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POVZETEK 

 

Danes praktično ne mine dan, da ne bi slišali kaj v zvezi z levičarji in desničarji, o levi in 

desni politični opciji, bolj redki pa so tisti, četudi se goreče deklarirajo kot levičarji ali 

desničarji, ki pravzaprav vedo, kaj levica in desnica sploh sta. Katera so pravzaprav tista 

dejstva, na osnovi katerih se lahko posameznik v Sloveniji umesti v politični prostor? Čeprav 

je Slovenija z odhodom Janeza Drnovška praktično izgubila politično sredino, prepad med 

levimi in desnimi pa je danes večji kot kadarkoli prej, je le malo takšnih, ki znajo odgovoriti 

na zgornje vprašanje. 

 

Ker tako mediji kot politični akterji z neverjetno lahkotnostjo uporabljajo ta dva pojma, velika 

večina posameznikov pa ju je brez vsakršnih zadržkov sprejela, diplomska naloga išče 

odgovor na vprašanje, ali je skladnost med zaznavami levice in desnice politično opredeljenih 

državljanov enaka teoretični razlagi teh dveh političnih opcij.  

 

Tako kvalitativna kot kvantitativna raziskava je pokazala, da je teoretična razlaga levice in 

desnice Slovencem vse prej kot znana, zato ni presenetljivo, da se za določeno politično 

opcijo odločijo iz povsem drugih razlogov. Raziskava sicer ne da natančnih odgovorov, kateri 

razlogi imajo pravzaprav največjo težo, izpostaviti pa velja odnos do polpretekle zgodovine in 

rimskokatoliške cerkve.  

 

 

Ključne besede: levica, desnica, politične stranke, rimskokatoliška cerkev, zgodovina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Nowadays, it is common to hear something about leftists and rightists, about the political left 

and right practically every day. In spite of passionately declaring themselves as leftists or 

rightists, very few people actually know what left and right wing parties really are. Based on 

which facts can an individual in Slovenia put himself into political space? Even though 

Slovenia has been left without its political centre with the loss of Janez Drnovšek, and 

admitting the fact that the abyss between leftists and rightists has grown deeper than ever, 

there are very few of those who are able to answer the question above. 

 

The terms »left« and »right« are used with incredible easiness by mass media and political 

actors and accepted without any reservations whatsoever by the majority of individuals. The 

aim of this diploma work is to determine whether politically affiliated citizens' perception of 

the left and right is in accordance with the theoretical explanation of these two political 

options. 

 

The conclusion drawn from the quantitative and qualitative research clearly shows that the 

theoretical explanation of the left and right wing is far from being familiar to the Slovenians. 

Therefore, it is not surprising that their decision for affiliation to a chosen political party is 

made on the grounds of completely different reasons. The importance of various reasons has 

not been completely cleared by the research itself, nevertheless, voters’ relationship towards 

the Roman Catholic Church and recent history has to be taken in consideration. 

 

 

Key words: left wing, right wing, political parties, the Roman Catholic Church, recent history 
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1. UVOD 

 

 

Razločevanje med levico in desnico se je prvič pojavilo že v času francoske revolucije in se 

nanaša na sedežni red poslancev nasprotujočih si političnih sil v parlamentu, ki so sedeli levo 

oziroma desno od predsednika. Tudi danes, čeprav je od francoske revolucije minilo že 

natančno 223 let, je zelo težko razločiti natančne kriterije za razločevanje levih in desnih 

političnih strank. Stranke imajo, kar še posebej velja v mladih demokracijah, tako leve kot 

desne karakteristike, vendar se ponavadi zgodi, da ena od njiju prevlada in jo dokončno 

umesti v politični prostor. 

 

Politični pluralizem se je na Slovenskem prvič uveljavil 100 let po zgoraj omenjeni francoski 

revoluciji. Ker ga skoraj celo 20. stoletje, z izjemo njenega začetka in konca, praktično ni 

bilo, ni presenetljivo, da so kriteriji razločevanja levih in desnih političnih strank še toliko bolj 

zabrisani. Tega ne spremeni niti dejstvo, da je Slovenija medtem postala sodobna evropska 

država s političnim sistemom, ki je primerljiv s sistemi zahodnih držav z dolgoletno 

demokratično tradicijo. 

 

Delitev političnega prostora je v splošni rabi zelo razširjena, saj so politični subjekti hitro 

stigmatizirani kot pripadniki ene ali druge politične opcije, problem pa se pojavi, ko si 

zastavimo vprašanje, kaj pravzaprav sploh je levo in kaj desno. Levico in desnico namreč 

jemljemo kot nekaj samoumevnega in ju premalokrat podvržemo temeljitemu premisleku, 

zato nimamo natančnega odgovora. 

 

Slovenska delitev na levico in desnico je zelo specifična in jo je praktično nemogoče 

primerjati z ostalimi državami, nekaj podobnosti bi mogoče lahko našli le v okolju bivše 

skupne države. V Sloveniji se vse od ponovne uvedbe političnega pluralizma dobesedno vse 

deli na levo in desno. Delitev na leve in desne stranke je seveda povsem razumljiva, v 

Sloveniji pa se je ta delitev razširila dobesedno na vsa področja. Imamo levo in desno 

interpretacijo zgodovine, leve in desne medije, leva in desna društva in nevladne organizacije, 

leve in desne direktorje ter podjetja, ker pa imamo tudi leve in desne avtorje knjig, ki pišejo o 

tej temi, je objektivno razlago teh dveh pojmov smotrno poiskati tudi pri tujih avtorjih, še 



2 

posebej pri priznanem italijanskem avtorju Norbertu Bobbiu, ki je eden najuglednejših 

italijanskih in evropskih političnih filozofov. 

Vse od uvedbe političnega pluralizma na Slovenskem leta 1989 politične stranke iščejo 

načine, kako pridobiti naklonjenost volivcev. Ker se položaj nekaterih med njimi, glede na 

politični in ekonomski vidik, močno razlikuje, bo diplomska naloga predvsem poskušala 

odgovoriti, ali politično opredeljeni državljani zaznavajo razlike v svojem dojemanju levice in 

desnice ter, ali je skladnost med zaznavami levice in desnice politično opredeljenih 

državljanov enaka teoretični razlagi teh dveh političnih opcij. V Sloveniji, takšno je splošno 

mnenje, še vedno velja prepričanje, vsaj pri tistih volivcih, ki politiko bolj bežno spremljajo, 

da se levica in desnica še vedno delita na partizane in domobrance, medtem ko so njihovi 

politični programi, na osnovi katerih jih lahko pravilno umestimo v politični prostor, veliki 

večini državljanov popolna neznanka. 

 

V primeru, da se pokaže neskladje med zaznavami in teorijo, bomo skozi analizo empiričnega  

dela poiskali odgovor, kaj je tisto, na osnovi česa se državljani odločajo za eno ali drugo 

politično opcijo.  

 

1.1   Opredelitev raziskovalnega problema 

 

Po kritičnem pregledu literature se postavlja vprašanje, katera so pravzaprav tista dejstva, ki 

državljane prepričajo, da na volilnem listku obkrožijo določeno stranko. Je mogoče, da so 

politični programi določenih strank, na osnovi katerih jih sploh lahko pravilno umestimo v 

politični prostor, veliki večini državljanov popolna neznanka in se za določeno politično 

stranko odločajo le na osnovi populističnih izjav nekaterih njihovih najbolj prepoznavnih 

članov? 

 

Potem ko je kritični pregled strokovne literature podal ključne teoretične razlike med levico in 

desnico, se poraja vprašanje, ali se večina Slovencev sploh zaveda razlike med eno in drugo 

politično opcijo. Slovenska družba je danes izrazito razdeljena, o čemer pričajo tudi zadnje 

državnozborske volitve, na katerih so tako imenovane leve in tako imenovane desne stranke 

osvojile identično število poslanskih sedežev. Prav zato bi bilo zelo zanimivo ugotoviti, kateri 

so pravzaprav sploh tisti kriteriji, ki nekega volivca uvrščajo v eno ali drugo politično opcijo. 

Je to odnos do rimskokatoliške cerkve in polpretekle zgodovine, ali pa mogoče odnos do 
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socialnih in ekonomskih vprašanj, kot je to primer v državah z dolgoletno parlamentarno 

demokracijo. 

 

1.2   Cilj diplomske naloge 

 

Cilj diplomske naloge je ugotoviti, ali je skladnost med zaznavami levice in desnice politično 

opredeljenih državljanov enaka teoretični razlagi teh dveh političnih opcij. 

 

1.3   Raziskovalni vprašanji in hipoteze 

 

V skladu s ciljem diplomskega dela in na osnovi izbranih raziskovalnih tehnik bomo skozi 

diplomsko nalogo poskušali odgovoriti na dve raziskovalni vprašanji in potrditi šest izbranih 

hipotez.  

  

Raziskovalni vprašanji: 

- Kako se politično opredeljeni državljani s svojimi stališči, glede aktualne 

problematike, uvrščajo v teoretično postavljene predpostavke levice in desnice? 

- Kako na politično prepričanje vpliva pripadnost rimskokatoliški cerkvi, odnos do 

NOB ter odnos države do gospodarstva in socialnih vprašanj? 

 

H1: Slovenski rimokatoličani se po političnem prepričanju uvrščajo bolj desno. 

V prvi hipotezi bomo preverili prepričanje, da so v Sloveniji prav verniki najbolj zvesti 

volivci desnih strank. Diplomska naloga se bo osredotočila na krščansko religijo, natančneje 

na rimskokatoliško cerkev na Slovenskem, ki je vsekakor najmočneje zaznamovala prostor, v 

katerem se je rodila delitev političnega prostora na levico in desnico.  

Že Sveto pismo govori o pozitivni desnici in negativni levici, zato ne preseneča, da se je 

takšno dojemanje preneslo na celotni kulturni svet, ki ga je krščanstvo v dobršni meri ni le 

obvladovalo, temveč tudi pomagalo ustvariti. 

 

H2: Politično prepričanje vpliva na odnos do vloge domobrancev v drugi svetovni vojni. 

V Sloveniji so se predvsem v zadnjih letih razvnele bolj ali manj ostre razprave o 

zgodovinski vlogi partizanstva in domobranstva. Stališča so vse prej kot poenotena, lahko 

bi celo rekli, da so tako daleč vsaksebi kot pred sedemdesetimi leti.  
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O dogodkih, ki so na Slovenskem zaznamovali tako medvojno kot povojno dogajanje, se ne 

morejo poenotiti niti zgodovinarji, zato bomo v drugi hipotezi preverili, ali so si ljudje 

ustvarili svojo resnico predvsem na podlagi politične opredeljenosti.  

 

H3: Ljudje, ki se po političnem prepričanju uvrščajo bolj desno, ne nasprotujejo  

privatizaciji domačih finančnih in zavarovalniških ustanov. 

Medtem ko naj bi levica zagovarjala močno poseganje države v gospodarstvo, bi morala 

slovenska desnica zagovarjati slabitev države, torej njen manjši vpliv v gospodarstvu in s tem 

krepitev konkurence in prostega trga. 

Ker so predvolilni programi slovenskih strank v ključnih usmeritvah bolj ali manj enaki, 

želimo v tretji hipotezi preveriti, ali ljudje, ki se po političnem prepričanju uvrščajo bolj 

desno, kljub populističnim izjavam o tako imenovanem nacionalnem interesu, sledijo 

teoretični razlagi desnice in podpirajo privatizacijo domačih finančnih in zavarovalniških 

ustanov. 

 

H4: Ljudje, ki se po političnem prepričanju uvrščajo bolj levo, zagovarjajo stališče, da 

bi morala država tudi nezaposlenim zagotoviti primeren življenjski standard. 

Medtem ko desnica ne vidi izvora blaginje v državni pomoči, temveč zagovarja maksimiranje 

gospodarske rasti, ne glede na družbeno neenakost, ki jo lahko celo zagovarja, je eden 

ključnih ciljev levice predvsem ustvarjanje družbene enakosti  in zaščita posameznika v vseh 

njegovih obdobjih, še posebej takrat, ko ne more sam poskrbeti zase. 

Ker je med Slovenci pogosto slišati negativne opazke na račun brezposelnih, ti naj bi se 

izogibali delu in izkoriščali privilegije socialne države, želimo v četrti hipotezi preveriti, ali 

levo opredeljeni zagovarjajo takšno državo blaginje, ki tudi nezaposlenim omogoča primeren 

življenjski standard. 

 

H5: Odnos do socializma, pravice do splava, slovenskega domobranstva, verouka v šolah 

in slovenskih partizanov vpliva na politično prepričanje levi-desni. 

Ker se pred vsakimi parlamentarnimi volitvami strankarska soočenja skoraj po pravilu ne 

ukvarjajo s temami, ki so ključnega pomena za državljane, temveč se osredotočajo na teme, s 

katerimi je najlažje mobilizirati določeno volilno bazo, bomo v peti hipotezi preverili, ali 

odnos do teh tem vpliva na politično prepričanje in kako močna je ta povezanost. 
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H6: Deleža deklariranih rimokatoličanov in rimokatoličanov, ki redno obiskujejo verske  

obrede, sta nesorazmerna. 

Popis prebivalstva, ki velja za najbolj verodostojno anketo, prikazuje Slovenijo kot izrazito 

katoliško državo. Glede na zelo prepričljivo katoliško večino, bi seveda pričakovali, da se bo 

to podatek prezrcalil tudi na premočno volilno zmago tako imenovanih desnih strank. 

Ker volilni delež desnih strank na parlamentarnih, še manj pa na predsedniških volitvah, niti 

približno ne sovpada z deležem slovenskih rimokatoličanov, želimo v šesti hipotezi preveriti, 

ali je v Sloveniji res tako močna prevlada rimokatoličanov, ali pa se slovenski državljani pri 

svoji verski opredelitvi sklicujejo predvsem na tradicijo in ne na redno obiskovanje verskih 

obredov. 

 

1.4   Načrt raziskave 

 

V diplomski nalogi bomo uporabili več metod. Poleg analize sekundarnih virov, s pomočjo 

katere se bomo seznanili s konceptom levice in desnice, bomo v empiričnem delu predstavili 

kvalitativno in kvantitativno metodo. Medtem ko bomo pri kvantitativni raziskavi analizirali 

podatke raziskave »Slovensko javno mnenje 2005/1: Mednarodna raziskava Stališča o delu«, 

bomo pri kvalitativni raziskavi uporabili fokusni skupini. V empirični študiji, tako pri 

kvalitativni kot kvantitativni raziskavi, se bomo osredotočili na vprašanja, ki so v vsebini 

ideološko konotirana. 

 

Združevanje raziskovalnih tehnik v enem projektu odpre velike možnosti za vzajemne koristi 

v vsaki od treh glavnih faz - načrtu, zbiranju podatkov in analizi. Te skupne koristi niso le 

kvantitativne, čeprav je očitno, da je več informacij možno zbrati s kombinacijo tehnik, 

temveč tudi kvalitativne - lahko bi celo rekli, da se je rodil nov stil raziskovanja, ki izhaja iz 

poroke med anketo in terenskim delom (Sieber, 1973). 

 

1.5   Metodologija 

 

1.5.1 Kvantitativna metoda 

 

Kvantitativna metoda predpostavlja raziskavo večjega števila respondentov, ki jih je nekajkrat 

več kot je spremenljivk oziroma merjenih lastnosti respondentov. Običajen merski inštrument 

oziroma vprašalnik je strukturiran in zaprtega tipa, kjer so vnaprej podani možni odgovori. 
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Kvantitativna metoda običajno predpostavlja takšen izbor vzorca respondentov, da je možno 

na podlagi omenjenega vzorca sklepati na določeno širšo populacijo (Manoilov, 2010). 

 

1.5.1.1 Predstavitev uporabljenih statističnih metod raziskovanja 

  

 Deskriptivna analiza 

Z deskriptivno analizo raziskujemo sestavo zbranih podatkov in različne zveze med njimi. Pri 

diplomski nalogi smo jo uporabil zato, da smo preverili, ali so numerične spremenljivke 

normalno porazdeljene in uporabne tako v bivariatnih kot multivariatnih statističnih analizah. 

Opisna statistika je torej le prvi korak pri analizi podatkov, ki so bili pred tem zbrani in 

urejeni. Če je za njih moč pridobiti ali izpeljati dovolj podatkov, sledi še nadaljnja obdelava in 

zaključno sklepanje. 

 T-test za neodvisna vzorca 

V prvi hipotezi »Slovenski rimokatoličani se po političnem prepričanju uvrščajo bolj desno« 

bomo numerično spremenljivko »levi-desni« in kategorično spremenljivko »verska 

pripadnost«, ki jo bomo še dodatno kategorizirali, analizirali s pomočjo bivariatne statistične 

analize t-test za neodvisna vzorca. Pri t-testu za neodvisna vzorca gre za primerjavo 

aritmetične sredine numerične spremenljivke za vsakega izmed dveh odgovorov kategorične 

spremenljivke za dve neodvisni skupini (Manoilov, 2010). 

 Korelacijski koeficient 

V drugi hipotezi »Politično prepričanje vpliva na odnos do vloge domobrancev v drugi 

svetovni vojni« bomo numerični spremenljivki »levi-desni« in »slovenski domobranci« 

analizirali s pomočjo bivariatne statistične analize Pearsonov korelacijski koeficient, s katero 

preverimo, ali sta dve numerični spremenljivki med seboj povezani. V primeru, da numerični 

spremenljivki ne bi bili normalno porazdeljeni, bi lahko povezanost ugotavljali s 

Spearmanovim koeficientom korelacije rangov (Manoilov, 2010). 

 Hi-kvadrat test 

V tretji hipotezi »Ljudje, ki se po političnem prepričanju uvrščajo bolj desno, ne nasprotujejo 

privatizaciji domačih finančnih in zavarovalniških ustanov« bomo kategorizirano numerično 

spremenljivko »levi-desni« in kategorizirano kategorično spremenljivko »gospodarska 

politika« analizirali s pomočjo bivariatne statistične analize Hi-kvadrat test, s katero ocenimo, 

ali sta omenjeni kategorični spremenljivki povezani oziroma ali so med celicami razlike 

(Manoilov, 2010). 
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Tudi v četrti hipotezi »Ljudje, ki se po političnem prepričanju uvrščajo bolj levo, zagovarjajo 

stališče, da bi morala država tudi nezaposlenim zagotoviti primeren življenjski standard« 

bomo kategorizirano numerično spremenljivko »levi-desni« in kategorizirano kategorično 

spremenljivko »življenjski standard« analizirali s pomočjo bivariatne statistične analize Hi-

kvadrat test. 

