Nedokončana simfonija naše leve tranzicije
Žiga Šorli, 12.9.2013
V zgodnjih osemdesetih letih je pričelo primanjkovati idej tudi za nove eksperimente. To je
postalo še posebej jasno na 12. kongresu jugoslovanske Partije leta 1982 – prvem brez Tita, na
katerem so po mlačnih razpravah in kompromisih sklenili, da naj pokroviteljstvo nad
»Kraigherjevim« dolgoročnim programom gospodarske stabilizacije prevzame jugoslovansko
predsedstvo, saj Partija ni želela prevzemati odgovornosti v zvezi z vodenjem gospodarske
politike. (Balažic 2004, 28-29)

UVOD
Nedavna dogajanja okrog reformnega programa so sprožila številna ugibanja glede
same legitimnosti slovenske politike in njene upraviteljice: tranzicijske levice. Kdo
stoji v ozadju tega kompleksa klientelističnega korporativnega kompleksa, je jasno že
zadnjih 25 let. Enopartijski monopol se je spremenil v slednje, zaradi zgodovinskih
opcij, katerih nosilka je bila Komunistična partija in zaradi svoje ekstravagantnosti,
četudi brez meja.
»Če bi bila partija navadna stranka, stranka med strankami, enakovredna med
enakovrednimi, bi lahko poleg njene tehnike delovale tudi druge s ciljem:
narodnoosvobodilno gibanje in zmaga. Ker pa je partija avantgarda in hoče to biti, jo
sam njen princip žene v izpostavitev in razločitev od drugih. S principom
avantgardnosti se torej razmerja postavijo na glavo.« (Hribar 1987, 75) Ker je bila
Partija alternativa sami sebi, je zaradi njene nadaljnje naloge pri vzpostavljanju
demokracije v Sloveniji prišlo do takih nepravilnosti.
V tem članku bomo predstavili vse ključne veje naše izvršne in zakonodajne oblasti
ter njihovo sestavo in zastopanost tekom let s strani strank, ki so gradile zgodovinski
proces demokratizacije postkomunistične Slovenije. Uporabili bomo tudi statistična
orodja pri izračunavanju frekvenc koalicijskih strank. Pri tem bomo črpali podatke iz
spletne strani Wikipedije.
Članek je strukturiran iz uvoda, teoretske razprave z dopolnitvami nekaterih
opravljenih empiričnih študij in objavljenih člankov ter končnega sklepa in navedbe
literature in virov. Informacije, ki bodo predstavljene v tem članku, bodo podale
realno sliko slovenske demokratične adolescence in njenih prototipov, tako levih, kot
tudi desnih.
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PARLAMENT
PRVE DEMOKRATIČNE VOLITVE IN SKUPŠČINA SRS
»Skupščina Socialistične Republike Slovenije, 23. junija 1990 preimenovana v Skupščino
Republike Slovenije, je bilo parlamentarno telo bivše Socialistične republike Slovenije.
Skupščina je bila organ družbenega samoupravljanja in najvišji organ oblasti v okviru pravic
in dolžnosti republike. Sestavljali so jo trije zbori: družbenopolitični zbor, zbor občin in zbor
združenega dela.« (Wikipedija 2013) Sestavljena je bila iz Družbenopolitičnega zbora, Zbora
občin in Zbora združenega dela. Vsak zbor je imel po 80 delegatov, skupaj torej 240
delegatov. Delegate Družbenopolitičnega zbora in delegate Zbora občin se je izbiralo na
splošnih volitvah, delegate Zbora združenega dela pa se je izbiralo v okviru delovnih
organizacij TOZD.
Potrebno je povedati, da takrat ni bilo še delitve oblasti, kot jo poznamo danes (zakonodajnasodna-izvršna), ampak je vsa oblast pripadala skupščini. Seveda je v času samoupravnega
socializma imela vse pod nadzorom Komunistična partija, ki je sama nastavljala delegate, na
volitvah se je le obkrožilo tega (edinega) kandidata. Vendar je leta 1990 prišlo do preobrata –
na izbiro je bilo več kandidatov.
»Volitve v tridomno Skupščino Socialistične republike Slovenije so potekale v več delih. 8.
aprila 1990 so bile obenem z volitvami za predsednika in člane predsedstva še volitve za 80
delegatov družbenopolitičnega zbora in 80 delegatov zbora občin. Volitve za 80 delegatov
zbora združenega dela so potekale 12. aprila, ko so bile tudi občinske volitve. Volilno pravico
je imelo 1.491.471 volivcev. Volilna udeležba je bila 83,5%. Na volitvah so večino glasov
prejele stranke, združene v koalicijo DEMOS.« (Wikipedija 2013)
Slika 1: Koalicija DEMOS

Vir: (MLADINA 2010)
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Slika 2: Družbenopolitični zbor 1990
SZS-SZDL SOS -Slovenska
Socialistična
obrtniška
zveza Slovenijestranka; 3
SZDL; 5
SDZS Socialdemokratsk
a zveza Slovenije;
6
SDZ -Slovenska
demokratična
zveza; 8

