistvo 

takšne komunikacije pa ni v prenosu informacij, temveč njegovo bistvo predstavlja 

interakcija. To pomeni, da svetovni splet kot novi medij v največji meri določa komunikacija, 

ki je posredovana preko računalniškega omrežja, saj je prav računalniško posredovanje, ki 

omogoča neposredno komunikacijo med dvema posameznikoma preko storitev 

računalniškega omrežja (na primer: elektronske konference, elektronska pošta, klepeti...) 

posebnost novega medija. Spoznanje, da novi medij ponuja takšne možnosti, ter da bi bilo 

neupoštevanje uporabnikov avtomatično povezano z izgubo, pa je tudi pospešilo uveljavitev 

resnejšega obravnavanja spletnih predstavitev kot potenciala za doseganje strateških 

komunikacijskih ciljev, ki presegajo zgolj spletno predstavljanje. 

 

Priljubljenost računalniško posredovanega komuniciranja izvira iz dejstva, da ponuja številne 

možnosti, s pomočjo katerih je mogoče doseči večjo involviranost različnih družbenih 

akterjev. Splet omogoča vsaj štiri politične funkcije: dostop do političnih informacij, od 

katerih številne doslej niso bile tako preprosto dostopne; povezovanje med javnimi uradniki in 

državljani prek različnih spletnih strani; vzpostavljanje forumov za politično razpravljanje; 

zbiranje stališč in ocenjevanje javnega razpoloženja. O tem, kako komunikacijske tehnologije 

oblikujejo nova in preoblikujejo obstoječa razmerja med državo in državljani, sicer ni 

enotnega konsenza, dejstvo pa je, da se s pomočjo računalniško posredovanega komuniciranja 
                                                 
83 Vir: RIS (Raba interneta v Sloveniji, april 2003) – www.sisplet.org/ris. 
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razdalja med predstavniki oblasti in državljani zmanjšuje. Splet pomembno znižuje stroške 

komuniciranja, dostop do političnih predstavnikov pa je potencialno bolj odprt in manj 

posreden. 

 

Razvoj državnih spletnih predstavitev je prerasel uveljavljeno politiko državnih služb na 

področju odnosov z javnostmi in poslovanja z državljani, ki je bila uveljavljena v 

tradicionalnih medijih. Določila, ki so veljala za informiranje javnosti preko tradicionalnih 

medijev, niso več ustrezna, če ne upoštevajo potencialov novega medija. Uveljavljena politika 

obveščanja in poslovanja države z državljani zato v marsičem ni primerno zastavljena in 

smiselna tudi za nov medij, kar pomeni, da so potrebne spremembe v obstoječi politiki 

komunikacije z državljani, ki bi v večji meri upoštevale in izkoriščale možnosti novega 

medija.  

 

V okviru raziskave komunikacijskega kanala, ki ga predstavlja novi medij, smo delovanje 

slovenske države preučili z različnih vidikov. Znotraj državne uprave smo se osredotočili na 

tri državne institucije, ki intenzivno delujejo na področju uvajanja informacijsko-

komunikacijskih tehnologij. Center Vlade RS za informatiko pokriva področje vpeljevanja e-

uprave, Ministrstvo za informacijsko družbo RS pripravlja razvojne strategije za vpeljevanje 

informacijske tehnologije, Urad Vlade RS za informiranje (UVI) pa intenzivno deluje na 

področju posredovanja informacij prek spletnih predstavitev in vzdržuje tako spletno stran 

Urada Vlade RS za informiranje kot tudi vladno spletišče. Obenem smo analizirali spletne 

predstavitve države, predvsem z vidika interaktivnosti, in možnosti, ki jih ponujajo 

uporabnikom. Posebej smo izpostavili spletno predstavitev Državnega zbora RS ter jo 

primerjali s smernicami, ki jih je v Priporočilih za oblikovanje parlamentarnih spletnih 

predstavitev navedla Svetovna organizacija nacionalnih parlamentov. Poleg tega smo s testom 

odzivnosti preverili odzivnost poslancev DZ na elektronsko pošto kot najbolj razširjeno 

obliko interaktivne komunikacije poslancev z državljani. Raziskovalne pozornosti tako nismo 

usmerili na tehnična, oblikovalska, varnostna in druga vprašanja, temveč smo se osredotočili 

na povezavo med konceptom parlamentarno-strankarske demokracije in uporabo 

informacijsko-komunikacijske tehnologije ter njenimi (ne)izkoriščenimi potenciali.  
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6.1.1. Ocena spletnih strani državnih institucij RS 

 

Analiza spletnih strani vladnih služb in ministrstev RS84 je pokazala, da le približno 48 

odstotkov vladnih služb zadovoljivo odgovarja na elektronska sporočila oziroma se na druge 

načine odziva na stike preko spletnih strani. Kar 35 odstotkov služb se slabo odziva, medtem 

ko se 17 odstotkov vladnih služb ne odziva oziroma nimajo možnosti, da sploh vzpostavijo 

stik. Posebne možnosti interakcije (poleg elektronske pošte) ponujajo le tri izmed 14 

ministrstev. Stopnja intenzivnosti dvosmerne komunikacije, ki je ena izmed glavnih prednosti 

spleta, je tako izredno nizka oziroma je pogosto sploh ni, kar potrjuje tudi dejstvo, da 

slovenski uporabniki med glavnimi koristmi pri uporabi spletnih strani države, sploh ne 

omenjajo interaktivnosti na nivoju država-državljani-država, temveč na prvem mestu 

izpostavljajo prihranek časa.  

 

V okviru edine analize spletnih strani vladnih služb in ministrstev RS doslej, ki jo je januarja 

2002 izvedlo podjetje za trženjske, medijske, družbene raziskave in svetovanje CATI, je bil 

opravljen celovit pregled, analiza in ocena stanja različnih vidikov vladnih spletnih strani. 

Rezultati analize so pokazali, da tudi najboljše spletne strani ne zadoščajo osnovnim 

standardom. Opazovanje uporabnikov interneta pri testih uporabnosti je pokazalo, da ne 

poznajo strukture delovanja države, ne vedo točno, na koga se morajo obrniti in so, ko pridejo 

na strani, zmedeni in pogosto ne vedo, kje sploh so. Državljani so hkrati premalo obveščeni o 

obstoju in namenu spletnih strani države, saj celo uporabniki medmrežja ne poznajo možnosti, 

ki jih ponujajo državne spletne strani. Posledica tega so nizka obiskanost strani, 

neizkoriščanje možnosti, nepoznavanje vsebin in posledično manjša uporaba spletnih strani.  

 

                                                 
84 Analizo spletnih strani vladnih služb in ministrstev RS, ki je vključevala analizo stanja 53 vladnih spletnih 

predstavitev (med njimi so bile spletne strani vseh ministrstev, predsednika vlade, nekaterih vladnih služb in 
uradov ter spletne strani nekaterih upravnih enot) je po naročilu Urada Vlade RS za informiranje in Ministrstva za 
informacijsko družbo RS januarja 2002 izvedla raziskovalna družba CATI in podjetje za interaktivno komuniciranje 
Profano. Rezultati raziskave so dostopni na spletni predstavitvi Ministrstva za informacijsko družbo RS 
(www.gov.si/mid/Analiza_spletisc.zip, 25.6.2002). 
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Tabela 1: Ocene spletnih predstavitev Vlade RS, vir: Analiza spletnih strani vladnih 
služb in ministrstev Republike Slovenija. 
 

VIDIK SPLETNE 
PREDSTAVITVE 

OCENA 
 

VSEBINA  
(spletne predstavitve 14 
 ministrstev) 
 

  a. Informacije o tekočem delu vlade (14/14); uradni vladni 
dokumenti (13/14) 
zapisniki sej vlade (3/14); sklepi vlade (2/14); sporočila za javnost 
(9/14)  
  b. Novice (11/14) 
  c. Informacije o vladnih projektih, načrtih (14/14)  
  d. Le manjšina (5/14) načrtno skrbi za ažurnost strani in 
pravočasnost posredovanja informacij, od tega tri ministrstva 
ažurirajo svoje strani vsak teden, le dve pa vsak dan. 

DOSTOPNOST  
(vsebine vladnih spletnih 
predstavitev) 
 

Samo dobra četrtina (14/54) spletnih predstavitev vladnih služb 
ustreza merilom splošne dostopnosti (za ljudi s posebnimi 
potrebami). 
 

 

UPORABNOST 
(celotnega sistema vladnih 
spletnih predstavitev) 

  a. Nobenemu testnemu uporabniku v predvidenem času ni uspelo 
rešiti več kot pol nalog na vladnih spletnih predstavitvah. 
  b. Ugotovljene so bile velike pomanjkljivosti, ki preprečujejo 
uspešno uporabo spletnih predstavitev (neprilagojenost vsebine 
novemu mediju, prezapletena struktura...).    

 

OBISKANOST 
(celotnega sistema in 
posameznih vladnih 
spletnih predstavitev) 

Najpogostejši razlog za obisk je iskanje informacij o tekočem delu 
in aktivnostih vladne službe (70% uporabnikov), le 20% pa jih kot 
razlog obiska navaja vzpostavitev stika z vladno službo. 
 

ODZIVNOST 
(spletnih predstavitev 
vladnih služb in njihovih 
uslužbencev) 
 
 

  a. 48% vladnih služb zadovoljivo odgovarja na elektronska 
sporočila oziroma se odziva na stike prek spletnih strani. 
  b. 35% vladnih služb se slabo odziva. 
  c. 17 % se ne odziva ali sploh nima možnosti za vzpostavitev stika.
  d. Posebne možnosti interakcij ponujajo samo tri ministrstva.   

VARNOST IN 
ZASEBNOST 
(podatkov na vladnih 
spletnih straneh) 

Izjemno nizka raven varovanja zasebnosti, nobena vladna služba ni 
opremljena z izjavo o varovanju zasebnosti. 
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ZADOVOLJSTVO 
(s celotnim sistemom 
vladnih spletnih 
predstavitev) 
 
 

  a. Manj kot pol uporabnikov (44%) je popolnoma zadovoljnih s 
spletnimi predstavitvami, nadaljnih 40% je sicer zadovoljnih, vendar 
predlagajo popravke, 16% pa jih sploh ni zadovoljnih z vladnimi 
predstavitvami 
  b. Najpomembnejši dejavniki zadovoljstva: 
        - zanesljivost informacij 
        - razumljivost vsebin  
        - možnost komunikacije z vladno službo in vladnimi uslužbenci 

 

 

Ovrednotenje kakovosti kaže, da državne spletne predstavitve v zadostni meri ne izrabljajo 

možnosti, ki jih ponuja novi medij. Analiza ugotavlja, da vladne spletne predstavitve ne 

ustrezajo niti zastavljenim ciljem vladne politike na področju novega medija niti 

pričakovanjem uporabnikov (državljanov), zato je potrebna prenova celotnega sistema 

vladnih predstavitev. Državna politika na področju novega medija je doslej premalo 

upoštevala komunikacijski potencial spleta, zato so spletne predstavitve preveč usmerjene v 

informiranje in premalo v interaktivnost ter izkoriščanje možnosti spletnih predstavitev za 

zbliževanje in sodelovanje med državnimi institucijami in državljani, kar potrjuje dejstvo, da 

je neučinkovita tudi elektronska pošta, kot edina prava možnost elektronske komunikacije 

državljanov z državnimi institucijami, ki jih na spletu ponuja slovenska država, saj se nanjo 

učinkovito odziva manj kot polovica vseh služb. Prav zaradi premajhne navzočnosti možnosti 

interaktivnih razmerij med državljani in političnimi institucijami je bila, na primer, vpeljava 

posebnega okenca za »konference«, novost, s katero je vlada poskusila privabiti več 

obiskovalcev na svojo spletno stran, in je sicer pomenila korak naprej v načinu izrabe 

komunikacijskih potencialov novih tehnologij, ki pa so si ga uporabniki, tudi zaradi 

pomanjkanja pojasnil, napačno razlagali.85 Prostor za javno razpravo na spletnih straneh 

popestri pretežno informacijsko naravnanost spletnih predstavitev, obenem pa lahko vpliva na 

spremembo strukture posameznikov, ki stran obiskujejo. Takšna razširitev pritegne 

državljane, ki želijo državi nekaj sporočiti, vprašati ali posredovati svoje predloge. 

 

                                                 
85 Nazoren primer predstavljajo elektronske konference na spletni predstavitvi predsednika vlade. Konference so 
namenjene razpravam med uporabniki (državljani), slednji pa jo uporabljajo predvsem za posredovanje sporočil 
ali vprašanj premierju.  
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Slika 1: Enotna vstopna spletna stran za državne strani  (www.gov.si). 

 

6.1.2. Uporabniki o politični participaciji preko interneta  

 

Uporabniki, kot je pokazala anketa v okviru projekta Raba interneta v Sloveniji (avgust 

2001)86, na splošno precej pozitivno ocenjujejo demokratične potenciale interneta. Menijo, da 

je s pomočjo novega medija bolj preprosto prepoznati mnenja drugih, preprostejše je tudi 

iskanje ljudi s podobnimi interesi ter izražanje lastnih mnenj. Po drugi strani so večinoma 

mnenja, da navezovanje stikov s politiki in prejemanje povratnih informacij javnih institucij 

na ta način ni nič bolj preprosto. Kar 68 odstotkov uporabnikov meni, da slovenske institucije 

slabo izkoriščajo možnosti, ki jih internet ponuja za vzpostavljanje stikov z državljani, 

medtem ko jih 66 odstotkov pravi, da slovenski politiki ne posvečajo dovolj pozornosti 

mnenjem in vprašanjem državljanov, ki jih prejmejo preko interneta, 74 odstotkov 

uporabnikov interneta pa se ne strinja s trditvijo, da imajo zaradi interneta državljani večji 

vpliv na politične odločitve.  
                                                 
86 Vir: RIS (Raba interneta v Sloveniji, avgust 2001), www.sisplet.org/ris. 
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Tabela 2: Politična aktivnost prek interneta 

 

Ali je zaradi 
interneta kaj bolj 
preprosto.. 
 

1 
(nič bolj ni 
preprosto) 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 
 

5 
(bistveno 
bolj je 
preprosto) 

dobiti povratne 
informacije od 
javnih institucij 

 
24,8% 

 
19,2% 

 
18,2% 

 
14,1% 

 
23,8% 

navezati stik s 
politiki (poslanci, 
vlado, župani) 

 
28,0% 

 
28,0% 

 
21,1% 

 
12,9% 

 
10,0% 

poiskati ljudi s 
podobnimi interesi 

 
4,3% 

 
8,2% 

 
22,3% 

 
28,9% 

 
36,3% 

se vključiti v 
poznavalske 
razprave 

 
6,7% 

 
9,3% 

 
21,6% 

 
29,1% 

 
33,2% 

predstaviti svoja 
mnenja  

 
6,2% 

 
10,0% 

 
18,5% 

 
25,7% 

 
39,6% 

seznaniti se z 
mnenji drugih 
 

 
2,6% 

 
5,4% 

 
15,9% 

 
32,1% 

 
44,0% 

Vir: Raba interneta v Sloveniji, RIS 2001. 

 

V raziskavi o stališčih uporabnikov interneta do vladnih spletnih strani (CATI 2002), v okviru 

katere so uporabnike vprašali za mnenje o funkcijah vladnih spletnih strani, je 59 odstotkov 

vprašanih meni, da vladne spletne strani sploh ne omogočajo aktivne udeležbe državljanov v 

procesu odločanja, 52 odstotkov uporabnikov pa je prepričanih, da je šibka točka vladnih 

spletnih strani ponujanje povratnih informacij in da ne ponujajo učinkovitih možnosti za javni 

odziv. Kar 65 odstotkov zato na spletnih straneh ministrstev pogreša prostor, kjer bi lahko o 

določenih javnih vprašanjih izrazili svoje mnenje, podobna večina pa meni, da strani ne 

namenjajo dovolj prostora za razpravljanje med državljani in vladnimi uslužbenci. 

 

6.1.3. E – vlada: se državljanom odpirajo vrata v državno upravo? 

 

Urad Vlade RS za informiranje (UVI) skrbi za štiri spletne predstavitve. Finančno in 

vsebinsko vzdržujejo portalno zasnovano vladno spletišče, za katerega imajo zaradi 
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pomanjkanja ustreznega kadra zunanjega skrbnika za tehnične zadeve. Ob vladnem spletišču 

UVI skrbi še za tri spletne predstavitve, ki so neposredno povezane z dejavnostjo urada: za 

spletno predstavitev Urada Vlade RS za informiranje, spletno predstavitev, namenjeno 

vsebinam slovenskega vključevanja v EU ter spletno predstavitev, namenjeno Sloveniji v 

zvezi NATO.  

 

Urad za informiranje se je na spletu prvič pojavil leta 1997 v okviru Matkurje. Matkurja je 

bila dolgo časa edini slovenski iskalnik, pri tem pa je bil eden izmed njenih delov, imenovan 

»country info«, namenjen splošnim informacijam o Sloveniji za tuje uporabnike. Ena izmed 

prioritetnih nalog na začetku spletnega delovanja UVI-ja  je bila namreč promocija slovenske 

države v tujini, zato so na uradu menili, da je potrebno pri izpolnjevanju te naloge izkoristiti 

medij, ki je bil tedaj v svetu še precej bolj razvit kot v Sloveniji. Ciljna publika spletne 

predstavitve slovenske države na spletu je bila torej na začetku predvsem tuja javnost, 

kasneje, ko se je uporaba spleta v Sloveniji bolj razširila, pa so se osredotočili na domačo 

javnosti. Danes, kot poudarja UVI, precej večjo pozornost namenjajo »spletnemu« 

informiranju državljanov, ker je preko spleta informacije mogoče posredovati neposredno in v 

neokrnjeni obliki. 
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Slika 2: Spletna predstavitev Urada Vlade RS za informiranje (www.uvi.si). 

 

Splet je na začetku v prvi vrsti omogočal, da so javnosti posredovali informacije, ki se dnevno 

niso spreminjale, kmalu po postavitvi strani so po vsaki seji vlade začeli na spletu objavljati 

sporočila za javnost, šele razvoj elektronske pošte pa je pripeljal do prvih oblik dvostranske 

komunikacije. Kot pravijo na uradu, danes preko spletne predstavitve UVI dnevno dobijo 

povprečno od deset do petnajst87 elektronskih sporočil z vprašanji ali predlogi – vendar pa je 

o povprečju težko govoriti, saj v obdobjih bolj intenzivnih političnih razprav dobivajo 

občutno več sporočil. Na UVI za odgovarjanje na pošto skrbi urednica spletnih predstavitev, 
                                                 
87 Mnogo več vprašanj po elektronski pošti je v posebnih spletnih mestih, to je v okviru spletnega mesta NATO in 
EU. 
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ki prejema pošto, jo po potrebi preusmeri na druge vladne službe ali ministrstva ali pa na njo 

odgovori.  

 

Na uradu menijo, da je ena izmed glavnih prednosti spleta, možnost posredovanja in 

prejemanja popolnoma objektivnih informacij, saj gradivo objavijo na spletni strani v prav 

takšni obliki, kot je bilo sprejeto na vladi. Državljan lahko na spletu prebere celoten dnevni 

red seje vlade in ni več omejen le na tri ali štiri najbolj zanimive točke, ki jih povzamejo 

mediji. Obenem je prednost hitrost, saj državljan ni več prisiljen čakati, da bodo informacije, 

ki jih potrebuje, objavljene v informativnih oddajah ali tisku, temveč na spletu dobi sporočilo 

o seji vlade takoj po tiskovni konferenci, preko elektronske pošte pa lahko zaprosi za dodatne 

informacije ali pojasnila. Poleg obveščanja o delu vlade objavljajo tudi novice: razvili so 

namreč poseben novičarski sistem, ki povezuje vse pripravljalce spletnih predstavitev v 

državni upravi. Povezljiv sistem omogoča, da se posamezna novica objavi, na primer, na 

spletni predstavitvi ministrstva za kulturo, hkrati pa tudi na vladnem spletišču. S tem so na 

vladnem spletišču zbrane vse novice, ki jih pripravijo ministrstva in vladne službe, 

uporabniku jih ni treba iskati, lahko pa si – po elektronski pošti – tudi naroči novice 

posameznega spletnega mesta. Statistični podatki, ki jih imajo na uradu, tako kažejo, da je 

prav prijavljanje na mailing liste88 novic ena izmed najbolj iskanih storitev na vladnem 

spletišču. Na začetku so se sicer za takšen servis zanimali predvsem novinarji, kasneje pa se 

je število uporabnikov razširilo na druge uporabnike.  

 

                                                 
88 Novičarska mailing lista ni edina, med drugim obstaja, na primer, tudi izredno priljubljena mailing lista javnih 
razpisov. 
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Slika 3: Možnost naročanja na sporočila vlade na vladnem spletišču. 

 

Na uradu opozarjajo na številne prednosti, ki jih možnost takšne komunikacije, predstavlja za 

uporabnike. Ker se na primer v primeru aktualnih dogodkov, kot sta bila referenduma o EU in 

NATO, povpraševanje po informacijah močno poveča, je priložnostna spletna predstavitev v 

takšnem trenutku najbolj primeren način za komunikacijo z državljani. Porast vprašanj je 

tedaj neizmeren, vendar pa je zato, ker obstaja baza odgovorov, nanje relativno lahko 

odgovarjati. Hkrati ima državljan možnost, da neposredno zastavi vprašanje v katerem koli 

trenutku in dobi pojasnilo ter lahko izrazi svojo kritiko. Za telefonski klic se po izkušnjah 

zaposlenih na uradu ljudje odločajo redko, elektronsko pošto pa uporabljajo vse generacije za 

povpraševanje o najrazličnejših zadevah. Splet je možnost, da vsak državljan izrazi kritiko do 

odločitev vlade in pri tem ostane anonimen, kar mu elektronska pošta seveda omogoča. Ob 

vsem tem je komunikacija z državljani preko spleta tudi občutno cenejša. Če bi hoteli v 

enakem obsegu državljanom posredovati informacije na kakšen drug način, bi bilo občutno 
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dražje, saj v primeru spletne strani strošek predstavlja le postavitev strani, vzdrževanje in njen 

razvoj. Vsekakor gre za mnogostransko racionalizacijo, poudarjajo na uradu, saj se hkrati 

oblikuje velik arhiv dokumentov, tudi Zakon o dostopu do informacij javnega značaja  pa je 

tendenca v smeri, da se vse več informacij seli na splet. 

 

6.1.4. Spletna predstavitev državnega zbora  

 

Spletna predstavitev Državnega zbora RS je, podobno kot ostale spletne predstavitve 

slovenske države in zgoraj podrobneje predstavljen primer delovanja Vlade RS na spletu, 

izredno močno usmerjena predvsem v posredovanje informacij povezanih z delom te državne 

institucije. Potencialna prednost spleta namreč tudi za institucijo državnega zbora predstavlja 

predvsem možnost, da preko spleta neovirano distribuira informacije v neokrnjeni obliki, kar 

je pomembno predvsem za dolge uradne publikacije. Takšna distribucija dokumentov 

omogoča, da so informacije v istem trenutku dostopne široki skupnosti uporabnikov, kar 

pomeni,  da ima prav vsak državljan enake možnosti za dostop do podatkov. Splet omogoča 

posredovanje popolnih verzij uradnih dokumentov, kot tudi »žive« avdio in video prenose sej. 

Takšna osredotočenost na informacijsko funkcijo pa hkrati pomeni posledično premajhno 

usmerjenost v interaktivnost, ki omogoča »spletno« zbliževanje in sodelovanje med 

državnimi institucijami in državljani.  

 

Spletna predstavitev DZ vsebuje izredno veliko bazo podatkov, kar so, kot eno izmed glavnih 

prednosti, izpostavili tudi na Uradu Vlade RS za informiranje. Prav pogovor s predstavniki 

Urada Vlade RS za informiranje, ki so zadolženi za spletne predstavitve, in analiza spletne 

predstavitve državnega zbora, pa tako le potrjujeta izsledke Analize spletnih strani vladnih 

služb in ministrstev RS, da so državne spletne predstavitve preveč usmerjene v informiranje 

in premalo v interaktivnost kljub temu, da na novi stopnji razvoja spleta bolj kot samo 

predstavljanje in posredovanje informacij postaja pomembno uresničevanje ciljev, ki 

prinašajo določene konkretne koristi za državljane. 
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Slika 4: Spletna predstavitev Državnega zbora RS (www.dz-rs.si) 

 

Tudi spletna predstavitev državnega zbora državljanom namreč ne ponuja veliko možnosti za 

neposredno komunikacijo s to državno institucijo, z njenimi telesi ali poslanci. Spletna 

predstavitev DZ sicer omogoča stik s predsednikom in podpredsedniki državnega zbora, s 

člani poslanskih skupin in z vsemi poslanci preko elektronske pošte, vendar pa obenem 

uporabnikom (državljanom) ne nudi več različnih možnosti interakcije (v obliki elektronskih 

storitev) z njenimi službami in uslužbenci. Prav elektronska pošta je edina možnost 

interakcije, pri čemer je od vsakega posameznika (uslužbenca ali poslanca) odvisno, če na 

elektronsko pošto sploh odgovarja. Državljani si sicer na spletni strani lahko priskrbijo veliko 

informacij (ustava, stari in novi poslovnik Državnega zbora RS, sprejeti zakoni in akti, 

predlogi zakonov in aktov, prečiščena besedila, dobesedni zapisi sej, zapisi sej...), v živo 

spremljajo prenose sej državnega zbora ali si ogledajo njihove posnetke, vendar pa predloge 

državnemu zboru lahko posredujejo le preko elektronske pošte, saj drugih oblik 
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interaktivnosti - kot so elektronske konference na določeno temo (na primer razprava na temo 

določenega zakona, kjer je v konferenci mogoče soočiti mnenji zagovornikov dveh nasprotnih 

opcij – recimo zagovornika in nasprotnika predlaganega, v odprto razpravo pa se (lahko) 

vključijo tudi uporabniki) ali pa klepeti s poslanci, ki zagovarjajo eno izmed ponujenih opcij – 

torej oblik, ki omogočajo bolj živo izmenjavo mnenj in predlogov – spletna predstavitev 

državnega zbora ne omogoča. 