V šesti hipotezi »Deleža tistih, ki se v Sloveniji opredeljujejo kot rimokatoličani, in 

rimokatoličanov, ki redno obiskujejo verske obrede, sta nesorazmerna« bomo kategorizirano 

kategorično spremenljivko »verska pripadnost« in kategorizirano kategorično spremenljivko 

»obiskovanje verskih obredov« prav tako analizirali s pomočjo bivariatne statistične analize 

Hi-kvadrat test. 

 Multipla regresija 

V peti hipotezi »Odnos do socializma, pravice do splava, slovenskega domobranstva, verouka 

v šolah in slovenskih partizanov vpliva na politično prepričanje levi-desni« bomo odvisno 

numerično spremenljivko »levi-desni« in pet neodvisnih numeričnih spremenljivk 

»socializem«, »pravica do splava«, »slovensko domobranstvo«, »verouk v šolah« in 

»slovenski partizani« analizirali s pomočjo multiple regresije. 

 

1.5.1.2 Baza podatkov in opis vzorca 

 

Bazo podatkov za kvantitativno raziskavo smo dobili v Arhivu družboslovnih podatkov (v 

nadaljevanju ADP), ki je osrednji slovenski družboslovni arhiv podatkov. Naloga ADP, ki 

deluje kot organizacijska enota v okviru Inštituta za družbene vede, je shranjevati podatke iz 

preteklih raziskav, da bi jih bilo mogoče ponovno uporabiti. Podatki so namenjeni predvsem 

izobraževanju ter raziskovanju. Prednost arhiva je v tem, da so podatki iz različnih raziskav 

urejeni in spravljeni na enem mestu, kjer lahko uporabniki poiščejo in naročijo gradivo, ki ga 

potrebujejo.  

 

V raziskavo »SJM051 - Slovensko javno mnenje 2005/1: Mednarodna raziskava Stališča o 

delu«, ki smo jo uporabili v svoji kvantitativni raziskavi, je bilo vključenih 388 spremenljivk 

in 1002 anketiranca.  

 

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot 

vzorčni okvir je bil uporabljen Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, 

kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. 
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Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z 

verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo 

populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo 

znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno 

število oseb z imeni in priimki ter naslovi. Vzorec je razpolovljen za dve vzporedni anketi 

SJM (ADP 2005). 

 

1.5.2   Kvalitativna metoda 

 

»Kvalitativno raziskovanje je raziskovalni pristop, ki pri zbiranju in analiziranju podatkov  

raje kot kvantifikacijo poudarja besede. Gre za induktivni, konstruktivistični in interpretativni 

raziskovalni pristop, ki ima naslednje poglavitne poudarke: videti svet skozi oči proučevanih 

oseb, opisovanje in upoštevanje konteksta, poudarjanje procesa in ne le končnih izidov, 

prožnost ter oblikovanje konceptov in teorij kot rezultatov raziskovalnega procesa.« (Bryman 

v Vogrinc 2008, str. 110).  

 

1.5.2.1 Metoda raziskovanja 

 

Kot najprimernejša metoda v okviru kvalitativne metode se nam je zdela prav fokusna 

skupina. Ta udeležence namreč spodbuja, da govorijo o svojih stališčih, prepričanjih in 

obnašanjih, vsak posameznik pa s svojimi osebnimi in subjektivnimi mnenji ter izkušnjami 

spodbuja druge udeležence k izražanju svojih pogledov, ki bi lahko pri individualnem 

intervjuju, zaradi takšnih in drugačnih razlogov, ostali zamolčani. 

 

Prednosti, ki jih prinaša zbiranje podatkov s pomočjo fokusne skupine, je dejstvo, da mnoge 

odločitve, ki jih sprejmejo ljudje, nastanejo v socialnem kontekstu v diskusiji z drugimi 

ljudmi (Rihter in Rode, 2004).  

 

Osrednji del kvalitativne analize gradiva je kodiranje, ki pomeni interpretacijo analiziranega 

besedila oziroma določanje ključnih besed, pojmov in kod posameznim delom besedila. 

Kvalitativna analiza gradiva poteka od določitve enot kodiranja prek zapisa pojmov, ki jim po 

naši presoji ustrezajo, in analiziranja značilnosti teh pojmov, do oblikovanja utemeljene 

teorije. Značilno je, da jo oblikujemo iz zbranih podatkov in nastaja v celotnem 
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raziskovalnem procesu. Ugotovitev ni mogoče posploševati brez dodatnih opredelitev, saj 

velja le v nekaterih okoljih oziroma pod nekaterimi pogoji (Vogrinc, 2008). 

 

 

2. TEORIJA LEVICE IN DESNICE 

 

 

2.1   Merila za razlikovanje levice in desnice  

 

V politološki teoriji ni popolnega soglasja o tem, katere so tiste značilnosti, ki opisujejo 

pojma levo-desno. Koncept levo-desno je nastal v Zahodni Evropi ob koncu 18. stoletja, ko je 

plemstvo sedelo desno od kralja, medtem ko je leva stran pripadala tretjemu stanu, še utrdil pa 

se je po prvi svetovni vojni, ko se je okrepila delavska stranka (von Beyme, 1985). 

Čeprav sta bili levica in desnica ob koncu dvajsetih let 19. stoletja že tako razširjeni, da sta 

lahko označevali večino političnega prostora v Franciji, je diada levo-desno šele leta 1848, ko 

se je uveljavila splošna volilna pravica za moške, postala množična politična oznaka. Šele 

takrat je levo in desno preraslo prostorsko topografijo parlamentarnih dvoran in postalo 

kategorija politične identitete, ki se hitro razširi po parlamentarnih sistemih (Lukes, 2003). 

Potem ko je bila v drugi polovici 19. stoletja omogočena svobodna kapitalistična trgovina, se 

je družba polarizirala na ekonomsko privilegirane in na delavski razred, ki se je zavzemal za 

razredno solidarnost, ekonomsko enakost, politične in socialne pravice. Socialistične stranke 

so se razvile prav iz zahtev delavskega razreda (Zver, 2001). 

Čeprav sta tako levica kot desnica z razvojem političnega dogajanja doživeli mnoge 

spremembe, se številne razlike med opcijama vse do danes niso bistveno spreminjale.  

Od samih začetkov je razlika med levico in desnico ostajala nejasna in težko določljiva, a 

čeprav je trdovratno zakoreninjena, so se razlike skozi čas spreminjale. Prelet razvoja 

političnih misli pokaže, da imajo nekatere politične ideje v določenih obdobjih levičarski 

predznak, v drugih pa desničarski. V 19. st. je bila denimo zagovornica filozofije svobodnega 

trga levica, danes pa to pripisujemo desnici (Giddens, 2000). 

Levica in desnica sta nasprotna izraza, ki ju že več kot dve stoletji uporabljajo za to, da bi 

opisovali soočenje ideologij in gibanj, ki se nanje na izrazito konflikten način deli vesolje 

politične misli in delovanja. Ker gre za nasprotna izraza, sta glede na vesolje, na katerega se 

nanašata, drug do drugega izločujoča, povezana v celoto pa izčrpna. Izločujoča v smislu, da 
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prav nobena doktrina ali gibanje ne moreta biti hkrati tako desničarska kot levičarska, izčrpna 

pa zato, ker sta lahko vsaj pri doslednem pojmovanju para neka doktrina ali neko gibanje 

bodisi samo desničarsko bodisi samo levičarsko (Bobbio, 1995). 

Soočanje levega z desnim je značilen način razmišljanja v obliki diad, razmišljanja, ki so ga 

pojasnjevali na kar najbolj različne načine, psihološke, sociološke, zgodovinske in tudi 

biološke. Primere za to najdemo na vseh področjih znanja, saj praktično ni panoge, ki je ne bi 

obvladovala kakšna vsezajemajoča diada: v sociologiji družba-skupnost; v gospodarstvu trg-

načrt; v pravu zasebno-javno; v estetiki klasično-romantično. V politiki delitev na levico in 

desnico ni edina, vendar jo srečujemo praktično povsod (Bobbio, 1995). 

Kriteriji za opredelitev, kaj pravzaprav sploh je leva in kaj desna vrednostna orientacija, so v 

starih uravnoteženih demokracijah preprosti in splošno znani. Povprečen britanski volivec ve, 

da so na levi laburisti, ki se zavzemajo predvsem za to, da bi dobičke iz velikih poslov 

razdelili ljudem prek vladnih socialnih programov, povsem jasno pa mu je tudi to, da desnico 

sestavljajo predvsem konservativci, ki menijo, da mora vlada poskrbeti za to, da se razcveto 

posli, ljudi pa je potrebno le ustrezno spodbujati, da poskrbijo sami zase. Težave se seveda 

pojavljajo predvsem v novih demokracijah, kamor lahko uvrstimo tudi Slovenijo. V novih 

demokracijah se lahko tako v desnih strankah pojavljajo izrazito levičarske skupine in 

pojmovanja, deklarirane levičarske stranke pa neredko zastopajo pojmovanja, ki so nedvomno 

desničarska. Ker se tako desne kot leve stranke pogosto poskušajo predstaviti kot sredinske, 

bi morali prav vsako stranko preučiti in na podlagi tega ugotoviti, kaj je v vsaki od njih 

središčno, kaj levo in kaj desno (Sruk, 1995). 

Nedolgo pred padcem komunizma je bilo moč slišati vprašanje: »Ali desnica sploh še 

obstaja?«, po padcu komunističnih režimov pa je bilo moč opaziti, kako se z isto zlobo 

pojavlja nasprotno vprašanje: »Ali levica sploh še obstaja?« (Bobbio 1995, str. 45). 

Po padcu Berlinskega zidu in propadu komunizma ter razmahu informacijske družbe med 

vladavino ameriškega predsednika Billa Clintona se je za hip namreč res zdelo, da obstaja 

samo še racionalni interes kapitala.  

Potem ko je socialistična teorija vodenja gospodarstva, ki je zagovarjala odpravo kapitalizma 

in njegovo nadomestitev z drugačnim sistemom, dokončno doživela zlom, je vsaj začasno 

odpadla tudi poglavitna ločnica med levico in desnico. Številni socialisti so namreč verjeli, da 

je potrebno kapitalizem nujno spreminjati v naprednem smislu, s čimer bi ta izgubil večino 

svojih značilnosti. Realnost je bila seveda popolnoma drugačna, kapitalizem pa danes 

praktično nima alternativ, obstajajo le različni pogledi na to, kako ga je mogoče držati na 
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vajetih oziroma ga nadzirati. Razlike seveda niso zanemarljive, a jih ni mogoče primerjati z 

nekdanjimi nesoglasji (Giddens, 2000). 

 

Levica je bila vsaj začasno poražena, kar je s pridom izkoristila desnica, ki je doživela velik 

vzpon tako v novih demokracijah kot v zahodnih državah. Levica je seveda 'preživela', saj ne 

obstaja le komunistična levica. Ta se namreč ni pojavila s komunizmom, temveč je obstajala 

in še obstaja tudi znotraj kapitalizma.  

Danes nam tok zgodovine in z njim nekateri svetovni voditelji, slovenski niso pri tem 

nikakršna izjema, dajo vedeti, da so ideološke delitve še kako žive, saj ostajajo diade tudi po 

padcu Berlinskega zidu v središču političnega razpravljanja. Še več, za države tako 

imenovanega nekdanjega vzhodnega bloka so se po padcu berlinskega zidu te ideološke 

delitve pravzaprav znova vrnile na politično prizorišče. 

 

Katero je torej tisto merilo, ki v svojem bistvu loči oba pojma oziroma katere so tiste 

vrednote, značilnosti in poudarki, ki se vežejo na levico in desnico? Posebej velja izpostaviti 

razmišljanje italijanskega politologa Norberta Bobbia, ki je s svojo knjigo Desnica in levica 

sprožil živahno razpravo o ključnih ideoloških razlikah, ki delijo obe strani. 

 

»Različno stališče, na katerega se postavljajo ljudje, ki živijo v družbi, ko gre za ideal 

enakosti, ki je skupaj z idealom svobode in miru eden od zadnjih ciljev, ki jih želijo doseči in 

za katere so se pripravljeni bojevati« (Bobbio 1995, str. 87), je najpogosteje uporabljeno 

merilo za razlikovanje med levico in desnico.  

Bobbio v skladu z analitičnim duhom, v katerem je opravil raziskavo, vidi koncept enakosti 

kot relativen in ne absoluten, saj je potrebno pri razlagi enakosti upoštevati vsaj tri 

spremenljivke: subjekte, med katerimi naj bi delili dobrine ali obremenitve; dobrine ali 

obremenitve, ki naj bi jih delili; merila, na podlagi katerih naj bi jih delili. Z drugimi 

besedami, pri vprašanju kakršnihkoli porazdelitev se je potrebno vprašati sledeče: »Enakost 

da, vendar pa med kom, v čem in na podlagi kakšnega merila?« (Bobbio 1995, str. 88). 

 

Von Beyme (v Koprivnik 2001, str. 138) dimenzijo levo-desno opisuje kot enega osrednjih 

politoloških teoretskih konceptov, s pomočjo katerega poskuša poenostaviti opisovanje 

strankarskih značilnosti na eno dimenzijo. »Te so izvorno ločene v kompleksnem 

večrazrednem spletu oziroma sistemu stališč in vrednot, povezanih z družbenimi vlogami in 
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institucijami, družbeno, ekonomsko in politično ureditvijo, lastnino, človekovimi pravicami in 

svoboščinami, razvojem in modernizacijo«. 

 

Koprivnik (2001) piše, da vsebine ideološkega kontinuuma levo-desno ni mogoče splošno 

opredeliti, saj se vsebina in pomen razlikujeta tako v času kot prostoru. Kljub temu se v veliki 

večini držav že daljše časovno obdobje uporablja za konvencionalno označevanje objektov in 

procesov v političnih razpravah, medijih in v volilni propagandi, ter da politične stranke 

običajno same razglašajo svoje mesto na njem. 

 

Knutsen (v Fink-Hafner in Krašovec 2006, str. 91) je s pomočjo raziskave razvil pluralistično 

teorijo o tem, kaj je levica in kaj desnica. Na tej osnovi je postavil tezo, da ima koncept levo-

desno veliko absorpcijsko moč. Skozi različna zgodovinska obdobja in različne kontekste so 

bile izvornemu razumevanju levice in desnice namreč dodane nove dimenzije in razumevanje. 

Knutsen poudarja, da je koncept levo-desno pravzaprav najbolje opredeliti prek vprašanj 

ekonomskih vrednot in interesa v družbi ter širše razumevanje pomena religioznosti in 

sekularnosti. Točke, ki jih on vidi kot ključne, naj bi pri opredeljevanju levice in desnice tudi 

v prihodnje, čeprav se je s pomikom strank leve sredine proti desnici meja med levico in 

desnico v Evropi precej zabrisala, ostale bistvo konflikta med političnima poloma. 

 

Pinterič (2009) je levico in desnico podrobneje razdelil v polit-ekonomskem prostoru, pri 

čemer je navedel temeljne lastnosti vsake kategorije ob predpostavki, da so v okviru 

dejanskega stanja vedno možne variacije, ki posamezno stranko ali doktrino umeščajo ne 

zgolj na premico, temveč v prostor političnega. 

 

Tabela 2.1: Ekonomski in politični vidiki levice in desnice 

 Levo Desno 

Ekonomski  

vidik 

Socialna država 

Enakost posameznikov 

Celostna trajnost 

Svobodni trg brez vmešavanja države 

Enakost možnosti 

Ekonomski razvoj kot prioriteta 

Politični  

vidik 

Svoboda izbire 

Sekularnost 

Individualnost 

Enakost posameznikov 

Tradicionalne vrednote 

Spoštovanje avtoritete 

Podrejenost posameznika družbi 

Enakost možnosti 

Vir: Pinterič (2009, str. 162) 
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Medtem ko za Grmiča (1987) levica skozi daljše zgodovinsko obdobje skoraj vedno pomeni 

nekaj naprednega, svobodomiselnega ter sproščenega, v desnici pa vidi sinonim za 

konservativnost, dogmatizem in ekskluzivnost, Bobbio (1995, str. 46) opozarja, da je 

potrebno imeti v mislih, da »ne obstaja ena sama levica, obstajajo številne levice, tako kot 

obstajajo tudi številne desnice.«  

V nadaljevanju sicer tudi Grmič (1987) poudari, da se lahko ta dolgi rok hitro podre, ko levica 

za dalj časa pride na oblast in ko uresniči vsaj en del svojega programa. Takrat lahko postane 

konservativna, desnica pa prevzame njeno vlogo naprednosti. 

Pri uporabi pojmov levica in desnica včasih nastane zmeda, zato je potrebno opozoriti na 

pazljivost in zavedanje prostorske, časovne in zgodovinske relativnosti rabe pojmov. Fink-

Hafner in Krašovec (2006) opozarjata, da se stare značilnosti ideološko-političnih družin 

nenehno spreminjajo, saj je to nikoli zaključen proces. Zadnji primer takšnih sprememb je 

pomikanje levih evropskih strank proti sredini političnega prostora oziroma celo nekoliko bolj 

desno, ki se kaže pod pojmom »tretja pot«. 

Najlepši primer zagotovo najdemo v letih pred 2. svetovno vojno, ko je imela takratna desnica 

v evropskem prostoru, če izvzamemo nasprotovanje boljševizmu, zelo malo skupnega. Več 

kot dovolj bo, če primerjamo zgolj Hitlerja in Churchilla, ki sta bila oba v svojem okolju 

obravnavana kot desničarja, čeprav nacionalsocializem kot tak spada med skrajne desničarske 

ideologije in je po svojem bistvu nezdružljiv z demokratično osnovo zmerne desnice. 

Potrebno je tudi poudariti, da levica in desnica nista besedi, ki bi označevali enkrat za vselej 

določene vsebine. Označujeta lahko namreč vsebine, ki so glede na čas in razmere različne. 

Ravelli (v Bobbio 1995, str. 84) kot najbolj očiten primer navaja premik levice v 18. stoletju 

od liberalnega gibanja k demokratičnemu in od demokratičnega k socialističnemu. »Levica je 

to, kar je, glede na tisto, kar je desnica. Dejstvo, da sta desnica in levica nasprotji, pomeni 

preprosto to, da ni moč biti hkrati desnica in levica. Nič pa ne pove o vsebinah nasprotujočih 

si strani. Nasprotje ostaja, četudi se lahko vsebine obeh polov spreminjajo.«  

Tako Ravelli, čeprav je predlagal pet meril za razlikovanje med desnico in levico, kot Bobbio 

(1995) na koncu izpostavita, da je enakost edino merilo, ki se upira zobu časa, razkrajanju, 

katerega žrtev so bila druga merila do te mere, da je postalo, kot je bilo že večkrat omenjeno, 

vprašljivo samo razlikovanje desnice in levice. 