ZKS-SDP -stranka
demokratične
prenove; 14

Manjšine; 2

ZSMS-LS -ZSMS
liberalna stranka;
12

ZELENI -Zeleni
Slovenije; 8

SKZ -Slovenska
kmečka zveza; 11

SKD -Slovenski
krščanski
demokrati; 11

Slika 3: Zbor Občin 1990
SZS-SZDL Manjšine; 2
Socialistična
zveza SlovenijeSZDL; 5

Krajevna
skupnost; 1

ZKS-SDP -stranka
demokratične
prenove; 5

DEMOS; 51
ZSMS-LS -ZSMS
liberalna stranka;
16

Slika 4: Zbor združenega dela 1990
ZKS-SDP -stranka
demokratične
prenove; 5
Gospodarska
zbornica; 7

Slovenski
Sindikati; 7

ZSMS-LS -ZSMS
liberalna stranka;
9

SZS-SZDL Socialistična
zveza SlovenijeSZDL; 3
DEMOS; 29

Podjetja,
združenja,
društva; 20
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DEMOS je dobil večino v Družbenopolitičnem zboru in Zboru občin (sliki 2 in 3). V Zboru
združenega dela pa DEMOS ni dobil večine (slika 4). DEMOS je bila koalicija demokratično
izvoljenih strank leta 1990. Koalicijo DEMOS je združevala stranke: SDZ - Slovenska
demokratična zveza, SDZS - Socialdemokratska zveza Slovenije, SKD - Slovenski krščanski
demokrati, Slovenska kmečka zveza, Slovenska obrtniška stranka in Zeleni Slovenije. Kot
ustanovitelji so bili podpisani Andrej Magajna, dr. Rajko Pirnat, dr. Dušan Plut, Marjan
Podobnik, dr. Jože Pučnik, dr. Dimitrij Rupel, Ivan Oman, Silvester Plahutnik, Katja Boh, dr.
Hubert Požarnik, dr. Leo Šešerko in Lojze Peterle (Slika 1).
Ta oblika je ostala do sprejetja nove ustave 23.12.1991, oziroma do prvih volitev v
Državni zbor 6.12.1992, prvi sklic je bil 23.12.1992.

DRŽAVNI ZBOR OD 1992 DO DANES
Državni zbor Republike Slovenije sestavlja 90 poslancev. 88 poslancev je
predstavnikov strankarskih list, dva poslanca sta predstavnika avtohtonih narodnih
skupnosti v Sloveniji. V sedanjem sklicu je predstavnik italijanske narodne skupnosti
Roberto Battelli in predstavnik madžarske narodne skupnosti Laszlo Göncz.
V Sloveniji se uporablja Droppov količnik od leta 2000, ko je bil sprejet Ustavni zakon o
spremembi 80. člena ustave. Droppov količnik se izračuna tako, da se skupno število glasov,
oddanih za vse liste kandidatov v volilni enoti (X), deli s številom poslancev, ki se volijo v
volilni enoti (z), povečanim za 1 , tako izračunani količnik pa se poveča še za 1 po formuli:
𝑦=

𝑋
+1
𝑧+1

Uporaba te formule omogoča, da se večje število mandatov razdeli že v volilnih enotah. Tako je
tudi možnost, da se v volilni enoti pridobi mandat, večja. (Državni zbor Republike
Slovenije 2011)
Na ravni države se pa glasovi porazdelijo po D'Hondtovem sistemu, v katerem je V število
glasov v volilni enoti za posamezno listo in s število mandatov posamezne liste v volilni enoti,
povečano za 1. Na začetku imajo vse liste vrednost 0. (Wikipedija 2013) Formula:
𝑦=

𝑉
𝑠+1

Državni zbor je edino zakonodajno telo naravni slovenske države. Ima položaj
splošnega predstavniškega telesa in je predstavnik vseh državljanov. Poslanci
Državnega zbora so izvoljeni za 4 leta mandatne dobe. Slednja je lahko krajša, če je
parlament predčasno razpuščen, ali pa daljša v primeru izrednih razmer.
Državni zbor ima 3 velike skupine pristojnosti:
1) ZAKONODAJNA FUNKCIJA
a) Sprejem resolucij;
4

b) Ratifikacija mednarodnih pogodb;
c) Sprejema svoj poslovnik;
d) Sprejema državni proračun;
2) VOLILNA FUNKCIJA1
a) Izbira predsednika vlade in posamezne ministre;
b) Izbira ustavne sodnike;
c) Izbira sodnike v trajni mandat;
d) Izbira varuha človekovih pravic;
e) Izbira predsednika in člane Računskega sodišča;
f) Izbira guvernerja centralne banke,...
3) NADZORNA FUNKCIJA2
a) Parlamentarne preiskave;
b) Zaupnica ali nezaupnica;
c) Odloča o obtožbi pred ustavnim sodiščem,...
V interesu našega članka ni opredelitev in točna interpretacija posameznih sestav
Državnega zbora po listah, ampak drugi statistični podatki, ki so prikazani v tabeli 1.
Tabela 1: Volitve 1992-2011