 

 

Slika 5: Na spletni strani DZ si je mogoče ogledati vse predloge zakonov, ki so v arhivu 
razvrščeni po abecedi ter njihove obravnave.  
  

6.1.5. Elektronska odzivnost poslancev državnega zbora 

 

V okviru raziskave smo želeli preveriti, kako učinkovito in hitro poslanci odgovarjajo na 

elektronsko pošto, ki jim jo prek povezave na spletni predstavitvi državnega zbora 

posredujejo državljani. Zato smo izvedli dva ločena testa odzivnosti. V prvem smo zastavili 
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povsem enostavno vprašanje »Kdaj ste kot poslanec/poslanka državnega zbora uradno začeli 

z delom po počitnicah?«, v drugem pa smo poleg kvantitativnih podatkov (torej števila 

odgovorov oziroma stopnje odzivnosti poslancev) želeli dobiti tudi nekatere kvalitativne 

podatke. Zato smo zastavili dve vprašanji: »Ali državljani pogosto naslavljajo vprašanja in 

predloge na vas preko elektronske pošte (koliko elektronskih pisem – samo približna ocena – 

v povprečju prejmete na mesec) in ali na elektronsko pošto zmorete odgovoriti ažurno in 

kakovostno?« in »Katere so po vašem mnenju prednosti, ki jih prinaša neposredna 

komunikacija z državljani preko spleta?«. 

 

 

Slika 6: Spletna stran na kateri je predstavljen poslanec SDS Jožef Jerovšek: s klikom 
na njegovo ime se avtomatično odpre obrazec za pošiljanje elektronske pošte na njegov 
naslov.   
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V kratkem roku (10.9.-12.9.2003), ki smo ga določili za test z enostavnejšim vprašanjem, se 

je odzvalo 22 poslancev, kar pomeni 24,5 odstotka vseh poslancev. V okviru drugega testa 

odzivnosti, ki je zahteval nekoliko daljše odgovore, pa je v obdobju enega tedna (6.9.-

12.9.2003) na elektronsko pošto odgovorilo 41 poslancev, to je 45,5 odstotka vseh 

predstavnikov v državnem zboru. Največ poslancev prejme nekaj deset elektronskih sporočil 

državljanov na mesec, sledijo pa poslanci, ki prejmejo manj kot deset sporočil mesečno, zato 

so tudi mnenja, da elektronske pošte ne dobivajo toliko, da nanjo ne bi mogli ažurno in 

kakovostno odgovarjati: 

 

Tabela 3: Test odzivnosti poslancev na e-pošto; ICK, september 2003. 

 

ŠTEVILO E-SPOROČIL 

NA MESEC 

6.3.2. ODSTOTEK 

POSLANCEV 

100 ali več 17,1 

50 7,3 

Nekaj deset 41,5 

Manj kot deset 34,1 

 

Strukturna analiza odgovorov glede na spol pokaže, da je na vprašanje po elektronski pošti 

odgovorilo 47,4 odstotka moških predstavnikov (37) v državnem zboru in 33,3 odstotka vseh 

poslank (4). Glede na strankarsko pripadnost so najbolj vestno odgovarjali poslanci SMS in 

DeSUS, saj so se na elektronsko pošto odzvali prav vsi poslanci iz vrst teh strank, kar 

prikazuje tudi tabela: 
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Tabela 4: Pregled odgovorov poslancev na elektronsko pošto glede na strankarsko 

pripadnost 

 

 
 

POLITIČNA 
STRANKA 

 
ŠT. POSLANCEV V 

DZ 

 
ŠT. 

ODGOVOROV 
 

LDS 
 

34 
 

14 
 

SDS 
 

13 
 
7 

 
ZLSD 

 
11 

 
5 

 
SLS 

 
10 

 
3 

 
NSi 

 
8 

 
3 

 
DeSUS 

 
4 

 
4 

 
SNS 

 
4 

 
1 

 
SMS 

 
4 

 
4 

 
Poslanca nar. 

manjšin 

 
2 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslancem DeSUS in SMS sledijo poslanci in poslanke SDS s 53,8 odstotki, ZLSD s 45,5 

odstotki, LDS z 41,2 odstotki, NSi s 37,5 odstotki in SLS s 30 odstotki. Najslabše so se 

odzvali poslanci in poslanka SNS, saj je odgovoril le en poslanec iz njihove stranke. 
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Grafikon 1: Grafični prikaz odstotkov odgovorov poslancev glede na strankarsko 
pripadnost 
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Kvalitativni rezultati, ki smo jih pridobili v okviru testa odzivnosti, so pokazali, da je število 

sporočil elektronske pošte močno odvisno od aktualnih dogodkov in tematike, ki jo 

obravnavajo v državnem zboru. Državljani več mnenj, pripomb in vprašanj naslovijo na 

poslance preko elektronske pošte, ko je v proceduri na primer predlog zakona, ki je medijsko 

bolj odmeven. Poslanci zatrjujejo, da pripombe, ki jih prejmejo preko elektronske pošte, kadar 

so ustrezne in pripomorejo k izboljšavi predloga zakona, upoštevajo preko vlaganja 

amandmajev posameznih poslancev ali poslanske skupine. Vendar pa obenem večina 

poslancev poudarja, da je komunikacija preko elektronske pošte še vedno v veliki meri 

omejena na ozek segment prebivalstva in predvsem, po izkušnjah poslancev, na mlade. Kot 

izpostavljajo v svojih odgovorih, se večina državljanov nanje še vedno najpogosteje obrača po 

telefonu oziroma prek klasične pošte in poslanske pisarne, čeprav je mogoče prepoznati 

številne prednosti, ki jih ponuja komunikacija s pomočjo elektronske pošte. Poslanci so kot 

najbolj pozitivne vidike najpogosteje omenili enostavnost, hitrost in nizke stroške takšne 

komunikacije, neposreden stik, prihranek časa ter možnost obsežnejšega odgovora s pomočjo 

dodajanja priponk (na primer različnih dokumentov, zapisnikov sej itd).   

 

Prednosti komunikacije preko e-pošte po mnenju poslancev: 

 

- neposrednost komunikacije; 

- enostavnost uporabe; 

- dostopnost; 

- ažurnost in hitrost; (hitri odgovori in ukrepanje s strani poslancev, možnost takojšnjega 

odziva državljanov na določeno temo...) 
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- nižji stroški; 

- prihranek časa (za državljana in poslanca); 

- odgovori so manj formalni, krajši in konkretnejši; 

- ljudje so v takšni komunikaciji bolj neposredni; 

- večkratna komunikacija, možnost nadaljnjega stika; 

- dokumentiranost (»črno na belem«); 

- boljša kakovost informacij (možnost natančnega in obsežnejšega odgovarjanja s 

povezovanjem na baze podatkov in dodajanjem priponk);  

- fleksibilnost kraja in časa uporabe (lahko odgovarjaš kadarkoli in kjerkoli); 

 

Poslanci hkrati izpostavljajo tehnične težave, ki jim onemogočajo dostop do strežnika DZ in 

jim posledično onemogočajo odgovarjanje oziroma prejemanje e-pošte, kadar niso v 

državnem zboru. Obenem pa poudarjajo, da gre za najenostavnejšo obliko komuniciranja z 

državljani, zato menijo, da bi bilo potrebno to komunikacijo uporabljati pogosteje, čeprav kot 

hkrati poudarja večina, takšna komunikacija ne more nadomestiti osebnega stika, ki ga še 

vedno štejejo za najbolj učinkovitega in pristnega. 

 

Slabosti komunikacije preko e-pošte po mnenju poslancev: 

 

- osebni stik je pristnejši; 

- kljub priročnosti odgovarjanje lahko vzame veliko časa; 

- neposredni pogovor je bolj jasen, nesporazumi se odpravijo takoj; 

- problem predstavljajo odstotnosti (službena pot itd), saj se pošte takrat nabere preveč in je 

nanjo težje kakovostno odgovarjati; 

- problem ob »vročih« temah, ko je e-nabiralnik poln »copy-paste« pisem, možnost napada 

»spama«; 

- možnost zlorab z uporabo anonimnih e-naslovov; 

- tehnične težave (komunikacija preko strežnika DZ je včasih otežena);  
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6.1.6. Mednarodna priporočila parlamentom za oblikovanje spletnih strani 

 

Spletne strani parlamentov torej predstavljajo komunikacijski kanal za državljane, interesne in 

civilno-družbene skupine, ki preko spleta lahko stopijo v stik z izvoljenimi predstavniki. V 

tem pogledu je elektronska pošta, ki jo kot možnost komunikacije ponuja spletna predstavitev 

DZ RS, le en mehanizem, ki nastopa kot dopolnitev tradicionalnih komunikacijskih sredstev 

kot so pisma, telefon, peticije in protesti. Prednost elektronske pošte je, kot poudarjajo tudi 

slovenski poslanci, časovna neomejenost, možnost pripenjanja večjih dokumentov in povezav 

na druge spletne vire, minimalen strošek ter možnost simultane distribucije večjemu številu 

prejemnikov. Parlamentarne spletne strani pa so lahko zasnovane tudi tako, da spodbujajo 

»online« razprave (v obliki klepetalnic ali forumov), objavljajo ankete o aktualnih vprašanjih 

(na primer o podpori zakonu, ki je trenutno v obravnavi itd in z njihovo pomočjo ugotavljajo 

kakšno je razpoloženje javnosti) ter vključujejo druge mehanizme, ki jim posredujejo 

povratne informacije, ki omogočajo ohranjanje stika z državljani (podstran s komentarji 

uporabnikov, knjige gostov itd).  
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Slika 7: Spletna predstavitev indijskega parlamenta (www.parliamentofindia.nlc.in) 

 

Raziskava, ki jo je izvedla Medparlamentarna zveza (Inter-parliamentary Union - IPU89), je 

pokazala, da imajo severnoameriški, zahodnoevropski in skandinavski parlamenti na spletnih 

straneh največ informacijskih in komunikacijskih orodij. Spletne strani svetovnih parlamentov 

se sicer med seboj močno razlikujejo po obsegu in kvaliteti. Novozelandski parlament na 

primer dnevno osvežuje novice o dogajanju v parlamentu (kateri zakoni so v obravnavi, kateri 

sveti se bodo sestali itd.), na njihovi strani pa se je med drugim mogoče naročiti na 

prejemanje sporočil za javnost in uradnih dokumentov, medtem ko jordanska spletna stran 

posreduje le bolj skope vsebinske informacije in se bolj posveča parlamentarnemu poslopju in 

zgodovini. Ne glede na velike razlike pa raziskava Medparlamentarne zveze ugotavlja, da bi 

večina svetovnih parlamentarnih spletnih strani potrebovala prenovo v smeri bolj 

profesionalnega oblikovanja. Predstavitve bi namreč z minimalnimi stroški za vpeljavo 

standardnih iskalnikov, zemljevida spletne predstavitve in podstrani, namenjenih povratnim 

informacijam, postale bolj prijazne za uporabnike.  

 

                                                 
89 Več podatkov o Medparlamentarni zvezi je mogoče najti na spletni predstavitvi www.ipu.org. 
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Slika 8: Vsebinsko bogata spletna predstavitev perujskega parlamenta 
(www.congreso.gob.pe) 
 

Raziskava, ki je na podlagi analize vseh obstoječih spletnih predstavitev svetovnih 

parlamentov oblikovala napotke, ki naj bi jih parlamenti v prihodnosti upoštevali pri 

oblikovanju spletnih predstavitev, ugotavlja, da morajo parlamenti vpeljati več možnosti za 

interaktivno izmenjavo z državljani. Medparlamentarna zveza v publikaciji Priporočila za 

vsebino in strukturo parlamentarnih spletnih strani, ki jo je maja 2000 potrdila Svetovna 

organizacija nacionalnih parlamentov, navaja več interaktivnih orodij, ki bi jih morala 

vključevati vsaka parlamentarna spletna stran. Med priporočenimi orodji omenja orodje za 

povratne informacije, ki uporabnikom omogoča, da komentarje in vprašanja preko foruma 

pošljejo skrbniku spletne strani (tako ni potrebna uporaba elektronske pošte, ki ponekod ni 

dostopna) ter vnaprej oblikovane obrazce za pošiljanje elektronske pošte posameznim 

parlamentarnim telesom in poslancem s spletne strani.  
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Slika 9: Obrazec elektronske pošte za posredovanje povratnih informacij na spletni 
strani britanskega parlamenta (www.parliament.uk) 
 

Med interaktivnimi orodji so v Priporočilih navedeni forumi, v okviru katerih uporabniki 

lahko sodelujejo v razpravah na določeno temo, običajno povezano z aktualno debato v 

parlamentu, kot moderatorji foruma pa se lahko vključijo tudi poslanci (na primer vodja 

poslanske skupine, ki je vložila določen predlog, še bolj zanimivo pa je seveda, če znotraj 

foruma svoji mnenji soočita poslanca, ki zastopata nasprotni stališči, kar spodbudi razpravo).   
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Slika 10: Forume je mogoče zaslediti tudi na spletni predstavitvi predsednika vlade 
Antona Ropa (www.gov.si/pvrs). Vendar pa prihaja pri njegovi uporabi do 
nesporazumov, saj uporabniki forume, ki so namenjeni le medsebojni razpravi med 
uporabniki, uporabljajo predvsem za naslavljanje vprašanj na premierja. 

 

Med izbirnimi možnostmi interaktivne komunikacije preko spletne strani so tudi »mailing 

liste«, ki uporabnikom omogočajo prijavo na avtomatsko dostavo elektronske pošte s 

parlamentarnimi informacijami, kot so na primer zakonodajni dokumenti ipd. Nenazadnje so 

za preverjanje povratnih informacij primerne in uporabne tudi ankete (javnomnenjske 

raziskave), ki uporabnikom omogočajo, da izrazijo svoje mnenje o določeni temi s klikom na 

enega izmed podanih odgovorov. Seveda pa statistični podatki90 potrjujejo, da je eden izmed 

glavnih razlogov, zakaj uporabniki interneta obiskujejo parlamentarne spletne strani to, da 

želijo izvedeti, kako je mogoče v stik z izvoljenimi predstavniki oziroma parlamentarnimi 

telesi stopiti preko elektronskih orodij kot tudi s pomočjo tradicionalnih sredstev kot je 

                                                 
90 Vir: Priporočila za vsebino in strukturo parlamentarnih spletnih strani, publikacija Medparlamentarne zveze, vir: 
www.ipu.org. 
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telefon, faks in pošta. Zato morajo, še poudarjajo v Priporočilih, vse sekcije strani vsebovati 

relevantne kontaktne informacije, ki naj bodo na vsej spletni predstavitvi na vidnih mestih.       

 

6.2. Oblikovanje skupne strategije razvoja državnih spletnih predstavitev91  

  

Oblikovanje krovne strategije prenove in razvoja državnih spletnih predstavitev je v 

pristojnosti Ministrstva RS za informacijsko družbo, ki je že pripravilo tudi strokovni 

sestanek na to temo, vendar pa konkretnih dogovorov in rezultatov še ne navajajo. Za 

učinkovito izpeljavo postopka prenove državnih spletnih strani je namreč potrebno najprej 

izdelati sistem pravil za postavljanje spletne strani, ki pa bi moral obsegati vse segmente 

izdelave in vodenja spletnih strani ter hkrati vsebovati vizijo in strategijo razvoja države na 

spletu. Posebna skupina strokovnjakov mora torej oblikovati strateški dokument, ki bo osnova 

za izdelavo državnih spletnih strani in bo vseboval vsebinska, oblikovna, uporabnostna in 

tehnična navodila za načrtovanje, oblikovanje in izvedbo spletnih strani. Hkrati pa bo strateški 

dokument določal politiko delovanja države na spletu, osnovne tipe državnih strani glede na 

tipe institucij (portal, novičarska stran, predstavitvena stran (s pretežno statično vsebino), 

storitvena stran (kjer je mogoče opravljati različne državno-upravne zadeve), priložnostna 

stran (npr. ob posebnih dogodkih...), pravila za strukturiranje vsebine in oblikovanje strani, 

tehnične standarde za izdelavo državnih spletnih strani in osnutke dokumentov (npr. osnutek 

razpisa...).    

 

Strateški dokument, ki ga pripravlja ministrstvo za informacijsko družbo, naj bi natančno 

definiral politiko delovanja države na spletu ter s tem tudi naloge in dolžnosti služb do 

objavljanja vsebin na spletu. Ključnega pomena pri tem je višina sredstev, ki jih bodo službe 

morale letno nameniti vodenju in vzdrževanju spletnih strani. Ker se državne službe med 

seboj razlikujejo, je sicer nemogoče predpisati enoten obrazec za vse, je pa potrebno določiti 

skupine sorodnih organizacij in za vsako skupino izdelati poseben obrazec za izdelavo 

spletnih strani. Strani ministrstev bi na primer v prihodnje za podlago lahko uporabljale eno 

barvo, strani lokalne uprave pa drugo.  

 
                                                 
91 Vir: pogovor z dr. Miroslavom Kranjcem, državnim podsekretarjem Sektorja za tehnološke naloge na 
Ministrstvu RS za informacijsko družbo.  
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Predlogi skupin, ki jih navaja Analiza spletnih strani vladnih služb in ministrstev RS so92: 

 

1. glavne veje oblasti:  

- državni zbor; 

- državni svet; 

- predsednik države; 

- vlada; 

- sodstvo; 

2. ministrstva in vladne službe; 

3. upravne enote; 

4. skladi, sveti; 

5. občine; 

6. druge ustanove; 

 

Ker je vsebina najpomembnejši segment vladnih spletnih strani (saj so namenjene predvsem 

informiranju), mora biti vsebinska struktura poenotena za vse državne spletne strani. S tem bo 

omogočeno tudi preprosto prehajanje med državnimi spletnimi stranmi. Zato je potrebno 

izdelati enotno informacijsko strukturo, določiti enotni in variabilni del, izdelati navodila za 

spletno pisanje ter določiti nabor jezikov, ki morajo biti v rabi na vseh vladnih straneh. Ob 

vsebinskem je pomembno tudi grafično in spletno oblikovanje vladnih spletnih strani, saj je 

vizualni vtis prvi, ki ga uporabnik dobi o spletni strani. Zato je potrebno natančno določiti 

oblikovna izhodišča, ki bodo skupna za vse državne spletne strani (na primer uporaba 

državnih simbolov itd). Strateški dokument pa mora obenem določati minimalne skupne 

tehnične zahteve pri izdelavi državnih spletnih strani (dovoljene tehnologije glede na tipe 

strani, osnovni programski jezik, maksimalno velikost ene strani itd).    

 

Glede na to, da je ocena vladnih spletnih strani pokazala, da niti najboljše strani ne 

zadovoljujejo nekaterih osnovnih zahtev kvalitetnih predstavitev, se je, kot poudarjajo na 

ministrstvu za informacijsko družbo, potrebno lotiti enotne prenove spletnih predstavitev 

države predvsem s poudarkom na naslednjih pomanjkljivostih:  

                                                 
92 Analiza spletnih strani vladnih služb in ministrstev RS, ki jo je izdelala družba CATI. 
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- slaba prepoznavnost strani, težak dostop ter predolgi in težko zapomljivi URL naslovi 

posameznih strani; 

- počasno nalaganje; 

- premajhna centraliziranost; 

- neenotna vizualna podoba; 

- neažurnost in nejasnosti, kdaj je bila posamezna stran nazadnje ažurirana; 

- slabo prepoznavanje državnih simbolov; 

- premalo vsebine in uporabnih informacij; 

- nepreglednost strani, slaba organiziranost, ponekod pa celo jezikovne pomanjkljivosti; 

 

Ugotoviti je treba, da trenutno obstaja preveč vladnih spletnih strani, ki igrajo vlogo 

vstopnega (glavnega) portala vladnih strani. Te strani niso enotne, ne ponujajo vedno enakih 

vsebin ali pa enake vsebine posredujejo na različne načine. Takšen način posredovanja pri 

uporabnikih povzroča zmedo, obenem pa zmanjšuje kredibilnost strani. Po dosedanjih 

raziskavah sodeč si uporabniki želijo eno skupno vstopno točko s kakovostno organizirano 

vsebino, zmogljivim iskalnikom in dobro strukturiranimi povezavami na druge vladne strani. 

Zato je nujno, da se ob prenovi obdrži samo ena najbolj kompetentna vstopna točka v obliki 

osrednjega vladnega portala, da bo uporabnikom vedno jasno, kje začeti obisk vladnih 

spletnih strani. Vstopno stran je zato potrebno tudi primerno oglaševati kot naslovno stran, 

vse ostale strani s podobno funkcijo pa je potrebno odstraniti.  

 

V okviru prenove nameravajo posebno pozornost nameniti tudi enotni vizualni podobi 

vladnih spletnih strani. Doslej so uporabniki težko ugotovili, ali se nahajajo na uradni spletni 

strani Vlade RS in na strani katere vladne službe so. Zato nameravajo v prihodnje pri 

oblikovanju spletnih strani uporabiti samo podobne elemente prepoznavnosti (barve, 

topografija, oblika) ter vključiti državne simbole na vse vladne strani, razlika v grafični 

podobi pa bo vedno le v funkciji predstavitve specifičnosti vladne službe. Tako bo uporabnik 

takoj vedel, da je našel vladno stran in tudi stran katere vladne službe znotraj sistema vladnih 

strani. Bolj potrebno se zdi poenotiti sistem navigacije in iskalnikov: navigacijski meniji in 

iskalniki na vhodnih straneh različnih vladnih služb se trenutno zelo razlikujejo, tako da se 
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mora uporabnik vedno znova soočati z drugačnim načinom uporabe strani. Navigacijski 

sistemi in iskalniki na vseh vladnih straneh bi morali biti podobni in delovati po podobnem, 

če že ne enakem, principu. Iskalniki morajo delovati čim bolj enostavno, njihova uporaba pa 

mora biti jasna in razumljiva. Vsebovati morajo orodja za lažje iskanje (izbiranje zadetkov na 

podlagi podobnosti z iskano ključno besedo, samodejno iskanje po korenu besede...). Hkrati 

je še posebej primerna rešitev enoten osrednji iskalnik, ki lahko išče po celotnem sistemu 

vladnih strani. Doslej je bil prostor na strani pogosto premalo izkoriščen za posredovanje 

prave vsebine, zato je ob prenovi potrebno upoštevati tudi, da je treba povečati prostor, 

namenjen vsebini, na račun okrasne ilustracije v statičnem delu okna. Posebej moteča za 

uporabnike je neažurnost. Pomanjkanje navedb zadnje spremembe na spletni strani ali 

neažurirane informacije zavajajo uporabnika in zmanjšujejo uporabnost spletne strani. Zato je 

nujno, da vse strani navajajo datum zadnje spremembe, z datumom pa morajo biti opremljene 

tudi novice na strani.   

 

Kot poudarjajo na ministrstvu za informacijsko družbo, je strateški dokument, ki bi sedanji 

zgodovinsko nastali in dokaj neurejeni pristop k spletnemu komuniciranju organov državne 

uprave spravil v bolj spodoben, pregleden, racionalen in uporaben okvir, že predolgo v 

pripravi. Strateški dokument je bil sicer pripravljen že pred meseci, vendar pa ga še 

dopolnjujejo in usklajujejo tudi z Uredbo o dostopu do informacij javnega značaja, ki jo prav 

tako pripravljajo na ministrstvu za informacijsko družbo. Glede predloga strateškega 

dokumenta je zaenkrat jasno le to, še dodajajo na ministrstvu za informacijsko družbo, da bo 

za strokovno dober predlog težko najti ustrezne finančne vire. Z obstoječimi viri (predvsem 

človeškimi in tehničnimi) bo namreč težko doseči znatno izboljšanje. Na ministrstvu za 

informacijsko družbo zato menijo, da se bodo v okviru danih možnosti najverjetneje omejili 

na določene izboljšave, ki lahko izboljšajo uporabniško izkušnjo, ne pomenijo pa tudi 

resnične prenove in posodobitve celotnega sistema spletišč. 
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6.3.  E-uprava kot temelj za razvoj e-demokracije93  

 

Ključne funkcije spletnih aplikacij e-uprave se kažejo predvsem v izboljšanju učinkovitosti in 

hitrosti servisa storitev javne oblasti. Računalniške spletne aplikacije torej pomenijo le 

racionalizacijo servisa javne oblasti za državljane in ne pomenijo možnosti za večjo 

interaktivnost med državnimi institucijami in državljani. Kljub temu pa vzpostavljanje e-

uprave lahko predstavlja vpeljevanje infrastrukture, ki bi v prihodnosti lahko bilo temelj za 

vpeljevanje elektronske demokracije, v obliki elektronskih volitev oziroma elektronskega 

referenduma.  