Ključni družbeni konflikt in prevajanje teh konfliktov v politiko ni enako v vseh družbah 

oziroma državah. Strankarska arena se lahko zelo razlikuje glede na pestrost pomembnih 

družbenih oziroma političnih cepitev, pa tudi glede na moč političnih izrazov posameznih 
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družbenih cepitev v isti časovni točki. Dinamiko lahko zasledimo tudi v isti družbi oziroma 

državi v daljših zgodovinskih obdobjih (Fink-Hafner, 2001). 

 

2.2   Zgodovinska delitev levice in desnice na Slovenskem 

 

Zgodovina družbenih in političnih razcepov, s kakršnimi smo imeli opravka v preteklosti, je 

ključna za razumevanje razcepov, s kakršnimi imamo opravka danes, zato se bomo v tem 

poglavju ozrli k začetkom političnega dogajanja in s tem povezanih razcepov na Slovenskem.  

 

Slovenska volilna zgodovina se je začela v letu 1907 s prvimi državnimi volitvami v okviru 

avstro-ogrske monarhije, ki so izpolnjevale večino zahtev, ki tudi danes veljajo za 

kompetitivne volitve (Koprivnik, 1998). 

Temelji ideološko-političnih strujanj, ki so zaznamovali slovensko politično dogajanje do 2. 

svetovne vojne, so se oblikovali že sredi 19. stoletja in so znani kot spopad med 

mladoslovenci in staroslovenci v okoliščinah marčne revolucije oziroma »pomladi narodov« 

leta 1848. Medtem ko so se mladoslovenci zavzemali za Zedinjeno Slovenijo in 

enakopravnost slovenskega jezika v avstrijski državi, so drugi imeli bolj konservativne 

poglede (Grdina, 1999).  

Prav spopad med mlado in staroslovenci je izoblikoval zametke političnih delitev med 

liberalizmom in konservativizmom, resnična politična ločitev in nastanek dveh političnih 

taborov in strank pa sta sledili šele zahtevi Antona Mahniča po »ločitvi duhov«. Anton 

Mahnič, kritik in urednik Slovenca, je v tem časopisu konec leta 1884 namreč objavljal 

članke, v katerih se je zavzemal za ločitev duhov na Slovenskem in za uveljavljanje strogo 

katoliških načel (Fink-Hafner, 2001). 

 

Začel se je kazati oster razcep v duhovnih vrednotah med katolištvom in svobodomiselno  

usmerjeno inteligenco na Slovenskem, kar se je konec stoletja izrazilo tudi v politični sferi kot 

spopad med klerikalizmom in liberalizmom. Sledila je ustanovitev konservativne, Slovenske 

ljudske stranke, in liberalne, Narodne napredne stranke, kasneje pa je nastala še 

socialdemokratska stranka, Jugoslovanska socialdemokratska stranka. Slednja je v politični 

prostor vnesla še bolj svobodomiselne ideje kot liberalci, kar se je še posebej kazalo v 

zahtevah po laičnem šolstvu, zakonskem in družinskem življenju ter v odnosu med cerkvijo in 

državo. Prav od tod izvira izrazito negativen odnos cerkve do socialdemokracije na 

Slovenskem (Fink-Hafner in Krašovec, 2006). 
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Medtem ko se je katoliška stranka ideološko naslonila na krščanskosocialne ideje, so imeli 

liberalci močno oporo v laični inteligenci, velikem delu meščanstva, kmečkih veljakih, 

trgovcih in le delno v obrtnikih, podpirali pa so jih tudi številni pisatelji, ki jih je pogosto 

motilo preozko katoliško gledanje na umetnost (Granda, 2008). 

Do konca 19. stoletja se je oblikovala naslednja tridelna politična struktura: liberalci, katoliki 

in socialdemokrati. V začetku dvajsetih let se je po razcepu na delavski levici ta sestava 

razširila še s komunisti (Fink-Hafner, 2001). 

 

Prvo polovico 20. stoletja so tako zaznamovali razcepi znotraj posameznih ideološko-

političnih taborov. Konservativni tabor je pod vplivom cerkvenega vodstva, ki se je 

zavzemalo za radikalno rekatolizacijo in avtoritarno vodenje, razpadel na katoliško levico in 

desnico. Sledil je, predvsem zaradi različnih pogledov na reševanje nacionalnega vprašanja, 

tudi razpad liberalnega tabora, ki je bil usmerjen v antiklerikalizem, sprva pa tudi v 

jugoslovanski centralizem. Nič bolje pa se ni, kot smo že omenili, obnesla niti delavska 

levica, ki je razpadla na socialistični in komunistični tabor (Fink-Hafner in Krašovec, 2006). 

Tak razvoj je pripeljal do nastanka številnih družbenih cepitev, ki so se na Slovenskem 

oblikovale do 2. svetovne vojne. Te cepitve Lipset in Rokkan (v Fink-Hafner in Krašovec 

2006, str. 81) vidita predvsem v cepitve na center-periferija, država-cerkev, mesto-vas in 

delodajalci-delojemalci. Prav cepitev cerkev-država je imela na slovenskem političnem 

prizorišču velik vpliv in je v veliki meri odražala stanje v družbi, cepitev pa je imela več 

obrazov. V Sloveniji je imel klasični karakter zaradi zgodovinske povezanosti cerkve in 

fevdalnih oblasti. Ob družbeni modernizaciji v evropskih državah je ločitev cerkve od države 

seveda postala predpogoj za vzpostavitev moderne družbe in države. Na prehodu iz 19. v 20. 

stoletje se je cepitev v nekoliko blažji formi odražala predvsem v konfliktu med 

konservativizmom in liberalizmom. Predhodni liberalizem je bil namreč do verskih vprašanj 

zelo previden in se ni odprto skliceval na klasična evropska liberalna stališča. Ta razcep se je 

kasneje odvijal med konservativizmom na eni strani ter liberalizmom, socialno demokracijo 

in komunizmom na drugi strani. Na Slovenskem je bila delavska levica tista, ki je prva 

zahtevala umik cerkve iz javnega življenja, predvsem iz javnega izobraževalnega sistema. 

 

Še posebej kompleksna in izrazito prepletena družbena cepitev se je zgodila neposredno pred 

2. svetovno vojno, ki pa se je ohranila tudi med njo. Gre za cepitev na komunizem-

protikomunizem, fašizem-protifašizem, aktivna-pasivna narodna obramba. Največjo 

mobilizacijsko moč in podporo prebivalstva je imela Komunistična partija, ki se je zavzemala 
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za krepitev antifašizma in oborožen upor proti okupatorju. Komunistična partija je s 

prevzemom oblasti onemogočila nadaljnji obstoj drugih političnih strank, na prehodu v 

demokracijo pa so se nekatere v preteklosti oblikovane cepitve in nasprotja ponovno pokazala 

v ideološko-strankarski obliki, pojavile pa so se tudi nekatere nove cepitve. Ključna delitev, ki 

še vedno poteka, se kaže na črti komunizem-protikomunizem in se pokriva s cepitvijo cerkev-

država (Fink-Hafner in Krašovec, 2006). 

 

Tabela 2.2: Nastanek ključnih političnih skupin na Slovenskem  

 

predmoderni 

zametki strank zametki modernih političnih strank 

1848 

staroslovenci 

mladoslovenci 

    

 1892 

Konservativni katoliški tabor 

  1894 

Liberalni tabor 

   1896 

Socialna demokracija 

    1920 

Komunistična stranka 

Vir: Fink-Hafner (2001, str. 83) 

 

2.3   Levica in desnica v Sloveniji 

 

Vse odkar se je v Sloveniji uveljavil politični pluralizem, se slovenski državljani izrazito 

delijo na politično, v zadnjem času pa tudi družbeno, levico in desnico. V Sloveniji obstajajo 

močne predstave o tem, kaj opredeljuje levico in kaj desnico. Skoraj nemogoče je namreč 

poiskati površnega opazovalca političnega dogajanja, ki ne bi znal navesti vsaj nekaj 

političnih strank, ki spadajo na prvi ali drugi pol, večina pa sploh ne pozna razlike med eno in 

drugo politično opcijo oziroma jo enačijo s strankami, ki naj bi predstavljale eno ali drugo  

opcijo. 
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Opredelitev strank na slovenskih tleh, od časa osamosvojitve pa vse do danes, poteka po 

ločnici »levi«, ki izhajajo iz nekdanjih političnih organizacij iz časov Socialistične republike 

Slovenije, in »desni«, kot pripadniki pomladnih strank (Žerdin, 1998), ekonomski vidik, ki je 

za državljane veliko bolj pomemben, pa ostaja potisnjen v ozadje in ni v središču političnih 

dogajanj. 

 

Medtem ko ima nasprotje med levico in desnico v evropskih družbenih in kulturnih sredinah 

različne funkcije in pomene, za kar obstajajo utemeljeni zgodovinski razlogi, je bil na 

Slovenskem na začetku 20. stoletja položaj zelo specifičen. Od obeh glavnih strank je bila 

namreč nekdanja SLS pod vplivom Janeza Evangelista Kreka bolj leva kot desna, liberalna 

stranka pa pretežno desna, s stališča socialdemokracije pa sta bili obe stranki seveda 

»meščanski« in s tem desni. Raba obeh pojmov je po demokratičnih spremembah razmeroma 

preprosta in omejena. Levica naj bi bila tisti del političnega prostora, ki se sklicuje na NOB in 

ideološko dediščino komunistične revolucije, predvsem pa hoče nadaljevati stari kulturni boj s 

Cerkvijo in krščansko javnostjo. Za desnico velja vse tisto, kar takšnim težnjam nasprotuje ali 

pa se tega kulturnega boja noče udeleževati. Posledica te pojmovne rabe, ki je v evropskem 

smislu provincialna, je ta, da ostajajo razlike med levico in desnico na politični, gospodarski 

in socialni ravni nejasne in izbrisane (Kos, 2011). 

 

Tako levica kot desnica ne vztrajata za vsako ceno na svojih bregovih, temveč se v želji po 

čim večji volilni pogači pomikata proti sredini, kar ima za posledico odrekanje temeljnih 

postulatov tako nekdanje levice kot nekdanje desnice. To je seveda tudi eden poglavitnih 

razlogov, da so razlike med njima v realnem življenju skoraj izbrisane, če seveda izvzamemo 

klasične slovenske delitve, ki so predvsem povezane s polpreteklo zgodovino in odnosom do 

rimskokatoliške cerkve. 

 

Teorije, da so razlike med levico in desnico v Sloveniji vse manj vidne, danes slišimo 

pogosto. Številni politični analitiki namreč vztrajajo, da se vse pomembnejše stranke v 

slovenskem političnem prostoru gnetejo v politični sredini, popolnoma drugačnega mnenja pa 

je Darko Štrajn. Tudi on se sicer strinja, da danes nimamo opravka z delitvijo na levico in 

desnico, zato pa vidi, v nasprotju z drugimi, politični prostor razdeljen na različice 

centrističnih strank in skrajno desnico, torej brez klasične levice. Zelo kritičen je do medijev, 

ki »SDS in anahronistično konservativne združbe kot je NSI« uvrščajo med desno sredino, pri 

tem pa sploh ne problematizirajo »njihovo brutalno izključevalno politiko do izbrisanih, 
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grozljiv odnos do Romov ter rasističnih nazorov, ki se izrekajo v publikacijah in javnih 

nastopih vodilnih ljudi teh strank«. Predsednik Liberalne akademije uvršča tudi slovensko 

levico občutno bolj proti sredini kot ostali. Prav v času ekonomske krize, kjer bi morala levica 

predstavljati zaščitnika delavskega razreda, je ta, meni Štrajn, »beležila žalostne kompromise 

z nacionalizmom in izključevalnostjo desničarskih partnerjev predvsem na socialnem 

področju« (Štrajn 2011, str. 16-17). 

Pojma levica in desnica, meni Kos (2011), nista ne precizna ne enopomenska ter v rabi vedno 

enaka, zato ju preprosto ni mogoče opredeliti na način, ki bi bil logičen, teoretično zanesljiv 

in empirično preverljiv. Razlog tiči predvsem v tem, da se status levice in desnice določa na 

gospodarski, socialni, politični in kulturni ravni, te ravni pa tudi niso nujno konvergentne. 

Neka politična stranka, ki se ima za liberalno, se lahko v odnosu do kapitala izkaže za 

popolnoma desno, v odnosu do vrednot pa za levo. Podobno lahko velja za stranko, ki se ima 

za krščansko. V odnosu do socialne neenakosti bo bolj ali manj leva, v odnosu do kulturnih 

vrednot pa izrazito konservativna, torej desna. Kos poudarja, da oba pojma pravzaprav ne 

pomenita nič stvarnega, svojo uporabno vrednost, meni on, pa imata le v političnih spopadih, 

v polemiki in propagandi, kjer običajno izgubita še tisti pomen, ki naj bi ga teoretično in 

zgodovinsko poskušali razlagati. 

 

Za države, ki so v politični pluralizem prehajale v drugi polovici osemdesetih let 20. stoletja, 

je značilen temeljni družbeni konflikt na cepitveni črti komunizem-antikomunizem. Politični 

izraz in cepitev levo-desno se je tako oblikoval glede na pojmovanje družbene enakosti, saj so 

državljani, vajeni državne skrbi za minimalno socialno varnost, kot po pravilu naklonjeni 

razmeroma veliki vlogi države pri zmanjševanju družbene enakosti (Fink-Hafner, 2001). 

Zaskrbljujoče je, da se velika večina slovenskih državljanov sploh ne sprašuje o odnosu levice 

in desnice do socialnih in ekonomskih vprašanj, ki so za našo prihodnost občutno bolj 

pomembna. Odgovor, zakaj se tako obnašamo, je zelo lepo podal Boris Vezjak, predstojnik 

oddelka za filozofijo na Filozofski fakulteti, ki je ocenil, da ljudje dajejo prednost politični 

demagogiji, ceneni retoriki in populizmu, vzrok za takšno stanje pa vidi tudi v slabših 

ekonomskih razmerah, kjer je pozornost ljudi lažje pridobiti s pritlehnimi retoričnimi triki in 

prevarami (Cehnar, 2010). 

 

Pinterič (2009) je grafično predstavil umestitev slovenskih parlamentarnih strank mandata 

2008-2011 glede na ekonomski in glede na politični vidik, grafična predstavitev pa je bila po 

volitvah 4. decembra 2012 nekoliko prirejena. Čeprav se položaj posameznih političnih strank 
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skozi čas spreminja na podlagi njihovega spreminjajočega se odnosa do različnih vprašanj, 

politični vidik ne odstopa iz tistih okvirjev, ki si ga predstavlja velika večina slovenskih 

državljanov. PS, SD in DESUS so uvrščeni tako politično kot ekonomsko na levo stran 

političnega prostora, nekoliko drugačna slika pa je pri desnici. Kriterije desnice v celoti 

izpolnjujeta le SDS in NSI, tu bi mogoče lahko uvrstili tudi DLGV, ki je glede na ekonomski 

vidik celo najbolj desna stranka, a jo je mogoče glede na politični vidik uvrstiti skoraj na 

sredino. Popolna izjema je le stranka SLS, ki je glede vmešavanja države v gospodarstvo ter 

delovanje socialne države bistveno bližje levo-sredinski usmeritvi, glede političnega vidika pa 

je kar konkretno na desni strani političnega prostora. 

 

 Ekonomski vidik 
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           SDS  ∆   
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           NSI  ∆ 

  

                                             

  

  

Vir: prirejeno po Pinterič (2009) 

 

Poglavitne razlike med levico in desnico oziroma med levimi in desnimi političnimi 

strankami večina slovenskih avtorjev najpogosteje povezuje z odnosom do NOB, v delitvi na 

privržence partizanov in domobrancev, z odnosom do bivšega režima ter odnosom do 

rimskokatoliške cerkve. Če lahko za levico predpostavljamo, da bo poskušala cerkvi na vsak 

način preprečiti vstop v laično šolstvo ter da bo zavlačevala, če ne že nasprotovala vračanju 

nacionaliziranega cerkvenega premoženja, desnica zastopa popolnoma nasprotno stališče. 
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Desne stranke naj bi namreč odpirale vrata v do sedaj laično šolstvo, rimskokatoliški cerkvi 

pa bi vrnila vse po vojni odvzeto premoženje. Tako se za levičarja seveda pričakuje, da je 

ateist, torej 'rdeč', za vsakega desničarja, torej 'črnega,' pa se spodobi, da je vernik, ki se v 

krogu družine udeležuje nedeljskih maš. Preden je par levo-desno postal metafora v 

političnem besednjaku, je imela cerkev močan vpliv na vrednotno konotacijo. Desnica je 

namreč bila pozitivna vrednota, levica pa njeno nasprotje, kar je v glavnem izviralo iz verske 

simbolike, da so dobri posejani na božji desnici.  

 

Čeprav krščanske cerkve v Evropi, po 2. vatikanskem koncilu zelo jasno tudi rimskokatoliška 

cerkev, izjavljajo, da se ne vežejo na noben družbenopolitični sistem in na nobeno politično 

stranko, se je potrebno vprašati, ali se je odnos rimskokatoliške cerkve v Sloveniji do danes 

kaj spremenil. Potrebno je poudariti, da se najvidnejši člani cerkve javno nikoli eksplicitno ne 

opredeljujejo za eno od političnih strank, kar pa ne moremo trditi za nekatere duhovnike, ki 

predvsem pred volitvami naročajo vernikom, naj volijo po svoji vesti kot katoličani. Drugi 

gredo dlje in razmišljanja o politiki zapišejo v mašni list. Pred zadnjimi volitvami je tako 

največ prahu dvignil belokranjski duhovnik, ki je močno kritiziral levico in poveličeval 

desnico, ob tem pa vernike ni le neposredno nagovarjal, koga naj volijo, temveč jih je tudi 

strašil, »da ob sodnem dnevu ne bo moderno sedeti na levici, ampak na desnici v nebesih«. 

Med pohvalami desnim in grajami levim naj bi bila tudi vprašanja kot so: »Kako si se obnašal 

na volitvah? Ali si se jih sploh udeleževal? Ali si podpiral stranke, ki izhajajo iz prejšnjega 

režima?« (Kerševan 1996, str. 31). 

Župnikov poziv ne gre enačiti s klasično predvolilno kampanjo. Vernike je namreč posvaril, 

da je od njihove odločitve, koga bodo na volitvah volili, odvisna tako njihova zemeljska kot 

tudi nebeška blaginja. Duhovnik je s svojimi volilnimi navodili dal vernikom jasno vedeti, da 

ima Bog raje politično desnico, končni cilj religioznega udejstvovanja ostalih vernikov pa bi 

lahko bil zaradi napačne odločitve pri izbiri politične stranke zelo ogrožen. 