Volitve

Kandidati, v DZ
stranke,
je
liste
prišlo

Povprečje
na
Uspešnost
volitvah

Izgubljeni
glasovi

Volilna
udeležba

1992

26

8

3,87%

30,77%

18,18%

85,60%

1996

22

7

4,51%

31,82%

10,58%

73,70%

2000

23

8

4,35%

34,78%

3,77%

70,14%

2004

16

8

5,94%

50,00%

6,81%

60,65%

2008

17

7

5,88%

41,18%

7,65%

63,10%

2011

20

7

5,00%

35,00%

7,72%

65,60%

7,5

4,93%

37,26%

9,12%

69,80%

Povprečja: 20,67

Vir: (Državna volilna komisija 2013)
Volitve v Državni zbor so potekale leta 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, in 2011, ko so bile
zaradi politične krize razpisane predčasne volitve. Do leta 2004 je zaznati trend
upadanja kandidatov, po letu 2004 pa je začelo število kandidatov spet naraščati. V
Državnem zboru smo vedno imeli 7-8 strank. Zadnja leta se bolj pogosto pojavlja
V primerjavi z drugimi parlamenti ima Državni zbor mnogo več volilnih funkcij, kar pa je nekakšna
kontinuiteta prejšnjega sistema.
2 V okviru nadzorne funkcije ločimo funkcije političnega nadzora ter funkcijo družbenega nadzora, ki
se izvaja preko parlamentarne preiskave.
1
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številka 7, glede na zadnje raziskave javnega mnenja pa kaže, da bo na naslednjih
parlamentarnih volitvah v Državni zbor prišlo zgolj 5 strank. Povprečni rezultati
strank na posameznih volitvah kažejo rast do leta 2004, po letu 2004 pa blago
upadanje. Omeniti še moramo, da so v Državni zbor prišle stranke po 3% pragu do
vključno volitev leta 1996, od takrat naprej pa po 4% pragu.
Uspešnost strank na volitvah, torej odstotek strank, ki so presegle parlamentarni
prag, je od 1992 do 2004 naraščal, do zadnjih volitev pa spet začel upadati. Delež
izgubljenih glasov, torej seštevek glasov strank, ki niso dosegle parlamentarnega
praga, je bil leta 1992 zelo velik (18,18%), nato je do leta 2000 padel na 3,77%, nato pa
spet začel naraščati do zadnjih volitev leta 2011. Volilna udeležba pa je bila leta 1992
kar 85,60%, nato je začela precej upadati do leta 2004 (60,65%) nato pa blago naraščati
do leta 2011 (65,60 %). Glede na zadnje rezultate raziskovanj javnega mnenja bo
očitno na naslednjih volitvah precej nižja volilna udeležba, ker je v zadnjih letih
zaznati hudo politično apatičnost, ki je posledica sedanjih razmer v slovenski politiki
in krizni situaciji, ki je nastopila po letu 2008.

PREDSEDNIK
PREDSEDNIK PREDSEDSTVA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE
SLOVENIJE
Leta 1990 smo imeli prve demokratične volitve predsednika predsedstva SR
Slovenije, čeprav je ta funkcija obstajala že od leta 1974 naprej. Od leta 1974 do 1990
so predsedniki predsedstva Socialistične Republike Slovenije navedeni v tabeli 2:
Tabela 2: Predsedniki predsedstva Socialistične republike Slovenije
Ime

Sergej Kraigher
Viktor Avbelj-Rudi
France Popit
Janez Stanovnik
Milan Kučan

Začetek
Konec
opravljanja opravljanja
funkcije
funkcije
1974
1979
1979
1982
1982
1988
1988
1990
1990
1991

Stranka

Zveza komunistov Slovenije
Zveza komunistov Slovenije
Zveza komunistov Slovenije
Zveza komunistov Slovenije
Stranka demokratične prenove

Vir: (Wikipedija 2013)
Naloge Predsednika predsedstva Socialistične republike Slovenije je določal 389. člen
Ustave Socialistične republike Slovenije:
Predsednik Predsedstva republike predstavlja v imenu Predsedstva Socialistično republiko
Slovenijo, predstavlja Predsedstvo republike, sklicuje seje Predsedstva republike in jim
predseduje, podpisuje akte, ki jih sprejema Predsedstvo republike, in skrbi za izvrševanje aktov
in sklepov Predsedstva republike.
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Predsednik v imenu Predsedstva republike opravlja med vojno, ob neposredni vojni
nevarnosti in v drugih podobnih izrednih razmerah, ko se Predsedstvo republike ne more
sestati, določene pravice in dolžnosti, za opravljanje katerih ga pooblasti Predsedstvo
republike.
Predsednika Predsedstva republike nadomestuje v njegovi odsotnosti član, ki ga določi
Predsedstvo republike. (Wikisource 2008)
Način izvolitve Predsednika predsedstva in članov predsedstva je določal 383. člen
Ustave Socialistične republike Slovenije:
Predsedstvo republike sestavljajo predsednik, šest članov in po položaju predsednik
Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije in predsednik republiške konference
Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije.
Listo kandidatov za člane Predsedstva republike določi kandidacijska konferenca Socialistične
zveze delovnega ljudstva Slovenije: Načela kandidacijskega postopka za člane predsedstva
ureja zakon.
Predsednika in člane Predsedstva republike volijo občinske skupščine in skupščine skupnosti
občin kot posebnih družbenopolitičnih skupnosti, po postopku in na način, določen z zakonom.
Predsednik in člani Predsedstva republike so izvoljeni, če je za listo glasovala večina vseh
delegatov v dveh tretjinah občinskih skupščin ter skupščin skupnosti občin kot posebnih
družbenopolitičnih skupnosti. (Wikisource 2008)
Ta funkcija je prenehala s sprejetjem nove ustave leta 1991, ki je nekoliko povečala
pristojnosti inštituta predsednika države, predvsem je bilo to potrebno zaradi
osamosvojitve in potreb nove samostojne države.