 

 
Slika 11: Vstopna spletna stran e-uprave (www.e-gov.gov.si/e-uprava) 

                                                 
93 Vir: pogovor z Dušanom Kričejem s Centra Vlade RS za informatiko. 
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6.3.1. Začetki e-uprave v Sloveniji 

 

Februarja 2001 je slovenska vlada sprejela Strategijo e-poslovanja v javni upravi za obdobje 

od leta 2001 do leta 2004, v kateri je opredelila strateške usmeritve za razvoj e-uprave, ki 

zajema program projektov s področja elektronskega poslovanja v javni upravi. Nekatere 

podporne aktivnosti so se sicer izvajale že pred sprejetjem Strategije, saj se je vse od 

osamosvojitve dalje v državne organe postopoma uvajala informacijska infrastruktura. Leta 

2000 sta bila sprejeta Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu ter Uredba o 

pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje, ki sta vzpostavila pravno 

podlago za dejansko izvajanje e-poslovanja v državni upravi. 

 

Izvedene so bile tudi spremembe in dopolnitve Zakona o splošnem upravnem postopku, 

Zakona o upravnih taksah in Zakona o varstvu osebnih podatkov. Oktobra 2002 pa je Center 

Vlade RS za informatiko (CVI) izdal še Akcijski načrt e-uprave do leta 2004, ki predstavlja 

konkretizacijo Strategije ter dopolnitev programa projektov e-uprave. Globalni cilj sodobne 

slovenske javne uprave je, kot je navedeno v akcijskem načrtu, celovita uvedba elektronskega 

poslovanja. Kot zagotavljajo na centru za informatiko, naj bi tako dosegli kakovostnejši odnos 

med upravo in državljani, gospodarskimi subjekti ter drugimi organizacijami, državljanom 

bodo zagotovljene prijazne storitve, racionaliziralo naj bi se poslovanje javne uprave, 

omogočen bo večji pregled nad notranjim delovanjem javne uprave, pospešen bo prehod v 

informacijsko družbo, nenazadnje pa bodo tako postavljeni temelji za vzpostavitev e-

demokracije.  

 

6.3.2. Projekti e-uprave, namenjeni državljanom 

   

Enotni državni portal e-uprava, to je enotna vstopna točka do različnih vsebin o javni upravi, 

deluje že od leta 2001 ter omogoča osebne prilagoditve, ki se izvajajo s pomočjo digitalnega 

spletnega potrdila ali na podlagi uporabniškega imena in gesla. Portal dnevno obišče približno 

5.000 uporabnikov, na voljo pa je tudi različica, ki podpira javno dostopne točke (infomati, 

webomati, teletočke).  
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Prva prava elektronska storitev za državljane je elektronska vloga za pridobivanje izpiska iz 

matične knjige. V okviru projekta Elektronske upravne zadeve je bila razvita rešitev, ki 

omogoča sodelovanje državne uprave in občana pri izdaji vloge za izpisek iz rojstne matične 

knjige, poročne matične knjige in knjige umrlih94. Elektronske vloge lahko izpolnijo le osebe, 

ki imajo digitalno spletno potrdilo izdajateljev kvalificiranih digitalnih potrdil. Overitelja na 

Centru Vlade RS za informatiko (CVI)95 predstavljata dva izdajatelja kvalificiranih digitalnih 

potrdil: SIGEN-CA (angl. Slovenian General Certification Authority)96 za državljane in 

pravne osebe ter SIGOV-CA (angl. Slovenian Governmental Certification Authority)97 za 

javno upravo. Digitalna potrdila je mogoče naročiti na spletnih straneh www.sigen-ca.si in 

www.sigov-ca.gov.si z izpolnitvijo posebnega zahtevka za pridobitev digitalnega potrdila. 

Vsa potrdila se pridobijo na podlagi zahtevka, ki ga mora podpisati bodoči imetnik, prijavne 

službe za sprejem zahtevkov pa delujejo na upravnih enotah. SIGEN-CA na podlagi 

odobrenega zahtevka pripravi referenčno številko in avtorizacijsko kodo, ki sta unikatni za 

vsakega imetnika digitalnega potrdila in ju imetnik potrebuje za prevzem digitalnega potrdila. 

Imetnik prejme referenčno številko po elektronski pošti, avtorizacijsko kodo pa po 

priporočeni pošti na svoj naslov. S pomočjo obeh kod je mogoče opraviti prevzem spletnega 

kvalificiranega digitalnega potrdila. Digitalna potrdila so namenjena za upravljanje, dostop in 

izmenjavo podatkov, s katerimi upravlja javna uprava oz. pravne in fizične osebe registrirane 

za opravljanje dejavnosti, za varno elektronsko komuniciranje med imetniki kvalificiranih 

digitalnih potrdil overitelja na CVI in za storitve, za katere se zahteva uporaba digitalnih 

potrdil overitelja na CVI. 

 

Marca 2003 je zaživel novi portal upravnih enot98, katerega osnovni namen je državljanom 

olajšati zamudna opravila na upravnih enotah. Portal, ki ga dnevno obišče približno 2.000 

uporabnikov, podpira enotne obrazce v več jezikih (slovenski, italijanski, madžarski), ki jih 

državljani potrebujejo za pridobitev raznih potrdil, odločb, izpiskov in podobnega. Ena 

aktualnejših pridobitev e-uprave (maj 2003) je programska rešitev, ki omogoča varen in 

                                                 
94 http://euz.gov.si 
95 http://www.gov.si/ca 
96 http://www.sigen-ca.si 
97 http://www.sigov-ca.gov.si 
98 http://upravneenote.gov.si 
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sledljiv dostop državljanov do lastnih osebnih podatkov v Centralnem registru prebivalstva 

RS (CRP). Projekt se imenuje VLOP – Vpogled v lastne osebne podatke99. Dostop do 

podatkov je možen samo imetniku digitalnega potrdila SIGEN-CA ali SIGOV-CA. Državljan 

si na strani, ki je dostopna s spletne strani Ministrstva za notranje zadeve RS ali s portala e-

uprava, lahko ogleda, kakšne in katere podatke ministrstvo o posamezniku zbira v podatkovni 

bazi CRP. Dostopna je vsa vsebina CRP-ja – tako aktualni (zadnji veljavni) podatki kot tudi 

zgodovina dogodkov do leta 1980. VLOP se je razširil tudi z možnostjo vpogleda v volilni 

imenik. Tudi v tem primeru samo v lastne podatke. Namen te storitve je predvsem omogočiti 

državljanu uresničevanje ustavne pravice, ki je podrobno opredeljena v Zakonu o varstvu 

osebnih podatkov in se nanaša na seznanitev z zbiranjem osebnih podatkov in na druge 

zadeve v zvezi z osebnimi podatki.  

 

6.3.3. Načrti za prihodnost 

 

Center Vlade RS za informatiko pripravlja novi portal e-uprave z izboljšanim iskalnikom in 

navigacijo ter hkrati načrtuje tudi projekt e-zaposlitve, ki naj bi bil zanimiv tako za podjetja 

kot državljane in javno upravo. Na Centru Vlade za informatiko RS pa med drugim načrtujejo 

tudi vključevanje organov javne uprave, kot so Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 

občine, sodišča, Zavod RS za zaposlovanje, jamstveni in preživninski sklad ter številnih 

drugih v e-projekt. Ker je marca 2003 začel veljati Zakon o dostopu do informacij javnega 

značaja, se aktivno izvaja informacijska podpora izvajanju obveznosti iz zakona. Napredek v 

smeri razvoja e-uprave pa predstavljata tudi načrtovan projekt Elektronskega davčnega 

plačevanja – EDP, ki obsega e-dohodnino in e-DDV, ki nastajata pod okriljem Ministrstva za 

finance, ter projekt vse na enem mestu – VEM, ki ga vodi pod okriljem Ministrstvo za 

gospodarstvo. Obenem je v pripravi prenova Registra predpisov Slovenije, vzpostavil pa se bo 

tudi novi Matični register. Z namenom podpore elektronskim upravnim postopkom je v 

pripravi povezovanje s pisarniškim poslovanjem, pa e-prostor za e-vročanje, univerzalna 

aplikacija za vpenjanje in usmerjanje e-obrazcev, kontrola e-podpisov, sprejem vseh veljavnih 

                                                 
99 http://vpogled-crp.gov.si 

 121



 

digitalnih potrdil v RS. Omogočil se bo obsežnejši e-vpogled državljanov do tako imenovanih 

svojih zadev.  

 

6.4. Slovenska država na začetku e-razvoja 

 

Prevladujoči tip uporabe tako imenovanih demokratičnih potencialov informacijsko-

komunikacijskih tehnologij v Sloveniji vsekakor predstavljata e-uprava in e-vlada. Njuna 

ključna funkcija je izboljšanje učinkovitosti in hitrosti servisa storitev javne uprave ter 

predstavljanje institucij na spletu (informiranje, dostop do informacij in obveščanje). Vendar 

pa njune spletne aplikacije ne omogočajo soudeležbe javnosti pri upravljanju, kar spodbuja 

oblikovanje politično pasivnih državljanov. Aplikacije na tej stopnji razvoja ne dovoljujejo 

sodelovanja javnosti pri sprejemanju političnih odločitev, temveč predstavljajo le 

racionalizacijo javne uprave in ne izkoriščajo potencialov večje interaktivnosti med državo in 

državljani.  

 

V nasprotju s spletnimi aplikacijami e-uprave in e-vlade pomeni e-javna participacija, kot 

zatrjujejo zagovorniki elektronske demokracije, celovito uporabo demokratičnih potencialov 

informacijsko-komunikacijske tehnologije. Oblika e-javne participacije bi po mnenju 

zagovornikov elektronske demokracije omogočala oblikovanje prostora, v katerem 

posamezniki oblikujejo lastno politično voljo o zadevah javnega pomena. Elektronska javna 

participacija pomeni spletne strani in spletne portale za javno, strokovno in politično 

soudeležbo državljanov pri sprejemanju politik, programov in načrtov o zadevah javnega 

pomena. Takšne spletne strani in portali državljanom omogočajo soudeležbo v vseh stopnjah 

participacije: pri informiranju, obveščanju, razpravljanju, odločanju in implementaciji, 

tehnične zmogljivosti pa nenazadnje vsem omogočajo tudi enakopravno sodelovanje.  

 

Pri uvajanju participativne demokracije s pomočjo računalniških omrežij se v razpravah sicer 

pojavljajo številne kritike dejanske demokratičnosti interneta, v Sloveniji pa naletimo tudi na 

ovire, ki izhajajo iz samega političnega sistema. Politični sistem RS namreč ustavnopravno ne 

predvideva legalne participacije javnosti zunaj postopkov volitev, referendumov in civilnih 

pobud. Poleg tega oviro predstavljajo tudi velika stopnja javne neprepoznanosti možnosti 
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uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij za elektronsko javno participacijo ter 

problemi pri uvajanju takšnih tehnologij, ki izhajajo iz širšega družbenega okvira, pri čemer je 

pomembna predvsem raven participativne politične kulture.  

 

Vsekakor je mogoče reči, da se s pomočjo računalniško posredovanega komuniciranja tudi v 

Sloveniji zmanjšuje razdalja med državnimi institucijami in državljani, saj je dostop do 

političnih predstavnikov potencialno tako bolj odprt in neposreden, takšna oblika izmenjave 

mnenj pa hkrati močno znižuje tudi stroške komunikacije na obeh straneh. Spletne strani 

slovenskih državnih institucij so kljub temu v tem trenutku bolj prostor samopredstavljanja 

kot prostor razpravljanja. Večina služb je na spletu zato, da posreduje informacije, novice ali 

sporočila za javnost, precej manj pa je takšnih, ki so pripravljene kaj tudi »sprejeti«. Samo tri 

ministrstva (ministrstvo za pravosodje, ministrstvo za informacijsko družbo in ministrstvo za 

gospodarstvo) imajo, na primer, na svojih spletnih straneh možnost, preko katere lahko 

uporabniki navežejo dvosmerni in interaktivni stik s posameznim predstavnikom ali službo. 

Na takšni osnovi ni mogoče trditi, da splet že omogoča lažjo dostopnost državljanov do 

predstavnikov oblasti, temveč, da splet državnim institucijam rabi predvsem za to, da na lažji, 

bolj obsežen in cenejši način državljanom posredujejo informacije o svojem delu. Vloga 

spleta v slovenskem političnem delovanju je zaenkrat zreducirana na dostop do političnih 

informacij na spletu in na dostop do javnomnenjskih glasovanj, niso pa vzpostavljene tiste 

interaktivne možnosti, ki bi državljanom omogočale dialog, (kaj šele nudila možnost 

soodločanja), o političnih zadevah s predstavniki oblasti. Poskusi v tej smeri se pojavljajo le 

izredno redko in so – razen možnosti komunikacije prek elektronske pošte – prej izjema kot 

pravilo. Dejstva, da možnosti za aktivno vključevanje državljanov v proces političnega 

odločanja preko spleta obstajajo, vendar pa so pri nas močno omejene, se uporabniki že 

zavedajo, kot so pokazale javnomnenjske raziskave100. V prihodnje bi se bilo zato potrebno 

bolj osredotočiti predvsem na izkoriščanje demokratičnega potenciala (vključiti različne 

možnosti interakcije in komunikacije z državnimi službami v obliki klepetov, forumov, 

anket), na povečanje števila različnih storitev preko elektronskega poslovanja ter na 

izboljšanje slabe odzivnosti predstavnikov državnih institucij. Pripravljenost na celovito 

sprejemanje in ustrezen odziv na razširitev računalniško posredovanega komuniciranja znotraj 

                                                 
100 Vir: RIS (Raba interneta v Sloveniji, avgust 2001), www.sisplet.org/ris 
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politične sfere je namreč nujen pogoj za to, da bodo njeni potenciali izkoriščeni. Obenem je 

potrebno natančneje opredeliti cilje države na svetovnem spletu, ki se morajo osredotočiti na 

potrebe uporabnikov (državljanov) ter na koristnost vsebine, širšo dostopnost, varnost in 

zasebnost pri uporabi, preprosto uporabo ter predvsem izrabo demokratičnega potenciala (tj. 

interaktivnosti) spletnih predstavitev. Slovenska država je torej že dosegla raven 

informatizacije, vendar pa je potrebno narediti korak naprej in izkoristiti doslej neizkoriščeni 

komunikacijski potencial informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki bi v prihodnje 

omogočal večjo udeležbo državljanov pri odločanju o vprašanjih javnega pomena ter pri 

razpravi ob sprejemanju predpisov in zakonov. 
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7. MEDIJI KOT PROSTOR JAVNE RAZPRAVE  

 

Splošen koncept demokracije, pravi Splichal, »predpostavlja odprt informacijski in 

komunikacijski sistem, s čimer naj bi bile zagotovljene na informacijah utemeljene odločitve 

o javnih zadevah«101. Pojmovanje demokracije je od nekdaj temeljilo na štirih predpostavkah, 

ki so povezane s komunikacijsko sfero: da so državljani dobro obveščeni, da jih zanimajo 

politična vprašanja, da so enaki v pravicah do mišljenja, javnega izražanja, združevanja in 

odločanja ter da so vse odločitve podvržene javni razpravi. Obenem nesporno drži, da takšne 

predpostavke demokratičnega komuniciranja doslej še nikoli niso bile v celoti izpolnjene. 

Sodelovanje državljanov v zadevah demokracije je bilo namreč vedno omejevano »zaradi 

neenake porazdelitve komunikativne kompetence, neformalnih in nejavnih komunikacijskih 

kanalov ter neenakosti državljanov glede dostopa do komunikacijskih medijev«102. Omejitve 

lahko reducirajo javno razpravljanje na »javno legitimiranje dominantnih mnenj v družbi, ki 

jih ustvarjajo elite politične in ekonomske moči«103, in ki zmanjšujejo možnosti državljanov, 

da bi prišli do relevantnih informacij oziroma jih prek medijev posredovali drugim. Mediji 

vsekakor niso prostor javne razprave, ki ga ne bi zaznamovali politični in ekonomski pritiski. 

»Načelo maksimiranja moči (država) in načelo maksimiranja dobička (kapital) se v 

komunikacijski sferi povezujeta na škodo tistega strukturnega dela globalne družbe, ki ga ti 

dve načeli ne obvladujeta.«104 Procesi množičnega komuniciranja so lahko temu podrejeni 

prek različnih oblik neposredne ter predvsem posredne cenzure, ki jo opravljajo politični in 

ekonomski akterji, in prek oglaševanja ter političnega marketinga. Pravice posameznikov v 

komunikacijski sferi so bile v veliki meri prenešene na tiste, ki obvladujejo množične medije 

neposredno kot lastniki in posredno kot informacijski viri.       

 

Kljub temu množični mediji najpogosteje igrajo središčno vlogo v demokratičnih procesih, saj 

predstavljajo prostor, ki omogoči, da politična ali družbena nesoglasja postanejo transparentna 

in so lahko podvržena javni presoji. Obenem med osrednje funkcije množičnih medijev sodi 

vzpostavljanje javnosti, saj politična javnost lahko obstaja le z javnim komuniciranjem 

informacij o političnem procesu. Z objavljanjem političnih programov, projektov, stališč, 
                                                 
101 Splichal, Slavko: Izgubljene utopije?, Znanstveno in publicistično središče, Ljubljana, 1992, str. 2. 
102 Keane, John: Mediji in demokracija, Znanstveno in publicistično središče, Ljubljana, 1992, str. 6. 
103 Prav tam. 
104 Splichal, Slavko, Izgubljene utopije?, str. 5. 
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predlogov, zahtev in ciljev političnih akterjev šele nastaja javna sfera politične komunikacije, 

ki sproža javno razpravo, oblikovanje mnenj in vključevanje novih programov in stališč. Zato 

prav s posredništvom množičnih medijev nastaja interakcija med vlado, parlamentom, 

političnimi strankami, interesnimi skupinami in javnostjo (v vlogi državljanov, volivcev...).  

 

Mediji omogočajo izražanje mnenj, stališč, potreb in interesov različnih skupin ljudi, saj 

predstavljajo »pluralni prostor za izražanje 'obče' volje, pa tudi partikularne volje skupin, 

narodov, političnih in etničnih skupin, subkultur«105. Med pomembnimi političnimi 

funkcijami, ki jih lahko izredno učinkovito izvajajo množični mediji, je tako tudi »funkcija 

kritike in javnega nadzora«106, ki je usmerjena na kritiko in nadzor vlade, vladajočih in 

opozicijskih skupin, političnih strank, sindikatov oziroma vseh družbenih institucij ter javnih 

delavcev na vseh področjih. Tako močna je predvsem zato, ker javno objavljanje lahko sproži 

raznovrstne akcije, vendar pa je potrebno poudariti tudi to, da prav zaradi svoje moči to 

kritično funkcijo mediji in politiki ter nenazadnje tudi predstavniki civilne družbe pogosto 

zlorabljajo. 

 

7.1. Javna sfera za izmenjavo mnenj 

 

Kritični prostor delovanja gibanja za uresničenje demokracije ustvarja javno sfero, ki po 

Habermasu predstavlja vsa tista mesta, na katerih se z obrobij proti osrednjim političnim 

institucijam (oziroma od baze proti vrhu političnega sistema) posredujejo informacije, se 

razpravlja o temah in se pripravljajo odločitve, ki so pomembne za politično skupnost, kar je 

ključnega pomena za sodelovanje državljanov v življenju skupnosti nasploh. Demokratična 

javna sfera in demokratična družba ne moreta obstajati, če ne obstaja ta neposredna 

interakcija107. Ljudje danes komunicirajo na številne načine in množični mediji nikakor niso 

edini komunikacijski kanali niti edini instrument javne sfere, vendar državljani svojo voljo 

dejansko oblikujejo pod močnim, celo odločilnim vplivom medijev ter preko njih tudi 

sodelujejo v političnem procesu.  

                                                 
105 France Vreg: Demokratično komuniciranje, Založba Obzorja, Maribor, 1990, str. 57. 
106 Prav tam. 
107 Dahlgren, Peter: TV and the Public Sphere - Citizenship, Democracy and the Media, Saga Publications, 
UK/USA/India, 1995, str. 20. 
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Različna ameriška družbena gibanja so z razširjanjem nekomercialnih, javno dostopnih 

kanalov od 20-ih let dalje, predvsem pa v 60-ih in 70-ih letih 20. stoletja, spoznala vrednost 

dostopa do komunikacijskih virov in osrednjo vlogo neoviranega komuniciranja kot javnega 

foruma v demokratičnih družbah po vzoru zahodnoevropskih medijskih izkušenj.  Medtem ko 

so državljani v ZDA v tem spoznali pomen javnega komuniciranja za kakovost demokracije, 

so bili manj pozorni na načine, kako dostop do medijev določa demokratično komuniciranje. 

Ključnega pomena je namreč dejstvo, da pravica do demokratičnega komuniciranja ne more 

biti realizirana niti v brezkompromisni tekmi na trgu niti pod patronatom države. V kolikor je 

cilj demokratično komunciranje ali vsaj demokratizacija komuniciranja, nihče ne bi smel 

imeti institucionalno v večji meri zagotovljenega dostopa do medijev ali nadzor nad njimi.  

 

Logika trga in moči vodi daleč stran od želenega modela demokratičnega komuniciranja, 

čeprav so demokratično najbolj razvite dežele, na čelu z ZDA, glede javnih elektronskih 

medijev zastavile splošne pravne okvire. Sorazmerno z zakoni trga državljanom ponujajo v 

glavnem poštene standarde pasivne pravice do komuniciranja108. Udejanjajo samo pasivno 

pravico do sprejemanja informacij, ne pa tudi pravice sporočanja informacij, kar ob 

infozabavi in tabloidizaciji ter principih agencijskega obveščanja, izbire tem in načina 

predvajanja predstavlja enosmerno komunciranje ter omejuje ali popolnoma izključuje 

sodelovanje državljanov iz komunikacijskega procesa.  

 

Boj za demokratizacijo komuniciranja je nedvomno tudi boj za demokratizacijo družbe109, 

tako kot so za demokratizacijo komuniciranja nujno potrebne splošne družbene in politične 

reforme: v prvi vrsti obnova komunikacijskih mrež in množičnih medijev, ki so potrebni za 

uresničevanje človekove pasivne in aktivne pravice do komuniciranja. Predpogoji aktivnega 

komuniciranja pa so med drugim razširjanje družbene osnove za komuniciranje, infrastruktura 

in dostop do medijev in ne samo število udeležencev v komunikacijskih procesih. To naj bi 

istočasno predstavljalo tudi evolucijo družbenih odnosov, ker potencial demokracije ostaja v 

sposobnosti družbe, da zagotovi priložnost za participacijo skozi komuniciranje. Demokracija 

                                                 
108 Splichal, Slavko: Javno mnenje, FDV Ljubljana, 1997, str. 355. 
109 Kellner, Douglas: Media Culture, Routhledge, Leny 1995, str. 222. 
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pa se razvija, če je javnost informirana o pomembnih aktualnih vsebinah in če je omogočeno, 

da s pomočjo razprave in javnega izražanja mnenj sodeluje pri političnem odločanju110. 

 

7.2. Razlike v možnostih vstopa v medijski prostor 

 

Država in državljani torej niso v enakopravnem položaju, kar se tiče dostopa do medijev, saj 

ima država pri tem močno prednost. Kot poudarjata Noam Chomsky in Edward Herman111, 

državne institucije v medijskem pokrivanju in interpretiranju dogodkov dominirajo. Za ta 

namen imajo na voljo niz mehanizmov, od strokovnjakov - državnih uradnikov, ki 

upravičujejo in pojasnjujejo odziv države na dogodek, do ustanavljanja lastnih časopisov in 

nenazadnje možnosti za izvajanje neposrednega političnega pritiska in nadzora nad mediji. 

Država sicer nima neposredne moči, da bi novinarje prisilila, da bi soglašali z določeno 

podobo vloge državne moči, saj, kot pravi Chomsky v Necessary Illusions112, ne živimo v 

družbi, kjer obstaja ministrstvo resnice, ki proizvaja doktrine in se mu morajo podrediti vsi, 

da jih ne bi doletela ostra kazen, temveč obstoječi sistem deluje na drugačen način. Gre 

namreč za sposobnost tistih, ki imajo moč, da določijo parametre političnega diskurza in s tem 

agendo za razpravo.  

 

Elementov, ki vplivajo na izbiro novic ter določajo premise razprav v medijih in s tem 

vplivajo na oblikovanje naše interpretacije dogajanj, je seveda več. Pri poskusu definiranja, 

katere lastnosti zaznamujejo delovanje in vpliv medijev kot komunikacijskega kanala med 

državo in državljani, pa je potrebno izpostaviti dva elementa. Chomsky in Herman ju v svoji 

analizi medijev imenujeta avtoritarni filter, ker se naslanja na vire novic iz družbene 

hierarhije, ter ostra kritika, ki uporablja ‘kritiziranje’ in ‘prisilo’ kot sredstvi discipliniranja 

medijev in se nanaša na negativne odzive na medijske trditve ali program. Kritika, ki prinaša 

grožnje, pa je povezana z oblastjo ali z institucijami, ki so ustanovljene zgolj zato, da bi 

producirale kritiko. Slednja je seveda za medije neprijetna in draga. Najpogosteje se pojavlja 

v obliki pisem, telegramov, telefonskih klicev, peticij, groženj, tožb in kazni.  

                                                 
110 Prav tam, str.191. 
111 Chomsky, Noam in Herman, Edward: Manufacturing content. The Political Economy of the Mass Media, 
Vintage, London, 1994. 
112 Chomsky, Noam: Necessary Illusions - Thought Control in Democratic Societies, Pluto Press, London, 1989, 
str. 6. 
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Množični mediji so pri uporabi in izbiri informacijskih virov omejeni z določenimi dejavniki. 

Predvsem ekonomska nujnost je tista, ki medije sili v tesno zvezo z velikimi viri informacij. 