Kljub temu da je v ustavi jasno definirana ločitev države in cerkve, so seveda tudi duhovniki 

le ljudje s svojimi političnimi prepričanji, zato bi bilo pričakovati, da se bo od stališča 

belokranjskega duhovnika distancirala rimskokatoliška cerkev, a je ta njegove besede le 

opravičila kot nekoliko nerodne, a naj bi vseeno ujele bistvo. 

 

Ker ne moremo trditi, da se vsi verniki uvrščajo v desni politični prostor, so vse prej kot 

sprejemljive tudi besede Ivana Štuheca, sicer moralnega teologa in publicista, ki je o levici 

zapisal: »To so tudi družbeni nostalgiki, ki so v totalitarnih sistemih uživali privilegije partije 
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in živeli na račun drugih. Toži se jim po polnih loncih in vsako aktualno socialno stisko 

izkoristijo za izraz simpatije do preteklega komunističnega sistema« (Štuhec 2011, str. 24). 

Razkol med cerkvijo in državo se sicer ni, kot mislijo nekateri, pojavil s komunizmom. 

Oblikovanje države-nacije se je odvijalo prek ostrega spopada med rimsko cerkvijo, ki je 

branila področje svoje pristojnosti glede duhovnega razvoja, in državo, ki je težila k temu, da 

bi uveljavljala svojo moč na takšnih občutljivih področjih, kot je izobraževanje. Okoli 

spopada med laiki, ki so zahtevali podržavljenje izobrazbe, in kleriki, ki so branili prostor za 

poseganje Cerkve. V tistem času so nastajale krščanske politične stranke, ki so izražale 

zahtevo znatnega dela katoličanov (Della Porta, 2002). 

 

Stranka, ki jo je v kontinuumu levo-desno praktično nemogoče uvrstiti v politični prostor, je 

zagotovo Jelinčičeva Slovenska nacionalna stranka. Stranko je na podlagi stališč do nekaterih 

tem namreč mogoče uvrstiti tako levo kot desno. Njeno stališče do odnosa npr. cerkev-država 

je zelo levo, nekatere druge teme, predvsem nacionalne, pa jo uvrščajo povsem desno. Njena 

uvrstitev na kontinuum levo-desno je v veliki meri odvisna predvsem od problematike, ki je v 

tistem trenutku na političnem prizorišču aktualna. 

 

2.4 Volilno vedenje 

 

Ker obstaja verjetnost, da velik del slovenskih volivcev ne pozna teoretičnih razlik med levico 

in desnico, zaradi česar se za določeno politično opcijo odločajo iz povsem drugih razlogov, 

je potrebno predstaviti tudi teoretično razlago volilnega vedenja, ki so jo oblikovali 

raziskovalci tako imenovane michiganske šole. 

 

Po ugotovitvah te šole naj bi bilo volilno vedenje pod vplivom vrste individualnih drž glede 

vprašanj, kandidatov in programov. Velik vpliv naj bi imelo poistovetenje z neko stranko, to 

poistovetenje pa običajno dozori že zgodaj in naj bi bilo usklajeno s starševskim. 

Poistovetenje naj bi bilo tudi ustaljeno in naj bi se sčasoma še okrepilo. Starejši kot je volivec, 

močnejše je poistovetenje s stranko, obenem pa oslabijo možnosti za zamenjavo politične 

stranke. Kasnejše raziskave so ugotavljale, da prihaja do krčenja zvestega volilnega telesa, ki 

se nagiba k razpadanju, hkrati pa se povečuje mnenjsko volilno telo, ki glasuje na podlagi 

posebne naklonjenosti programom oziroma da volijo glede na stališče, ki ga imajo politične 

stranke do vprašanj, ki jih osebno zadevajo (Della Porta, 2002). 
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Ne gre pozabiti, da so bile teorije volilnega vedenje izpeljane na podlagi raziskav, opravljenih 

v državah z dolgoletno parlamentarno demokracijo, zato so se pojavili dvomi o primernosti 

prenosa v nove demokracije. Dalton (2002) izpostavlja, da je volilno vedenje v novih 

demokracijah pod močnim vplivom globalnih medijev, zato ga tudi lahko pojasnjujemo s 

prevladujočimi dejavniki v državah z dolgoletno parlamentarno demokracijo, poudari pa, da 

je odvisno od specifičnosti posameznega sistema. 

 

Pečjak (1995) je pod naslovom »Povej mi, od kod prihajaš, in povem ti, koga boš volil« 

dejavnike, ki vplivajo na odločitev volivcev, razdelil v štiri skupine: sistemske, societalne, 

osebnostne in propagandne dejavnike.  

Sistemski dejavniki niso psihološkega niti psihosocialnega izvora in so povezani z volilnimi 

zakoni oziroma z omejevanjem volilne pravice.  

Societalni dejavniki, ki so po mnenju Pečjaka najpomembnejši, so verska, narodnostna, 

regionalna in razredna pripadnost, poklic, kraj bivanja, v manjši meri pa tudi spol in starost. 

Ti dejavniki v zahodnih demokracijah pojasnjujejo približno 80 odstotkov odločitev. V novih 

demokracijah je ta odstotek sicer nekoliko manjši, kar si avtor razlaga z dejstvom, da si 

stranke še niso razdelile volilnega telesa in so prehodi iz ene v drugo stranko razmeroma 

pogosti.  

Osebnostni dejavniki se nanašajo na osebnost politika, ki kandidira na volitvah. Mediji včasih 

pretiravajo s pomembnostjo tega dejavnika, a je kljub vsemu lahko v nekaterih primerih 

odločilen. Ustreznost kandidatov je odvisna tudi od volilnega telesa in družbenih razmer. V 

kriznih razmerah imajo tako prednost dominantni, odločni in napadalni kandidati, ki bi v 

normalnih razmerah sicer propadli. Avtor izpostavi britanskega medvojnega voditelja 

Churchilla in njegovo stranko, ki sta takoj po drugi svetovni vojni na volitvah doživela popoln 

poraz. 

Propagandni dejavniki se nanašajo na volilno propagando. Čeprav daje kričava volilna 

reklama vtis, da je poglavitni dejavnik volilne izbire, strokovnjaki menijo, da v normalnih 

razmerah k izidu prispeva le približno 5 odstotkov, kar pa v primeru, da so stranke izenačene, 

kljub vsemu ni zanemarljiv odstotek. 

 

Kljub temu da zadnje raziskovanje volilnega vedenja brez dvoma razkriva popuščanje vezi 

strankarske identifikacije, se zdi, da je v Sloveniji še vedno zelo širok krog politično 

'zacementiranih' volivcev, ki brezkompromisno in zvesto podpirajo svojo politično opcijo. 
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Avtor izpostavi predvsem vernike, ki dajejo glas vedno isti stranki, saj tudi v kriznih razmerah 

težko spreminjajo svoje stališče. 

 

Avtor je izpostavil tudi »učinek Davida in Goljata«, ki ima v Sloveniji dokaj velik vpliv. 

Kadar veliko glasnejši, močnejši ali številčnejši nasprotnik napada šibkejšega in 

priljubljenega govornika, se simpatije gledalcev obrnejo k žrtvi. Najlepša primera tega učinka 

imamo med predsedniškima kampanjama za predsednika Slovenije leta 1990 med Milanom 

Kučanom in Jožetom Pučnikom ter med Kučanom in osmimi kandidati leta 1992. 

 

 

3. EMPIRIČNI DEL 

 

 

3.1   Kvantitativna raziskava 

 

3.1.1 Predstavitev spremenljivk 

 

Vse spremenljivke, uporabljene v kvantitativni raziskavi, so neposredno povezane z 

raziskovalnim vprašanjem. Spremenljivke »levi-desni«, »verska pripadnost«, »slovensko 

domobranstvo«, »gospodarska politika«, »življenjski standard«, »socializem«, »pravica do 

splava«, »verouk v šolah« in »slovenski partizani« bodo dale jasen odgovor na vprašanje 

»Kako na politično prepričanje vpliva pripadnost rimskokatoliški cerkvi, odnos do NOB ter 

odnos države do gospodarstva in socialnih vprašanj?«.  

 

Spremenljivka »levi-desni« je tista, ki se bo pojavila prav v vsaki hipotezi. Je najbolj 

pomembna, saj bo vse anketirance razdelila po političnem prepričanju, kar je tudi pogoj za  

analiziranje dobljenih rezultatov. 

 Kategorična spremenljivka V701 »Spol« 

Anketiranci so se opredelili glede na spol: V raziskavi sta sodelovala 1002 anketiranca, od 

tega 54,3 % (544) žensk in 45,7 % (458) moških. Vsi odgovori so bili veljavni (1002). 

 Kategorična spremenljivka V702 »Leto rojstva« 

Kategorično spremenljivko V702 »Leto rojstva« smo za demografsko predstavitev 

anketirancev kategorizirali. Anketirance, rojene do vključno leta 1985 smo dali v kategorijo 
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mlajši od 20 let, anketirance, rojene med leti 1984 in 1975 v kategorijo 20-30 let, anketirance, 

rojene med leti 1974 in 1965 v kategorijo 30-40 let,  anketirance, rojene med leti 1964 in 1955 

v kategorijo 40-50 let, anketirance, rojene med leti 1954 in 1945 v kategorijo 50-60 let,  

anketirance, rojene med leti 1944 in 1935 v kategorijo 60-70 let, anketirance, rojene po letu 

1935 pa v kategorijo starejši od 70 let.  

Starostna sestava anketiranih je dokaj enakomerno porazdeljena. Anketiranci 21-30 let so bili 

zastopani z 20,2 % (202), starostna skupina 41-50 s 17,8 % (178) in starostna skupina 31-40 

in 51-60 s 17,3 % (173 in 174). Anketirancev, starejših kot 70 let, je bilo 12,2 % (122), v letih 

61-70 jih je bilo 11,2 % (112), izstopajo le anketiranci mlajši od 20 let, ki so bili zastopani le s 

4,0 % (40). Vsi odgovori so bili veljavni (1002). 

 Kategorična spremenljivka V705 »Dokončana šola« 

Anketiranci so odgovarjali na vprašanje, katero šolo so zadnjo končali. Možni odgovori so 

bili: nedokončana osnovna šola, dokončana osnovna šola, nedokončana strokovna ali srednja 

šola, dokončana 2 ali 3-letna strokovna šola, dokončana 4-letna srednja šola, nedokončana 

višja ali visoka šola, dokončana 2-letna višja šola, dokončana visoka šola, fakulteta, 

akademija ter b.o..  

Največji delež anketirancev ima dokončano 4-letno srednjo ter 2 ali 3-letno šolo. Prvih je 

takšnih 33,4 % (333), drugih pa 23,8 % (238). Dokončano osnovno šolo ima 16,8 % (168) 

anketirancev, delež tistih z dokončano visoko šolo, fakulteto ter akademijo je 10,3 % (103), z 

nedokončano osnovno šolo pa jih je 7,2 % (71). 3,4 % anketirancev je dokončalo 2-letno višjo 

šolo (34), 3,2 % (31) ni dokončalo višje ali visoke šolo, delež tistih z nedokončano strokovno 

ali srednjo šolo pa je 1,9 % (18). Vsi odgovori so bili veljavni (1002). 

 Numerična spremenljivke V509 »Levi-desni« 

Anketiranci so odgovarjali, kam bi sami sebe uvrstili na lestvici od 0 do 10, kjer pomeni 0 

levico in 10 desnico, 99 pa ne vem ali brez odgovora.  

Daleč največji delež anketirancev, 47,7 %, se je odločil za odgovor 5, ki jih po političnem 

prepričanju, ko govorimo o levici in desnici, ne uvršča niti na levo niti na desno. Ostali 

rezultati so med odgovori razmeroma enakomerno porazdeljeni in se gibljejo od 7,2 %, 

kolikor jih ima številka 6, do 2,7 %, kolikor jih ima številka 1. Na vprašanje je odgovorilo 

59 % oziroma 587 anketirancev, 41 % oziroma 415 pa jih na vprašanje ni odgovorilo. 

Spremenljivka »levi-desni« je bila za potrebe 3. in 4. hipoteze tudi kategorizirana. 

Kategorizirana spremenljivka »levi-desni« ima tri odgovore. 1 je vrednost od 1 do 4 in 

označuje tiste, ki se po političnem prepričanju, ko govorimo o levici in desnici, uvrščajo bolj 

levo, 2 je vrednost 5 in označuje tiste, ki se po političnem prepričanju, ko govorimo o levici in 
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desnici, ne uvrščajo ne levo ne desno, 3 pa je vrednost od 6 do 10 in označuje tiste, ki se po 

političnem prepričanju, ko govorimo o levici in desnici, uvrščajo bolj desno. 

Največ, 47,7 % (280), se jih ni opredelilo niti levo niti desno, bolj levo se jih je opredelilo 

27,6 % (162), bolj desno pa 24,7 % (145).  

 Numerična spremenljivke V302B »Socializem« 

Anketiranci so odgovarjali, kakšen odnos imajo do socializma na lestvici od 1 do 5, kjer 1  

pomeni zelo negativen, 2 negativen, 3 niti pozitiven niti negativen, 4 pozitiven, 5 zelo 

pozitiven.  

Prevladujeta odgovora niti pozitiven niti negativen in pozitiven. Za prvega se je odločilo  

43 % (384) anketirancev, za drugega pa 30,6 % (273). Negativen odnos do socializma ima  

17,9 % (160) anketirancev, zelo pozitiven 4,8 % (43), zelo negativen odnos pa 3,7 % (33) 

anketirancev. Na vprašanje je bilo 893 veljavnih in 109 neveljavnih odgovorov. 

 Numerična spremenljivke V302E »Pravica do splava« 

Anketiranci so odgovarjali, kakšen odnos imajo do pravice do splava na lestvici od 1 do 5, 

kjer 1 pomeni zelo negativen, 2 negativen, 3 niti pozitiven niti negativen, 4 pozitiven, 5 zelo 

pozitiven. Na vprašanje je bilo 946 veljavnih in 56 neveljavnih odgovorov. 

Daleč največji delež anketirancev, in sicer 49,2 % (465), ima do splava pozitiven odnos, 

takšnih, ki imajo do splava zelo pozitiven odnos, pa je 20,2 % (191). Niti pozitiven niti 

negativen odnos ima 16,9 % (160) anketirancev, tisti, ki imajo do splava negativen 9 % (85) 

in zelo negativen odnos 4,7 % (45) pa so v prepričljivi manjšini. 

 Numerična spremenljivke V302G »Slovensko domobranstvo« 

Anketiranci so odgovarjali, kakšen odnos imajo do slovenskega domobranstva na lestvici od 1 

do 5, kjer 1 pomeni zelo negativen, 2 negativen, 3 niti pozitiven niti negativen, 4 pozitiven, 5 

zelo pozitiven. Na vprašanje je bilo 804 veljavnih in 198 neveljavnih odgovorov. 

Največji delež anketirancev nima niti pozitiven niti negativen odnos 36,3 % (292), sledijo 

tisti, ki imajo do slovenskega domobranstva negativen odnos 24,9 % (200). Do slovenskega 

domobranstva ima 19 % (153) anketirancev pozitiven odnos, zelo negativen 15,2 % (122), 

zelo pozitiven pa 4,6 % (37) anketirancev. 

 Numerična spremenljivke V302H »Verouk v šolah« 

Anketiranci so odgovarjali, kakšen odnos imajo do verouka v šolah na lestvici od 1 do 5, kjer 

1 pomeni zelo negativen, 2 negativen, 3 niti pozitiven niti negativen, 4 pozitiven, 5 zelo 

pozitiven. Na vprašanje je bilo 942 veljavnih in 60 neveljavnih odgovorov. 

Prevladujejo anketiranci z negativnim odnosom do verouka v šolah, takšnih je 36,4 % (343), 

sledijo pa jim tisti, ki nimajo niti pozitivnega niti negativnega odnosa, takšnih je 25,7 % 
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(242). Zelo negativen odnos do verouka v šolah ima 17,7 % (167) anketirancev, pozitiven 

16,6 % (156), zelo pozitiven pa 3,6 % (34) anketirancev. 

 Numerična spremenljivke V302J »Slovenski partizani« 

Anketiranci so odgovarjali, kakšen odnos imajo do slovenskih partizanov na lestvici od 1 do 

5, kjer 1 pomeni zelo negativen, 2 negativen, 3 niti pozitiven niti negativen, 4 pozitiven, 5 

zelo pozitiven. Na vprašanje je bilo 876 veljavnih in 126 neveljavnih odgovorov. 

Prevladujejo anketiranci s pozitivnim odnosom do slovenskih partizanov, takšnih je 44,5 % 

(390), sledijo pa jim tisti, ki nimajo niti pozitivnega niti negativnega odnosa, takšnih je 

32,5 % (285). Zelo pozitiven odnos do slovenskih partizanov ima 12 % (105) anketirancev, 

negativen 8,3 % (73), zelo negativen pa 2,7 % (23) anketirancev. 

 Numerična spremenljivka V402 »Življenjski standard« 

Anketiranci so odgovarjali, ali je država dolžna zagotoviti nezaposlenim primeren življenjski 

standard. Možni odgovori so bili: 1- v vsakem primeru je odgovorna, 2 - v glavnem je 

odgovorna, 3 - v glavnem ni odgovorna, 4 - v nobenem primeru ni odgovorna ter 5 - ne vem 

Na vprašanje je bilo 967 veljavnih in 35 neveljavnih odgovorov. 

Spremenljivka »življenjski standard« je bila za potrebe 4. hipoteze tudi kategorizirana. 

Kategorizirana spremenljivka »življenjski standard« ima dva odgovora. Prva dva odgovora, 1 

- v vsakem primeru je odgovorna in 2 - v glavnem je odgovorna, se združita v vrednost 1, ki 

pomeni, da je država dolžna zagotoviti nezaposlenim primeren življenjski standard, 3. in 4. 

odgovor, 3 - v glavnem ni odgovorna in 4 - v nobenem primeru ni odgovorna, pa v vrednost 

2, ki pomeni, da država ni dolžna zagotoviti nezaposlenim primernega življenjskega 

standarda. Odgovor 5 se v analizi ni upošteval. 

Zagotavljanje primernega življenjskega standarda s strani države zagovarja 80,9 % (466), s 

stališčem, da bi morala država tudi nezaposlenim zagotoviti primeren življenjski standard, pa 

se ne strinja 19,1 % (110) anketirancev. 