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE
Predsednik Republike Slovenije je izvoljen na rednih volitvah po dvokrožnem
večinskem sistemu, kar pomeni, da za svojo izvolitev potrebuje absolutno večino
glasov. Voli se ga vsakih 5 let, izvoljen je lahko največ dvakrat zapored.
Vprašanje obsega legitimnosti obstaja glede na način izvolitve in dejanske avtoritete
predsednika države. Ima večjo legitimnost glede na način izvolitve, s tem pa ni
povezan obseg njegovih pristojnosti. V našem sedanjem sistemom je status povezan z
večstrankarskim političnim pluralizmom. Tu prihaja do izraza splošni konsenz
temeljnih družbenih vrednot. Njegova funkcija je po ustavi nezdružljiva z vsemi
ostalimi poklici. S svojimi ravnanji mora zbujati vtis splošne nevtralnosti.
Predsednik priseže pred državnim zborom. Besedilo je napisano v 104 členu Ustave
Republike Slovenije: »Prisegam, da bom spoštoval(a) ustavni red, da bom ravnal(a)
po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval(a) za blaginjo Slovenije.« (Uradni list
7

Republike Slovenije 2004, 48) Predsednik države ne uživa imunitete. Pri delu mu
pomaga Urad predsednika države, kjer so organizirane različne službe po
posameznih področjih dela.
Odgovornost predsednika države se izraža preko javne obtožbe. Državni zbor v tem
primeru lahko uvede raziskavo javnega značaja. To lahko uvede 30 poslancev
Državnega Zbora ali pa Državni svet. V primeru zadržanosti ga nadomesti
predsednik Državnega zbora, pri tem pa ni določeno vprašanje odgovornosti.
Predsednik Republike Slovenije predstavlja Slovenijo doma in v tujini. Promovirati
mora ustavne vrednote, pravno, socialno in demokratično državo. Glede notranjih
zadev je predsednik precej neomejen – nastopa po lastnih željah in potrebah. Glede
mednarodnih zadev pa se usklajuje z Ministrstvom za zunanje zadeve.
Predsednik države je vrhovni poveljnik oboroženih sil, razglasi vojno ali izredno
stanje, o nujnih ukrepih in odpravi tega stanja. Odloča na subsidiaren način. Svoje
odločitve mora predložiti Državnemu zboru, ko se ta lahko sestane. V primerih
vojnega stanja lahko izdaja uredbe z zakonsko močjo na predlog vlade.
Lahko izreka mnenja v Državnem zboru. Pri ustavni obtožbi mora podati svoje
mnenje. O njegovem mnenju poslanci ne morejo razpravljati, niti postavljati
poslanskih vprašanj. Povezanost z Državnim zborom je precej manjša, kot v drugih
sistemih. Razpisuje redne volitve v Državni zbor, ne more pa sklicevati sej
Državnega zbora, razen za izredne seje in prvo zasedanje po volitvah. Lahko
predlaga imenovanje nekaterih visokih funkcionarjev (npr. ustavne sodnike,
mandatarje za sestavo vlade,…).
Lahko tudi razpusti Državni zbor v dveh primerih:
1) Ko ne pride do izvolitve mandatarja tudi po tretjem krogu glasovanja;
2) Ko vladi ni izglasovana zaupnica, v 30 dneh pa ni novega mandatarja za
sestavo vlade, niti ni izglasovana zaupnica prejšnjemu. Državni zbor pa lahko
obtoži predsednika pred ustavnim sodiščem, lahko pa od njega zahteva tudi
mnenje o določenem vprašanju.
Volitve predsednika države so bile tekom časa zelo zanimive in so postregle z
različnimi imeni. Zmagovalce ter njihove rezultate na volitvah lahko razberemo iz
tabele 3 (vir: (Državna volilna komisija 2013))