Mediji potrebujejo stalen in zanesljiv dotok informacij, pri tem pa vsi nimajo finančnih 

sredstev, ki bi jim omogočala, da bi imeli svoje poročevalce povsod, kjer se lahko zgodijo 

pomembne stvari. Ekonomičnost jim zato narekuje, da imajo svoje vire na mestih, kjer se 

pogosto pojavijo pomembne novice, kjer prodrejo v javnost pomembne govorice in kjer so 

redne tiskovne konference. Ponavadi gre za vladne in ostale državne vire, ki so priznani in 

zanesljivi zaradi svojega statusa. Vladni uradi za informiranje tako poskušajo sredstvom 

obveščanja na različne načine olajšati dostop do informacij. Zato, na primer, medijskim 

organizacijam priskrbijo prostore, kjer se zbirajo, novinarji v roke dobijo izpopolnjene izvode 

govorov in pripravljenih poročil ter celo tiskovne konference najavljajo ob urah, ki so 

prilagojene roku za oddajo novic. Določene službe za posredovanje informacij so si s tem, da 

so postale že rutinski in privilegirani viri informacij, pridobile tudi poseben dostop do 

medijev. Posledica ekonomskih dejavnikov, ki manjšim medijem onemogoča, da bi imeli 

široko dopisniško mrežo, je povzemanje po tiskovnih agencijah. Večinoma gre za peščico 

tiskovnih agencij, v Sloveniji pa obstaja celo ena sama nacionalna tiskovna agencija – 

Slovenska tiskovna agencija (STA)113, s čimer je medij omejen na en sam vir informacij. 

Informacije o dogajanju na notranjepolitičnem področju tako slovenski mediji, ki svojih 

novinarjev nimajo na terenu, pogosto prejemajo skoraj izključno od STA.  

 

Gre torej za dejavnike, ki vplivajo na omejevanje medijskega prostora in omogočajo 

prepoznavanje dejstva, da je medijski pristor sicer res lahko dostopen mnogim in lahko 

predstavlja polje odprte javne razprave, vendar pa je hkrati potrebno upoštevati določene 

omejitvene dejavnike.   

 

 
                                                 
113 Raziskava, ki jo je naredila Glasgow University Media Group na primeru televizijskega poročanja o eni izmed 
delavskih stavk v Veliki Britaniji, je na primer pokazala, da je dostop do medijev velikokrat omogočen le uradnim 
različicam dogodkov. V raziskavo so vključili dva britanska televizijska programa (javno televizijo BBC in 
komercialno ITN) ter ugotovili, da so v intervjujih na obeh programih nastopale iste osebe, velikokrat celo na isti 
dan, večinoma uradne osebe, med intervjuvanci pa ni bilo niti enega delavca. Med več kot 100 izjavami so bile 
zgolj tri iz neuradnih virov (tj. izjave delavcev). Raziskava je pokazala, da so se televizijske novice v času 
preučevanja neprestano osredotočale na stališče dominantnih političnih skupin, hkrati pa je bilo mnenje tistih, ki 
so prevladujočim pogledom nasprotovali in so ponujali alternativne poglede na dogodke, v novicah zapostavljeno. 
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7.3. Primer vpliva medijske pojavnosti civilne družbe na javno razpravo 

 

Pojavnost nevladnih organizacij (kot formalizirane oblike civilne družbe v Sloveniji) in 

civilne družbe nasploh v množičnih medijih je leta 2002 začel spremljati Center za 

informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij. Največ medijskih reprezentacij, ki 

so se vsebinsko dotikale delovanja civilne družbe v Sloveniji, je bilo v letu 2002 objavljeno v 

dnevniku Večer, sledila sta mu Delo in Dnevnik. Med elektronskimi mediji so se tej tematiki 

največkrat posvetili radijski programi RTV Slovenija, sledil jim je prvi program nacionalne 

televizije in POP TV. Med novinarskimi žanri, s katerimi so bila predstavljena dogajanja v 

civilni družbi, je močno prevladovalo poročilo (71 odstotkov), sledila je vest, nato pa pisma 

bralcev. Bolj refleksivnih novinarskih oblik, kot so komentar, kolumna ali intervju, je zelo 

malo, kar lahko kaže na nizko zainteresiranost urednikov in novinarjev za tematiko ali pa 

njihovo slabo poznavanje civilne družbe. V letu 2002 sta najbolj izstopala dva primera: 

prizadevanja za spremembo zakona o invalidskih organizacijah Društva za teorijo in kulturo 

hendikepa (YHD) ter prizadevanja članov Avtonomne cone Molotov – skupine političnih 

aktivistov, ki so zasedli poslopje, ki je bilo v lasti Slovenskih železnic, in ga preoblikovali v 

takoimenovani avtonomni družbeno-politični in kulturni center. V omenjenih primerih se je 

najbolj nazorno pokazal vpliv, ki ga mediji lahko imajo tako na javno mnenje kot tudi na 

komunikacijo med političnimi institucijami in civilno družbo. Na zbiranje podpisov za razpis 

referenduma o spremembi zakona o invalidskih organizacijah se je odzvalo deset tisoč 

posameznikov, v primeru Avtonomne cone Molotov pa je komunikacija preko medijev 

vzbudila pozornost predstavnikov ljubljanskih mestnih oblasti, ki so se kasneje tudi večkrat 

sestali s predstavniki Avtonomne cone Molotov in se poskušali dogovoriti o skupno 

sprejemljivi rešitvi (v zameno so jim bili pripravljeni ponuditi poslopje v lasti Mestne občine 

Ljubljana na drugi lokaciji). Oboje bi brez učinkovanja medijskega poročanja ostalo na ravni 

obrobnega dogodka. 

 

Raziskava je torej pokazala, da se prispevki, ki so na kakršenkoli način povezani s civilno 

družbo, v medijih ne pojavljajo pogosto. Hkrati je v novinarskih prispevkih, ki predstavljajo 

aktivnosti civilne družbe oziroma stališča, ki jih njeni predstavniki posredujejo, mogoče 

prepoznati nizko stopnjo poznavanja delovanja civilne družbe, vendar pa nenazadnje tudi 
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sama civilna družba običajno ne vlaga dovolj v vzpostavljanje in vzdrževanje odnosov z 

mediji, bodisi zato, ker je pri tem slabo organizirana ali pa zato, ker prek medijev ne želi 

komunicirati z javnostjo oziroma državnimi institucijami. Omenjena dejstva vsekakor 

osiromašijo javno razpravo o določenih občutljivih temah, ki zadevajo tako civilno družbo kot 

širši krog državljanov, in bi med njimi in državnimi institucijami lahko potekala v medijih, 

kjer bi bila hkrati dostopna tudi celotni javnosti, ki bi se tako lahko seznanila z argumenti 

različnih strani. Sodelovanje civilne družbe in medijev ter javna razprava v medijih pa 

nenazadnje vplivata tudi na ozaveščenost javnosti o prizadevanjih civilne družbe ter pomenu, 

ki ga aktivna civilna družba predstavlja za kvaliteto in razvoj demokracije. Javna razprava 

med civilno družbo in državnimi institucijami, ki se pojavlja v medijih, namreč lahko 

predstavlja plodno izmenjavo stališč in predlogov ter obenem kanal, skozi katerega lahko 

državljani s konstruktivno kritiko posredno sodelujejo tudi pri sooblikovanju in 

preoblikovanju stališč oziroma sklepov državnih institucij. 

 

7.4. Analiza primera: slovenski mediji o ti. vatikanskem sporazumu (obdobje 1996-2000) 

 

Način, kako poteka javna razprava med državljani, predstavniki državnih institucij in 

političnimi strankami v slovenskih medijih, smo poskušali ovrednotiti na podlagi analize 

poročanja glavnih slovenskih elektronskih in tiskanih medijev o takoimenovanem 

vatikanskem sporazumu v obdobju med leti 1996 in 2000. Zanimalo nas je predvsem 

vprašanje, kaj zaznamuje komunikacijski kanal, ki ga za izmenjavo mnenj med državnimi 

institucijami in državljani predstavljajo tiskani in elektronski mediji. Do kakšne interakcije 

med omenjenimi akterji v medijih sploh prihaja, ali gre za kakovostno izmenjavo mnenj, ki 

vpliva tako na eno kot na drugo stran, da preoblikuje svoja stališča ali pa lahko rečemo, da je 

odprta in plodna razprava o političnih in družbenih vprašanjih, ki naj bi medije vzpostavljala 

kot polje javne razprave le navidezna? Pri tem smo se osredotočili na to, kakšno je v medijih 

razmerje pojavnosti med predstavniki državnih institucij in različnih državljanskih pobud, 

kolikokrat je vir avtorja članka ali prispevka državna institucija oziroma neodvisno mnenje, in 

katere so novinarske oblike, v katerih so nam informacije ene ali druge strani posredovane. 

Hkrati nas je zanimalo, kako širok je spekter državljanov, ki se vključujejo v medijsko 
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razpravo, in ali je morda mogoče zaslediti, da se v povezavi z določenim vprašanjem pogosto 

pojavljajo isti avtorji.   

 

Analiza je vključevala dnevne časopise Delo, Večer in Dnevnik, tednika Mladina in Mag, med 

elektronskimi mediji pa televizijska programa SLO 1 in POP TV, in zajemala obdobje med 

1996 in 2000. Gradivo, ki smo ga pregledali, je bilo tematsko že omejeno na temo ti. 

vatikanskega sporazuma (pri tem niso bile tematsko izpostavljene druge teme, povezane s 

Cerkvijo – kot je verouk v šolah, kanonsko pravo ipd.), saj je v določenem časovnem obdobju 

vedno mogoče zaznati večjo osredotočenost medijev na eno vprašanje. Prav zato smo se 

odločili za izbrano temo – vprašanje podpisa mednarodnopravnega sporazuma s Svetim 

sedežem je burilo medijski in javni prostor na več ravneh: politično-diplomatski, nacionalni in 

ideološki, vzpostavljalo pa se je tudi na ravni povsem praktičnih življenskih ureditev, na 

primer, ob vprašanju uvedbe verouka v šole, odgovorov na denacionalizacijske zahtevke 

rimskokatoliške cerkve, uvedbe kuratov v slovensko vojsko idr.  

 

Analiza člankov in prispevkov na temo ti. vatikanskega sporazuma je podala na prvi pogled 

bolj suhoparne rezultate od pričakovanih. Poskušali smo namreč zaslediti trend, ki bi kazal na 

to, da razprava med različnimi akterji v medijih spodbuja državljane k temu, da se vključijo v 

debate ter hkrati vpliva na sam potek razprave in na to, da morda, pod vplivom pritiska 

javnosti, posamezne državne institucije premislijo oziroma celo spremenijo svoja stališča ali 

pa vsaj spodbujajo strokovno izmenjavo mnenj v medijih. Oceniti je mogoče, da je medijska 

odmevnost ti. vatikanskega sporazuma vplivala na to, da se je politični tok dogodkov 

spremenil, vendar pa je v resnici medijska razprava ostala omejena le na peščico »peres« in ni 

videti, da bi vključevala širše državljansko odzivanje, še bolj pa je s tem ostajala omejena na 

peščico obravnavanih topik. Prevladuje število člankov in prispevkov različnih novinarskih 

žanrov, ki predstavljajo uradna vladna stališča do problematike (intervjuji s predstavniki 

Vlade RS, poročila z vladnih sej in tiskovnih konferenc koalicijskih strank, poročila o poteku 

diplomatskih dogovorov na ravni RS-Sveti sedež ipd.), v precej podobnem obsegu se pojavlja 

število prispevkov, ki predstavljajo stališča cerkvene strani (med drugim stališča uradnega 

Vatikana do problematike, stališča cerkvene pogajalske skupine). Nekajkrat pa se pojavijo 

tudi novinarska poročila, ki predstavljajo stališča posameznih strank (predvsem, kadar gre za 
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razhajanja znotraj ene same stranke oziroma za različne poglede na ti. vatikanski sporazum 

med koalicijskimi partnericami, pa tudi za predstavitev stališč posameznih strank do 

omenjenega vprašanja). 

 

Medijski pozivi k dialogu med državo in državljanskimi pobudami, ki zadevajo tematiko ti. 

vatikanskega sporazuma, so, presenetljivo, izredno redki. V celoti obravnavanega materiala, 

ki zajema obdobje med 1996 in 2000, je bila to tema le enega članka. Pojavlja se sicer več 

novinarskih poročil, ki predstavljajo mnenja in v veliki meri poskušajo, kot se zdi,  

nepristransko soočati argumente ene in druge strani. Pri pregledu gradiva smo ugotovili, da se 

poleg predstavitev uradnih stališč države in cerkve ta tema najpogosteje pojavlja v 

komentarjih in kolumnah. Pri podrobnejši analizi se je izkazalo, da gre večinoma za stalne 

komentatorje, ki so v okviru vseh obravnavanih tiskanih medijev pokrivali temo ti. 

vatikanskega sporazuma. Najobsežnejše komentarje in analize dogajanj ponujata Mladina in 

Mag (tri, štiri strani), bržkone tudi zato, ker si kot tedenska časopisa komentarje v daljšem 

obsegu lahko privoščita.    

 

Po pogostosti prispevkom komentatorjev dnevnih in tedenskih časopisov sledijo kolumne in 

intervjuji z neodvisnimi strokovnjaki (dr. Marko Kerševan, dr. Edvard Kovač, dr. Vlasta 

Jalušič, dr. Borut Košir, dr. Borut Bohte...), v novinarskih prispevkih pa je mogoče zaslediti 

tudi mnenja nekaterih društev/nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s to problematiko (npr. 

Društvo za ustavno pravo), kar pa je prej izjema kot pravilo. Med državljanskimi pobudami 

sta bili v medijih najbolj izpostavljeni dve. Prvo je v obliki odprtega pisma predsedniku in 

ministrom slovenske vlade (v katerem poziva državo, naj vztraja pri svojem pravnem redu in 

sporazumu s Slovensko škofovsko konferenco) podal nekdanji ustavni sodnik Matevž Krivic, 

drugo pa dr. Veljko Rus, ko je predlagal odpoklic nadškofa Franca Rodeta. Po številu 

prispevkov v tem sklopu kvantitativno vsekakor izstopa Matevž Krivic, ki se v medijih 

pojavlja tako kot kolumnist in kometator kot tudi kot avtor pisem z vprašanji, ki so 

naslovljena na vladne predstavnike. Ob tem dejstvu so zato zanimivi rezultati telefonske 

ankete, ki jo je 30.11. in 1.12.1999 izvedlo Delo Stik. Zanimivo je, da kljub precej 

intenzivnemu pojavljanju tematike ti. vatikanskega sporazuma v medijih (tako v obliki stališč 

vlade kot v medijskih prispevkih Matevža Krivica) večina ljudi (43,6 odstotkov) razlik v 
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stališčih sploh ne pozna, medtem ko se ostali skorajda popolnoma natančno delijo na tiste, ki 

podpirajo stališča podpisnikov odprtega pisma, da je predlog sporazuma ustavno-pravno 

sporen (28,6 odstotkov), in tiste, ki podpirajo stališče vlade (27,8 odstotka), da je predlog 

sporazuma ustrezen. Pri tem je potrebno izpostaviti, da ta razdeljenost ni drugačna niti, če so 

se o tem opredeljevali tisti, ki so o sebi dejali, da so spremljali polemike v medijih, ali tisti, ki 

medijske polemike niso spremljali. Potemtakem lahko sklepamo, da medijska razprava na 

državljane bodisi ni odločilno vplivala, ker gre za pomembno vprašanje, o katerem je večina 

svoje mnenje oblikovala že mimo medijske razprave, ali pa javna razprava v medijih ni 

ponudila takšne širine razprave, ki bi na državljane lahko vplivala oziroma jih aktivno 

vključila v sooblikovanje mnenja. Tretja je možnost, da je medijska razprava na državljane 

vplivala, ne da bi se ti tega zavedali. 

 

Pa se javna razprava razširi na več akterjev vsaj v rubriki, ki je namenjena izražanju mnenj 

državljanov, torej v rubriki Pisem bralcev? Analiza pisem bralcev je pokazala, da državljani 

omenjeno sredstvo uporabljajo predvsem takrat, ko jih določena tematika dovolj »razburi«, da 

želijo o tem javnosti posredovati svoje mnenje (kot ugotavljamo, so zato izredno pogosta 

pisma bralcev na teme, ki so sicer splošne, a so ljudi posebej prizadele, na primer tema 

domobranstva, komunizma, NOB...), nekaj redkeje pa se te oblike komunikacije poslužujejo, 

ko želijo svoje vprašanje nasloviti na določenega političnega predstavnika, ki ga hkrati želijo 

izzvati, da svoj odgovor na zastavljeno vprašanje tudi javno pove oziroma napiše. Pisma 

bralcev na temo ti. vatikanskega sporazuma pa obenem predstavljajo tudi prostor za razpravo 

različnih pravnih strokovnjakov, ki imajo na obravnavano temo različne poglede, kar spekter 

razprave tudi v tej rubriki zoži na določeno strokovno skupino. 

 

Medijske polemike o predlogu sporazuma med slovensko vlado in Svetim sedežem je, po 

podatkih telefonske ankete Dela Stik114, pozorno in redno spremljalo le 17,9 odstotka 

anketiranih, občasno 54,1 odstotka, 28 odstotkov vprašanih pa polemike ni spremljalo. 

Vsebino polemik je tako poznalo le 16,4 odstotka anketiranih, delno je bilo z njo seznanjenih 

49,7 odstotka, sploh pa je ni poznalo 33,9 odstotka vprašanih.  Ob analizi živahne razprave, ki 

se je v medijih »razplamtevala« na različne teme, povezane s politiko do Vatikana in stališči 

                                                 
114 Delo Stik, telefonska anketa 31.11. in 1.12.1999, objavljeno v Delo, 4.12.1999. 
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slovenske cerkve, je tako mogoče kot rezultat izpostaviti predvsem dve prevladujoči dejstvi. 

Ne glede na to, da naj bi mediji zagotavljali in predstavljali javni prostor, ki naj bi bil 

načeloma odprt in dostopen vsem državljanom, je bilo mogoče zaslediti, da so se v javni 

razpravi o specifični temi v medijih praviloma bolj izpostavljali in očitno pogosteje pojavljali 

le določeni posamezniki in institucije ter da ni bilo širše razprave, ki bi aktivno vključila zelo 

širok spekter (ne le strokovne) javnosti. Določene posameznike je bilo tako mogoče zelo 

pogosto zaslediti med avtorji komentarjev in kolumn ter celo med gosti na določenih radijskih 

in televizijskih oddajah. Hkrati se je ponovno potrdilo dejstvo, da mediji predstavljajo obliko 

nadzornega mehanizma v rokah državljanov, saj je v trenutku, ko se določeno družbeno ali 

politično vprašanje pojavi pod drobnogledom medijev, s tem dano v presojo celotni javnosti, 

kar obenem pomeni, da morajo tako zagovorniki kot nasprotniki temeljiteje argumentirati 

svoja stališča in teze. Tako mediji dejansko predstavljajo obliko »varnostnega mehanizma« za 

izvajanje pritiska na posamezne politike, državne institucije in njene predstavnike. Medijski 

pritisk je namreč lahko v določenih primerih tudi tako velik, da morajo nosilci politik celo 

preoblikovati ali spremeniti svoja stališča do določene problematike. Takšna ugotovitev torej 

potrjuje, da mediji funkcionirajo tudi kot komunikacijski kanal med državo in državljani, pa 

čeprav nanje vpliva široko mnoštvo zunanjih dejavnikov, ki omejujejo, vplivajo in določajo 

javno razpravo, ki poteka v in preko medijev. Kljub temu pa je zanimiv podatek za oceno 

učinkovitosti medijev kot komunikacijskega kanala med državo in državljani tudi dejstvo, da 

javnomnenjska raziskava v obdobju intenzivne razprave o vatikanskem sporazumu  kaže, da 

polemiko v medijih pozorno spremlja le 17,9 % vprašanih, 28 % pa ji sploh ne sledi. Ob tem 

se seveda postavlja vprašanje, zakaj se državljani intenzivneje ne vključujejo v razpravo o 

vprašanju s področja, ki zadeva vse državljane, komu je javna razprava v medijih sploh 

namenjena in kakšen je odnos državljanov do medijskega prostora, kot prizorišča, ki omogoča 

izmenjavo na ravni država-državljan.  

 

7.5. Analiza primera: referendumi v slovenskih medijih 

 

Pomen in vrsto javnega diskurza, ki poteka v slovenskih medijih, smo skušali ovrednotiti tudi 

na podlagi analize medijskega poročanja pred referendumom, pri čemer smo se osredotočili 

na referendume, ki so bili razpisani po letu 2000 (razen referendumov o vstopu Slovenije v 
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EU in NATO): referendum o pravici samskih žensk do postopka oploditve z biomedicinsko 

pomočjo, referendum o vračanju prekomernih vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, 

referendum o preoblikovanju in privatizaciji Slovenskih železnic in referendum o 

obratovalnem času trgovin. Čas predreferendumskega poročanja medijev smo v raziskovalni 

pretres vzeli iz razumljivih razlogov: pričakovali smo, da se v mnenjsko občutljivem obdobju, 

ko se bodoči volivci opredeljujejo do vprašanja, o katerem so pozvani neposredno odločati, 

mediji znajdejo v posebnem položaju, ko lahko še bolj odločilno kot sicer opredeljujejo javno 

mnenje. Ali je iz vsebine medijskega poročanja mogoče rzbrati njihovo vnaprejšnjo držo, 

kako se ta v času spreminja, koliko in na kakšen način mediji zagotavljajo objektivnost 

obravnavanega vprašanja, kako odprti so za izrekanje posameznikov (državljanov in 

državljank), nevladnih organizacij, civilnih strokovnih javnosti – to so bila vprašanja, skozi 

katera smo ugotavljali, kakšna je (lahko) vloga medijev v procesu komunikacije med državo 

in državljani. 

 

Zanimalo nas je predvsem, kako poteka interakcija med različnimi državnimi institucijami, 

nevladnimi organizacijami, državljanskimi pobudami in posamezniki, ki se preko medijev 

vključujejo v javno razpravo, kako jo mediji sooblikujejo, so v tem lahko neodvisni in kje so 

meje manipulacije. Skušali smo ugotoviti, kolikšen del javnosti se je vključeval v posamezno 

razpravo ter kakšen je bil vpliv organiziranih in neorganiziranih mnenj in pobud civilne 

družbe na oblikovanje političnih odločitev. 

 

7.5.1. Referendum o uveljavitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo 

 

Julija 2000 je bil v parlamentu sprejet Zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve 

z biomedicinsko pomočjo. Poslanska skupina LDS se ni strinjala s 5. členom zakona, ki 

pravico do umetne oploditve daje le moškemu in ženski v zakonski zvezi ali dalj časa trajajoči 

izvenzakonski skupnosti. Ker je bilo njihovo dopolnilo, ki so ga vložili pred tretjo obravnavo 

zakona in je razširjalo krog upravičencev do postopka umetne oploditve tudi na ženske brez 

stalnega partnerja, v državnem zboru zavrnjeno, so v obravnavo in sprejem po hitrem 

postopku vložili predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravljenju 

 136



 

neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo. Poleg določbe o upravičencih 

do postopka oploditve z biomedicinsko pomočjo (OBMP) je bil v novem zakonu spremenjen 

tudi člen, ki  prepoveduje OBMP s hkratno uporabo darovanih jajčnih in semenskih celic, 

člen, ki uvaja dovoljenje Državne komisije za OBMP za vsak posamezen darovalski postopek 

posebej in člen, ki prepoveduje uvoz spolnih celic. Kot razlog za takšne spremembe so 

vlagatelji zakona navedli restriktivnost, diskriminatornost in neustavnost Zakona o 

zdravljenju neplodnosti. Pred tretjim branjem novega zakona so se vse opozicijske stranke 

odločile, da pri sprejemu novele ne želijo sodelovati, zato so njihovi poslanci zapustili 

dvorano. Po odmoru za posvetovanje so se jim pridružili tudi poslanci SLS + SKD, ki so 

zahtevali umik hitrega postopka in sprejemanje po rednem postopku. Kljub nesodelovanju 

opozicije in SLS + SKD so ostali poslanci novelo potrdili. Že teden dni po sprejemu novele 

Zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo je 34 

poslancev zahtevalo naknadni zakonodajni referendum. Pobudnici referendumskega 

odločanja sta bili stranki SDS in NSi, hkrati pa je podpise v podporo za razpis referenduma 

začela zbirati tudi skupina volilcev. 

 

Naknadni zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo je bil izveden 17. 

junija 2001. Referendumsko vprašanje se je glasilo: 

»Ali ste za to, da se uveljavi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravljenju 

neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo (EPA 1318 – II), sprejet v 

državnem zboru dne 19. 4. 2001?« 

Referenduma se je udeležilo 35,66% (567.878) volilnih upravičencev. Proti uveljavitvi novele 

zakona jih je glasovalo 410.856 (72,36%), za novelo pa je bilo 149.799 (26,38%) volilcev. 

 

Že ob sprejemanju Zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih OBMP je med različnimi 

parlamentarnimi strankami prihajalo do nesoglasij. Ta so se še zaostrila po sprejemu novele 

tega zakona. Za novelo se je kot njena predlagateljica zavzemala poslanska skupina LDS, tudi 

ZLSD se je opredelila proti referendumu in za sprejem novele, pridružil se jima je še DeSUS, 

ki je poudarjal predvsem dilemo o upravičenosti in potrebnosti referenduma. SDS in NSi sta 

bili kot pobudnici referenduma proti sprejemu novele, z njima pa sta se strinjali tudi SNS in 
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SLS + SKD. Stališča SMS so bila sprva deljena, vendar so se v svojem sporočilu za javnost 

opredelili za sprejem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravljenju neplodnosti 

in postopkih OBMP. 