 Kategorična spremenljivka V605 »Gospodarska politika« 

Anketiranci so odgovarjali, kakšno mnenje imajo do nadaljnje privatizacije bank in 

zavarovalnic, v katerih je država pomemben lastnik. Možni odgovori so bili: za privatizacijo, 

prednost pri nakupih naj ima tuj kapital,  za privatizacijo, prednost pri nakupih naj ima 

domači kapital,  za privatizacijo, domači in tuji kupci naj imajo enake možnosti, proti 

privatizaciji bank in zavarovalnic, država naj zadrži svoje deleže v bankah in zavarovalnicah 

ter ne vem, b.o.. Na vprašanje je odgovorilo 777 anketirancev, 225 pa jih na vprašanje ni 

odgovorilo.  
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Spremenljivka »gospodarska politika« je bila za potrebe 3. hipoteze kategorizirana. 

Kategorizirana spremenljivka »gospodarska politika« ima dva odgovora. Prvi trije odgovori, 

za privatizacijo, prednost pri nakupih naj ima tuj kapital, za privatizacijo, prednost pri 

nakupih naj ima domači kapital in za privatizacijo, domači in tuji kupci naj imajo enake 

možnosti, so združeni v vrednost 1 in pomenijo, da anketiranec podpira privatizacijo, odgovor 

proti privatizaciji bank in zavarovalnic, država naj zadrži svoje deleže v bankah in 

zavarovalnicah, pa v vrednost 2 in pomeni, da anketiranec privatizacijo bank in zavarovalnic 

ne podpira. Odgovor 9 se v analizi ni upošteval. 

Privatizacijo je podprlo 65,8 % (511) anketirancev, 34,2 % (266) pa privatizaciji domačih 

finančnih in zavarovalniških ustanov nasprotuje. 

 Kategorična spremenljivka V731 »Verska pripadnost« 

Anketiranci so odgovarjali na vprašanje, kateri verski skupnosti pripadajo. Možni odgovori so 

bili: rimskokatoliški, evangeličanski, pravoslavni, islamski skupnosti, drugi krščanski verski 

skupnosti, drugi nekrščanski verski skupnosti, nobeni verski skupnosti, ne vem ter brez 

odgovora. Na vprašanje so odgovorili prav vsi anketiranci (1002). 

Spremenljivka »verska pripadnost« je bila za potrebe 1. hipoteze kategorizirana. 

Kategorizirana spremenljivka »verska pripadnost« ima dva odgovora. Prvemu odgovoru je 

ostala vrednost 1, in pomeni rimskokatoliški, odgovore od 2 do 7 pa smo združili v vrednost 

2, ki pomeni, da anketiranec pripada kateri drugi verski skupnosti in ne rimskokatoliški. 

Odgovora 8 in 9 se v analizi nista upoštevala. Med 587 veljavnimi odgovori se je 69,8 % 

(410) anketirancev opredelilo za rimokatoličane, 30,2 % (177) anketirancev pa za pripadnike 

drugih verskih skupnosti. 

 Kategorična spremenljivka V732 »Obiskovanje verskih obredov« 

Anketiranci so odgovarjali na vprašanje, kako pogosto obiskujejo verske obrede. Možni 

odgovori so bili: večkrat tedensko, enkrat tedensko (vsako nedeljo), 2 do 3-krat mesečno, vsaj 

enkrat mesečno, nekajkrat letno, ob velikih praznikih in ob posebnih priložnostih, enkrat na 

leto, še manj pogosto, nikoli, ne morem odgovoriti, ne vem ter brez odgovora. Na vprašanje je 

odgovorilo 985 anketirancev, 17 pa jih na vprašanje ni odgovorilo.  

Spremenljivka »obiskovanje verskih obredov« je bila za potrebe 6. hipoteze kategorizirana. 

Kategorizirana spremenljivka »obiskovanje verskih obredov« ima dva odgovora. Prvemu 

odgovoru je ostala vrednost 1, in pomeni redno, ostale odgovore pa smo združili v vrednost 2, 

ki pomeni neredno. 

Med 985 veljavnimi odgovori 13,9 % (137) anketirancev redno obiskuje verske obrede, 

86,1 % (848) pa verske obrede obiskuje neredno. 
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3.1.2 Osnovne statistike numeričnih spremenljivk 

 

Iz podatkov, ki smo jih pridobili z deskriptivno analizo (Priloga 5), je (glej Tabelo 3.1) 

razvidno: 

 Spremenljivka »levi-desni« ima aritmetično sredino 4,94, kar pomeni, da se 

anketiranci na lestvici od 0 do 10, pri čemer ocena 0 pomeni levico in 10 desnico, 

uvrščajo nekoliko bolj levo, standardni odklon levi-desni od povprečja pa je 2,35. 

 

 Spremenljivka »socializem« ima aritmetično sredino 3,15, kar pomeni, da je odnos 

anketirancev do socializma na lestvici od 1 do 5, pri čemer ocena 1 pomeni zelo 

negativen in 5 zelo pozitiven, nekoliko bolj pozitiven od povprečja, standardni odklon 

od povprečja pa je 0,90. 

 

 Spremenljivka »pravica do splava« ima aritmetično sredino 3,71, kar pomeni, da je 

odnos anketirancev do splava na lestvici od 1 do 5, pri čemer ocena 1 pomeni zelo 

negativen in 5 zelo pozitiven, bolj pozitiven od povprečja, standardni odklon od 

povprečja pa je 1,04. 

 

 Spremenljivka »slovensko domobranstvo« ima aritmetično sredino 2,73, kar pomeni, 

da je odnos anketirancev do slovenskega domobranstva na lestvici od 1 do 5, pri 

čemer ocena 1 pomeni zelo negativen in 5 zelo pozitiven, nekoliko bolj negativen od 

povprečja, standardni odklon od povprečja pa je 0,90. 

 

 Spremenljivka »verouk v šolah« ima aritmetično sredino 2,52, kar pomeni, da je 

odnos anketirancev do verouka v šolah na lestvici od 1 do 5, pri čemer ocena 1 pomeni 

zelo negativen in 5 zelo pozitiven, bolj negativen od povprečja, standardni odklon od 

povprečja pa je 1,07. 

 

 Spremenljivka »slovenski partizani« ima aritmetično sredino 3,55, kar pomeni, da je 

odnos anketirancev do slovenskih partizanov na lestvici od 1 do 5, pri čemer ocena 1 

pomeni zelo negativen in 5 zelo pozitiven, višji od povprečja, standardni odklon od 

povprečja pa je 0,90. 
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Tabela 3.1: Srednja vrednost, razpršenost in porazdeljenost numeričnih spremenljivk 

 
Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Koeficient 

sploščenosti 

Koeficient 

asimetričnosti 

Levi-desni 4,94 2,35 ,46 ,05 

Socializem 3,15 ,90 -,16 -,20 

Pravica do splava 3,71 1,04 ,42 -,91 

Slovensko domobranstvo 2,73 1,08 -,65 ,04 

Verouk v šolah 2,52 1,07 -,62 ,36 

Slovenski partizani 3,55 ,90 ,30 -,54 

 

Višji kot je standardni odklon, bolj se odgovori anketirancev pri določenem vprašanju 

razlikujejo (Manoilov, 2010). 

 

Vrednosti koeficienta sploščenosti in asimetričnosti so na intervalu med -1 in +1, iz česar je 

možno ugotoviti, da so vse spremenljivke normalno porazdeljene. 

 

3.2   Kvalitativna raziskava 

 

3.2.1 Metoda vzorčenja in opis vzorca 

 

Neustrezna sestava skupine je eden izmed najpogostejših vzrokov za neuspeh njenega 

delovanja, zato je zelo pomembno, kako bomo skupino sestavili in iskali udeležence 

(Klemenčič in Hlebec, 2007). Diplomska naloga pri oblikovanju fokusnih skupin sledi 

navodilom s predavanj ter knjigi prej omenjenih avtoric. 

 

V prvem koraku smo tako opredelili populacijo - politično opredeljene volivce, oblikovali 

merila za njihovo izbiro in pripravili seznam potencialnih udeležencev. Ker smo vprašanja, ki 

jih bomo obravnavali v fokusni skupini, v tistem trenutku že imeli pripravljena, smo začetni 

seznam potencialnih udeležencev brez večjih težav skrčili na tiste, ki jih bomo povabili k 

sodelovanju. V fokusni skupini smo se odločili povabiti ljudi, ki smo jih že pred tem odlično 
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poznali in za katere smo vedeli, da so jim vprašanja pisana na kožo ter hkrati verjeli, da se 

bodo hitro sporazumeli in ustvarili skupno podlago o predvideni temi. Oblikovali smo dve 

nehomogeni skupini, v kateri so bili ljudje različnega spola, različnih starosti, poklica, 

izobrazbe, zakonskega stanu, družinskih razmer in kraja bivanja, za heterogenost posamezne 

skupine pa smo poskrbeli tako, da smo v posamezno skupino uvrstili ljudi enakega 

političnega prepričanja. 

 

V prvi fokusni skupini so tako sodelovali štirje izpraševanci levega političnega prepričanja. 

Prvi izpraševanec je 57-letna oseba moškega spola, oče treh hčera, starih 28, 32 in 36 let, ter 

25-letnega sina. Ima srednjo tehnično izobrazbo, obiskuje Duhovno akademijo, ukvarja se z 

zdravilstvom, že 39 let pa je zaposlen v velikem javnem podjetju, obenem pa ima doma tudi 

gostilno. V skupnem gospodinjstvu, lastni hiši v ruralnem okolju, biva z ženo, s sinom ter 

hčerko, z njenim možem ter njunima otrokoma. Izpraševanec je predsednik manjše krajevne 

skupnosti, je politično aktiven, na zadnjih državnozborskih in lokalnih volitvah je namreč 

kandidiral na strankarski listi SD. 

Drugi izpraševanec je 50-letna oseba moškega spola, poročen, oče 18-letne hčere in 25-

letnega sina. Izpraševanec ima srednjo tehnično izobrazbo in je 30 let zaposlen v javnem 

podjetju. Skupaj z ženo in otrokoma živi v lastnem stanovanju v mestnem okolju. Je politično 

zelo ozaveščen in popolnoma imun na politične manipulacije in populizem. 

Tretji izpraševanec je 37-letna oseba moškega spola, poročen, brez otrok. Ima visokošolsko 

izobrazbo, 15 let je zaposlen na odgovornem delovnem mestu v javnem podjetju, pred tem pa 

je bil eno leto zaposlen v igralništvu. Skupaj z ženo živi v lastnem stanovanju v mestnem 

okolju. Je politično zelo ozaveščen, čeprav mu religija ni tuja, je močno levo usmerjen, a 

strankarsko neopredeljen. Svoj glas zaupa stranki, ki v tistem trenutku najbolje zastopa 

njegovo politično prepričanje. 

Četrti izpraševanec je oseba ženskega spola v najboljših letih, poročena, mati treh otrok, 14 in 

18-letnih hčera ter 9-letnega sina. Izpraševanka ima srednjo tehnično izobrazbo, ob zaposlitvi, 

20 let je zaposlena v javni upravi, pa se tudi uspešno izobražuje na visokošolskem študiju. V 

skupnem gospodinjstvu, lastni hiši v ruralnem okolju, biva z možem in otroki. Čeprav je 

izpraševanka v zadnjem času dobila odličen vpogled v politično dogajanje, kot sindikalna 

zaupnica širšega kroga ljudi je namreč sodelovala v pogajanjih med vlado in javnim 

sektorjem, še vedno nima jasne politične opredelitve. Čeprav je močno verna oseba in bi jo 

lahko uvrstili tudi v desni pol, smo jo predvsem zaradi njenih človeških lastnosti uvrstili med 

levo opcijo. 
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V drugi fokusni skupini so sodelovali štirje izpraševanci desnega političnega prepričanja. Prvi 

izpraševanec je 58-letna oseba moškega spola, poročen, oče 33-letne hčere in 28-letnega sina. 

Izpraševanec ima poklicno izobrazbo in je že 40 let zaposlen v javnem podjetju, kjer na 

osnovi pridobljenih izkušenj opravlja zahtevno delo, za katero je sicer potrebna visokošolska 

izobrazba. Je sindikalni zaupnik, ki svoje obveznosti jemlje zelo resno in odgovorno. Skupaj z 

ženo živi v lastni hiši v ruralnem okolju. Je politično močno opredeljena oseba in aktivni član 

stranke SDS. 

Drugi izpraševanec je 59-letna oseba moškega spola, poročen, oče dveh sinov, starih 32 in 28 

let. Ima srednjo tehnično izobrazbo, 36 let je bil zaposlen v javnem sektorju, a je zaradi 

beneficiranega delovnega staža že kar nekaj časa upokojen. Z ženo živita v lastnem 

stanovanju v mestnem okolju. Izpraševanec je aktivist politične stranke SDS, za katero 

prostovoljno opravlja številne aktivnosti. 

Tretji izpraševanec je 60-letna oseba moškega spola, samski, nikoli poročen. Ima srednjo 

tehnično izobrazbo in je že 41 let zaposlen kot komercialist v zasebnem podjetju, hkrati pa se 

zelo intenzivno ukvarja s čebelarstvom. Živi v lastni hiši v ruralnem okolju. Je politično 

ozaveščena in objektivna oseba ter vernik, ki je močno vpet v vse mogoče cerkvene 

aktivnosti. 

Četrti izpraševanec je 51-letna oseba moškega spola, poročen, oče dveh hčera, starih 24 in 26 

let. Ima poklicno izobrazbo, 30 let je zaposlen v javnem podjetju kot strokovni sodelavec za 

pisanje razporeda dela, v začetku poklicne poti pa je bil kot pomožni delavec 3 leta zaposlen v 

gospodarstvu. V skupnem gospodinjstvu živi z ženo, s hčerama ter z možem in s sinom ene 

od njiju. Je politično aktiven, v svoji občini je tudi svetnik politične stranke SLS.  

 

Tako v levo kot desno fokusno skupino so bili uvrščeni posamezniki, ki jih lahko razvrstim od 

skrajnega do maksimalno liberalnega predstavnika levice oziroma desnice. Čeprav velika 

večina površnih poznavalcev politike vidi vernike kot tipične predstavnike desnice, v primeru 

naših izpraševancev to nikakor ne drži. Prav vsi štirje izpraševanci levega političnega 

prepričanja so namreč bolj ali manj verni, edino izpraševanko med njima pa lahko označimo 

celo za najbolj verno osebo v obeh fokusnih skupinah. 
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3.2.2 Raziskovalni instrument 

 

Vprašanja tako za levo kot desno fokusno skupino. 

 

ZGODOVINA 

1. Kaj menite o NOB? (partizani, domobranci) 

2. Kakšna se vam je zdela socialistična ureditev v povojni Sloveniji?  

3. Kakšno je vaše stališče do povojne nacionalizacije in denacionalizacije ob demokratičnih 

spremembah? (cerkev ni vključena v to vprašanje) 

 

DRŽAVA-CERKEV 

4. Kaj menite o poseganju cerkve v laično šolstvo? (verouk, škofijske gimnazije) 

5. Kaj menite o vključevanje cerkve v gospodarski in bančni sektor? 

6. Kaj menite o reševanju močno zadolženih cerkvenih investicijskih skladov s pomočjo 

dobrodelnih prispevkov? (Mariborska škofija, Zvon 1 in Zvon 2) 

7. Kaj menite o vračanju nacionaliziranega cerkvenega premoženja v naravi? Blejski otok, 

pokljuški gozdovi … 

 

VKLJUČEVANJE DRŽAVE V GOSPODARSTVO 

8. Kakšno je vaše mnenje o vključevanju države v reševanje nelikvidnih podjetij, ki  

predstavljajo edinega pomembnega zaposlovalca v določenih regijah? 

9. Kakšno je vaše mnenje o nadaljnji privatizaciji bank? V mislih imam predvsem našo 

največjo banko NLB. 

10. Kaj menite o možnem prevzemu Mercatorja s strani hrvaškega Agrocorja? 

11. Kakšno je vaše mnenje o tem, da bi morala država ohraniti večinski lastniški delež v 

podjetjih, ki imajo tako imenovani nacionalni interes? 

 

DRUŽBA 

12. Kako bi morala država poskrbeti za zmanjševanje razlik med revnimi in bogatimi? 

13. Kako bi morala država zagotoviti primeren življenjski standard in ali naj ji bo prioriteta 

ekonomski razvoj? 

14. Kakšno je vaše mnenje o splavu? 

15. Kakšne so po vašem mnenju poglavitne razlike med levico in desnico oziroma katere 

lastnosti bi pripisali enim in katere drugim. 

 

16. Bi radi še kaj dodali? 
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3.2.3 Opis postopka zbiranja in obdelave podatkov 

 

Prvo fokusno skupino, v kateri so bili štirje izpraševanci levega političnega prepričanja in je 

trajala skoraj uro in pol, smo izvedli 05.03.2011 v Novi Gorici. Drugo fokusno skupino, v 

kateri so bili štirje izpraševanci desnega političnega prepričanja in je trajala nekaj manj kot 

eno uro, pa smo izvedli 06.03.2011 v Desklah. Obema fokusnima skupinama je bil 

predstavljen cilj diplomske naloge in način, na katerega bodo odgovarjali na vnaprej 

pripravljena vprašanja, ki so bila s stališča politično ozaveščenih ljudi preprosta in niso 

puščala nobenega dvoma o njihovem namenu. Za potrebe nadaljnjih analiz sta bila pogovora 

obeh fokusnih skupin posneta na diktafon, na kar so bili pred pogovorom tudi jasno 

opozorjeni in s čimer so se udeleženci, ki smo se jim prav lepo zahvalili za sodelovanje, tudi 

strinjali. 

 

Ker je bilo temo, ki smo jo odprli marca 2011, potrebno nadgraditi z novimi vprašanji, smo se 

v isti sestavi in na isti lokaciji še enkrat dobili v začetku tega leta. Tako 'leva fokusna 

skupina', ki se je 04.01.2012 sestala v Novi Gorici, kot 'desna fokusna skupina', ki se je 

05.01.2012 zbrala v Desklah, je za svoje videnje aktualnih dogodkov potrebovala nekaj več 

kot pol ure. 

 

Ker je podrobno načrtovanje eden od pogojev za uspeh fokusnih skupin, je bil že pred 

začetkom diplomske naloge pripravljen časovni pregled oziroma časovnica predvidenih 

aktivnosti (Priloga 2).  

 

3.3   Kvantitativna analiza 

 

3.3.1 Testiranje hipotez 

 

Hipoteza 1: Slovenski rimokatoličani se po političnem prepričanju uvrščajo bolj desno.  

 

Iz rezultatov je razvidno, da se rimokatoličani po političnem prepričanju, ko govorimo o levici 

in desnici, uvrščajo bolj desno od ostalih. Medtem ko je na lestvici od 0 do 10 aritmetična 

sredina njihovih odgovorov 5,42, je ta pri ostalih 3,82 (glej Graf 3.1).  
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Graf 3.1: Politično prepričanje versko opredeljenih anketirancev 

 

Vir: Bjelovuk, lastna raziskava (2012). 