Volitve Predsednika predsedstva SRS leta 1990 so prvič potekala na
neposrednih volitvah. Kandidirali so 4 kandidati: Milan Kučan, Dr. Jože
Pučnik, Ivan Kramberger in Prof. Dr. Marko Demšar. V drugem krogu sta se
pomerila Dr. Jože Pučnik in Milan Kučan.
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Na volitvah leta 1992 je kandidiralo 8 kandidatov: Stanislav Buser, Darja
Lavtižar Bebler, France Tomšič, Jelko Kacin, Alenka Žagar Slana, Ivan Bizjak,
Milan Kučan in Ljubo Sirc.
Na volitvah leta 1997 je kandidiralo 8 kandidatov: Milan Kučan, dr. Janez
Podobnik, dr. Jožef Bernik, mag. Marjan Cerar, Marjan Poljšak, Anton Peršak,
dr. Bogomir Kovač in Franc Miklavčič.
Na volitvah leta 2002 je kandidiralo 9 kandidatov: dr. Janez Drnovšek, Barbara
Brezigar, Zmago Jelinčič Plemeniti, dr. France Arhar, dr. Franc Bučar, dr. Lev
Kreft, dr. Anton Bebler, dr. Gorazd Drevenšek in Jure Jurček Cekuta. V
drugem krogu sta se pomerila Dr. Janez Drnovšek in Barbara Brezigar.
Na volitvah leta 2007 je kandidiralo 7 kandidatov: Lojze Peterle, dr. Danilo
Türk, Mitja Gaspari, Zmago Jelinčič Plemeniti, mag. Darko Krajnc, Elena
Pečarič in Monika Piberl. V drugem krogu sta se pomerila Lojze Peterle in Dr.
Danilo Türk.
Na volitvah leta 2012 so kandidirali trije kandidati: Borut Pahor, Dr. Danilo
Türk in Dr. Milan Zver. V drugem krogu sta se pomerila Borut Pahor in Dr.
Danilo Türk.

Tabela 3: Zmagovalci predsedniških volitev 1990-2012
Volitve

1990
1992
1997
2002
2007
2012

Zmagovalec
Milan
Kučan
Milan
Kučan
Milan
Kučan
Dr. Janez
Drnovšek
Dr. Danilo
Türk
Borut
Pahor

Prvi krog

Drugi krog

Glasov

%

Glasov

%

662.213

44,40 %

873.853

58,59%

793.851

63,93%

-

-

575.169

55.57%

-

-

508.014

44,39%

586.847

56,52%

241.349

24,47%

677.333

68,03%

325.406

39,93%

474.309

67,44%
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Vsi naši izvoljeni kandidati za mesto predsednika države so kandidaturo pridobili z
zbiranjem podpisov volivcev. Vendar je v ozadju vedno bila neka bolj ali manj
odkrita strankarska podpora izvoljenim kandidatom s strani strank tranzicijske levice
(Milan Kučan je vedno zmagal kot samostojni kandidat z izjemo leta 1990, ko ga je
podprla SDP). Šele na volitvah leta 2012 je zmagal kandidat Borut Pahor, ki je uspel
pridobiti podporo s strani SDS in NSi, pa tudi polovice volivcev SLS. Na sliki 5 je
prikazana časovna premica, na kateri so prikazani vsi predsedniki in njihova
politična opredeljenost.
Slika 5: Časovni trak predsednikov Republike Slovenije in njihova politična podpora
23.12.2002 - 22.12.2007
Dr. Janez Drnovšek

23.12.2012 - 12.9.2013
Borut Pahor

14.5.1990 - 23.12.2002
Milan Kučan

23.12.2007 - 22.12.2012
Dr. Danilo Türk
12.9.2013

14.5.1990

Legenda: LEVICA / LEVICA IN DESNICA / DESNICA

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Vlada je politično telo, ki ga sestavlja koalicija političnih strank in ki uresničujejo
politiko teh strank. Vlada oblikuje lastno politiko preko zakonodajne iniciative in
izvršilne funkcije, predstavlja pa tudi povezavo med parlamentom in javno upravo.
Je politični organ, sestavljen iz ministrov, ki imajo dvojno vlogo. Najprej so člani
vlade, potem so predstojniki ministrstev svojih resorjev. Člani so lahko tudi ministri
brez resorja.
Vlada Republike Slovenije ima 3 velike funkcije:
a) IZVRŠILNA FUNKCIJA: Vlada je najvišji organ državne uprave pri čemer
usmerja in nadzoruje delo javne uprave;
b) INICIATIVNA FUNKCIJA: Predlaga zakone, nacionalne programe, predlaga
proračun, predlaga uredbe z zakonsko močjo;
c) UPRAVNA FUNKCIJA: opravlja funkcijo političnega usmerjanja in nadzora
državne uprave.
Vsak minister je odgovoren za delo vlade kot celote – tu govorimo o kolektivni
odgovornosti. To se lahko reši z odstopom posameznega ministra ali pa odstopom
celotne vlade. Ločimo tri tipe odgovornosti:
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a) INDIVIDUALNA ODGOVORNOST: Vsak minister je odgovoren za resor, ki
ga vodi. Te odgovornosti se lahko reši z odstopom. Tudi tidve sta del politične
odgovornosti;
b) CIVILNA ODGOVORNOST: Če vlada ali posamezna ministrstva komurkoli
povzročijo škodo in so za to kazensko odgovorna, se jih lahko obtoži pred
ustavnim sodiščem po posebnem postopku;
c) OBJEKTIVNA ODGOVORNOST: Če naredijo podrejeni napako podrejeni na
ministrstvu, mora ima minister objektivno dolžnost, da odstopi s svojega
položaja.