 

V vročo predreferendumsko razpravo o pomenu pravice do umetne oploditve tudi za samske 

ženske in o upravičenosti referenduma o tem so se poleg predstavnikov političnih strank 

vključevali tudi predstavniki različnih strok. Zagovorniki novele so se največkrat sklicevali na 

ustavno pravico do enakosti in na pravice žensk, njeni nasprotniki pa na pomen tradicionalne 

dvostarševske družine za otrokov razvoj in na pravico otrok do obeh staršev.  

 

Kot najbolj pristojna za razsojanje o takšnih vprašanjih je veljala medicinska stroka. Bralci 

oziroma gledalci so v časopisih, v televizijskih in radijskih oddajah lahko spoznali mnenja 

različnih zdravstvenih organizacij – Razširjenega strokovnega kolegija za ginekologijo in 

perinatologijo (v njegovem imenu je največkrat govoril dr. Tomaž Tomaževič, ki je kot 

predsednik Komisije za OBMP pogosto predstavljal tudi njeno stališče), Komisije za OBMP, 

Zdravstvenega sveta, Zdravniške zbornice in Komisije za zdravniško etiko. Kot posamezni 

medicinski strokovnjaki so v razpravi sodelovali Dušan Keber (minister za zdravje), 

Aleksander Merlo (ginekolog in poslanec LDS), Vasilij Cerar (primarij ljubljanske 

porodnišnice in nekdanji direktor ginekološke klinike) in Veljko Vlaisavljević (direktor 

ginekološkega oddelka v mariborski Splošni bolnišnici). Medicinska stroka sicer ni imela 

trdnega in enotnega mnenja glede postopkov OBMP za ženske brez stalnega moškega 

partnerja, kljub temu pa so si bila vsa najvišja strokovna telesa enotna v mnenju, da je lahko 

OBMP samo skrajna oblika zdravljenja neplodnosti in da plodna samska ženska ni upravičena 

do postopka umetne oploditve. Nasprotniki novele so se večinoma sklicevali na medicinsko 

etiko (Tomaž Tomaževič), medtem ko so njeni zagovorniki (Dušan Keber, Aleksander Merlo, 

Vasilij Cerar in Veljko Vlaisavljević) poudarjali, da isti zakon, ki prepoveduje postopke 

OBMP zdravim samskim ženskam, dovoljuje oploditev zdrave ženske, ki živi z neplodnim 

moškim. Menili so, da je za tako majhno državo kot je Slovenija uvoz spolnih celic nujno 

potreben, ter da je pravica odločanja o zanositvi le pravica ženske same. 
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Ker so vsi nasprotniki novele Zakona o zdravljenju neplodnosti in OBMP kot glavno orožje v 

boju za svoj prav uporabljali pomen tradicionalne dvostarševske družine za normalen otrokov 

razvoj ter dokazovali slabosti enostarševske družine, so o tem povedali svoje mnenje tudi 

sociologi in psihologi. Njihove vidike so javnosti preko medijev največkrat predstavljali 

psihologinja Mirjana Ule (predstojnica centra za socialno psihologijo na FDV in članica 

Državne komisije za medicinsko etiko), sociologi Tanja Rener (izredna profesorica za 

sociologijo družine in sociologijo spolov na FDV), Katja Boh (sociologinja družine), Darja 

Zaviršek (sociologinja in socialna antropologinja), Vinko Potočnik (izredni profesor za 

sociologijo religije in pastoralno sociologijo na Teološki fakulteti) in Martina Tomori 

(predstojnica Katedre za psihiatrijo na Medicinski fakulteti v Ljubljani). Njihovo enotno 

stališče je bilo, da število staršev ni pogoj za dobro oziroma slabo družino, ter da se s 

spremembo družbe, socialnih okoliščin in ekonomske podlage spreminja tudi oblika družine. 

Razložili so tudi pomen biološkega in socialnega starševstva. Le Vinko Potočnik se je 

zavzemal za prepoved postopkov OBMP za samske ženske, saj je menil, da si moramo vsaj 

na ravni ideala prizadevati za družino z očetom in materjo. 

 

Pravni strokovnjaki so se v predreferendumski razpravi ukvarjali s problemom ustavnosti 

Zakona o zdravljenju neplodnosti (Ustava RS namreč zagotavlja enake pravice in temeljne 

svoboščine vsem ljudem, ne glede na klasične razlikovalne okoliščine in ne glede na 

katerokoli drugo osebno okoliščino), s problemom spoštovanja otrokovih pravic in z 

doslednostjo ter konsistentnostjo novele zakona. Razprave se je pogosto udeleževal Karel 

Zupančič (profesor civilnega in družinskega prava na Pravni fakulteti), ki je bil odločno proti 

sprejemu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravljenju neplodnosti in 

postopkih OBMP in je navajal zakone o OBMP  v državah EU, oglašali pa so se tudi Anjuta 

Bubnov-Škoberne, Zoran Pavlovič, Zoran Kanduč in Matevž Krivic. 

 

Prav z namenom zavzemanja za sprejem novele Zakona o zdravljenju neplodnosti in 

postopkih OBMP je bil ustanovljen Odbor ZA svobodno odločanje. Ta se je skliceval na 55. 

člen Ustave RS, ki določa, da je odločanje o rojstvu otrok svobodno, in na 14. člen Ustave 

RS, ki govori o enakosti pred zakonom. Odbor, ki so se mu že kmalu po ustanovitvi  pridružili 

številni znani Slovenci in Slovenke, je organiziral veliko okroglih miz v različnih slovenskih 
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krajih ter vodil kampanjo z naslovom Bova. Za sprejem novele se je zavzemalo tudi Društvo 

za večjo rodnost in plodnost Slovencev. Opozarjalo je na veliko število neplodnih parov, ki 

čakajo na uvoz spolnih celic. Oglasila se je organizacija ŠKUC – LL, ki je poudarjala grobo 

poseganje v človekove pravice ter Društvo za zaščito otrok, staršev in vzgojiteljev Mavrica, ki 

se je zaradi pomena nuklearne dvostarševske družine za otrokov razvoj zavzemalo za 

zavrnitev novele. 

 

Svoje mnenje o umetni oploditvi je podala tudi Katoliška cerkev. V posebni izjavi za 

javnost115 je izrazila resne etične pomisleke in nasprotovanje kakršnikoli obliki heterologne 

oploditve. Kot aktiven razpravljalec o tej temi ter kot predstavnik katoliške etične opcije je v 

medijski razpravi pogosto sodeloval Ivan Štuhec (član Komisije za medicinsko etiko in 

profesor moralne teologije na Teološki fakulteti). 

 

Analiza tiskanih (Delo, Večer, Dnevnik, Mag, Mladina) in elektronskih (POP TV, SLO 1, 

Radio Slovenija) medijev je pokazala, da je v predreferendumskem času v slovenskem 

javnem prostoru potekala vroča razprava, ki pa je bila omejena predvsem na problem uporabe 

postopka OBMP tudi pri samskih zdravih ženskah. Mnogi sodelujoči so zato opozarjali, da 

gre pravzaprav za boj med tradicionalnimi in liberalnimi vrednotami. Večino medijskih 

prispevkov so sestavljala poročila, ki so predstavljala različne argumente, sodelujoče akterje 

in njihova stališča, poročala o parlamentarnem dogajanju in podobno. Poleg poročil so velik 

del prispevkov predstavljali članki, v katerih so novinarji seznanjali bralce o postopku umetne 

oploditve, problemu uvoza spolnih celic, reproduktivni pravici žensk, pravici do splava, 

težavah z neplodnostjo in podobno. Pogosti so bili tudi prispevki strokovnjakov, vključenih v 

razpravo116, ki so podajali in utemljevali svoja stališča za ali proti noveli zakona. Na večini 

soočenj in okroglih miz so sodelovali predstavniki različnih strok in političnih strank, ki so se 

prav tako aktivno vključevale v predreferendumsko kampanjo117, tiskani mediji pa so 

                                                 
115 Tudi otrok ima pravice, Delo, 11. 6. 2001. 
116 Spomenka Hribar: Država državljanom: naj bom demokratična ali avtoritarna?, Delo, 26. 5. 2001, Zoran 

Pavlovič: Kako bo koristil otrokom?, Delo, 9. 6. 2001, Mirjana Ule: Katera stroka in čigavi argumenti?, Delo, 19. 
5. 2001, Karel Zupančič: Zanemarjeni otrok, Delo, 26. 5. 2001. 

117 Oprostite, družine iz 18. stoletja ni več, Večer, 9. 6. 2001 (sodelovali so: Vasilij Cerar, France Cukjati, 
Aleksander Merlo, Ivan Štuhec, Darja Zaviršek), oddaja Aktualno, TVS 1, 15. 5. 2001 (sodelovali so: Katja Boh, 
Tomaž Tomaževič, Dušan Keber, Karel Zupančič). 
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objavljali tudi precejšnje število intervjujev118. V Delu je bila objavljena primerjalna analiza 

zakonodaje glede postopkov OBMP v državah EU119, o tej tematiki pa je nekajkrat 

spregovoril tudi Karel Zupančič120. V dnevniku Večer je bil objavljen tudi članek121, ki je 

skušal volilcem objektivno predstaviti argumente za oziroma proti sprejemu Zakona o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih OBMP. 

 

Državljani kot posamezniki so imeli možnost izražanja svojega mnenja pred referendumom 

predvsem preko telefonskih javnomnenjskih raziskav, ki jih je za Dnevnik opravljala agencija 

Ninamedia, za Delo pa agencija Delo Stik122. Analiza javnomnenjskih raziskav je pokazala, 

da se je javno mnenje iz tedna v teden spreminjalo. Rezultati so se razlikovali tako glede na 

datum izvedbe ankete kot glede na način, kako je bilo vprašanje zastavljeno. Iz tega bi lahko 

sklepali, da veliko volilk in volilcev ni čisto natančno vedelo, o čem se bodo na referendumu 

odločali. V večini anket je kazalo, da so zagovorniki in nasprotniki novele zakona precej 

izenačeni, rezultati referenduma pa so pokazali veliko premoč nasprotnikov. Tudi volilna 

udeležba je bila precej manjša kot so napovedovale ankete. Ninamedia je od 5. maja do 14. 

junija izvedla pet javnomnenjskih raziskav. Na zastavljeno referendumsko vprašanje je v 

začetku maja z da odgovorilo 55,1% vprašanih, proti sprejemu novele pa je bilo 34,1% 

anketirancev. V naslednji anketi, izvedeni 23. maja, se je razmerje obrnilo, v začetku junija pa 

je bilo spet več vprašanih za sprejem novega zakona. To razmerje se je tik pred 

referendumom spet obrnilo in v zadnji anketi, izvedeni 14. junija, se je za sprejem novele 

opredelilo 38,2% vprašanih, proti pa 53,1%. Neodločenih je bilo 8,7% anketirancev. Agencija 

Delo Stik je v juniju 2001 opravila dve anketi v časovnem razmaku enega tedna. Prva je bila 

izvedena 1. junija in je pokazala, da mnogo ljudi referendumskega vprašanja ne razume 

povsem. Le 56,7% anketirancev je namreč odgovorilo, da vprašanje popolnoma razume, velik 

odstotek (30,6%) jih je menilo, da vprašanja ne razumejo povsem, 7,1% vprašanim pa se je 

                                                 
118 Najpogosteje so bili intervjuvani Spomenka Hribar (Nič ne odtehta rojstva. Nič!, Večer, 26. 5. 2001), Mojca 
Pirnat (Slovenci raje pometajo pred tujim pragom, Delo, 17. 5. 2001), Tomaž Tomaževič (Zdravniki nismo 
konservativni, Mag, 30. 5. 2001), Dušan Keber (Ja, sem milenijski hrošč!, Delo, 12. 5. 2001 in Biti zaželen je 
najboljše, kar se lahko primeri otroku, Nedeljski dnevnik, 10. 6. 2001), Vasilij Cerar (Ona naj pove, ali si želi 
otroka, Delo, 19. 5. 2001), France Cukjati (Biti zaželen je najboljše, kar se lahko primeri otroku, Nedeljski dnevnik, 
10. 6. 2001), Mirjana Ule (Čez nekaj let nas bo pošteno sram, Večer, 5. 6. 2001), Tanja Rener (Družina je v krizi? 
Ne drži!, Dnevnik, 9. 6. 2001) in Vinko Potočnik (Družina je v krizi? Ne drži!, Dnevnik, 9. 6. 2001). 
119 Oploditve z biomedicinsko pomočjo v tujini, Delo, 9. 6. 2001. 
120 Z epruveto na lov, Mag, 23. 5. 2001; oddaja Aktualno, TVS 1, 15. 5. 2001. 
121 Zakaj za, zakaj proti noveli zakona, Večer, 14. 6. 2001. 
122 Delo, 2. 6. 2001, Nedelo, 10. 6. 2001, Dnevnik, 5. 5. 2001, 28. 5. 2001, 9. 6. 2001, 15. 6. 2001. 
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vprašanje zdelo povsem nejasno. V tistem času bi zakonsko novelo podprlo 41,9% ljudi, proti 

bi jih bilo 36%, medtem ko je bilo neopredeljenih 22,2%. V drugi anketi, opravljeni 7. junija, 

se je 43% vprašanih opredelilo proti uveljavitvi novele, 40,5% pa za njeno uveljavitev. 

Udeležbo na referendumu je napovedalo 36,1% anketirancev. 

 

Problem postopka OBMP tudi za ženske brez stalnega moškega partnerja je bil pogosta tema 

različnih komentarjev in kolumn. Njihova analiza je pokazala, da so se s tem problemom 

večinoma ukvarjali stalni komentatorji, morda bi veljalo ob njih izpostaviti Matevža Krivica 

kot avtorja kolumne v Mladini123. Podrobnejši pregled pisem bralcev je pokazal, da je 

referendumska problematika precej razburila tudi širšo javnost, saj je v tej rubriki potekala 

živahna razprava na to temo. Mnogi avtorji so se aktivno vključevali v debato o pravici žensk 

do umetne oploditve, žal pa je splošen vtis tak, da njihovo mnenje ni seglo čez okvir 

omenjene rubrike. V pismih lahko poleg nasprotovanja oziroma simpatiziranja z novelo 

najdemo veliko nasprotovanja tovrstnemu referendumu, saj je veliko ljudi menilo, da gre za 

vprašanje strokovne narave, ki je omejeno le na peščico posameznic ter jih zato ne zadeva. 

 

7.5.2. Referendum o vračanju prekomernih vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje 

 

Zahteve za vračanje prekomernih vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje je bilo v 

medijih iz časa po letu 2000 prvič opaziti že v začetku leta 2001, ob sprejemanju Zakona o 

telekomunikacijah. Vseslovensko združenje upravičencev do vračila vlaganj v javno 

telekomunikacijsko omrežje, ki je bilo marca 2001 ustanovljeno prav z namenom, da bi  

zagotovilo vračanje vlaganj posameznikom in krajevnim skupnostim in je štelo okrog 150.000 

članov, je namreč opozorilo vlado, da novi Zakon o telekomunikacijah ne uzakonja pravice 

vlagateljev do povračila vlaganj. Zato so marca 2001 predsedniku državnega zbora izročili 

pobudo za zbiranje podpisov podpore zahtevi za razpis predhodnega zakonodajnega 

referenduma. Ker je državni zbor odločil, da bo vračanje vlaganj uredil poseben zakon, ki bo 

sestavljen v roku šestih mesecev, je Združenje pobudo umaknilo. Novi zakon oziroma novela 

zakona je bila pripravljena marca 2002, vendar se Združenje z vsebino predloga ni strinjalo, 

zato je oktobra istega leta znova vložilo zahtevo za razpis referenduma. Junijski zakon je 

                                                 
123 »ZA« Kebrov zakon – toda iz etičnih, ne iz pravnih razlogov!, Mladina, 21. 5. 2001. 
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predvideval vračanje vlaganj po končani privatizaciji Telekoma Slovenije in sicer v višini 

20% do 40% vlaganj ter tistim, ki so s predniki Telekoma Slovenije sklenili pogodbo pred 

letom 1995. Združenje je zahtevalo povračilo prekomernih vlaganj v celoti, ne glede na datum 

sklenitve pogodbe in do leta 1997. Za začetek vračanja vlaganj so postavili rok enega meseca 

po začetku privatizacije Telekoma Slovenije. Parlamentarne politične stranke, ki so podprle 

pobudnike referenduma so bile NSi, SDS in SLS, proti pa so bili poslanci LDS in ZLSD. 

 

Referendum je bil izveden hkrati z referendumom o Zakonu o preoblikovanju in privatizaciji 

Slovenskih železnic, 19. januarja 2003. Referendumsko vprašanje je bilo: 

»Ali naj se z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o vračanju vlaganj v javno 

telekomunikacijsko omrežje: uredi vprašanje upravičencev do vračila vlaganj v javno 

telekomunikacijsko omrežje tako, kot je predlagano, in sicer, da bi upravičenci imeli pravico 

do vračila vlaganj ne glede na datum sklenitve pogodbe s predniki Telekoma Slovenije in 

samoupravnimi interesnimi skupnostmi; uredi vprašanje osnove za vračilo vlaganj tako, kot je 

predlagano in sicer tako, da se plačani znesek po pogodbi, ki predstavlja vlaganje v 

telefonske centrale, medkrajevne vode in krajevna telefonska omrežja, v celoti povrne v 

denarnih sredstvih; uredi vprašanje začetka vračanja upravičencem tako, kot je predlagano, 

in sicer tako, da se začne vračati upravičencem v roku enega meseca po prvem plačilu 

kupnine od privatizacije državnega deleža v Telekomu Slovenije?« 

Udeležba na referendumskem glasovanju je bila 31% (501.780 volilcev). Na vprašanje je z da 

odgovorilo 76,7% (384.925) volilcev, s proti pa 22,1% (111.143). Neveljavnih je bilo 5664 

glasovnic. 

 

V predreferendumsko razpravo sta se vključevala predvsem dva nasprotnika: Vseslovensko 

združenje upravičencev do vračanja vlaganj v javno telekomunikacijso omrežje (predsednik 

Darko Fras) in Ministrstvo za informacijsko društvo (minister Pavle Gantar). Argumenti obeh 

strani so bili precej jasni: predstavniki Združenja so menili, da so upravičeni do celotnega 

povračila in poudarjali, da ministrstvo pri pripravi zakona ni upoštevalo njihovega mnenja ter 

so bili tako v referendum prisiljeni; na drugi strani je P. Gantar v imenu ministrstva opozarjal, 

da bi takšna vračila zelo povečala javni dolg in ogrozila privatizacijo Telekoma. Poleg tega je 

 143



 

menil, da referendum ni primerena oblika za reševanje vprašanja, ki zadeva tako ozek krog 

ljudi. 

 

Analiza prispevkov v dnevnem in tedenskem časopisju (Delo, Dnevnik, Večer, Mag, 

Mladina) in elektronskih (SLO 1, POP TV in Radio Slovenija) medijih je pokazala, da se 

razprava o referendumski problematiki o vračilu prekomernih vlaganj ni razširila preko meja 

zgoraj omenjenih nasprotnikov in ni bistveno razburila širše slovenske javnosti. Poleg poročil, 

ki so predstavljala predvladujoč del medijskih prispevkov, in člankov, ki so navajala 

argumente in izjave obeh polov v diskurzu ter skušala bolj ali manj objektivno predstavljati 

mnenja obeh strani, političnih strank in predsednika vlade, je bil izveden tudi intervju z 

Drakom Frasom124, televizijske hiše so pripravljale soočenja glavnih akterjev in napravile 

nekaj anket med naključnimi mimoidočimi. Najpogosteje so mediji predstavljali mnenja 

Darka Frasa in Pavla Gantarja, ki sta bila tudi največkrat povabljena v informativne 

televizijske oddaje125. Že ob prvi zahtevi Združenja za razpis referenduma leta 2001 je bilo na 

POP TV predstavljeno stališče nekaterih članov Združenja in njihova obrazložitev zahteve po 

vračilu vlaganj126. To se je kasneje ponovilo še dvakrat, enkrat ob vložitvi druge zahteve za 

referendum127 in drugič na TV Slovenija teden pred referendumom128. Takrat je bila izvedena 

tudi kratka televizijska anketa med naključno izbranimi Ljubljančani, ki so se strinjali s 

pobudniki referendumske zahteve129. Ves čas pred referendumom je potekala polemika o 

razumljivosti in dolžini referendumskega vprašanja, ki je bila usmerjena na obe sočasni 

referendumski vprašanji, torej na vprašanje glede vračanja vlaganj v javno 

telekomunikacijsko omrežje in na vprašanje glede preoblikovanja in privatizacije Slovenskih 

železnic. Za mnenje o tej problematiki je bil povprašan dr. Igor Kavčič s Pravne fakultete v 

Ljubljani130, ki je izrazil tudi skepso o primernosti referenduma za reševanje strokovnih in 

finančnih vprašanj. Prav prezapletenost vprašanja in potrebnost ter primernost instituta 

referenduma je bila tema večine komentarjev v dnevnem tisku. V njih so se pojavljala tudi 

razmišljanja o Zakonu o referendumu in ljudski iniciativi in mnenja o smiselnosti uporabe 
                                                 
124 Za moralno dolžnost države gre, Večer, 11. 1. 2003. 
125 24 ur, POP TV, 28. 3. 2001; Odmevi, TVS 1, 12. 3. 2002; Odmevi, TVS 1, 16. 5. 2002; Aktualno, TVS 1, 14. 1. 
2003. 
126 24 ur, POP TV, 2. 3. 2001. 
127 24 ur, POP TV, 23. 10. 2002. 
128 Aktualno, TVS 1, 14. 1. 2003. 
129 Aktualno, TVS 1, 14. 1. 2003. 
130 Odmevi, TVS 1, 6. 1. 2003. 
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davkoplačevalskega denarja za referendum o vprašanju, ki zadeva le ozek krog ljudi. Nekateri 

komentatorji so izražali tudi svoja stališča glede referendumske odločitve in opravičevali 

bodisi zahteve Združenja ali protiargumente vlade. Pisma bralcev so bila redka in so se 

večinoma nanašala na oba sočasna referenduma. Večinoma so izražala mnenja piscev in 

njihovo simpatiziranje oziroma nasprotovanje pobudnikom, nekaj izmed njih pa je bilo 

usmerjenih proti vladni predreferendumski kampanji. Tudi iz števila teh pisem lahko 

sklepamo, da je bilo zanimanje nezainteresirane javnosti za ta problem majhno. 

 

7.5.3. Referendum o uveljavitvi Zakona o preoblikovanju in privatizaciji Slovenskih 

železnic 

 

Pobudo za referendum o Zakonu o preoblikovanju in privatizaciji javnega podjetja Slovenske 

železnice (SŽ) sta septembra 2002 vložili dve tretjini zaposlenih pri SŽ, organiziranih v 

sindikate, in svet delavcev SŽ s predsednikom Silvom Berdajsom na čelu. Razlog za takšno 

zahtevo je bila odločitev državnega zbora, da omenjeni zakon sprejme po nujnem in ne po 

rednem postopku. Politični stranki na strani sindikatov sta bili NSi in SDS, proti referendumu 

pa so bile LDS, ZLSD in SLS. 

 

Vladni zakon je določal preoblikovanje javnega podjetja Slovenske železnice v koncernski 

sistem s krovnim holdingom in tremi odvisnimi družbami (za infrastrukturo, za tovorni in 

potniški promet) ter postopno privatizacijo, pri čemer bi večinski lastnik še vedno ostala 

država. Čeprav so tudi sindikati in svet delavcev menili, da je reorganizacija nujna, pa se s 

predlaganim načinom preoblikovanja niso strinjali. Zahtevali so, da SŽ še naprej ostanejo 

javno in celovito podjetje, da se vanj vključijo dejavnosti, ki so nujno potrebne za izvajanje 

železniškega prometa in da se v primeru privatizacije SŽ privatizirajo kot celota tako, da 

država ohrani večinski delež. Poleg tega so menili, da mora vlada zagotoviti zdravo finančno 

strukturo in dolgoročno sistemsko financiranje storitev, ki se izvajajo zaradi javnih koristi in 

to v višini, ki bo pokrivala razliko med državno določeno ceno in dejanskimi stroški javnih 

prevozov ter pospešeno izvajanje programa razvoja železniške infrastrukture.  

 

Na referendumsko vprašanje, ki se je v končni obliki glasilo: 
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»Ali naj se s predlaganim zakonom o preoblikovanju in privatizaciji javnega podjetja 

Slovenske železnice uredi preoblikovanje in privatizacija javnega podjetja SŽ drugače, kot je 

predlagano, in sicer tako, da javno podjetje SŽ deluje kot javno in enovito podjetje, ki 

zagotavlja kakovostne železniške storitve in varnost ter urejenost železniškega prometa; da se 

v javno podjetje SŽ vključijo vse tiste dejavnosti, ki so nujno potrebne za zagotavljanje 

varnega in urejenega železniškega prometa; da se v primeru privatizacije javno podjetje SŽ 

privatizira zgodlj kot celota tako, da država ohrani večinski delež in prevladujoč vpliv; da v 

skladu z zahtevami Evropske unije vlada RS zagotovi takšno finančno strukturo, na podlagi 

katere se bodo vzpostavile razmere za uspešno poslovanje javnega podjetja SŽ; da vlada RS 

javnemu podjetju SŽ zagotovi dolgoročno sistemsko financiranje tistih železniških storitev, ki 

se izvajajo zaradi javnih koristi tako, da pokrije razliko med ceno, ki jo določa država, in 

dejanskimi stroški javnih prevozov, ki jih zahteva država, in zagotavlja tudi ustrezen razvoj 

teh storitev; da vlada RS zagotovi pospešeno izvajanje nacionalnega programa razvoja 

slovenske železniške infrastrukture?« 

je odgovarjalo 31,11% (501.499) volilnih upravičencev. Veljavnih je bilo 491.438 glasovnic. 