 

Statistična značilnost (sig.) t-testa za neodvisna vzorca je v obeh primerih 0,00 (Priloga 5), 

torej manjši od 0,05, zato lahko iz vzorca sklepamo na populacijo. 

 

H1 – potrdimo. Slovenski rimokatoličani se po političnem prepričanju uvrščajo bolj desno. 

 

Hipoteza 2: Politično prepričanje vpliva na odnos do vloge domobrancev v drugi svetovni 

vojni. 

 

Tabela 3.2: Pearsonov koeficient 

 Slovensko 

domobranstvo 

Bi sami sebe uvrstili 

levo ali desno? 

Slovensko 

domobranstvo 

Pearson Correlation  

Sig. (2-tailed) 

N 

1,00 

 

804 

,34 

,00 

515 

Bi sami sebe uvrstili 

levo ali desno? 

Pearson Correlation  

Sig. (2-tailed) 

N 

,34 

,00 

515 

1,00 

 

804 

Vir: Bjelovuk, lastna raziskava (2012). 
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Ker je rezultat Pearsonovega korelacijskega koeficienta 0,34 in je več kot 0,3 (glej Tabelo 

3.2), lahko zaključimo, da med političnim prepričanjem levi-desni in odnosom do vloge 

domobranstva obstaja premo sorazmerna korelacija. Bolj kot se tisti, ki se po političnem 

prepričanju, ko govorimo o levici in desnici, uvrščajo desno, bližje jim je slovensko 

domobranstvo. 

 

Ker je statistična značilnost (sig.) bivariatne statistične analize Pearsonov korelacijski 

koeficient, ki znaša 0,00, manjša od 0,05 (Priloga 5), lahko z gotovostjo potrdimo, da obstaja 

korelacija med levi-desni in odnosom do vloge domobranstva tudi v populaciji. 

  

H2 – potrdimo. Politično prepričanje vpliva na odnos do vloge domobrancev v drugi 

svetovni vojni. 

 

Hipoteza 3: Ljudje, ki se po političnem prepričanju uvrščajo bolj desno, ne nasprotujejo 

privatizaciji domačih finančnih in zavarovalniških ustanov. 

 

Graf 3.2: Privatizacija domačih finančnih in zavarovalniških ustanov 

 

Vir: Bjelovuk, lastna raziskava (2012). 

 

Na vprašanje, kakšno je vaše mnenje o nadaljnji privatizaciji domačih finančnih in 

zavarovalniških ustanov, jih 75,6 % tistih (glej Graf 3.2), ki se po političnem prepričanju, ko 
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govorimo o levici in desnici, uvrščajo bolj desno, ne nasprotuje privatizaciji domačih 

finančnih in zavarovalniških ustanov. Privatizaciji domačih finančnih in zavarovalniških 

ustanov ne nasprotuje tudi 66,7 % anketirancev, ki se po političnem prepričanju, ko govorimo 

o levici in desnici, uvrščajo bolj levo in 66,8 % anketirancev, ki se politično ne uvrščajo niti 

levo niti desno.  

Na podlagi vzorca lahko trdimo, da anketiranci, ki se po političnem prepričanju uvrščajo bolj 

desno, privatizacijo podpirajo, a našo hipotezo, da ljudje, ki se po političnem prepričanju 

uvrščajo bolj desno, ne nasprotujejo privatizaciji domačih finančnih in zavarovalniških 

ustanov, kljub temu ne moremo potrditi. Statistična značilnost (sig.) hi-kvadrat testa, ki znaša 

0,18, je tudi po delitvi z 2 namreč večja od 0,05 (Priloga 5), zato rezultata ne moremo z 

gotovostjo posplošiti iz vzorca na populacijo. 

 

H3 – ne potrdimo. Ne moremo trditi, da ljudje, ki se po političnem prepričanju uvrščajo bolj 

desno, ne nasprotujejo privatizaciji domačih finančnih in zavarovalniških ustanov. 

 

Hipoteza 4: Ljudje, ki se po političnem prepričanju uvrščajo bolj levo, zagovarjajo stališče, 

da bi morala država tudi nezaposlenim zagotoviti primeren življenjski standard. 

 

Graf 3.3: Bi morala država tudi nezaposlenim zagotoviti primeren življenjski standard? 

 

Vir: Bjelovuk, lastna raziskava (2012). 
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Na vzorcu lahko trdimo, da anketiranci, ki se po političnem prepričanju uvrščajo bolj levo, v 

nekoliko manjši meri (78 %) (glej Graf 3.3) zagovarjajo stališče, da bi morala država tudi 

nezaposlenim zagotoviti primeren življenjski standard, pri čemer je ta delež v ostalih dveh 

skupinah nekoliko višji (81,1 % oz. 83,8 %).  

 

Te hipoteze ne moremo potrditi, ker je statistična značilnost (sig.) hi-kvadrat testa 0,22 in je 

večja od 0,05, rezultata namreč ne moremo z gotovostjo posplošiti iz vzorca na populacijo 

(Priloga 5) in trditi, da so med skupinami razlike. 

H4 – ne potrdimo.  Ne moremo trditi, da ljudje, ki se po političnem prepričanju uvrščajo bolj 

levo, v večji meri zagovarjajo stališče, da bi morala država tudi nezaposlenim zagotoviti 

primeren življenjski standard, kot je to v primeru s tistimi, ki se uvrščajo na sredino ali desno. 

 

Hipoteza 5: Odnos do socializma, pravice do splava, slovenskega domobranstva, 

verouka v šolah in slovenskih partizanov vpliva na politično prepričanje levi-desni.  

 

Tabela 3.3: Vpliv spremenljivk na politično prepričanje 

Odnos do socializma, pravice do splava, slovenskega domobranstva, verouka v šolah in 

slovenskih partizanov vpliva na politično prepričanje levi-desni. 

Odvisna 

spremenljivka 

Neodvisne 

spremenljivke 

Regresijski 

koeficient 

Statistična 

značilnost 

Levi-desni 

Socializem -,29 ,00 

Pravica do splava -,21 ,00 

Slovensko 

domobranstvo 
,28 ,01 

Verouk v šolah ,36 ,00 

Slovenski partizani -,32 ,00 

Pojasnjena varianca          ,20  

Vir: Bjelovuk, lastna raziskava (2012) 
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Tabela 3.3 prikazuje rezultate analize odnosov med odvisno spremenljivko »levi-desni« in 

neodvisnimi spremenljivkami »socializem«, »pravica do splava«, »slovensko domobranstvo«, 

»verouk v šolah« in »slovenski partizani«. 

 

Ker imajo vse vključene spremenljivke enako lestvico, je mogoče z regresijskim koeficientom 

preveriti, katera izmed neodvisnih spremenljivk ima največji vpliv na odvisno.  

 

Večji kot je regresijski koeficient, večji je vpliv na odvisno spremenljivko. Regresijski 

koeficient je največji pri spremenljivki »verouk v šolah« in sicer 0,36, kar tudi pomeni, da 

ima spremenljivka »verouk v šolah« največji vpliv na politično prepričanje. Pri spremenljivki 

»slovenski partizani« je regresijski koeficient 0,32, pri spremenljivki »socializem« 0,29, pri 

spremenljivki »slovensko domobranstvo« 0,28 ter pri spremenljivki »pravica do splava« 0,21. 

V našem primeru je bila pojasnjena varianca 0,20 oziroma 20 % (glej Tabelo 3.3). Na podlagi 

tega je možno ugotoviti, da neodvisne spremenljivke »socializem«, »pravica do splava«, 

»slovensko domobranstvo«, »verouk v šolah« in »slovenski partizani« pojasnijo 20 % 

variabilnosti, 80 % variabilnosti spremenljivke »levi-desni« pa je možno pojasniti z drugimi 

dejavniki, ki niso bili vključeni v regresijski model. 

 

Regresijski koeficient je pri vseh spremenljivkah statistično značilno različen od 0, zato so 

neodvisne spremenljivke za napovedovanje odvisne spremenljivke smiselne. 

 

Ker je statistična značilnost (sig.) multiple regresije, s katero ugotavljamo ali neodvisne 

spremenljivke lahko pojasnijo odvisno, pri vseh spremenljivkah 0,00, razen pri spremenljivki 

»pravica do splava«, kjer znaša 0,01, manjša od 0,05 (Priloga 5), je mogoče te rezultate 

prenesti tudi na nivo populacije in hipotezo, da odnos do socializma, pravice do splava, 

slovenskega domobranstva, verouka v šolah in slovenskih partizanov vpliva na politično 

prepričanje levi-desni, potrditi. 

 

H5 – potrdimo. Odnos do socializma, pravice do splava, slovenskega domobranstva, verouka 

v šolah in slovenskih partizanov vpliva na politično prepričanje levi-desni. 
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Hipoteza 6: Deleža deklariranih rimokatoličanov in rimokatoličanov, ki redno obiskujejo 

verske obrede, sta nesorazmerna. 

 

Graf 3.4: Obiskovanje verskih obredov 

 

Vir: Bjelovuk, lastna raziskava (2012) 

 

Iz rezultatov ankete je razvidno, da se je 69,8 % (glej Graf 3.4) anketirancev opredelilo za 

rimokatoličane, rimokatoličanov, ki redno obiskujejo verske obrede, pa je 18,8 %.  

Čeprav je ta delež v primerjavi z anketiranci, ki so se opredelili kot verniki ene od drugih 

verskih skupnosti, dokaj visok, pri ostalih verskih skupnostih je ta delež namreč le 1,1 % 

(Priloga 5), lahko naše hipotezo potrdimo. 

 

Ker je statistična značilnost (sig.) hi-kvadrat testa 0,00 (Priloga 5), torej manjša od 0,05, 

lahko iz vzorca sklepamo tudi na populacijo. 

 

H6 - potrdimo: Deleža deklariranih rimokatoličanov in rimokatoličanov, ki redno obiskujejo 

verske obrede, sta nesorazmerna. 
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3.4   Kvalitativna analiza 

 

3.4.1 Zgodovinska delitev levice in desnice 

 

Delitev na levico in desnico, v Sloveniji je to še posebej izrazito, je v veliki meri odvisna od 

interpretacije polpretekle zgodovine oz. druge svetovne vojne. 

Izpraševancem, tako levim kot desnim, se zdi partizanski upor upravičen in ga, z izjemo 

enega desno opredeljenega izpraševanca, zelo spoštujejo. Partizane vidijo kot domoljubne 

ljudi, ki so se borili za svobodo svojega naroda, podobno stališče pa imajo tudi o NOB. 

Medtem ko levo opredeljeni izpraševanci vidijo domobrance kot izdajalce, ki so sodelovali z 

okupatorjem, njihovo mnenje deli tudi izpraševanec 4D, jih desno opredeljeni izpraševanci 

postavljajo ob bok partizanom, izpraševanec 1D pa je prepričan, da so prav oni začetniki 

antifašističnega boja v Sloveniji. Razliko vidijo le v pripadnosti komunistični partiji, ki je 

vojno, takšno je njihovo mnenje, izkoristila za revolucijo in prevzem oblasti ter je neposredno 

odgovorna za povojne poboje, ki so jih, z eno izjemo, obsodili tudi levo opredeljeni 

izpraševanci. 

Izpraševanka 4L se ni konkretno opredelila ne za ene ne za druge, vojno pa vidi kot razkol 

slovenskega naroda, ki je po vojni pripeljal do krutega maščevanja zmagovalcev. Prav 

povojne poboje vidi kot največjo oviro do sprave, saj so »spomini na ta dogajanja še živi, 

boleči, neizpovedani in še ne omogočajo odpuščanja in sprave, kar bi bilo nujno potrebno«. 

Temelji socialistične ureditve so se prav vsem izpraševancem zdeli primerni za malega 

človeka, največjo naklonjenost pa ji je izkazal izpraševanec 4D, ki pravi, da si »o socializmu 

lahko mislimo karkoli, priznati pa moramo, da smo navadni siromaki lepo živeli«. Ostali 

desno opredeljeni izpraševanci so zagovarjali stališče, da se je povojna socialistična ureditev 

zaradi človeškega pohlepa in nepoštenja dokaj hitro izrodila, takratno ureditev pa sta dva med 

njimi primerjala tudi z italijansko, ki je bila, po njunem mnenju, neprimerno boljša: Namreč, 

polne police v italijanskih trgovinah so nam omogočale vsaj do neke mere dostojno življenje, 

s čimer se je strinjala tudi izpraševanka 4L, ki se je dotaknila tudi privilegiranosti zelo ozkega 

kroga ljudi. 

Levo opredeljeni izpraševanci vidijo socialistično ureditev v povojni Sloveniji kot edino 

primerno, saj je ta lahko zagotovila enakost, pošteno delitev dobrin in gospodarski razvoj, kar 

je še posebej poudaril izpraševanec 2L: »V času socializma je Slovenija, kot del  Jugoslavije, 

nedvomno doživela največji gospodarski in družbeni razcvet v vsej svoji zgodovini«. 
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Nacionalizacija je izpraševance ostro razdelila na dva bloka, izjema je le izpraševanka 4L, ki 

nacionalizacije, v nasprotju z ostalimi levo opredeljenimi izpraševanci, ne odobrava. Medtem 

ko so se spraševali, na kakšen način so lastniki sploh prišli do kasneje nacionaliziranega 

premoženja, se zdi nacionalizacija desno opredeljenim izpraševancem zelo pavšalno narejena 

in skrajno nepravična, kar je posledica nepoštenosti komunistov. 

Glede denacionalizacije so stališča izpraševancev enotna. Oboji se namreč strinjajo, da je ta 

povzročila nove krivice, tokrat predvsem tistim, ki so v denacionalizirano premoženje vlagali 

zasebna sredstva. 

 

3.4.2 Država – Cerkev 

 

Odnos do rimskokatoliške cerkve predstavlja v Sloveniji, skupaj z interpretacijo zgodovinskih 

dogodkov, takšno je vsaj splošno prepričanje, najpomembnejšo ločnico za delitev na leve in 

desne. 

 

Zanimivo, da velika večina tako desno kot levo opredeljenih izpraševancev nasprotuje 

vključevanju cerkve v šolski sistem. Izpraševanec 1D se z večino ne strinja in v tem celo vidi 

nekatere prednosti, »saj se poleg osnovnega znanja daje velik poudarek vrednotam, nujnim za 

sožitje«, izpraševanka 4L pa ne vidi nič spornega v tem, da bi šole za potrebe verouka dajale v 

najem svoje prostore. Z izjemo izpraševanca 1L, ki meni, da »se otroka ne dogmatizira z 

učenjem o Bogu, ker vidi, da so kasneje takšni ljudje nesposobni samostojno in svobodno 

razmišljati«, ostali ne nasprotujejo cerkvenim šolskim ustanovam. Medtem ko desno 

opredeljeni izpraševanci pri tem ne postavljajo nikakršnih pogojev, izpraševanka 4L meni, da 

cerkev lahko organizira svoje šolstvo, a to mora biti v skladu z zakoni in dostopno vsem. 

Tako levo kot desno opredeljeni izpraševanci, sicer ne vsi, bi v šolski sistem vključili predmet 

o verstvih, ki bi poučeval o vseh religijah. Izpraševanec 3D meni, da je javnost napačno 

obveščena o cerkvenih željah, izpraševanec 1D pa vidi razlog za to v 'rdečih' novinarjih, ki 

načrtno zavajajo javnost. 

Mnenje izpraševancev o vključevanju cerkve v gospodarski in bančni sektor, izjemi sta 

izpraševanec 1D in 4L, ki v tem ne vidita nič spornega, bi lahko opisali s stavkom 

izpraševanca 3D, ki meni, »da bi se morala cerkev ukvarjati s pastoralo, dobrodelnostjo in 

številnimi drugimi pozitivnimi stvarmi, nikakor pa ne z bančništvom«. 
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Levo opredeljeni izpraševanec 2L bi financiranje cerkve rešil s cerkvenim davkom, 

izpraševanec 3L pa načeloma dopušča gospodarske aktivnosti cerkve, a bi te morale biti 

obdavčene. 

Izpraševanci, tako levi kot desni, so odločno proti reševanju močno zadolženih cerkvenih 

kapitalskih skladov z dobrodelnimi prispevki, dopuščajo pa možnost, z izjemo izpraševancev 

4D in 4L, da se vsak posameznik, čeprav imajo takšne želje cerkvenih dostojanstvenikov za 

nedopustne in nemoralne, odloči individualno. Močno odstopata mnenji prej omenjenih 

izpraševancev 4D in 4L, ki zagovarjata tezo, da mora cerkev izključno sama rešiti finančne 

težave. »Dobrodelnost naj velja le za humanitarne namene, gospodarske družbe pa naj se 

rešujejo na gospodarski način,« je izpraševanka 4L z enim stavkom zadela bistvo obeh 

razmišljanj. 

Vprašanje, povezano z vračanjem nacionaliziranega cerkvenega premoženja v naravi, je 

močno razdelilo poglede izpraševancev, izjema je le izpraševanka 4L, katere mnenje se v 

dobršni meri ujema s 'političnimi nasprotniki'. Medtem ko desno opredeljeni izpraševanci ne 

vidijo nikakršnih ovir za vračanje cerkvenega premoženja v naravi, ima izpraševanec 4D 

pomisleke le pri vračanju premoženja nacionalnega pomena. Tu omenja odškodnino, levo 

opredeljeni izpraševanci, z izjemo prej omenjene izpraševanke 4L, pa postavljajo vprašanje, 

na kakšen način je cerkev sploh prišla do tega premoženja? Omenjajo »prisvojitev na moralno 

sporen način« oz. »manipulacijo vernikov«. 

Vračanje cerkvenega premoženja, tako meni izpraševanec 1D, ovirajo komunisti, ki bi vračali 

le svojim. 

 

3.4.3 Vključevanje države v gospodarstvo 

 

Mnenja izpraševancev o vključevanju države v reševanje nelikvidnih podjetij, ki predstavljajo 

edinega pomembnega zaposlovalca v določenih regijah, so bolj ali manj podobna. Velika 

večina zagovarja stališče, da je reševanje upravičeno le do neke mere, ki ji mora slediti 

prestrukturiranje in iskanje novih priložnosti. Takšen način reševanja, menita izpraševanca 3D 

in 3L, se na dolgi rok namreč ne obnese, podobno meni tudi izpraševanka 4L, ki apelira na 

državo, da bi najbolj pomagala z reševanjem plačilne nediscipline. 

Izjema je izpraševanec 1L, ki meni, da je država brez pogojevanja dolžna poskrbeti za ta 

podjetja. 