OBLIKOVANJE VLADE
Oblikovanje vlade je odvisno od porazdelitve sedežev med strankami v parlamentu.
Po vsakih volitvah mora Državni zbor izvoliti mandatarja za sestavo vlade.
Kandidata predlaga predsednik države, ponavadi je to predsednik zmagovalne
stranke. O njem najprej glasuje Državni zbor s tajnim glasovanjem. Za izvolitev
potrebuje 46 glasov. Če izvolitev ne uspe, sledi drugi krog, kjer lahko kandidata
predlagajo poslanske skupine. Vedno se najprej glasuje o predsednikovem
kandidatu, šele nato o ostalih kandidatih, razlika je v navadni večini (46 glasov+).
Ko je mandatar izvoljen, ima 15 dni časa za oblikovanje seznama ministrov, ki jih na
javnem glasovanju potrdi Državni zbor. Vsi kandidati za ministre prestanejo
zaslišanje pred pristojnimi matičnimi telesi, vendar njihovo mnenje nima kake
posebne teže. Za začetek delovanja vlade mora biti sprejetih ⅔ ministrov.
Na sliki 6 so predstavljeni vsi dozdajšnji premieri skupaj z njihovo splošno politično
usmeritvijo.
Slika 6: Premieri v Sloveniji 1990-2013
16.5.1990 - 14.5.1992
Lojze Peterle

7.6.2000 - 30.11.2000
Dr. Andrej Bajuk

19.12.2002 - 3.12.2004
Mag. Anton Rop

21.11.2008 - 10.2.2012
Borut Pahor
20.3.2013 - 12.9.2013
Mag. Alenka Bratušek

14.5.1992 - 7.6.2000
Dr. Janez Drnovšek

30.11.2000 - 19.12.2002 3.12.2004 - 21.11.2008 10.2.2012 - 20.3.2013
Janez Janša
Dr. Janez Drnovšek
Janez Janša
12.9.2013

16.5.1990

Legenda: LEVICA / LEVICA IN DESNICA / DESNICA

VLADNE KOALICIJE
Koalicija je skupina dveh ali več političnih strank, medsebojno povezanih zaradi
skupnih interesov. Poznamo več modelov oblikovanja koalicij:
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1) OBLIKOVANJE POLJUBNE KOALICIJE: Tu velja načelo minimalne večine.
Na ta način je bilo oblikovanih večina dozdajšnjih vlad;
2) KOALICIJE NAJMANJŠE RAZDALJE: Med koalicijskimi strankami so
podobni cilji in interesi, stranke so si tudi ideološko podobne. Primer za to je
bila koalicija DEMOS leta 1990;
3) MINIMALNA POVEZANA VEČINA: sorodne stranke, ki ne vključujejo
nikogar izven okvirjev sorodnosti. Približen primer tega je bila koalicija LDSSLS-DeSUS leta 1996.

EMPIRIČNA RAZISKAVA
OPIS PROBLEMA IN CILJA
Zdaj moramo izpostaviti stranke z največjo koalicijsko »kilometrino« in si potem
ogledati njihove volilne rezultate na posameznih parlamentarnih volitvah. Problem
se nam zastavi, kako narediti, da bomo dobili skupine strank, ki si bojo po svoji
koalicijski kilometrini še najbolj podobne, skupine pa čim bolj različne. Pred
razvrščanjem po skupinah ne vemo:





Kakšno število skupin bomo dobili, da bomo potem predstavili podatke čim
bolj optimalno;
Kaj je značilno za vsako skupino;
Koliko strank bo v vsaki skupini;
V kateri skupini bo posamezna stranka.

Postopek razvrščanja v skupine temelji na razdaljah ali na merah različnosti in
podobnostmi med posameznimi enotami v prostoru, merjenem z koalicijsko
»kilometrino«. Število dimenzij prostora je enako številu strank, ki so nastopala
tekom časa v posameznih koalicijah.
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OPIS PODATKOV
Na sliki 7 je prikazan časovni trak z vsemi strankami, ki so bile v vladnih koalicijah
po letu 1990.
Slika 7: Časovni diagram strank v vladnih koalicijah
20.3.2013 - 12.9.2013
PS
10.2.2012
20.3.2013
- 24.1.2013
- 12.9.2013
DLGV DLGV
21.11.2008 - 27.6.2011
ZARES

16.5.1990
30.11.2000 - 19.12.2002
19.12.2002 - 3.12.2004
SMS
SMS

16.5.1990

12.9.2013
12.9.2013

27.2.1997 - 7.6.2000
30.11.2000 - 19.12.2002
19.12.2002 - 3.12.2004
3.12.2004 - 21.11.200821.11.2008 - 9.5.2011
10.2.2012
20.3.2013
- 22.2.2013
- 12.9.2013
12.9.2013
DeSUS
DeSUS
DeSUS
DeSUS
DeSUS
DeSUSDeSUS

16.5.1990
16.5.199014.5.1992 - 25.1.1993
SSS

12.9.2013

16.5.199014.5.1992 - 25.1.1993
DSS

12.9.2013

25.1.1993 - 31.1.1996
16.5.199014.5.1992 - 25.1.1993
ZL
ZL
25.1.1993 - 27.2.1997
16.5.199014.5.1992 - 25.1.1993
LDS
LDS

30.11.2000 - 19.12.2002
19.12.2002 - 3.12.2004
ZLSD
ZLSD
27.2.1997 - 7.6.2000
30.11.2000 - 19.12.2002
19.12.2002 - 3.12.2004
LDS
LDS
LDS