Proti Zakonu o preoblikovanju in privatizaciji SŽ je glasovalo 47,14% (236.534), za zakon pa 

je bilo 50,8% (254.904) volilcev. Referendum je bil izveden 19. januarja 2003. 

 

V predreferendumsko prepričevanje volilcev so se najbolj intenzivno vključevali predstavniki 

sindikatov in sveta delavcev SŽ (Silvo Berdajs, Drago Torej, Albert Pavlič) na eni in 

predstavniki vlade, prometnega ministrstva, vodstva SŽ in posameznih sindikatov, ki so 

nasprotovali referendumu (Matjaž Knez, Jakob Presečnik, Andrej Godec, Srečko Hvauc, Blaž 

Miklavčič, Mirko Bandelj) na drugi strani. Zagovorniki zakona so menili, da je tovrstna 

reorganizacija nujna kot priprava na konkurenčni boj SŽ s tujimi železniškimi operaterji in 

opozarjali na prevelike izgube SŽ, zadolženost in negospodarsko poslovanje. Poudarjali so, da 

bi uspeh referenduma pomenil veliko finančno breme za državo. Predstavniki sindikatov, ki 

so bili proti referendumu, so opozarjali na slabo stanje na železnicah ter nezakonito 

privatizacijo SŽ, ki naj bi že potekala. Pobudniki referenduma so svarili pred posledicami 

uresničitve vladnega zakona reorganizacije in privatizacije, kot so zmanjšanje varnosti in 

podražitev železniških prevozov ter ukinitev stranskih prog. Opozarjali so na dejstvo, da 
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vozni red in cene prevozov predpisuje država, ki naj bi bila po njihovem mnenju edina 

odgovorna za izgube SŽ.  

 

Slovenski tiskani in elektronski mediji (analiza je vključevala Dnevnik, Delo, Večer, Mag, 

Mladino in SLO 1, POP TV in Radio Slovenija 1) so tako v poročilih kot v intervjujih, v 

različnih televizijskih oddajah in na soočenjih največkrat predstavljali stališča Silva Berdajsa 

(predsednik sveta delavcev SŽ), Alberta Pavliča (delavski direktor SŽ), Jakoba Presečnika 

(minister za promet), Matjaža Kneza (državni sekretar za železnice mistrstva za promet), 

Blaža Miklavčiča (predsednik uprave SŽ), Draga Toreja (predstavnik sindikata SŽ) in 

Marjana Rekarja (bivši predsednik SŽ). Objavljenih je bilo le nekaj intervjujev131, pogosteje 

so glavni akterji sodelovali v oddajah Odmevi in Aktualno132. Nekajkrat je svoje mnenje 

izrazil finančni minister Dušan Mramor133, ki je poudaril, da gredo SŽ v primeru uspelega 

referenduma lahko v stečaj, saj v proračunu niso zagotovljena sredstva za njihovo 

dokapitalizacijo, s čimer se je strinjal Tone Žunič134, državni sekretar na ministrstvu za 

finance. Poleg predstavljanj in zagovarjanj različnih argumentov je bila v 

predreferendumskem času v slovenskih medijih odmevna razprava o razumljivosti in 

primernosti referendumskega vprašanja. Pobudnik referendumskega odločanja je moral 

vprašanje zaradi dolžine in zapletenosti večkrat popravljati, z vprašanjem o njegovi 

primernosti pa so se na TV Slovenija obrnili tudi na pravnega strokovnjaka dr. Igorja 

Kavčiča. Ta je za oddajo Odmevi135 povedal, da se mu zdi vprašanje prezapleteno, predolgo 

in neprimerno za referendumsko odločanje, saj ni mogoče ne zagotoviti ne pričakovati 

zadostnega poznavanja tematike, o kateri se morajo volilci odločiti. Obe televizijski hiši in 

časopis Delo so v januarju 2003 opravili nekaj anket med naključnimi mimoidočimi136: 

novinarje je zanimalo njihovo mnenje glede privatizacije SŽ in glede zapletenosti 

referendumskega vprašanja. Iz odgovorov lahko sklepamo, da se večina ljudi ni čutila 

poklicane za odločanje o takšnem vprašanju, ki naj bi bilo preveč strokovno in nikakor v 
                                                 
131 intervju z Matjažem Knezom: Takšne SŽ, kot so, nimajo perspektive, Večer, 16. 1. 2003. Intervju z Albertom 
Pavličem: Nimamo privilegijev, Mag, 13. 11. 2002 in Odmevi, TVS 1, 23. 9. 2002. 
132 Dnevnik, TVS 1, 23. 9. 2002 (Silvo Berdajs, Jakob Presečnik), Aktualno, TVS 1, 1. 10. 2002 (sodelovali so: 
Silvo Berdajs, Albert Pavlič, Srečko Hvauc, Matjaž Knez, Marjan Rekar, Andrej Godec), Aktualno, TVS 1, 14. 1. 
2003 (sodelovali so: Matjaž Knez, Albert Pavlič, Drago Torej, Jakob Presečnik). 
133 Radijski dnevnik, RA Slovenija, 17. 1. 2003 in Odmevi, TVS 1, 17. 1. 2003. 
134 Minister spet  ugotovil, da so SŽ vreča brez dna, Delo, 16. 1. 2003. 
135 Odmevi, TVS 1, 6. 1. 2003. 
136 24 ur, POP TV, 3. 10. 2002; 24 ur, POP TV, 4. 12. 2002; Bolj vprašanja za stroko kakor za volilne upravičence, 
Delo, 9. 1. 2003, TV Dnevnik, TVS 1, 14. 1. 2003. 
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pristojnosti javnosti. Takšno sliko je potrdila tudi javnomnenjska telefonska raziskava, ki jo je 

opravila agencija Spem med 400 slovenskimi gospodinjstvi v začetku januarja 2003137. 

Četrtina anketiranih je odrekla sodelovanje, od tistih, ki so v anketi sodelovali, pa se jih več 

kot polovica še ni odločila, kako bodo glasovali. 28% potencialnih udeležencev referenduma 

bi tedaj, dva tedna pred referendumom, glasovalo proti, 18% pa za. Iz te ankete bi lahko 

sklepali tudi, da je bila problematika zakona o preoblikovanju in privatizaciji SŽ zelo slabo 

znana in za javnost nezanimiva, saj je le 10% anketirancev odgovorilo, da zelo dobro poznajo 

problematiko, polovica jih je vedela le nekaj malega, 40% vprašanih pa je menilo, da te 

problematike sploh ne pozna. O nepoznavanju problematike in o nezainteresiranosti širše 

javnosti lahko sklepamo tudi iz pisem bralcev. Njihovo število je bilo majhno, v njih pa so se 

poleg mnenj posameznih piscev pojavljala tudi razmišljanja o primernosti uvrščanja 

strokovnih vprašanj na referendumsko odločanje. Tudi komentarji, ki so se pogosto nanašali 

na oba sočasna referenduma, so se ukvarjali s prelahko dostopnostjo instituta referenduma in 

z idejami o spremembi Zakona o referendumu in ljudski iniciativi, z zapletenostjo 

referendumskega vprašanja in strokovnostjo problematike, nekaj komentarjev pa je bilo 

usmerjenih na vladno predreferendumsko kampanjo. Izpostavljali so tudi problem 

brezbrižnosti večine do vprašanj, ki zadevajo ozek krog ljudi. 

 

7.5.4. Referendum o spremembi Zakona o trgovini 

 

Razprava o obratovalnem času trgovin se je v slovenskem medijskem prostoru razplamtela, 

ko je bil kljub nasprotovanju Sindikata trgovcev pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije 

oktobra 2002 sprejet Zakon o trgovini, ki določa, da so trgovine ob nedeljah in praznikih 

lahko odprte, če se s tem strinjajo zaposleni. Poleg problema višine dodatka za nedeljsko delo, 

ki je bil pereč že pred tem zakonom, se je s tem pojavilo še vprašanje načina pridobivanja 

soglasja zaposlenih za nedeljsko delo. Januarja 2003 je poslanska skupina Nove Slovenije 

(NSi) v parlamentarni postopek vložila predlog za spremembo člena Zakona o trgovini, ki je 

določal, da so posamezne trgovine lahko odprte največ šest nedelj ozroma praznikov v 

posameznem koledarskem letu. Predlog zakona ni bil uvrščen na februarsko zasedanje, prav 

tako pa so bila neuspešna pogajanja med sindikatom in Združenjem za trgovino o dodatku za 

                                                 
137 Večer, 9. 1. 2003. 
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delo ob neugodnem času. Zato je Sindikat delavcev trgovine marca 2003 vložil pobudo za 

predhodni zakonodajni referendum.  

 

Referendum je bil po dveh zahtevah za presojo ustavnosti – DZ je zahteval presojo ustavnosti 

referendumskega vprašanja zaradi možnosti kršenja načela svobodne gospodarske pobude, ki 

je lahko omejena le zaradi javne koristi, in zaradi načela enakosti in varovanja konkurence – 

izveden 21. septembra 2003. Referendumsko vprašanje se je glasilo: »Ali ste za to, da se v 

predlogu zakona o spremembi zakona o trgovini določi, da so prodajalne za nujne življenjske 

artikle odprte največ do 10 nedelj v letu, razen bencinskih servisov, prodajaln v bolnišnicah, 

hotelih, na letališčih, mejnih prehodih ter železniških in avtobusnih postajah, z omejeno 

površino, ki so lahko odprte brez omejitev?« 

Referendumskega glasovanja se je udeležilo 445.842 (27,54%) volivcev. Za spremembo 

Zakona o trgovini je glasovalo 256.461 (57,53%), proti pa 185.773 (41,67%). Neveljavnih je 

bilo 3554 (0,8%) glasovnic. 

 

V predreferendumsko razpravo sta se najbolj aktivno vključevala Sindikat delavcev trgovine 

pri ZZZS, ki je bil tudi pobudnik referenduma, kot predstavnik zaposlenih, in Združenje za 

trgovino pri Gospodarski zbornici Slovenije, kot predstavnik delodajalcev. Sindikatu ob bok 

se je postavila Komisija za pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci ter ostali 

sindikati pri ZZZS, ki so sodelovali tudi pri zbiranju podpisov za referendum. Zaradi 

različnih, spodaj opisanih razlogov, pa so mu poleg Združenja za trgovino nasprotovali tudi 

Sindikat trgovcev pri Konfederaciji sindikatov (KS) 90, Ministrstvo za gospodarstvo, Zveza 

potrošnikov Slovenije in uprava Mercatorja, poslovnega sistema, ki ima več kot 40% tržni  

delež v Sloveniji. 

 

Pobudniki referenduma so se sklicevali na pogosto kršenje pravic delovnopravne zakonodaje, 

na pravico zaposlenih do 24-urnega počitka in koriščenja letnega dopusta ter poudarjali 

pomen kakovosti življenja ter prostih nedelj za preživljanje časa z družino. Menili so, da je 

omejevanje obratovalnega časa trgovin ob nedeljah in praznikih v javnem interesu, in 

izpostavili problem nedeljskega varstva otrok in nedeljskih in prazničnih prevozov. Menili so, 

da mora biti javni interes nad interesom kapitala, ki ga je potrebno omejiti. Na tem stališču se 
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jim je pridružila tudi rimskokatoliška cerkev, ki je opozarjala na posledice dela ob nedeljah, 

kot sta razbijanje družin in prepuščanje otrok ulici.  

 

Predstavniki delodajalcev so na drugi strani poudarjali pomen liberalizacije obratovalnega 

časa za ohranitev konkurenčnosti ter navajali vrsto drugih poklicev, ki jih morajo zaposleni 

prav tako opravljati ob za delo neugodnem času. Zoran Jankovič (predsednik uprave 

Mercatorja) je zahteval enakost za vse trgovine – ni se strinjal z izjemami, navedenimi v 

referendumskem vprašanju – in svaril pred odpuščanjem delavcev v primeru zaprtja trgovin 

ob nedeljah in praznikih. Ministrica za gospodarstvo, Tea Petrin, se je zavzemala za 

nadaljevanje pogajanj o dodatku za nedeljsko in praznično delo ter skušala znotraj 

obstoječega Zakona o trgovini doseči kompromis, s katerim bi bili zadovoljni tako delodajalci 

kot zaposleni. Menila je, da bo referendum negativno vplival na gospodarsko rast in razvoj 

turizma. Tudi trgovski sindikat pri Konfederaciji sindikatov 90 se je zavzemal za nadaljevanje 

pogajanj in poudarjal, da referendum ni pravo sredstvo za reševanje takšnega vprašanja. V 

predreferendumsko razpravo se je intenzivno vključila tudi Zveza potrošnikov Slovenije, 

katere predstavnice so poudarjale, da je omejevanje nedeljskega in prazničnega dela 

nesprejemljivo, saj so življenjske navade in delovna obremenitev potrošnikov spremenile. 

Opozarjale so, da obratovalni čas ni enak delovnemu času, da imajo potrošniki pravico do 

izbire, težavo pa bi morali s pogajanji rešiti v korist zaposlenih in potrošnikov. 

 

Mnenja parlamentarnih strank so bila deljena. Poslanci NSi so se kot vlagatelji novele Zakona 

o trgovini strinjali z referendumskim vprašanjem. Za spremembo zakona so se zavzemali tudi 

poslanci SDS, ZLSD in SLS. Proti spreminjanju zakona pa so bili poslanci DeSUS, SNS in 

LDS. V stranki SMS so na splošno nasprotovali referendumu, saj so menili, da vprašanje 

delavskih pravic ni primerno za odločanje na referendumu. 

 

Analiza medijskega diskurza je vključevala dnevno (Delo, Dnevnik, Večer, Finance, 

Slovenske novice) in tedensko (Mag, Mladina) časopisje ter nekatere elektronske medije 

(Radio Slovenija, Televizija Slovenija 1 in POP TV). Izkazalo se je, da ima večina prispevkov 

v tiskanih in elektronskih medijih značaj poročila, kjer novinarji poročajo o splošnem 

predreferendumskem dogajanju (zbiranje podpisov, zahteve po presoji ustavnosti, stališča 
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različnih akterjev, stališča političnih strank, ...), sledijo intervjuji138 s predstavniki organizacij, 

ki so se vključevale v razpravo in soočenja nasprotnikov139. Ta so pogostejša v elektronskih 

medijih, predvsem v oddajah Odmevi na SLO 1 in Trenja na POP TV. Pri podrobnejšem 

pregledu poročil v tiskanih medijih smo ugotovili, da se pod večino prispevkov podpisujejo 

isti avtorji, ti pa so pogosto tudi avtorji komentarjev. Komentatorji se najpogosteje ukvarjajo s 

problemom referenduma na splošno in z njegovo (pre)lahko dostopnostjo. Opazno je 

prepričanje, da referendum ni prava oblika za reševanje tovrstnega problema zaposlenih v 

trgovini, ki pravzaprav ni politično, ampak strokovno, logistično vprašanje. Ustavljajo se tudi 

ob problematičnosti referendumskega vprašanja, problemu informiranja volivcev in 

predstavljajo argumente obeh nasprotnih strani. Pri tem je morda opazna razlika med 

posameznimi časopisi, saj se, na primer, komentatorji Večera pogosteje postavljajo na stran 

zaposlenih kot avtorji komentarjev v časopisu Delo.  

 

Posamezniki so se v razpravo v slovenskih medijih lahko vključevali na različne načine, 

očitno pa je, da je njihova participacija v primerjavi z udeležbo organiziranih združenj civilne 

družbe, kot so Združenje za trgovino, sindikati, Zveza potrošnikov in podobno, zelo majhna. 

Najočitneje so se volivci izražali skozi pisma bralcev, javnomnenjske raziskave in ankete, ki 

so bile izvedene na terenu. Skozi analizo se je izkazalo, da so se v javni razpravi mnenja ljudi 

najpogosteje in najbolj neodvisno pojavljala prav skozi takšne ankete. 

Javnomnenjske raziskave, ki sta jih izvajala Delo Stik (za Delo) in Ninamedia (za Dnevnik), 

so pokazale, da se mnenje volivnih upravičencev od začetka razprave o obratovalnem času 

trgovin ni bistveno spreminjalo. Rezultati telefonske ankete, ki jo je agencija Delo Stik 

izvedla 11. septembra med 729 vprašanimi, so pokazali, da je več (64,5%) vprašanih za 

omejevanje nedeljskega dela trgovin kot pa proti njemu (24,7%). Tudi anketa agencije 

Ninamedia, ki je bila izvedena 17. in 18. septembra na vzorcu 650 volilnih upravičencev, je 

pokazala podobne rezultate. Za zaprtje večine trgovin ob nedeljah in praznikih se je opredelilo 
                                                 
138 Intervju z Zdravkom Hvalo (sindikat trgovcev v Mercatorju): Sindikat trgovine v Mercatorju nasprotuje 
referendumu, večer, 7. 5. 2003, intervju z Ladislavom Kalužo (sekretar Sindikata delavcev trgovine pri ZZZS): 
Kapitalizem s človeškim obrazom, Mag, 17. 9. 2003, intervju z Jožetom Kovačem (sekretar Združenja za trgovino 
pri GZS): Sindikat ni bil resen partner?, Večer, 30. 8. 2003, intervjuja s Francijem Lavračem (predsednik Sindikata 
delavcev trgovine pri ZZZS): Prodajalci so novodobni sužnji, Mladina, 14. 7. 2003 in Bodo o nedeljskem delu 
odločali državljani?, Večer, 7. 5. 2003. 
139 Odmevi, TVS 1. 28. 5. 2003 (sodelovala sta: Ladislav Kaluža in Jože Kovač), Odmevi, TVS 1, 7. 7. 2003 
(sodelovala sta: Franci Lavrač in Jože Kovač), Nedeljski referendum – bitka brez zmagovalcev, Dnevnik, 13. 9. 
2003 (sodelovali so: Zoran Jankovič, Franci Lavrač, Živa Drol Novak – odvetnica ZPS), Odmevi, TVS 1, 19. 9. 
2003 (sodelovala sta: Breda Kutin – predsednica ZPS – in Ladislav Kaluža). 
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58,5% vprašanih, proti pa 33,8%. Drugačno je bilo mnenje gledalcev oddaje Trenja (18. 9. 

03) na POP TV, saj jih je v telefonskem glasovanju 52% od 73.300 menilo, da bi morale biti 

trgovine ob nedeljah odprte, proti temu pa je glasovalo 48% gledalcev. 

 

Analiza pisem bralcev je pokazala, da se te možnosti sodelovanja v javnem diskurzu 

poslužuje le malo ljudi, saj je število takšnih državljanskih posredovanj precej omejeno. Tudi 

vsebina ne preseneča, saj se nekateri bralci nagibajo v prid referendumu, drugi pa menijo, da 

je nepotreben in predvsem predrag. V pismih izražajo svoja stališča ter jih argumentirajo, 

vendar je le nekaj pisem izzvalo odgovor, pa še v tem primeru je razpravljanje o 

obravnavanem problemu ostalo omejeno zgolj na to rubriko. 

 

Najbolj neposredno izražena mnenja posameznikov lahko najdemo v anketah, ki so jih 

novinarji časopisov in medijskih hiš opravljali na terenu. Pri tej obliki posredovanja javnega 

mnenja prednjačijo elektronski mediji, predvsem obe televizijski hiši. Najpogosteje so bile 

tovrstne ankete, ki so bile kasneje predvajane predvsem v glavnih informativnih oddajah SLO 

1 (TV Dnevnik, Odmevi) in POP TV (24 ur), opravljene v različnih trgovskih središčih, kjer 

so novinarji za mnenje o omejevanju obratovalnega časa spraševali tako kupce kot 

zaposlene140. Zaposleni (prodajalke in prodajalci) so se večinoma strinjali, da bi bilo bolje, če 

bi bile trgovine ob nedeljah in praznikih zaprte, kljub temu pa so mnogi opozorili, da niso 

proti delu ob nedeljah, vendar bi bili veseli boljšega plačila. Med potrošniki je prevladovalo 

mnenje, da so v trgovini zato, ker je pač odprta, nič pa ne bi imeli proti omejevanju 

obratovalnega časa. Novinarji POP TV-ja so se odpravili tudi po mnenja dijakov Srednje 

trgovske šole v Domžalah141, v oddaji Preverjeno142 pa so za njihovo stališče in argumente 

spraševali prodajalko in njeno družino, predstavnika cerkve, sindikata, delodajalcev in 

psihologa. Tudi v oddaji Trenja143 so sodelovali predstavniki obeh nasprotnih strani ter 

                                                 
140 Odmevi, TVS 1, 28. 2. 2003. 

Dnevnik, TVS 1, 13. 4. 2003. 
Odmevi, TVS 1, 28. 5. 2003. 
Dnevnik, TVS 1, 28. 5. 2003. 
Dnevnik, TVS 1, 24. 8. 2003. 
Dnevnik, TVS 1, 14. 9. 2003. 
24 ur, POP TV, 14. 9. 2003. 
Dogodki in odmevi, RA Slovenija, 16. 9. 2003. 

141 24 ur, POP TV, 17. 9. 2003. 
142 Preverjeno, POP TV, 9. 9. 2003 
143 Trenja, POP TV, 18. 9. 2003 
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posamezniki, ki so zagovarjali svoje mnenje. Obe televizijski hiši sta predstavljali tudi mnenja 

ljudi, ki delajo v drugih poklicih, ki vključujejo nedeljsko in praznično delo144. 

 

Skozi analizo smo ugotovili, da je največ zanimanja medijske javnosti vsekakor sprožil 

naknadni zakonodajni referendum o uveljavitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 

o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo. Mnogo javnih 

razprav ter predstavljanja različnih argumentov smo lahko opazili tudi v času pred 

referendumom o omejevanju obratovalnega časa trgovin, medtem ko referenduma o vračanju 

vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje in o preoblikovanju in privatizaciji Slovenskih 

železnic nista razburila širše javnosti. Takšen zaključek lahko potegnemo tudi iz analize 

pisem bralcev, javnomnenjskih raziskav in anket, saj opazen odziv posameznih državljanov 

lahko najdemo le pri prvem in pri zadnjem obravnavanem referendumu. Vpliv pri oblikovanju 

javne politike so imele le organizirane civilnodružbene pobude – sindikati, združenja, odbori, 

ki so bili pogosto celo pobudniki referendumskega odločanja – medtem ko mnenja 

posameznikov niso širše odmevala.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
144 Trenja, POP TV, 18. 9. 2003 in Odmevi, TVS 1, 19. 9. 2003. 
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8. RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA IN UGOTAVLJANJE POLITIČNEGA 

OZRAČJA 

 

Spremljanje in ugotavljanje odzivanja javnosti ima v razmerah političnega pluralizma 

pomembno vlogo v procesu demokratičnega odločanja. Redne raziskave javnega mnenja o 

odnosu javnosti do aktualnih razmer v državi ter o odnosu do dela vlade, parlamenta, institucij 

javne uprave in nekaterih drugih pomembnih institucij in posameznikov so lahko obenem 

instrument za presojanje tega odnosa in odziva javnosti, pa tudi pomemben element pri 

pripravi strateških državnih odločitev in ukrepov. Zato smo v okviru raziskave analizirali tiste 

rezultate raziskave Politbarometer (izvaja jo Center za raziskovanje javnega mnenja in 

množičnih komunikacij ljubljanske Fakultete za družbene vede145), ki se v prvi vrsti ukvarjajo 

z ugotavljanjem odnosa/razpoloženja javnosti do vlade in predstavniških institucij, z 

zadovoljstvom oz. nezadovoljstvom državljanov z doseženim stanjem v družbi in državi in z 

njihovo oceno delovanja posameznih državnih institucij. Prevladujoča stališča državljanov, ki 

jih prepoznamo kot javno mnenje, so pomembna za presojo, utemeljevanje in odločanje o 

ključnih vprašanjih ekonomske, socialne in kulturne politike, saj se s tem ustvarja večje 

soglasje o njih urejanju in vodenju in zagotavlja zaupanje v sistem. Vendar pa se ob tem 

seveda postavlja tudi vprašanje, ali in koliko javnomnenjske raziskave, kakršna je 

Politbarometer, resnično predstavljajo pomemben element pri pripravi strateških vladnih in 

državnih odločitev in ukrepov ali pa rabijo bolj za legitimacijo že sprejetih odločitev in 

dejanj.  

 

Zaznava družbenih in gospodarskih razmer v Sloveniji je v okviru raziskave Politbarometer 

izražena z ocenami delovanja vlade in ocenami življenjskih razmer posameznih segmentov 

prebivalstva. Cilj Politbarometra je v tem smislu oblikovanje zanesljivih kazalcev 

zadovoljstva z demokratičnimi institucijami, zadovoljstva z materialnimi razmerami 

državljanov ter zadovoljstva z gospodarskimi razmerami v državi. Cilj ocene delovanja 

osrednjih državnih organov pa je pridobiti ocene odzivanja splošnih in posameznih 

segmentov prebivalstva na delovanje države, kakor tudi izmeriti zaupanje državljanov v 
                                                 
145 Zajeli smo Politbarometre v obdobju od januarja leta 1996 do oktobra 2003. 
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delovanje osrednjih državnih institucij. Pomembne v tem smislu so ocene, ki jih državljani 

izražajo na osnovi osebnih izkušenj ter medijske izpostavljenosti vlade, predstavnikov 

posameznih institucij in politike. Raziskava poskuša razjasniti okoliščine, ki pomembno 

določajo odnos državljanov do delovanja organov državne oblasti, še posebej vlade, 

ministrstev in nekaterih institucij delovanja države, ki jih Politbarometer kontinuirano 

spremlja. Hkrati raziskava ugotavlja, ali je izražanje kritičnosti do delovanja vlade predvsem 

posledica lastnih izkušenj državljanov s posameznimi organi oblasti in njihovih pričakovanj, 

ali pa nastaja pod vplivom predstav o oblasti, ki jih oblikujejo množični mediji. 