Izpraševanci imajo podobno mnenje tudi o nadaljnji privatizaciji bank. Tako kot pri prejšnjem 

vprašanju, tudi tu izstopa izpraševanec 1L, ki meni, da banke ne smejo preiti v zasebno last, 



43 

saj so temelj vsake države, le ta pa je odgovorna za pravilno razporejanje kapitala. Ostali 

izpraševanci, tako desni kot levi, menijo, da je država zapravila ogromno proračunskega 

denarja za dokapitalizacije, zato jih je potrebno privatizirati. Levo opredeljeni izpraševanci 

imajo sicer nekaj zadržkov. Izpraševanka 4L, ki privatizacijo sicer podpira, meni, da bi 

morala država pomagati pri pridobivanju sredstev, predvsem iz slovenskih zasebnih virov.  

Mnenja izpraševancev o možnem prevzemu Mercatorja s strani hrvaškega Agrokorja so si na 

las podobna. Takšnemu namenu namreč prav vsi odločno nasprotujejo. Levi izpraševanci 

poudarjajo nacionalni interes, tako levi kot desni pa izpostavljajo slovensko kmetijstvo in 

ostale panoge domačega gospodarstva. Najbolj konkretna sta bila izpraševanca 3D in 

izpraševanka 4L. Medtem ko prvi meni, da bo Agrokor forsiral svoje izdelke, je druga 

prepričana, da je namen Agrokorja sanirati svoj dolg z izčrpavanjem Mercatorja. 

Če so imeli izpraševanci pri prejšnjih vprašanjih iz področja vključevanja države v 

gospodarstvo bolj ali manj podobno mnenje, jih je vprašanje o tem, ali bi morala država 

ohraniti večinski lastniški delež v podjetjih, ki imajo tako imenovani nacionalni interes, 

razdelilo glede na politično prepričanje. Medtem ko desno opredeljeni izpraševanci 

zagovarjajo odhod države iz gospodarstva, izjema je le izpraševanec 2D, levo opredeljeni 

izpraševanci menijo, da bi država morala ohraniti večinski lastniški delež, z izjemo 

izpraševanca 4D, ki meni, da večinski lastniški delež ni potreben. 

Medtem ko izpraševanec 3D meni, da so politiki in menedžerji namesto za nacionalni interes 

skrbeli le za lastno bogatenje, izpraševanec 2L meni, da država, ki nima večinskega deleža v 

takšnih podjetjih, definitivno izgubi suvereniteto na lastnem ozemlju. 

 

3.4.4 Družba 

 

Na vprašanje, »kako bi morala država poskrbeti za zmanjševanje razlik med revnimi in 

bogatimi«, so vsi odgovori težili k temu, da je razlike vsekakor potrebno zmanjšati. Tudi 

izpraševanka 4L, ki pa meni, da razlike med ljudmi morajo obstajati, saj imajo te razlike tudi 

pozitiven učinek. Zmanjševanje razlik med revnimi in bogatimi bi se namreč zgodilo na račun 

tega, da bi bogatejši prispevali več v proračun, država pa bi z raznimi ukrepi pripomogla k 

izboljšanju položaja revnih. 

Ostali izpraševanci, tako desni kot levi, vidijo rešitev predvsem v pravičnejšem obdavčevanju 

in novih zakonih, izpraševanec 2L pa vidi rešitev v vrnitvi socializma, ki bi preprečil 

razčlovečenje revnejših slojev prebivalstva. Izpraševanec 3L in izpraševanka 4L sta se 

dotaknila tudi minimalne plače. Medtem ko prvi opozarja na nevarnost enormnega dviga 
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minimalnih plač, vidi druga v njih, poleg ostalih socialnih transferjev, pogoj za dostojno 

življenje. 

Na vprašanje, »ali bi morala država zagotoviti primeren življenjski standard ali pa naj ji bo 

prioriteta ekonomski razvoj«, so si odgovori bolj ali manj podobni, prevladuje pa mnenje, da 

je ekonomski razvoj predpogoj za primeren življenjski standard. 

Mnenje o splavu je naše izpraševance razdelilo na desne in leve. Medtem ko mu desni 

odločno nasprotujejo, levi v njem ne vidijo nič slabega. Izjemi sta izpraševanca 1D in 2L, ki 

ne delita mnenja svojih kolegov po političnem prepričanju. Izpraševanca 1D in 2L, ki splavu  

sicer odločno nasprotujeta, dopuščata izjeme v primeru posilstev in spolnih zlorab. 

Na vprašanje o poglavitnih razlikah med levico in desnico so izpraševanci kot po pravilu 

pohvalne besede namenili tisti politični opciji, ki so ji sami naklonjeni. Nekoliko bolj ostri so 

bili levo opredeljeni izpraševanci, ki v desnici vidijo zaostale konservativce, ki poskušajo na 

vsak način priti do oblasti. 

Povsem nevtralen je ostal le izpraševanec 3D, ki podpira dobre lastnosti tako levice kot 

desnice, obenem pa ne podpira slabih, ne glede na politično pripadnost. 

 

3.5   Povzetek ugotovitev 

 

Fokusni skupini, v katerih sta ločeno sodelovali skupini štirih levo in štirih desno opredeljenih 

državljanov, vsekakor nista primerna podlaga za posploševanje. Raziskava namreč podaja le 

videnje osmih politično opredeljenih izpraševancev in njihove poglede na teme, ki se na 

takšen ali drugačen način dotikajo področij, na osnovi katerih jih lahko pravilno umestimo v 

politični prostor. 

V Sloveniji imamo relativno mlado demokracijo, zato so kriteriji razločevanja levih in desnih 

političnih strank, ki jih kot najosnovnejše navaja Pinterič, še toliko bolj zabrisani. Eno 

najpogosteje zastopanih mnenj, da se levica in desnica v Sloveniji delita predvsem na 

privržence partizanov in domobrancev, raziskava potrjuje le v primeru prvih. Izpraševanci, z 

izjemo enega, vidijo partizane kot domoljubne ljudi, ki so se borili za svobodo svojega 

naroda, splošnemu mnenju pa v celoti ne pritrjuje niti pogled na domobrance, a ga je kljub 

temu, podobno kot stališče do NOB, do neke mere mogoče primerjati s splošnim mnenjem. 

Razlog, zakaj so tudi desno opredeljeni izpraševanci naklonjeni partizanskemu boju, lahko 

vidimo predvsem v dolgoletnem fašističnem zatiranju, ki je bilo prisotno na Primorskem, prav 

partizani pa so bili tisti, ki so se temu prvi uprli. 
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Kvantitativna raziskava, ki je pokazala, da med političnim prepričanjem levi-desni in 

odnosom do vloge domobranstva obstaja premosorazmerna korelacija, ni podala enakih 

rezultatov. Bolj kot se tisti, ki se po političnem prepričanju, ko govorimo o levici in desnici, 

uvrščajo desno, bližje jim je slovensko domobranstvo. Kot sem že omenil, so na Primorskem 

partizanskemu boju naklonjeni tudi desno opredeljeni volivci predvsem zaradi dolgoletnega 

fašističnega zatiranja, kar pa ne moremo posplošiti na ostale predele Slovenije, zato je odnos 

do slovenskega domobranstva pričakovano razdeljen glede na politično pripadnost.  

Čeprav rezultati raziskave sovpadajo s splošnim mnenjem o nacionalizaciji in 

denacionalizaciji ter povojni ureditvi, je potrebno poudariti, da tudi večina desnih 

izpraševancev v socialistični ureditvi ne vidi nič slabega, a so prepričani, da se je ta zaradi 

neozaveščenih posameznikov hitro izrodila.  

Rezultati raziskave o odnosu do cerkve, čeprav levi izpraševanci ne odgovarjajo klasičnemu 

profilu levičarjev, vsi so namreč tako ali drugače povezani z vero, še najbolje sovpadajo s 

splošnim javnim mnenjem, ki pravi, da bo poskušala levica cerkvi na vsak način preprečiti 

vstop v laično šolstvo ter da bo nasprotovala vračanju nacionaliziranega cerkvenega 

premoženja. Desnica na drugi strani odpira vrata v do sedaj laično šolstvo, rimskokatoliški 

cerkvi pa bi vrnila vse po vojni odvzeto premoženje. Seveda je pri nekaterih odgovorih 

mogoče zaslediti manjša odstopanja od 'blokovske razdelitve', a to ne spremeni splošnega 

vtisa.  

Tudi multipla regresija, ki smo jo naredili v kvantitativni raziskavi, potrjuje, da je prav odnos 

do verouka v javnem šolstvu najmočnejši dejavnik delitve na leve-desne. Slovenski 

rimokatoličani se po pričakovanju, ko govorimo o levici in desnici, uvrščajo bolj desno od 

ostalih, kar je pokazala tudi analiza v kvantitativni raziskavi. Medtem ko je na lestvici od 0 do 

10 aritmetična sredina njihovih odgovorov 5,42, je ta pri ostalih versko opredeljenih 

anketirancih 3,82. Rezultat je mogoče celo nekoliko presenetljiv, saj je splošno mnenje, da se 

rimokatoličani po političnem prepričanju, ko govorimo o levici in desnici, uvrščajo občutno 

bolj desno, kot je to pokazal rezultat. 

Še eno področje povezano s cerkvijo, ki naj bi močno delilo poglede levo in desno 

opredeljenih državljanov, se je izkazalo kot tema, pri kateri je 'blokovska delitev' zelo močna. 

Gre za vračanje nacionaliziranega cerkvenega premoženja. Medtem ko se desno opredeljeni 

izpraševanci, njihovo mnenje deli tudi levo orientirana izpraševanka, v en glas zavzemajo za 

vrnitev nacionaliziranega premoženja, levo opredeljeni izpraševanci temu kategorično 

nasprotujejo.  
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Pinterič se je v svoji knjigi Črna skrinjica političnih sistemov posvetil predvsem ekonomski 

delitvi levice in desnice, ki je v starih demokracijah zelo pomemben argument pri delitvi na 

leve in desne. V ospredje te teme je postavljeno vključevanje države v reševanje nelikvidnih 

podjetij, zadolženih bank ter ohranjanje vpliva v podjetjih, ki imajo tako imenovani 

nacionalni interes. Vprašanja so postavljena tako, da bi se morali odgovori levo in desno 

opredeljenih izpraševancev, če bi seveda sledili teoretični razlagi delitve levih in desnih, 

popolnoma razlikovati, a so bili odgovori vse prej kot takšni. 

Čeprav teoretična levica zagovarja ohranjanje državnega vpliva v gospodarstvu in pomoč pri 

njegovem reševanju, stališče desnice je popolnoma nasprotno, so izpraševanci, z izjemo levo 

opredeljenega izpraševanca, vsi po vrsti zagovarjali stališče, da je državno reševanje 

nelikvidnih podjetij in zadolženih bank nesmiselno, zato ne nasprotujejo privatizaciji in 

prodaji bank strateškim partnerjem, tudi tujim.  

Če je velika večina izpraševancev, tako levih kot desnih, zagovarjala teoretično načelo 

desnice in bi podjetja prepustila trgu in tujemu kapitalu, je njihovo mnenje o možnem 

hrvaškem prevzemu Mercatorja povsem levo obarvano. Prodaja »najboljšega soseda« tujcem 

je popolnoma nesprejemljiva. Vsi delijo mnenje, da bi imelo to katastrofalne posledice za 

slovensko predelovalno industrijo.  

Mnenje izpraševancev o ohranjanju državnega vpliva v podjetjih, ki imajo tako imenovani 

nacionalni interes, je popolnoma blokovsko obarvano in sledi teoretični razlagi ekonomske 

levice in desnice. 

Če so bili odgovori desno opredeljenih izpraševancev v prejšnjih kategorijah v navzkrižju s 

teoretično razlago njihovega političnega prepričanja, so ti tokrat v navzkrižju s teoretično 

teorijo levice. Mercator je namreč edina tema, pri kateri so se desno deklarirani izpraševanci 

spogledovali s teoretično razlago levice, medtem ko sta »najboljši sosed« in tako imenovani 

nacionalni interes edini temi, kjer so levo deklarirani izpraševanci sledili teoretični razlagi 

svojega prepričanja.  

Podobne rezultate je pokazala tudi kvantitativna raziskava. Če so odgovori tistih, ki se po 

političnem prepričanju, ko govorimo o levici in desnici, uvrščajo bolj desno, sprejemljivi, 

odstotek bi lahko bil tudi višji, so odgovori 'levih' v popolnem nasprotju s teoretično delitvijo 

levice in desnice. Anketiranci, ki se po političnem prepričanju, ko govorimo o levici in 

desnici, uvrščajo bolj levo, ne nasprotujejo privatizaciji državnega premoženja, kar pa v 

nobenem primeru ne moremo enačiti s teoretičnim vidikom ekonomske levice. 
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Socialna politika, čeprav se sliši še tako čudno, ima pri levici in desnici zelo malo skupnih 

točk. V ospredje te teme smo postavili zmanjševanje razlik med revnimi in bogatimi, državno 

zagotavljanje primernega življenjskega standarda in pravico do splava.  

Tako desno kot levo opredeljeni izpraševanci zagovarjajo stališče, da je potrebno zmanjševati 

razlike med revnimi in bogatimi, država pa je tista, ki mora zagotoviti primeren življenjski 

standard. Če vemo, da ekonomski vidik desnice pravi, da bi morali imeti vsi državljani enake 

možnosti, ne pa enakih pravic, teoretična razlaga levice je povsem nasprotna, vidimo, da so se 

desno opredeljeni izpraševanci s svojimi mnenji postavili na levo stran političnega prostora. 

Podoben korak so pri naslednjem vprašanju naredili tudi njihovi levo opredeljeni kolegi, ki so 

ekonomskemu razvoju dali prednost pred življenjskim standardom, kar je v popolnem 

nasprotju s teoretično razlago.  

V popolnem nasprotju s teorijo so tudi rezultati kvantitativne raziskave. Analiza je namreč 

pokazala, da se procenti zagovarjanja primernega življenjskega standarda večajo s 

pripadnostjo desnici, kar je zelo presenetljiv rezultat. 

Velja omeniti, da je odnos do splava, ki naj bi močno delil leve in desne, podoben tako pri 

levih kot desnih. Večina v njem namreč ne vidi nič slabega. Tudi kvantitativna analiza je 

pokazala, da splav ni tista tema, ki bi imela močan vpliv na politično prepričanje. Med 

spremenljivkami »verouk v šolah«, »slovenski partizani«, »socializem« in »slovensko 

domobranstvo« ima spremenljivka »pravica do splava« najmanjši vpliv. Odgovor, zakaj je 

temu tako, poda zadnja hipoteza, ki pokaže, da je delež deklariranih rimokatoličanov in 

rimokatoličanov, ki redno obiskujejo verske obrede, popolnoma nesorazmeren. Kljub temu da 

tako popis prebivalstva kot izjave verskih dostojanstvenikov nakazujejo, da je v Sloveniji zelo 

veliko vernikov rimskokatoliške cerkve, je analiza pokazala, da je takšnih državljanov, ki 

redno obiskujejo verske obrede, manj kot ena petina. 

 

Zanimiva so stališča izpraševancev, ki so podali svoje mnenje o tem, kakšne so poglavitne 

razlike med levico in desnico. Potrebno je poudariti, da so predvsem levo opredeljeni 

izpraševanci pokazali nekaj znanja o teoretični delitvi levice in desnice, vsi, z izjemo enega, 

pa so to priložnost izkoristili za kritike politične opcije, v katero se sami sicer ne uvrščajo. 

Kako značilno za naš politični prostor! Kot povsod, tudi v tem primeru obstajajo izjeme. Eden 

od izpraševancev pogreša »tvorno sodelovanje med vlado in opozicijo. Vso energijo je 

potrebno preusmeriti v reševanje problemov gospodarske krize in posamezniku omogočiti 

dostojno življenje, saj se potem zagotovo ne bi prepirali o nekaterih banalnih stvareh«. 
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4. ZAKLJUČEK 

 

 

Odgovori tako izprašancev kot anketirancev v anketi Slovensko javno mnenje se v dobršni 

meri ujemajo s teoretično razlago levice in desnice le pri vprašanjih, ki so na kakršenkoli 

način povezana z rimskokatoliško cerkvijo, pri vprašanju domobrancev ter nekaterih pogledih 

državne vpetosti v gospodarstvo. 

 

Glede na odgovore izpraševancev in anketirancev, ki se sicer deklarirajo kot privrženci ene od 

političnih opcij, lahko v najboljšem primeru izrazimo dvom, da skladnost njihovega 

razumevanja levice in desnice ni enaka teoretični razlagi teh dveh političnih opcij. Njihovi 

odgovori se v dobršni meri namreč ne ujemajo s teoretično delitvijo levice in desnice, zato se 

postavlja vprašanje, kaj je tisto, na osnovi česar se volivci deklarirajo za leve oziroma desne. 

Koliko volivcev se pri nas pravzaprav sploh odloča na podlagi stališč do tem, ki so ključne za 

družbo? Velika večina politično opredeljenih volivcev ima najverjetneje že oblikovano 

stališče o 'dobrih' in 'slabih', zato ne posveča skoraj nikakršne pozornosti političnim dialogom, 

kaj šele volilnim programom določenih strank. 

Seveda bi pričakovali, da se bodo volivci vprašali, kdo so tisti politiki, ki so s svojimi 

odločitvami povzročili finančni zlom bančnega sistema, na račun katerega bomo še enkrat 

več, z nekaj sto milijonov evrov, dokapitalizirali našo največjo banko. Kdo so tisti politiki, ki 

so omogočili divjo privatizacijo in managerske prevzeme, ki so na rob prepada potisnili 

nekatere paradne konje slovenskega gospodarstva? Če se ozremo na nekaj zadnjih volitev, 

pridemo do ugotovitve, da so zmagovalca določale bolj ali manj spolitizirane afere. Leta 2004 

so to bili tako imenovani izbrisani, leta 2008 pa afera, povezana z nakupom štirikolesnikov 

Patria.  

Pri individualnem vrednotenju levice in desnice je ključni dejavnik vsekakor ta, s katere strani 

prihaja ocenjevalec. Tako tisti, ki se imajo za levičarje, kot tisti, ki se imajo za desničarje, so 

prepričani, da se oba izraza sklicujeta na pozitivne vrednote, kar ni nič presenetljivega, saj obe 

politični opciji pravzaprav tekmujeta v populističnih izjavah in pobirata teoretično smetano z 

obeh političnih bregov. 