16.5.199014.5.1992
- 14.5.1992
- 25.1.1993
16.5.1990
Zeleni Slovenije
Opis intervala

21.11.2008 - 10.2.2012
LDS

12.9.2013
12.9.2013

16.5.1990 - 14.5.1992
16.5.1990
Slovenska obrtniška stranka

12.9.2013

16.5.1990 - 14.5.1992
16.5.1990
SKZ
16.5.1990 - 14.5.1992
16.5.1990
SKD

21.11.2008 - 10.2.2012
20.3.2013
- 12.9.2013
12.9.2013
SD
SD

27.2.1997 - 7.6.2000
30.11.2000
- 30.11.2000
-19.12.2002
19.12.2002- 20.4.20043.12.2004 - 21.11.2008
SLS
SLS+SKD SLS
SLS
SLS
25.1.1993 - 27.2.1997
SKD

16.5.199014.5.1992
- 14.5.1992
25.1.1993
- 25.1.1993
- 29.3.1994
16.5.1990
SDZS
SDSS SDSS

10.2.2012 - 25.2.2013
12.9.2013
Opis intervala

7.6.2000 - 30.11.2000
SLS+SKD

3.12.2004 - 21.11.2008
NSi

10.2.2012 - 20.3.2013
12.9.2013
NSi

7.6.2000 - 30.11.2000
SDS

3.12.2004 - 21.11.2008
SDS

10.2.2012 - 20.3.2013
12.9.2013
SDS

16.5.1990 - 14.5.1992
16.5.1990
SDZ

12.9.2013

16.5.1990

12.9.2013

16.5.1990

12.9.2013

Iz zgornje slike vidimo katere stranke so nam »krojile usodo« zadnjih 23 let. Zaradi
poenostavljanja vzorca smo na iste časovne premice združili SKZ – Slovensko
kmečko zvezo in SLS – Slovensko ljudsko stranko. Prav tako smo združili na isto
premico SKD – Slovenske krščanske demokrate in NSi – Nova Slovenija zaradi
podobnosti v programu in približno enakega članstva3. Slovenska obrtniška stranka
se je kasneje preimenovala v Socialno liberalno stranko – ki jo je vodil Vitomir Gros.
LDS je nastal iz ZSMS Zveza socialistične mladine Slovenije, SSS Socialistična stranka
Slovenije pa iz SZDL Socialistične zveze delovnega ljudstva.
»Današnja stranka Socialnih demokratov ima svoje začetke v nekdanji Zvezi
komunistov Slovenije (ZKS), kasneje ZKS-SDP (Zveza komunistov Slovenije Stranka demokratične prenove). Stranka ZKS-SDP se je maja 1993 skupaj z Delavsko
stranko, Socialdemokratsko unijo (SDU) in dvema močnima skupinama iz tedanje

NSi je nastala leta 2000 na pobudo takratnega premiera Andreja Bajuka. Člani te stranke so postali
večinoma bivši člani SKD, ki se je pol leta prej združila s stranko SLS.
3
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Socialistične stranke in Demokratične stranke upokojencev (DeSUS) na združitvenem
kongresu združila v Združeno listo socialnih demokratov (ZLSD).« (Wikipedija 2013)
V nadaljevanju si bomo ogledali posamezno časovno distanco, ki so ga posamezne
stranke ali skupine strank, kot so prikazane na sliki 6, »prestale« v vladnih koalicijah
zadnjih dvajset let. Na sliki 8 so prikazane vse stranke, ki so bile »vladajoče« v
zadnjih 23 letih in v dnevih izražen čas, ko so bile v različnih vladnih koalicijah na
dan natančno.
Slika 8: Koalicijska "kilometrina" strank
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Iz zgornje tabele lahko razberemo, da obstajajo stranke z zelo visokimi
kilometrinami, obstajajo pa tudi stranke z nastopom zgolj v eni ali dveh vladnih
koalicijah. Največjo kilometrino imajo stranke LDS, DeSUS in SLS (do 1992 SKZ).
Sledi SKD (PO letu 2000 NSi), SD in SDS. SMS Stranka mladih Slovenije je bila od 200
do 2004 v obeh vladnih koalicijah, sledijo pa naprej še stranke z manjšimi
kilometrinami.

OPIS UPORABLJENIH METOD
1) MERJENJE PODOBNOSTI: Podobnost količinsko popišemo s preslikavo –
mero podobnosti, ki vsakemu paru (𝑋, 𝑌) priredi neko realno število
𝑠: (𝑋, 𝑌) ↦ 𝑅. Mera podobnosti 𝑠 določa v množici neurejenih parov urejenost
14