 

8.1. Kaj vpliva na zadovoljstvo z demokracijo? 

 

V empiričnem pristopu ugotavljanja zadovoljstva z demokracijo se teoretična razlikovanja 

skozi stališča anketirancev pogosto kažejo manj razločno146. Zato se pojavlja vprašanje, kako 

je sploh mogoče ločiti splošnejšo podporo demokraciji od specifičnega zadovoljstva z 

delovanjem demokracije in slednjega od neposredne podpore vladi, če so vse tri različne 

vsebine v merjenju empirično dokaj pomešane147. Vendar pa kljub temu vprašanju 

(ne)zadovoljstva z delovanjem demokracije v okviru empirične raziskave ne moremo odrekati 

pomena. Povezava trdnosti demokracije z ekonomsko uspešnostjo je že tradicionalna tema 

tovrstnih analiz. Ekonomski dejavniki kot so inflacija, nezaposlenost in BDP, ki vplivajo na 

priljubljenost vlade in stranke na oblasti, posredno vplivajo tudi na širši vidik ocenjevanja 

učinkovitosti sistema oz. države. Ljudje ocenjujejo perspektive demokracije tudi na podlagi 

pričakovanj o izboljšanju osebnega blagostanja. Ocene ekonomskih pogojev zato po splošno 

sprejetih predpostavkah lahko vplivajo na oceno uspešnosti demokracije. Odnos do 

političnega sistema pa se ne oblikuje samo na podlagi ekonomskih rezultatov148, temveč tudi 

na podlagi delovanja političnih subjektov kot so politične stranke, koalicije, vlada in drugi. V 

splošnem je seveda mogoče pričakovati, da tisti, ki so volili 'poražence' volitev, kažejo manjše 

zadovoljstvo s sistemom, in če tisti, ki so v manjšini, tudi v daljšem časovnem obdobju ne 

postanejo večina, se občutek nepravičnosti okrepi. To kaže, da volilna odločitev posameznika 
                                                 
146 Na to kažejo daljše časovne primerjave raziskave Politbarometer (1996-2003), ki zaznavajo ustaljenost 
razmerja v izražanju zadovoljstva in nezadovoljstva z rahlo pozitivnim trendom. 
147 Hkrati pa se, na primer, pri daljšem časovnem proučevanju zadovoljstva z delom vlade v okviru raziskave 
Politbarometer (2000-2003) zaznavajo večja nihanja kot pri kazalcih zadovoljstva z demokracijo.  
148 Na kar kaže tudi primerjava daljšega časovnega opazovanja (1996–2003) gibanj stopnje zadovoljstva z 
demokracijo in zadovoljstva z materialnimi razmerami, ki se seveda ne pokrivata povsem. 
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na volitvah vpliva na zadovoljstvo z demokracijo, saj so tisti, ki so oddali glas za 

'zmagovalno' stranko bolj zadovoljni z demokracijo149. Politična razmerja in njihov vpliv na 

zadovoljstvo z demokracijo je torej mogoče opazovati skozi spremenljivko strankarske 

opredelitve do vladnih ali opozicijskih strank, ki kaže, da volilna podpora za stranke, ki so 

bile na volitvah poražene, vodi k večjemu nezadovoljstvu s sistemom. Dalj ko so 'poraženci' 

na volitvah brez oblasti, večje je nezadovoljstvo, saj začnejo dvomiti v pravičnost – se pravi, 

da izražajo tudi nezadovoljstvo z delovanjem demokracije.  

 

Tudi podpora in zaupanje vladi sta podoben dejavnik. Nezadovoljstvo z demokracijo je 

najbolj pogosto izenačeno z opozicijo aktualni vladi, zato, ker ljudje enačijo demokracijo s 

aktualno vlado ali pa aktualno vlado vidijo kot enega od krivcev za aktualno situacijo. Poleg 

politične usmerjenosti v obliki podpore strankam ali vladi je pri pojasnjevanju zadovoljstva z 

demokracijo pomembna tudi splošnejša odzivnost politike na pobude državljanov. Ob 

ekonomskih razlikah je namreč politična »deprimiranost« pomemben faktor naraščanja 

nezadovoljstva z demokracijo. Takšen primer je januarski Politbarometer (2003), ko analiza 

pokaže, da so med respondenti, ki izražajo največ nezadovoljstva z demokracijo, tudi tisti, ki 

se opredeljujejo proti Natu in proti EU.150 Ekonomske razmere sicer ostajajo med 

najpomembnejšimi determinantami ocenjevanja splošnega stanja v državi in pomembno 

vplivajo tudi na ocene delovanja demokracije. V trenutnih slovenskih razmerah relativne 

ekonomske stabilnosti se tako ne napoveduje grožnja prevelikega upada zaupanja. Seveda pa 

po drugi strani naraščanje socialnih razlik in negotovosti posameznih skupin prebivalstva 

poglobi nezadovoljstvo s sistemom. Pri ocenah delovanja demokracije je namreč pomembna 

tudi percepcija pravičnosti sistema, glede na stopnjo socialne varnosti pa je prag tolerance 

ljudi na tem področju relativno nizek. Skladno z ugotovitvami je mogoče zaključiti, da poleg 

ekonomskih dejavnikov v ocenah pravičnosti delovanja demokracije pomembno vlogo igrajo 

tudi politični porazi ali zmage. Potrjena je izjemno močna povezanost zadovoljstva z 

demokracijo in strankarske podpore za pozicijo ali opozicijo (kontinuirano namreč lahko 

spremljamo visoko nezadovoljstvo preferentov opozicijskih SDS in NSi z demokracijo – NSi 

                                                 
149 To nazorno pokaže daljša časovna strukturna analiza zadovoljstva z demokracijo glede na strankarske 
preference. V času Drnovškove in Ropove vlade največ zadovoljstva z demokracijo izražajo preferenti LDS, 
najmanj pa najpogosteje preferenti SDS in NSi. 
150 Občutljivost za ti dve vprašanji je bila v tem času povečana, marca sta namreč sledila referenduma o obeh. 
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(71 %) in SDS (64%)151, skupaj z zaupanjem v delo vlade (med respondenti, ki ne podpirajo 

aktualne, Ropove vlade je, kot navaja Politbarometer iz oktobra 2003, ki pa ne odstopa od 

rezultatov prejšnjih, kar 72% nezadovoljnih z demokracijo), ne glede na to pa velja, da 

ekonomska uspešnost že sama po sebi povečuje podporo vladi. Preizkus povezanosti med 

zadovoljstvom z demokracijo in zadovoljstvom z materialnimi razmerami je v daljšem 

časovnem razponu pokazal, da je med vsemi vprašanimi le dobra četrtina takšnih, ki izražajo 

obe zadovoljstvi hkrati in nekaj več takih, ki izražajo obe nezadovoljstvi hkrati. Med dvakrat 

»zadovoljnimi« običajno prevladujejo mlajši ter višje in visoko izobraženi, samozaposleni ter 

zaposleni v gospodarstvu, obakratno nezadovoljstvo pa običajno izražajo pripadniki starostnih 

skupin 30-45 in 46-60 let, brezposelni ter preferenti SDS, kar kažejo daljše medčasovne 

primerjave (od leta 2000 do leta 2003). Slednje obenem potrjuje, da je politična opredelitev le 

eden izmed dejavnikov, ki vplivajo na stopnjo zadovoljstva z demokracijo. Ob tem pa je 

nenazadnje potrebno poudariti tudi, da so meritve zadovoljstva z demokracijo bolj ali manj 

stabilne, saj večjih tendenčnih sprememb s časom ni mogoče zaznati, podobno kot v primeru 

zadovoljstva z materialnimi razmerami, ko daljše medčasovne primerjave kažejo na 

ustaljenost razmerja v izražanju zadovoljstva oziroma nezadovoljstva v obdobju raziskovanja 

od leta 1996 do 2003.  

 

Merjenje javnega mnenja, ki ga je septembra in oktobra 2003 izvedel Center za raziskovanje 

javnega mnenja, je glede na prejšnja merjenja zabeležilo porast podpore vladi Antona Ropa, 

saj je z vlado zadovoljnih 43 % vprašanih, nezadovoljnih pa 39 %. Raven podpore se je tako v 

septembru in oktobru značilno dvignila nad majsko-junijsko (40-41%), zaostaja pa za 

izmerjeno podporo v začetku leta do vključno aprila, ko je politična klima v državi odsevala 

priprave na referenduma o EU in NATO ter njuno izvedbo. Po mesecu aprilu je torej 

septembra znova prišlo do preobrata, saj med opredeljenimi respondenti vlado podpira 52,5%, 

s tem pa se podpora vrača v povprečja lanskih predpoletnih meritev. Podpora vladi je sicer 

najbolj narasla v času predsedniških volitev, nato pa je vse do referendumov o vstopu v 

Evropsko unijo in NATO podpora ostala enaka. S premikom k novim temam je podpora vladi 

nekoliko upadla. Očitno je torej, da je spomladi leta 2002 vlada s svojimi dejanji vzburkala 

                                                 
151 Vir za navedeni primer je zadnji obravnavani Politbarometer (oktober, 2003), vendar takšen trend potrjuje tudi 
daljša medčasovna primerjava (2000-2003). 
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javno mnenje, kar je vplivalo na upad splošne podpore, ki se je dvignila na raven povprečja le 

še pod vplivom predsedniške kampanje in dejstva, da je vanjo vstopil dr. Drnovšek kot 

predsedniški kandidat. To stanje podpore se je vzdrževalo do izteka obeh referendumov, 

podpora vladi pa se je potem stabilizirala na novi osnovi.     

 

Gibanje podpore vladi je usklajeno z gibanjem ocen, ki jo anketirani namenjajo delu 

ministrstev152. Respondenti sicer občutno bolje ocenjujejo osebo, ki vodi neko institucijo kot 

institucijo samo. Tako je recimo vlada septembra dobila oceno 2,76, njen predsednik Anton 

Rop pa 3,05. Prav tako so vprašani znatno bolje ocenili predsednika državnega zbora Boruta 

Pahorja (ocena 3,44) kot pa državni zbor sam (2,75). Sicer pa večletna analiza gibanja ocene 

dela kaže, da bistvenih odstopanj v oceni praktično ni bilo, ne glede na menjavanja oseb na 

čelu teh institucij - ocena dela oseb, ki vodijo določeno institucijo, je reprezentativno upadla 

zgolj v času Bajukove vlade v letu 2000.  

 

8.2. Zaupanje v institucije in posameznike 

 

Ena od razlag, ki obravnava nezadovoljstvo s politiko, govori o negativni pristranskosti 

političnega zaznavanja. Ljudje so namreč pozornejši in se bolj odzivajo na negativne 

informacije o političnem dogajanju kot na pozitivne. Seveda k temu bistveno prispevajo 

mediji z lastno usmerjenostjo k negativnim informacijam., tako da s kopičenjem negativnih 

informacij pridobivajo vse pomembnejši vpliv na oblikovanje predvsem negativnih stališč 

državljanov. Ljudje so tako tudi v sprejemanju informacij o političnem dogajanju v državi vse 

bolj usmerjeni k informacijam, ki negativno opisujejo dogajanje, vse manj pa se odzivajo na 

informacije, ki pozitivno opisujejo delo vlade in  drugih institucij. Nazoren primer takšne 

povezave predstavlja javno mnenje o Rdečem križu153, ki je od izbruha afere o nepravilnostih 

v delovanju stalnica na dnu lestvice zaupanja v institucije. Med institucijami že dalj časa 

največje zaupanje uživa institucija predsednika republike, ki ostaja na prvem mestu tudi po 

personalni menjavi. Med tistimi institucijami, ki uživajo visoko zaupanje, so tradicionalno še 
                                                 
152 Trditev temelji na daljši medčasovni primerjavi obeh trendov (2000-2003). 
153 Raziskava Politbarometer je v instrument merjenja zaupanja, po razkritju nepravilnosti v poslovanju Rdečega 
križa, v letu 2002 in 2003 priložnostno vključevala tudi Rdeči križ Slovenije. Rdeči križ se na rangu institucij, glede 
na prevladujoče nezaupanje, v meritvah od februarja 2002 do marca 2003, vseskozi razvršča na dno. 
Ocenjevanje Rdečega križa je tako, kljub poskusom sanacije in spremembam v vodstvu, ostalo negativno, saj 
odnos prebivalstva do Rdečega križa še vedno označuje prevladujoče nezadovoljstvo.   

 158



 

tolar, vojska, šolstvo, pa tudi predsednik vlade in mediji154, nižjo podporo pa uživa cerkev, ki 

je praviloma uvrščena na dno lestvice, problematično za družbo pa je vsekakor tudi 

konstantno nizko zaupanje državljanov v sodišča in stranke. Ljudje v Sloveniji se sicer 

zavedajo nujnosti strankarskega političnega pluralizma, vendar pa rezultati javnomnenjske 

raziskave Politbarometer kažejo, da v strankah hkrati vidijo od ljudi odtujeno, k sebi 

usmerjeno interesno silo155. Ljudje poslancem in strankam ne zaupajo, ker se počutijo 

izključene iz vseh političnih dogajanj.  

 

Zaupanje v politiko se kaže tudi v odnosu do politikov. Visok ugled med ljudmi si pridobijo 

tisti posamezniki na izvršilnih funkcijah, ki se zavzemajo za ohranitev oziroma razširitev 

liberalnih značilnosti sistema ter si hkrati prizadevajo za ohranjanje slovenskega nacionalnega 

razvoja. Rezultati Politbarometrovih raziskav daljše medčasovne primerjave (1996-2003) so 

pokazali, da se ljudje na posamezne izpostavljene osebnosti odzivajo bolje, bolj naklonjeno 

kot na institucije in predvsem na politične stranke. Večji ali manjši ugled pa si pridobijo 

predvsem nosilci osrednjih izvršilnih političnih funkcij, pri tem si nekateri pridobijo visoko in 

trajno uvrstitev na vrhu priljubljenosti, za kar je potrebna neizdiferencirana/nadstrankarska 

podpora156. V drugo skupino sodijo politiki, ki se v nekem obdobju uspejo uveljaviti, vendar 

pa so zanje značilni tudi padci. Na tej podlagi bi sicer lahko rekli, da si nosilci individualnih 

izvršilnih nalog v državi laže pridobijo ugled, kar pa ne velja nujno in vedno, če si ogledamo 

Politbarometrove ocene za vlado, ki jo je vodil dr. Andrej Bajuk. Zaupanje javnosti v 

osebnost politikov je pomemben povezovalni člen do visokega zaupanja v demokracijo, 

vendar raziskave kažejo, da tega v Sloveniji precej primanjkuje, kar velja predvsem za 

politične stranke. 

 

8.3. Javno mnenje in referendumi: dejavniki, ki vplivajo na stopnjo podpore  

 

Glede na potek razprave, politična nasprotovanja in medijske odzive na temo vključevanja v 

NATO in EU je bilo utemeljeno pričakovati povečano negotovost v izražanju stališč, večjo 

neopredeljenost ter delno prerazporeditev stališč k bolj kritičnemu in negativnemu 
                                                 
154 Takšen zaključek je mogoče podati na podlagi medčasovne primerjave od let 1996-2003. 
155 Politične stranke so namreč stalnica na dnu lestvice, ki kaže stopnjo zaupanja v institucije.   
156 Najbolj nazoren je seveda primer nekdanjega predsednika republike Milana Kučana, ki je večinoma vodil na 
lestvici zaupanja v institucije.  
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označevanju delovanja osnovnih državnih institucij. Iz odgovorov na vprašanje o spremljanju 

javne razprave o EU in NATO lahko sicer razberemo dominantno vlogo televizijskega 

informiranja ter hkrati opazimo, da med tistimi vprašanimi, ki spremljajo razprave o 

vključevanju Slovenije v EU in NATO, le 5,3% aktivno sodeluje v razpravah. 

Grafikon 1: Kako spremljate razpravo o EU in NATO?  
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Vir: Politbarometer, december, 2002 

 

Javna razprava o pridruževanju EU, ki je bila prav tako vsebina referendumskega odločanja, 

je bila morda spričo bolj polariziranega javnega mnenja o vprašanju včlanjenja v NATO ali pa 

zaradi zelo dolgega trajanja priprav javnosti na vstop države v EU, pomaknjena bolj v ozadje. 

Ne glede na to, kako se je v določenem časovnem obdobju obnašala stopnja podpore za 

NATO, se je pokazalo, da je bila povezanost s strankami tu dejavnik aktivnejšega 

opredeljevanja. Za NATO so se tako najizraziteje izrekali preferenti LDS (63%) in SDS 

(63%), najbolj izrazito proti pa preferenti SMS (51%) in SNS (46%)157. Izjemen premik v 

javnem mnenju je mogoče pripisati vplivu javnih osebnosti, med njimi še posebej takrat že 

nekdanjega predsednika republike Milana Kučana, ki mu je javno mnenje pripisovalo daleč 

najvišjo verodostojnost v argumentaciji. Sledili so aktualni predsednik Janez Drnovšek, 

minister za evropske zadeve Janez Potočnik, vplivni so bili tudi argumenti tujih politikov 

(Romana Prodija, Güntherja Verheugena in Georga Robertsona ter vrste zunanjih ministrov, 

ki so izrekali priporočila Sloveniji za vključitev v NATO in EU). Njihove argumentacije so, 

                                                 
157 Vir: Politbarometer, marec, 2003. Podobne rezultate kažejo Politbarometri, izvedeni v obdobju od decembra 
2002 do marca 2003. 
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sodeč po rezultatih, v Sloveniji dobile v glavnem pozitiven odziv, kar predvsem velja za 

Prodija (40%) in Verheugena (37%)158.  

 

V zvezi z referendumom o noveli zakona o zdravljenju neplodnosti je strukturna analiza 

pokazala, da na opredelitve o tem vprašanju ne vplivata niti izobrazba niti spol. Ključne 

spremenljivke pri tem vprašanju so namreč starost ter verska in strankarska pripadnost 

anketirancev. Novelo zakona so v tem pogledu najbolj podpirali neverni, mlajši, preferenti 

ZLSD, LDS, SMS in SNS. Anketiranci so razen o osnovnem vprašanju opredelitve za in 

proti, vprašali tudi, ali gre pri vprašanju predvsem za pravico in svobodno odločitev žensk ali 

pa za strokovno medicinsko odločitev pri zdravljenju neplodnih parov. Odgovori so pokazali, 

da je večina menila, da gre za strokovno vprašanje (49,6%)159, 36,5% vprašanih pa je menilo, 

da gre za pravico in svobodno odločitev žensk, da same odločajo. Pri tem so mnenje, da gre 

predvsem za pravico žensk, izražali v nadpovprečnem deležu visoko izobraženi ljudje v 

starostni kategoriji od 46 do 60 let, prebivalci večjih mest, preferenti DeSUS, LDS, SMS, 

SNS in ZLSD ter respondenti, ki se izrekajo za neverne. Nasprotno, da je to strokovno 

medicinsko vprašanje pri zdravljenju neplodnih parov, je menil nadpovprečen delež mlajših in 

najstarejših anketirancev, respondentov z nižjimi stopnjami izobrazbe, prebivalci podeželja in 

manjših krajev, glede na strankarske preference pa so bili o tem prepričani predvsem 

preferenti NSi in SDS. Anketirance so vprašavali tudi, kateri argumenti, ki so se pojavljali v 

javnosti, so se jim zdeli najpomembnejši. Odgovori so največjo težo pripisali konkretnim 

primerom iz življenja (31,3%), sledili so argumenti medicinske stroke (29,8%) in argumenti 

humanističnih strok (13,3%)160.  

 

V primeru referenduma o odpiralnem času trgovin (september 2003)161 se je Politbarometer 

osredotočil na vprašanje potrebnosti takšnega referenduma. Večina anketirancev, ki so jih o 

tem povprašali po izvedenem referendumu, je menila, da takšen referendum ni bil potreben. O 

potrebnosti niso presojali le tisti, ki se referenduma niso udeležili, temveč tudi tisti, ki so šli 

na referendum in so glasovali za ali proti omejevanju odpiralnega časa, da referendum ni bil 

potreben, pa je menilo kar 82% vprašanih.  
                                                 
158 Prav tam. 
159 Vir: Politbarometer, maj, 2001. 
160 Prav tam. 
161 Vir: Politbarometer, september, 2003 
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Tudi januarja 2003 sta v Sloveniji potekala dva referenduma (o preoblikovanju železnic in o 

vračanju vlaganj v telekomunikacijsko omrežje), oba z izredno nizko udeležbo, saj se ju je 

udeležila manj kot tretjina upravičencev. Ob tem je na vprašanje “Kaj menite o tem, da bi za 

veljaven izid referenduma moralo glasovati več volivcev?”162 58% vprašanih odgovorilo, da 

naj bo udeležba več kot 50%, medtem ko je 32% vprašanih menilo, da udeležba ni 

pomembna. Kar 43% vprašanih163 kot najpomembnejši razlog, zakaj se ne udeležujejo 

referendumov in volitev, navaja, da ne verjamejo, da lahko kaj spremenijo.  

   

Grafikon 2: Kaj je glavni razlog, da se ne udeležujete referendumov? 
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*      *      * 

 

Ugotavljanje in navajanje javnega mnenja pogosto rabita za to, da odločitvam in stanjem 

dajeta videz legitimnosti: zakoni, politike, delovanja ter celo vojne so videti bolj utemeljeni in 

pravičnejši, če se ujemajo z »javnim mnenjem«. V tem legitimizacijskem procesu je zato 

mogoče iskati poglavitni razlog za to, da se javno mnenje v različnih raziskavah mnogokrat 

izkaže za protislovno, da je v komentarjih argumentirano na povsem različne načine, pogosto 

pa v resnici sploh ni upoštevano. Zato od vsega začetka velja, da je javno mnenje ne le 

politično relevantno, temveč tudi politično problematično. Javnomnenjske raziskave so že 

dolgo pripoznane za pomemben instrument, s katerim politiki in mediji vplivajo na 
                                                 
162 Vir: Politbarometer, januar, 2003. 
163 Vir: Politbarometer, februar, 2002. 
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sprejemanje določenih potlitik, strateških odločitev ali na volitve. Dejavniki, ki naj bi imeli 

vpliv na volilni proces, so med drugim prav različne vrste javnomnenjskih raziskav: posnetek 

stanja mnenj, volilne napovedi in vzporedne volitve; jasno je videti, da bolj ko so rezultati 

natančni, bolj resno jih volivci jemljejo. Na odločitev volivcev za oziroma proti nekemu 

predlogu, stranki ali kandidatu torej poleg lastnega političnega prepričanja vplivajo tudi 

dejavniki, ki niso povezani s politiko – rezultati javnomnenjskih raziskav, ki kažejo 

prevladujoče, a vendarle tuje mnenje, mnenje drugih. Najpogostejši koncept vplivanja 

rezultatov javnomnenjskih raziskav na volilno vedenje je tako imenovani "bandwagon” efekt, 

ko rezultati anket sprožijo socialni pritisk na nekatere, predvsem neodločene volivce, ki volijo 

za stranko ali kandidata, za katerega se pričakuje, da bo zmagal, ki se, skratka, pridružijo 

prevladujočemu javnemu mnenju. Druga možnost je "underdog" efekt, kjer volivec 

sočustvuje s kandidatom, ki mu ankete kažejo, da ne bo zmagal in prav zato volijo zanj; so pa 

še druge oblike vplivanja. Če na primer rezultati anket kažejo veliko izenačenost, to lahko 

vpliva na večjo volilno udeležbo, ker volivci menijo, da je njihov glas postal pomemben, na 

drugi strani pa v primeru, ko ima en kandidat veliko prednost pred drugimi, to lahko povzroči 

manjšo udeležbo kot posledico zmanjšane vneme za lastno politično participacijo. 
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9. DRŽAVA IN DRŽAVLJANI OB KONCU TRANZICIJE 

 

Spremembo sistema (političnega, ekonomskega, družbenega) je mogoče doseči na dva načina: 

s prevzemom politične oblasti in posledično spremembo sistema s stališča 'protisistemskega 

režima', protisistemske državne oblasti, ali pa z delovanjem na zgodovinske procese in 

oblikovanjem gibanj, katerih cilj ni, da bi osvojila politično oblast, ki pa kot 'protisistemska 

gibanja' neposredno pospešujejo procese razkrajanja starega sistema in procese prehoda 

(tranzicije) v nov sistem. Prvo vrsto antisistemske strategije so uveljavljale komunistične 

partije, druga antisistemska strategija pa je izšla iz kritike komunistične 'stare levice' in se je 

uveljavila najprej z revolucijo leta 1968 in pozneje z 'novimi družbenimi gibanji.164  

 

Tranzicija kot obdobje prehoda iz enega sistema v drug sistem nikoli ni povsem enovita in 

enoznačna, predvsem pa je to le redko kratkotrajna doba. Za sklep raziskovalne naloge, ki je v 

naslov zapisala zvezo posttranzicijska država, je zato potrebna vsaj okvirna časovna 

opredelitev tega pojma v prostoru ali (če zapišemo kot zgodovinopisci) potrebna je 

periodizacija tranzicije na Slovenskem. Tudi če si mnenja o tem, ali se je tranzicija pri nas že 

končala ali ne, niso ne enotna ne blizu, je vendarle mogoče doseči precejšnje strinjanje o tem, 

da je čas po letu 2000 v Sloveniji vsaj doba visoke tranzicije, če ne kar končane tranzicije 

oziroma posttranzicije. Ni namreč mogoče reči, da se do tega časa v Sloveniji ne bi v celoti 

izoblikovale vse demokratične institucije državne ureditve, v večjem delu izpeljale glavne 

kapitalske preureditve (privatizacija, denacionalizacija, liberalizacija) in da nista v celoti 

dosežena oba izhodiščna cilja nove mednarodne vpetosti Republike Slovenije z izpolnitvijo 

njunih kriterijev vred (vključitev v Evropsko unijo in NATO).  

 

Ocene dejanskega delovanja institucij in dosežene stopnje prestrukturiranja ekonomije so 

razumljivo različne; dvoma ni o merljivih rezultatih izpolnjevanja eksterno vzpostavljenih 

kriterijev, ki pa se bodo na resnični preizkušnji znašli šele po dejanskem vstopu v evropske 

integracije. V pričujoči raziskavi smo se ukvarjali s prvim: z dejanskim delovanjem 

                                                 
164 Močnik, Rastko, Teorija za politiko, Ljubljana 2003, str. 7 in 8. 
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demokratičnih institucij državne ureditve, ugotavljanjem njihovega odnosa in odprtosti do 

državljanov/državljank in njihovih pobud in preverjanjem obstoja možnosti, ki jih ima za 

sooblikovanje politik takoimenovana civilna družba.165 

 

Za družbeno teorijo tranzicije, ki se šele razvija v konsistentno vedo, velja enako kot za 

ekonomsko politiko, da zanju analitiki še nimajo vzorcev, ki bi jih lahko direktno uporabili za 

označevanje prehoda. Dosedanje izkušnje v evropskih državah tranzicije so kot tista področja 

tranzicije, ki jih mora nadzorovati ekonomska politika, izpostavile166: institucionalni okvir, 

odpravo destabilizacijskih pričakovanj in restrukturiranje gospodarstva. Sleherna 

periodizacija tranzicije mora zato obravnavati časovno razvrščanje reformskih korakov, kjer si 

sledijo oblikovanje institucionalnega okvira (država kot »mati vseh institucij«); 

institucionalne reforme in verodostojnost politik; stabilizacija in destabilizacijska 

pričakovanja kot dediščina prejšnjega sistema; strukturna politika, industrijska politika in 

restrukturiranje; usklajevanje med privatizacijo in restrukturiranjem; mednarodni vidik 

ekonomske politike reform in vpliv mednarodnih in regionalnih integracij na ekonomsko 

politiko držav v tranziciji; pomen primerljive institucionalne urejenosti.  

 

Če ekonomisti ugotavljajo, da je eden osnovnih problemov tranzicije bivših evropskih 

socialističnih gospodarstev v tržna gospodarstva evropskega tipa pomanjkljiva teoretska in 

empirična izkušnja za takšen prehod, je treba to ugotovitev, ko raziskujemo družbeno 

tranzicijo, za njimi ponoviti. In če je prav zaradi te značilnosti politična ekonomija »prehoda« 

postala eno najbolj dinamičnih področij razvoja ekonomske teorije, je mogoče tudi od 

preučevanj demokracije »v prehodu« pričakovati pomembne prispevke k razvoju družbene 

teorije demokracije in oblikovanja novih demokratičnih procesov. 

 

Demokratizacija je v vseh tranzicijskih državah pomenila proces, katerega rezultat je 

vzpostavitev konstitucionalnih demokracij, kakršne obstajajo v zahodni Evropi. Kaže se kot 

proces spremembe režima od začetka do konca in vključuje koncept tranzicije in 

konsolidacije. Demokratična tranzicija tu najprej pomeni zrušenje avtoritarnega oziroma 

                                                 
165 Pojem smo podrobneje opredelili v pogl. 2 in 3.  
166 Prim. Ovin, Rasto, The Nature of Institutional Change in Transitional Post-Communist Economy, 2001, zv. 13, 
str. 133-146.  
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totalitarnega sistema, ki je pripeljalo do uveljavitve nove ustave in demokratičnih struktur, in 

nato prilagoditev obnašanja političnih elit novim, demokratičnim normam, uveljavitev 

postopkov za politično konkurenco, ukinitev avtoritarnih agencij in odstranitev zakonov, ki 

onemogočajo demokratično življenje. Demokratična konsolidacija je daljši proces, ki 

vključuje postopno odstranitev negotovosti in popolno institucionalizacijo nove demokracije, 

ponotranjenje njenih pravil in postopkov in splošno širjenje demokratičnih vrednot. 

Demokratična konsolidacija se zaključi, ko: 

na danem političnem teritoriju noben pomembnejši akter ne poskuša doseči svojih ciljev z 

vzpostavitvijo nedemokratičnega režima,  

je večina prebivalcev prepričana, da so demokratične procedure in institucije najprimernejši 

način urejanja družbenega življenja, 

vladne in nevladne organizacije postanejo predmet enakovredne obravnave demokratičnih 

zakonov, postopkov in institucij.167 

Na ravni opredelitve konsolidacije govorimo o dveh pristopih, maksimalnem in minimalnem. 

Slednji zajema razvoj vseh institucij nove demokracije, vzpostavljeni naj bi bili načini 

interesnega posredovanja, do konca naj bi bil izoblikovan strankarski sistem in v celoti 

izveden prenos oblasti med pozicijskimi in opozicijskimi strankami. Maksimalna koncepcija 

pa pravi, da nobeni od novo vzpostavljenih demokracij ni mogoče pripisati atributov ustaljene 

demokracije, saj se takšni politični sistemi še dolgo spreminjajo in prilagajajo,168 takšna 

opredelitev torej pomeni argument več za zagovornike tranzicije dolgega trajanja, tranzicije, 

ki se nikoli (ali vsaj še dolgo) ne bo končala. 

 

Stevica Suša169 duhovito, a prikladno parafrazira uvodni stavek iz Tolstojevega romana Ana 

Karenina, ko pravi: »Vsi demokratični režimi 'svetle prihodnosti' imajo podobne politične 

sisteme, vendar je vsaka od teh družb na svoj način nesrečna: z lastno specifično izkušnjo 

totalitarizma in diktature. Spopad med demokracijo kot idealom vladavine večine in 

različnimi oblikami diktature kot absolutne vladavine posameznika ali ozkega kroga ljudi, je 

namreč na nek način obeležil celotno zgodovino človeštva.«  
                                                 
167 Linz, Juan J. in Stepan, Alfred, Problem of Democratic Transition and Consolidation – Souther Europe, South 
America and Post-Communist Europe, 1996. 
168 Pridham, Geoffrey in Vanhanen, Tatu, Democratization in Eastern Europe. Domestic and International 
Perspectives. Routledge, London, 1994. 
169 Suša, Stevica, Od diktature do demokracije, iz predavanja objavljenega v sklopu 'Šole politične demokracije 
Radia Študent', april 2001-marec 2002. 
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Slovenija je bila konec osemdesetih let na tranzicijske procese pripravljena precej drugače 

(bolje) od večine tedanjih socialističnih držav, vendar pa to ne pomeni, da tranzicijski čas 

zanjo ni bil enako težavna preizkušnja, niti ni mogoče trditi, da bi bila prehojena pot in 

izpolnjeni 'evropski' kriteriji dovolj za popolno zadovoljstvo z doseženim. Če za naštevanje 

izpolnjenih prednosti, ki jih ima demokratična družba pred avtokratskimi sistemi, in ki 

govorijo prav o možnostih izražanja državljanske volje/pobude, uporabimo kar teze, ki jih 

navaja Suša, so te naslednje:170  

demokracija preprečuje oblast okrutnih in pokvarjenih avtokratov; 

demokracija zagotavlja svojim državljanom temeljne pravice, ki jih nedemokratični režimi ne 

zagotavljajo in jih tudi ne morejo zagotavljati;  

demokracija omogoča svojim državljanom širši razpon osebnih svoboščin kot katerakoli 

druga alternativa;  

samo demokratična oblast nudi državljanom maksimalne možnosti za uresničitev pravice do 

samoodločbe, torej do življenja po zakonih, ki so si jih izbrali sami; 

demokratična oblast daje ljudem največ možnosti za življenje v moralni odgovornosti in bolje 

od vseh drugih alternativ spodbuja človekov razvoj;  

samo demokracija omogoča relativno visoko stopnjo politične enakosti;  

države z demokratično ureditvijo imajo večji uspeh v doseganju blagostanja od 

nedemokratičnih.  

Gornje teze v celoti ustrezajo zapovedim tranzicijskega okvira, zato se morda zdi 

paradoksalno, da so bili nekateri teh postulatov uresničeni že v času stare Grčije,171 nakar je 

človeštvo potrebovalo skoraj dve tisočletji (in doživelo nekaj totalitarnih vrhuncev še v 

prejšnjem stoletju), preden jih je začelo odkrivati za najnovejšo dobo. Seveda imajo tudi 

razvite zahodne države, stebri demokracije, še vedno dovolj pomanjkljivosti, za glavno med 

njimi sodobni zahodni teoretiki štejejo davek, ki ga razvite države plačujejo splošno 

nedotakljivi tržni ekonomiji, ki pogojuje ekonomsko neenakost, s tem pa bistveno zmanjšuje 

možnost za zagotavljanje splošne, državljanske enakosti med ljudmi. Napravili bi veliko 

napako, če bi od katerekoli oblasti, vključno z demokratično, pričakovali preveč, pravi Robert 

                                                 
170 Prav tam. Ni narobe, če omenimo, da se Suša v tem delu temeljito naslanja na delo A. Dagla, On Democracy, 
mimo katerega ne more noben raziskovalec demokratičnih procesov in ureditev. 
171 Thorley, John, Atenska demokracija, Ljubljana 1998, zlasti str. 70-97. 
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Dahl, demokracija ni zagotovilo, da bodo vsi državljani srečni, bogati, zdravi, pametni in da 

bodo živeli v miru in pravičnosti. Teh ciljev ne more uresničiti nobena oblast, niti 

demokratična, in še več: demokraciji v praksi ni nikoli uspelo v celoti uresničiti niti njenih 

osnovnih idealov.172 

 

* * * 

 

Državni zbor je predstavniški ideal parlamentarnih demokracij, poslanci kot izvoljeni 

predstavniki so posredniki volje državljanov in državljank. V raziskavi smo zato preučevali 

ureditve in delovanja tega krovnega predstavniškega telesa. Pregledali smo poslovniška 

določila, ki urejajo njegovo delovanje in pri tem zlasti tiste ureditve, ki zadevajo možnosti za 

državljansko intervencijo v nastajanje in oblikovanje zakonodaje kot najpomembnejšega 

elementa za demokratično urejanje življenja družbe; preučili smo, katere možnosti imajo 

državljani/državljanke za izražanje svojih pobud in koliko jim jih poslanci/poslanke pomagajo 

uporabljati (poslanska vprašanja in pobude, referendumske zahteve, druge oblike interakcij 

med državljani in poslanci), ugotavljali smo, na kakšen način so državljani/državljanke 

informirani o oblikovanju politik in koliko se za zagotavljanje informacij v državnem zboru 

že uporabljajo nove oblike elektronskega komuniciranja. 

 

Če vzamemo, da so poslanska vprašanja in pobude (nenazadnje zaradi neposrednih 

televizijskih prenosov in nasploh razmeroma velikega zanimanja medijev) ena najbolj vidnih 

in odmevnih prvin udejstvovanja poslancev in poslank, je presenetljivo, da nekateri med njimi 

to možnost uporabljajo zelo malo ali sploh ne. Zlasti to velja za poslance strank vladajoče 

koalicije, kjer kar dvajseterica izmed poslancev LDS v proučevanem obdobju ni zastavila niti 

enega poslanskega vprašanja ali podala pobude. Enako velja za poslanca italijanske narodne 

skupnosti od začetkov državnega zbora naprej, medtem, ko je za poslance opozicije mogoče 

ugotoviti, da so v zadnjem mandatu prav vsi uporabili navedeni instrument. Poslanci opozicije 

so znatno pogosteje naslavljali vprašanja in pobude na predsednika vlade in vlado (kar je 

razumljivo tudi zato, ker se z vprašanji predsedniku vlade prične vsakokratna seja državnega 

zbora in ima ta institut v delovanju parlamenta prav poseben, tudi simbolni pomen), poslanci 

                                                 
172 Dahl, Robert A., On Democracy, Yale University Press, 1999.  
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pozicije pa skoraj nikoli ali zelo redko (kar razlagamo s predvidevanjem, da 'svojega' 

predsednika ne želijo izpostavljati vprašanjem, ki praviloma odpirajo določene probleme in so 

hkrati zelo medijsko odmevna). Prav tako ugotavljamo, da poslanci redkeje naslavljajo 

vprašanja 'lastnim' ministrom, kar pomeni, da so za morebitne državljanske pobude, če so 

namenjene tem naslovnikom, verjetno slabše prepustni. Prav to nas je v preučitvi najbolj 

zanimalo: koliko izmed zastavljenih vprašanj in podanih pobud je takšnih, da je o njih 

mogoče soditi, da so jih poslanci postavili 'v imenu državljanov', da so jim jih, potemtakem, 

sporočili oziroma jih nanje naslovili predstavniki nevladnih organizacij, civilnih združenj ali 

posamezni državljani in državljanke. V poročilu pojasnjujemo, kako negotovo je ugotavljanje 

izvora posameznega vprašanja ali pobude, saj jih v državnem zboru ne klasificirajo glede na 

ta kriterij, torej ne beležijo načinov, kako pobuda za oblikovanje poznejšega poslanskega 

vprašanja oziroma pobude pride do poslanskih skupin in posameznih poslancev). Pričakovali 

smo, da bomo nazornejše ugotovitve oblikovali na podlagi vprašalnikov, na katere so 

odgovarjali poslanci in poslanske skupine, vendarle je potrebno tudi v sklepni ugotovitvi 

ohraniti nekoliko previdnosti: parlamentarne stranke so v splošnem slab prevodnik za mnenja, 

predloge, vprašanja in pripombe državljanov in državljank, kolikor jim jih ti sploh 

posredujejo. Opozicijske stranke uporabljajo institut poslanskih vprašanj in pobud predvsem 

kot orodje institucionalizirane opozicije in manj kot način za zagotavljanje participacije 

civilne družbe v političnih odločitvah. Še bolj slednje velja za pozicijske stranke, ki 

postavljajo relativno malo poslanskih vprašanj, zlasti glede na število sedežev, ki jih imajo v 

parlamentu.  

 

Informiranje o delu državnega zbora in poteku zakonodajnih postopkov zagotavljajo poslanci 

z različnimi načini komuniciranja z mediji, državni zbor pa s priložnostnimi javnimi 

predstavitvami in objavami, periodičnimi in drugimi publikacijami, ki so večidel dostopne 

tudi v elektronski obliki. Za najbolj avtentično in verodostojno informacijo o rednem 

delovanju državnega zbora pa moramo šteti Poročevalec DZ. Ugotavljamo, da je, kljub temu, 

da je Poročevalec namenjen javnosti, njegova distribucija praviloma omejena na tiste, ki so z 

njegovo vsebino že seznanjeni, zato predlagamo, naj bi bil v prihodnje v celoti dostopen v 

elektronski obliki. Če bi bil objavljen sočasno z nastajanjem vsebine, hkrati pa bi bila njegova 

vsebina neprestano aktualizirana z amandmaji in drugimi dopolnili, bi lahko predstavniki 
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civilne družbe (strokovna in zainteresirana javnost, posamezniki) v posamezni fazi 

sprejemanja zakonodaje prispevali svoje komentarje in predloge. Civilna javnost vključuje 

številne strokovnjake, ki so morda organizirani v strokovna združenja ali pa tudi ne, in katerih 

poznavanje posameznih vsebin je lahko veliko boljše od znanja poslancev. Ti bi lahko zakon 

pred sprejetjem tvorno sooblikovali in tako prispevali k njegovi večji kakovosti in tudi 

poznejši lažji uveljavitvi. 

 

Po približno letu dni rabe novega poslovnika je že mogoče oblikovati prve ugotovitve o tem, 

kaj spremembe pomenijo za možnosti državljanskega vključevanja v procese oblikovanja 

politik v državnem zboru. Splošna ocena, s katero se strinjajo tudi nekateri poslanci, je, da bi 

bilo teh možnosti lahko več, in da bi bilo prav, ko bi bili državljani vključeni v proces že v 

pripravi zakonodajnih predlogov in ne šele v fazah, ko se razpravlja o posameznih konkretnih 

rešitvah, ne pa o celoviti zakonski ureditvi.  

 

Posebno mesto v raziskavi je namenjeno analizi referenduma kot najbolj neposrednega izraza  

volje volivcev. Skrb vzbujajoče je nezaupanje državljanov in državljank v ta instrument, saj v 

različnih javnomnenjskih povpraševanjih, ki jih navajamo v poročilu, pravijo, da ne 

verjamejo, da lahko s svojim glasom kaj spremenijo, da gre pri referendumih za nekoristno 

zapravljanje denarja, priznavajo, da velikokrat ne vedo, o čem se odloča, in podobno. Takšne 

odgovore nekoliko relativizirajo razmeroma visoke udeležbe na vseh referendumih, kjer so se 

sprejemale »državotvorne« odločitve o prihodnosti države (plebiscit, EU, NATO), na drugi 

strani pa je res, da so bile udeležbe na vseh drugih referendumih znatno nižje od udeležb na 

volitvah. Razmisleki o referendumskem »pragu«, kot tudi o uvedbi posebnih vnaprej 

določenih dnevov znotraj koledarskega leta, ko bi izvedli več referendumov hkrati, so zato 

razumljivi.  

 

Ker referendume razumemo kot polje aktivnejše participacije državljanov, smo v raziskavi 

analizirali tudi njihovo medijsko prezentacijo – pregledali smo poročanje medijev o vseh 

referendumih, izvedenih v času od leta 2000 naprej (z izjemo obeh integracijskih, torej 

referendumov o vključitvi v EU in NATO). Ugotavljali smo, koliko se v medijsko razpravo 

vključuje civilna družba in kakšni načini so ji za to na voljo. Če soočamo možnosti 
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neartikulirane, neorganizirane civilne družbe in državljanske pobude z možnostmi, ki jih 

mediji namenjajo državnemu, vladnemu in strankarskemu sporočanju, moramo v primeru 

izvedenih referendumov ugotoviti naslednje:  

mnenja neorganizirane civilne družbe so večidel predstavljena v priložnostnih anketah in 

izjavah posameznikov, vsebovana so v predstavitvah raziskav javnega mnenja, sicer pa jih 

lahko najdemo le še v pismih bralcev;  

mnenja bolj izoblikovane civilne pobude je mogoče najti v stališčih posameznih interesnih 

skupin, združenj, tudi v komentarjih posameznih mnenjskih voditeljev, ki jih objavljajo 

mediji in, kar postaja vse pogostejša praksa, v oglasih, naročenih objavah in plačanih 

sporočilih, ki jih zagotovijo nosilci posameznih pobud; 

Nesporna ugotovitev dosedanjih referendumskih odločanj pri nas je, da te nimajo možnosti za 

uspeh, če za njimi ne stoji razmeroma številčna in dobro organizirana (politična) sila. V 

kolikor namreč ni šlo za vladno politiko (EU, NATO), je bila že za sam razpis referenduma, 

pozneje pa tudi za njegov izid vedno potrebna vsaj močna sindikalna podpora, če ne bolj ali 

manj uradna politična in strankarska podpora (odpiralni čas trgovin, lastninjenje Slovenskih 

železnic, OBMP). 

 

Medije smo uporabili za preučitev še ene študije primera: zanimalo nas je, kako se v medijih 

kot javni sferi za izmenjavo mnenj znajde razmeroma močno ideološko zaznamovano 

vprašanje – izbrali smo medijsko obravnavanje takoimenovanega vatikanskega sporazuma. 

Ugotovili smo, da se v medijih prostor razprave razmeroma hitro zoži na strokovno 

obravnavo, da bralci/bralke tudi sami ocenjujejo, da jih razprava ne zanima in da jo 

spremljajo le občasno in obrobno ali pa sploh ne, in da se, podobno kot v primerih, ko so se 

mediji vključevali v predreferendumska dogajanja, državljan v medijskem prostoru znajde le, 

če se vanj vključi sam (pisma bralcev, odmevi, kontaktne radijske oddaje), če naključno 

sodeluje v (praviloma) anonimni anketi, ali pa kot brezimni odstotek v raziskavah javnega 

mnenja, ki jih mediji vse pogosteje naročajo in komentirajo. Izjemo predstavljajo televizije, 

kjer razprava ohranja splošno raven, je manj strokovna, a (tudi zato) nosi preštevilne atribute 

manipulativnosti in posledično vzbuja dvome v verodostojnost in objektivnost poročanja. Za 

medijske obravnave izpostavljenih, 'perečih' tem je mogoče reči še, da se v njih razmeroma 

hitro oblikuje zelo nizko število argumentov in kontra-argumentov (v resnici pa gre včasih 
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zgolj za izjave in proti-izjave), ki se nato v razpravi ponavljajo in jemljejo prostor nadaljnjim, 

morda tehtnejšim argumentacijam. V primeru ti. Vatikanskega sporazuma se je, na primer 

razprava naglo zožila na vprašanje razmerja med kanonskim pravom in pravnim redom 

republike Slovenije in na vprašanje verouka v cerkvi. Podobno je bilo tudi pri drugih 'velikih 

medijskih' temah, na primer v obravnavanju vključevanja RS v NATO, pa pri takoimenovanih 

kulturnem sporazumu, avnojskih sklepih, nacionalnem interesu idr.  

 

Analize javnega mnenja smo v raziskavo vključili z namenom, da bi s primerjavo večletnih in 

kontinuiranih merjenj razpoloženja in odnosa javnosti do posameznih institucij predstavniških 

in demokratičnih ureditev v državi ugotavljali morebitna nihanja v tem razpoloženju in 

odnosu in poiskali njihovo soodvisnost z razmerami v družbi. Izhodišče za takšne razmisleke 

sta nam najprej pomenila kriterija presoje zadovoljstva z demokracijo in zadovoljstva z 

materialnimi razmerami, ki ju v svoje analize redno vključuje Politbarometer (to raziskavo 

smo izbrali za reprezentativno, saj jo izvaja znanstvena institucija in ne kateri od medijev, 

razen tega pa gre za raziskavo z dovolj dolgo in nepretrgano tradicijo, ki omogoča primerjalne 

analize). Tem smo pridružili še pregled drugih kazalcev odnosa državljanov do posameznih 

elementov urejanja in vodenja politik, njihovega zaupanja v posamezne institucije oblasti in 

organizacije države, razmerja do nekaterih nevladnih in civilnih institucij, in do izbranih 

vidnih in izpostavljenih posameznikov. Kolikor je bilo mogoče in smiselno, smo preučili še 

posamezna aktualna vprašanja rednih meritev javnega mnenja, katerih reprezentativnost pa je 

za namene te raziskave manjša in jo zato navajamo le v ustreznih odnosnicah. 

 

Posebno mesto v raziskavi zasedajo razmisleki o razvoju svetovnega spleta kot enem možnih 

odgovorov na prihodnje poti razvoja demokracije. Temu poglavju smo namenili razmeroma 

veliko pozornost, saj ocenjujemo, da področje razen rednih kvantifikacijskih analiz še ni 

doživelo podrobnejšega pregleda. Razen tega gre za razvoj, ki v Sloveniji poteka povsem 

sočasno z razvojem v drugih, razvitejših demokracijah, zato je smiselno, da se mu tudi v 

nadaljevanju posveti ustrezno teoretsko in raziskovalno zanimanje, kar bi pomenilo, da se 

lahko vanj (v razvoj in, nenazadnje, v njegovo teoretsko raziskovanje) in v njegovo 

sooblikovanje Slovenija vključi tako rekoč v realnem času. 
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Ali je treba za konec reči, da je diskurz o civilni družbi v času tranzicije zamrl? Se je treba 

strinjati s tistimi, ki menijo, da se je bogata dediščina osemdesetih let prejšnjega stoletja 

izgubila v definiranju in vzpostavitvi demokratične države? Morda res, četudi je hkrati že 

mogoče videti, da se razprava o civilni družbi oživlja, tokrat uporablja terminologijo nevladni 

sektor, nevladne organizacije, nevladna sfera, še najbliže pa nekdanji konceptualizaciji civilne 

družbe pride tedaj, ko govori preprosto o državljanu in državljanki. Ta pojem sega širše od 

načina organiziranosti.  

 

Civilna družba je kompleksen splet: posameznikov, vrednostnih sistemov, razmerij. Ni 

nemogoče razumeti, da so civilnodružbeni potenciali v obdobju tranzicije nekatera opravila 

prepustili državni in strankarski politiki, niti ni danes za nazaj treba ugotavljati, da je bilo to 

narobe. Stanje civilne družbe danes in aktualno razmerje državljanov do države je treba  

oceniti na novo in upoštevati nove možnosti za njuno tesnejše in boljše sobivanje, kakršnega 

predvideva razvoj sodobnih demokratičnih družb tudi na drugih področjih in kakršnega po 

svoje spodbujajo tudi načini novih komunikacij in informacij. Najpomembnejše pri tem je 

zavedanje, da demokracija ne more trajati dolgo, če njeni državljani in državljanke ne 

soustvarjajo in ne sooblikujejo politične kulture, ki podpira demokratične ideale in njihovo 

udejanjanje v življenju; demokratična kultura poudarja vrednost osebne svobode in na ta 

način zagotavlja preživetje tudi drugim pravicam in svoboščinam.   
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