in glede na to urejenost je mogoče definirati tudi pojem enakovrednosti mer
podobnosti. Meri podobnosti sta si enakovredni, če je urejenost parov enot,
dobljena s prvo mero, enaka urejenosti parov z drugo mero podobnosti.
2) EVKLIDSKA RAZDALJA: Ta je najpogosteje uporabljena pri razvrščanju enot,
določenimi s samimi številskimi spremenljivkami. Evklidska razdalja je za
enoti 𝑋 in 𝑌, opisanimi z 𝑚 številskimi spremenljivkami (𝑋 = (𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑚 ) in
2
𝑌 = (𝑦1 , 𝑦2 , … , 𝑦𝑚 )) definirana: 𝑑(𝑋, 𝑌) = √∑𝑚
𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑦𝑖 ) .
3) KRITERIJSKA FUNKCIJA: Pri problemu razvrščanja v skupine moramo
opredeliti dopustne razvrstitve. To storimo tako, da natančno opredelimo
množico dopustnih razvrstitev Φ. Ustreznost te razvrstitve ponavadi izrazimo
s kriterijsko funkcijo 𝑃, ki vsaki razvrstitvi 𝐶 iz množice dopustnih razvrstitev
Φ priredi neko realno nenegativno število 𝑃: 𝐶 ↦ 𝑅0+ . To se razvrsti tako, da
bo 𝑃(𝐶 ∗ ) = min 𝑃(𝐶), kjer je Φ množica razvrstitev.
𝐶∈Φ

4) WARDOVA METODA HIERARHIČNEGA ZDRUŽEVANJA: Različnost med
skupinama je določena kot razdalja med težiščema skupin, popravljena za
vsako število enot v vsaki od obeh skupin. Metoda upošteva tako homogenost
skupin, kot tudi medsebojno ločenost. Primerna je za reševanje »eliptičnih«
(𝑛 +𝑛 )𝑛𝑘

𝑖
𝑗
skupin. Formula za izračun je: 𝑑(𝐶𝑖 ∪ 𝐶𝑗 , 𝐶𝑘 ) = (𝑛 +𝑛
𝑑 2 (𝑇𝑖,𝑗 , 𝑇𝑘 ).
+𝑛 )
𝑖

𝑗

𝑘

5) DENDROGRAM: Potek združevanja si lahko grafično ponazorimo z
dendrogramom. Listi tega drevesa so enote, točke združitve pa sestavljene
skupine: levi in desni naslednik vsake točke sta skupini, iz katerih je nastala.
Višina točke, ki jo imenujemo nivo združevanja, je sorazmerni meri različnosti
med skupinama.
Vir: (Ferligoj 2005)

PREDSTAVITEV REZULTATOV
Za najbolj zanesljivo metodo združevanja v skupine štejemo Wardovo metodo.
Izračun smo naredili s pomočjo programa SPSS rezultati so predstavljeni na sliki 9.
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Slika 9: Dendrogram programa SPSS po Wardovi metodi združevanja4

Iz zgornje slike lahko povzamemo, da smo dobili dve intenzivno ločeni skupini.
Skupina, ki jo bomo poimenovali STRANKE VEČJE KILOMETRINE vključujejo
stranke LDS, DeSUS, SLS/SKZ, SKD/NSi, SD in SDS. Stranke manjše kilometrine pa
vključujejo Demokratsko stranko Slovenije, Socialistično stranko Slovenije, Pozitivno
Slovenijo, Zeleni Slovenije, ZARES, Slovensko demokratično zvezo, Slovensko
obrtniško stranko, Državljansko listo in SMS Stranka Mladih Slovenije.
Podrobneje si bomo ogledali skupino STRANKE VEČJE KOALICIJSKE
KILOMETRINE in si ogledali, kakšne rezultate so dosegli na vseh dozdajšnjih
volitvah v Državni zbor. To je vse prikazano na sliki 10. Tu lahko vidimo, da imamo
zelo zanimivo in pomešano sliko, vendar določene stranke imajo svoje bolj ali manj
izrazite vzpone in padce

Drevo združevanja je bilo izračunano s programskim stavkom:
CLUSTER
čas
/METHOD WARD
/MEASURE=EUCLID
/ID=stranka
/PLOT DENDROGRAM VICICLE
/PRINT NONE.
4
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Slika 10: Rezultati za stranke VIŠJA KOALICIJSKA KILOMETRINA
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Na podlagi tega lahko povzamemo, da je v Sloveniji v zadnjih 23 letih bila teža
oblikovanja koalicij na strankah, ki so politično orientirane na levici. Vsaka stranka
doživlja svoje vzpone in padce, vendar se vsaka očitno lahko nekako »pobere«. Glede
na trenutne razmere v slovenski politiki je to večidel odvisno od medijske pozornosti
in medijske naklonjenosti določenim strankam. Tekom časa se je to izkazalo za
ključen indikator pri oblikovanju končnih volilnih rezultatov.

SKLEP
Slovenska demokracija oziroma njena demokratična pot je postregla z vzponi in
padci določenih osebnosti in političnih strank. Tranzicijska levica je vladala več kot
dve tretjini časa do zdaj. Izkazalo se je, da so stranke tranzicijske levice večidel
kontinuum Komunistične partije Slovenije, zato se je tudi ohranilo toliko institucij iz
prejšnjega sistema, oziroma so ohranile njihove specifike in se (samo) preimenovale.
Ali je tu razlog za uvedbo določenih metod, ki bi lahko »očistile« slovensko politiko,
se lahko glede na okostenel aparat državne uprave slednje lahko le sprašujemo. Še ta
napor in postali bomo – demokracija.
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