 

Glede na odgovore izpraševancev, ki jih vsekakor ne gre posploševati, in anketirancev, 

nekatere rezultate lahko prenesemo tudi na populacijo, so socialne in gospodarske teme, sicer 
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močni ločnici pri deklariranju levice in desnice, predvsem stvar dnevne politike in opcije, ki 

je v tistem trenutku na oblasti. Lahko rečemo, da imajo delitve predvsem simbolno naravo, ki 

onemogoča jasno opredelitev skozi teoretične kriterije. Odgovor na raziskovalni vprašanji in 

zastavljene hipoteze lahko vsaj v enem delu poiščemo že pred drugo svetovno vojno, ko so 

bili Slovenci močno razdeljeni na konservativno klerikalno podeželje, liberalno meščanstvo in 

delavsko socialdemokratsko gibanje. Tudi danes si je praktično nemogoče predstavljat i, da bi 

volivec s podeželja, ki je povrh vsega še pod močnim vplivom rimskokatoliške cerkve, svoj 

glas namenil levi opciji. Ravno nasprotno velja za volivca iz urbanega okolja in ateista. Če k 

temu razmišljanju dodamo še interpretiranje polpretekle zgodovine, v kateri naj bi, vsaj po 

prepričanju levo opredeljenih volivcev, cerkev odkrito sodelovala z okupatorji, se 

rimskokatoliška cerkev oziroma odnos do nje izkaže za zelo močnega, če ne že ključnega 

akterja na slovenskem političnem prizorišču. To, da igra cerkev zelo pomembno vlogo na 

političnem prizorišču, ni nič presenetljivega, a je ta močna vloga značilna predvsem za 

države, v katerih prihaja do medverskih trenj, kamor pa Slovenije, v kateri prevladujejo 

verniki rimskokatoliške cerkve, nikakor ne moremo uvrstiti. 

 

Glede na sklepne misli izpraševancev je jasno, da si tako levi kot desni želijo predvsem 

tvorno sodelovanje med političnimi opcijami, ki mora stremeti izključno v prihodnost, ne pa v 

preteklost, ki se je ne da spremeniti. Prav zato ne gre zanemariti besede tistih, ki vztrajajo, da 

se del volivcev, predvsem tistih, ki niso močno vpeti v politično dogajanje, ne glede na vse 

populistične izjave, ki so še pred tem mogoče krojile njihovo prepričanje, tik pred volitvami 

odloči, katera je tista politična opcija, ki bo v prihodnjem mandatu najbolje zastopala njihove 

interese. Takšno videnje so potrdile tudi nedavne parlamentarne volitve, ko so uradni rezultati 

popolnoma demantirali vse predvolilne ankete. To dokazuje, da se volivci najpogosteje 

poistovetijo predvsem z osebnostjo in ne s stranko, ki zastopa določeno politično opcijo. Prav 

močan vodja je ključ do uspeha vsake stranke, ki ima lahko še tako dober program, a je brez 

močnega vodje obsojena na marginalno vlogo v političnem prostoru. 

S stališča diplomske naloge je rezultat zanimiv še iz enega razloga. Da imajo delitve 

predvsem simbolno naravo, ki onemogoča jasno opredelitev skozi teoretične kriterije, potrjuje 

tudi zmaga Zorana Jankovića na zadnjih parlamentarnih volitvah. Kako si drugače razložiti 

zmago Jankovića, ki so ga volili predvsem levo opredeljeni volivci, predsednika Pozitivne 

Slovenije pa zelo težko okarakteriziramo kot klasičnega levičarja. Tisto, kar ga enači z 

levičarstvom, je slej kot prej le njegov odnos do partizanstva, ki pa je na las podoben tistemu, 

ki ga zagovarja Slovenska nacionalna stranka in njen predsednik Zmago Jelinčič, ki ga 
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najpogosteje omenjamo kot najekstremnejšega desničarja na slovenskem političnem 

prizorišču.  

 

Ker je politični prostor v Sloveniji vse bolj zamegljen, stranke pa niso jasno strukturirane, je 

več kot jasno, da v Sloveniji praktično ne moremo govoriti o desnem in levem političnem 

bloku, kakršnega poznajo države z dolgoletnim političnim pluralizmom. Desnica že dolgo to 

ni več, strank z liberalnimi prepričanji pa nikakor ne moremo uvrstiti na levico, kar še posebej 

velja za tiste voditelje tako imenovanih levih strank, ki se prav z ničemer ne morejo 

poistovetiti z delavskim slojem. To seveda ne pomeni, da je delitev na leve in desne v 

Sloveniji v zatonu. Ravno nasprotno. Čeprav volivci, vsaj večina je takšnih, o teoretičnih 

razlikah med levico in desnico ne vedo kaj dosti, je blokovska delitev zelo močna. Tako 

močna, da se volivci na referendumih, ki bi lahko bili tudi ključnega pomena za njihovo 

nadaljnjo blaginjo, ne odločajo glede na argumente, temveč odločno nasprotujejo prav 

vsakemu zakonu, ki ga je v proceduro poslala 'nasprotna stran'. Lep primer so tudi udeleženci 

naših fokusnih skupin. Če so levo opredeljeni še nedavno odločno zagovarjali reforme, desni 

pa so jim odločno nasprotovali, se je z zamenjavo vlade to stališče popolnoma spremenilo. 

Reforme, tako Pahorjeve kot Janševe, so bolj ali manj podobne, podpora ali nasprotovanje pa 

je pogojeno s predlagateljem le-teh.  

 

Vsak posameznik si sam oblikuje kriterije, na osnovi katerih se identificira z eno ali drugo 

politično opcijo. Ti so lahko takšni in drugačni, zagotovo pa to niso kriteriji, ki so kot ključni 

izpostavljeni tako na globalnem kot lokalnem nivoju. Tu je vsekakor potrebno izvzeti le 

odnos do polpretekle zgodovine in predvsem rimskokatoliške cerkve, ki ima zelo pomembno, 

če ne že ključno vlogo. Pomembno vlogo igrajo tudi že oblikovana stališča, spolitizirane 

afere, simbolne delitve in faktor poistovetenja s karizmatičnimi voditelji. 
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Priloga 1 – Kontaktno pismo 

 

Spoštovani prijatelji, 

 

lani sem pri predmetu Metode kvalitativne analize delal raziskovalno nalogo z naslovom 

»Levica-Desnica«, s katero sem želel ugotoviti, ali je skladnost med zaznavami levice in 

desnice politično opredeljenih državljanov enaka teoretični razlagi teh dveh političnih 

opcij. Lansko nalogo bom letos nadaljeval in dopolnil pri predmetu Raziskovalni 

praktikum, zato bi vas prosil, če bi se lahko še enkrat dobili in odgovorili na nekatera nova 

vprašanja. 

 

Ker menim, da je najboljši način za pridobitev vašega mnenja fokusna skupina, gre za 

skupinski intervju, med katerim vsakdo pove svoje mnenje na določeno vprašanje, bi vam 

bil zelo hvaležen, če bi si še enkrat slabo uro časa in sodelovali v diskusiji na zastavljena 

vprašanja. Zaradi podrobne obdelave vaših odgovorov, bi vas prosil, če lahko tako kot lani 

naš pogovor snemam.  

 

Prav vsakega med vami sem izbral s točno določenim namenom, vaša stališča do 

zastavljene problematike so namreč ključna za uspešno opravljeno raziskovalno nalogo, 

zato bi vas lepo prosil, da se pozitivno odzovete mojemu vabilu.  

 

Zagotavljam vam, da bom prav vse podatke ter odgovore, ki jih bom pridobil, uporabil le v 

študijske namene.  

 

Prosim vas, da mi, če se seveda odzovete mojemu povabilu, sporočite čas in kraj, ki bi vam 

najbolj ustrezal. Dosegljiv sem na elektronskem naslovu ranko.bjelovuk@gmail.com ali 

telefonski številki 040 328 694. 

 

V upanju na pozitiven odgovor se vam že vnaprej zahvaljujem in vas lepo pozdravljam. 

 

 

Nova Gorica, 21.12.2011               Ranko Bjelovuk 

 

 



 

 

Priloga 2 – Časovnica 

 

Termin Naloge  

20. – 24. 12. 2010 
Opredelitev teme raziskovanja, identifikacija raziskovalnega problema in vprašanja ter 

cilja raziskave 

20. – 24. 12. 2010 Odločitev o številu fokusnih skupin in sestavi 

15. – 20. 02. 2011 Pregled literature 

21. 02. 2011 Sestava vprašanj, ki jih bom zastavil sodelujočim v fokusnima skupinama 

22. 02. 2011 Pošiljanje povabil k sodelovanju 

22. 02. 2011 Načrtovanje srečanj fokusnih skupin 

05. in 06. 03. 2011 Izpeljava srečanj fokusnih skupin 

08. – 13. 03. 2011 Prepis in urejanje posnetega pogovora 

14. – 18. 03. 2011 Razgovor pri asistentki 

19. – 21. 03. 2011 Kodiranje transkripte 

22. – 26. 03. 2011 Analiza pogovorov in oblikovanje ugotovitev 

24. 12. 2011 Dopolnitev vprašanj, ki jih bom zastavil sodelujočim v fokusnima skupinama 

25. 12. 2011 Načrtovanje srečanj fokusnih skupin 

04. in 05. 01. 2012 Izpeljava srečanj fokusnih skupin 

07. 01. 2012 Prepis in urejanje posnetega pogovora 

07. 01. 2012 Kodiranje transkripte 

08. 01. 2012 Analiza pogovorov in oblikovanje ugotovitev 

Do 31. 01. 2012 Končno poročilo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 3 – Enote kodiranja 

 

 

Partizani  

Domobranci 

NOB 

Socialistična ureditev v povojni Sloveniji 

Primerjava z ostalimi državami 

Poseganju cerkve v laično šolstvo 

Verouk 

vključevanje cerkve v gospodarski in bančni sektor 

Dobrodelno reševanje cerkvenih dolgov  

Nacionalizacija 

Denacionalizacija 

Vračanju nacionaliziranega cerkvenega premoženja v naravi 

Vključevanje države v reševanje nelikvidnih podjetij 

Privatizaciji bank 

Prevzem Mercatorja 

Ohraniti večinski lastniški delež v podjetjih, ki imajo tako 

imenovani nacionalni interes 

Zmanjševanje razlik med revnimi in bogatimi 

Primeren življenjski standard 

Mnenje o splavu 

Razlike med levico in desnico 

 

 

Povojni poboji 

Komunistična partija 

razkol slovenskega naroda 

Predmet o verstvih 

Primarna dejavnost 

cerkvenega davka 

manipulacije 

prestrukturiranje 

privatizacija 

nacionalni interes 

izguba suverenitete 

denar pošteno razdeliti 

razlike med ljudmi morajo 

obstajat 

davki 

sociala 

dialog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 4 – Transkripta 

 

 

ZGODOVINA 

 

1. Kaj menite o NOB? Tu mislim predvsem na vaš  

pogled na partizane in domobrance. 

  

Prvo zbiranje za odpor je bilo pri domobrancih. Po 

formiranju kvazi komunistov in nezmožnosti 

komuniciranja so nastali partizani in pozneje postali 

nasprotniki. Brez partizanov bi Slovenci šli 'lišo' skozi 

vojno. Pol manj mrtvih bi bilo.  

 

Ne vem, če je bilo ravno tako. Sam o NOB mislim 

samo najbolje, mislim, da je bil antifašistični boj s 

strani partizanov opravičen, vendar je bil zlorabljen za 

revolucijo in je nasilje komunistov nad prebivalstvom 

rodilo odpor in s tem belogradiste. V tem delu, pa so 

oboji delali velike napake.  

 

Tega ne moreš primerjati s povojnimi poboji. Veš 

koga vse so takrat pobili? Tudi otroke! Kaj so bili oni 

krivi? 

 

NOB je vsekakor pozitivna stvar, partizanstvo zelo 

spoštujem, spoštujem pa tudi domobrance, saj so tudi 

oni želeli braniti domovino, le komunisti niso hoteli 

biti. Izredno negativno se mi zdi izkoriščanje 

narodnoosvobodilnega boja v revolucionarne namene. 

Največji madež vsega skupaj so, tako kot si ti Z. 

omenil, neverjetno številčni povojni poboji. 

 

O NOB imam pozitivno mnenje, saj so se partizani v 

borbi proti Švabom in Lahom postavili na pravo stran, 

dejanja domobrancev pa sploh ne odobravam. Njihova 

odločitev je bila popolnoma napačna. Ne prepričaš 

me, da je kolaboracija s sovražnikom dopustna. Ne 

vem kolikšen delež ima pri njihovi odločitvi 

nasilništvo komunistične partije, a se gotovo niso 

pravilno odločili. 

 

 

ZGODOVINA 

 

KATEGORIJA: MEDVOJNO 

OBDOBJE 

Partizani  

Antifašistični boj s strani 

partizanov upravičen, 

spoštovan,  

zlorabljen za revolucijo 

Komunistična partija 

nasilje komunistov in povojne 

poboje 

Domobranci  

Začetniki odpora,  Slovenci bi 

šli 'lišo' skozi vojno, pol manj 

mrtvih  

 

 

povojni poboji, tudi otroke 

 

 

 

partizanstvo zelo spoštujem 

spoštujem domobrance, želeli 

braniti domovino, le komunisti 

niso hoteli biti 

 

 

povojni poboji 

 

NOB pozitivna stvar, izkoriščen 

v revolucionarne namene. 

pozitivno mnenje 

Postavili na pravo stran 

 

 

ne odobravam, kolaboracija 

popolnoma napačna odločitev  

 

 

NOB je bila vojna domoljubnih ljudi, partizanov, proti 

ljudem, ki so zaradi svojega napačnega razumevanja 

življenja in pokvarjenosti okupatorjev - sil zla, ki so le 

te prepričali v to, da bodo imeli neke prednosti pred 

drugimi. Že sama 2. svetovna vojna je bila vojna, ki so 

jo začele sile zla, ki so hotele svet zasužnjiti v korist  

 

Domoljubni ljudje - sile 

svetlobe 

napačnega razumevanja 

življenja, sile zla začele vojno 

 

hotele svet zasužnjiti v korist  



 

 

 

posebne rase in silami, ki so se temu zlu zoperstavile, 

lahko jih imenujemo sile svetlobe. 

 

Menim, da lahko na NOB gledamo večplastno. Na eni 

strani je bil upor proti tujim okupatorjem moralno 

legalen in potreben, še posebej ker so redki v 

okupirani Evropi imeli toliko poguma, da so se z 

orožjem borili proti najmočnejšemu vojaškemu stroju 

tistega časa. 

Po drugi strani dejstvo, da je KP izkoristila upor, za 

izvajanje komunistične revolucije, v kateri je, v skladu 

s stalinističnimi metodami, bilo ubitih veliko 

nedolžnih ljudi, je obsojanja vredno.  

 

Domobranci so bili sodelavci okupatorja in egoisti, ki 

so skrbeli le za svoje hiše. Večina zavedenih s strani 

cerkve in lokalnih veleposestnikov. Partizane vidim 

kot borce za svobodo in slovenski jezik. Dopuščam 

možnost, da so nekateri komunizem zlorabili tudi pri 

osebnih nesporazumih. 

 

Obžalujem, da je v času druge svetovne vojne prišlo 

do razkola slovenskega naroda, na partizane in 

domobrance. V mojem rojstnem kraju, ki je v tem 

času  gospodarsko prosperiral, ljudje so bili 

svetovljani, govorili in brali so v treh jezikih je vas 

doživela krč z domobransko postojanko,  napadom 

Gradnikove brigade in posledično odmaknjenost od 

razvoja. Domačini pa so le želeli preživeti z čim manj 

škode in posledicami, moški so se iz strahu pred 

rekrutiranjem v fašistične, kasneje nacistične vrste, 

priključili partizanom in domobrancem oziroma 

tistim, ki so jih prišli prej iskat, veliko se jih je tudi 

skrivalo. Tako se je dogajalo, da so bili nekateri člani 

družine pri partizanih, nekateri pri domobrancih, v 

boju brat proti bratu. Po koncu vojne je bilo 

maščevanje zmagovalcev brezsrčno in kruto. Spomini 

na ta dogajanja so še živa, boleča, neizpovedana in še 

ne omogočajo odpuščanja in sprave, ki bi bilo nujno 

potrebno. 

 

Je že tako, da zmagovalci obračunajo s sovražnikom 

njihovega sistema, zato je bilo to tudi za pričakovat. 

Če bi zmagali fašisti, kamor uvrščam tudi 

domobrance, bi sile zla še bolj kruto obračunavale s 

svojimi nasprotniki. 
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2. Kakšna se vam je zdela socialistična ureditev v 

povojni Sloveniji? 

 

Zamišljeno je bilo tako-tako, zaradi nepoštenja pa se 

je že na začetku vse izrodilo.  

 

Osnova socialistične ureditve v Sloveniji je bila zelo 

dobra, žal jo je človeška pokvarjenost uničila. Zdaj 

ima številne nasprotnike, moramo pa si priznati, da 

nam ni bilo tako slabo. 

Če jo primerjam z ostalimi nam podobnimi državami, 

s katerimi bi se morali primerjati, pa ne prosim gledat 

na vzhod, jo smatram za totalitarno, vendar v blažji 

obliki kot v vzhodnoevropskih državah, s katerimi 

smo se takrat primerjali. To, če je bilo pri nas manj 

strogo, ne pomeni, da smo se imeli lepo. 

 

Ja, zakaj se nismo takrat primerjali z Italijo, kamor 

smo hodili kupovat skoraj vse. Saj so bile police 

prazne.  

 

Zasnovana na pravih temeljih, ne poznam pa pravega 

razloga, zakaj se je vse skupaj sfižilo. Posamezniki, 

tudi mi tukaj, smo lahko v tej ureditvi prišel do svoje 

veljave in smo lahko ustvarjali in gradili svoj 

napredek. Za delavski sloj je bil sistem idealen, tu 

mislim predvsem na kredite, službe, dopustovanje, 

socialo, zdravstvo in še marsikaj. Skoraj vse. O 

socializmu si lahko mi tukaj mislimo karkoli, priznati 

pa moramo, da smo navadni siromaki lepo živeli. Kaj 

nam je pa manjkalo? 

 

Nam skoraj nič, ker smo lahko šli čez mejo in nekaj 

prešvercali mimo 'pastirskih' carinikov. 

 

 

KATEGORIJA: POVOJNO 

OBDOBJE 

Socialistična ureditev v povojni 

Sloveniji 

Tako-tako 

 

Osnova zelo dobra, človeška 

pokvarjenost izrodila 

ni bilo slabo 

 

Primerjava z ostalimi državami 

Totalitarno v blažji obliki 

 

 

ne pomeni, da smo se imeli lepo 

 

 

takrat primerjali z Italijo, kamor 

smo hodili kupovat skoraj vse 

police prazne 

 

Zasnovana na pravih temeljih 

 

prosperiteta posameznika  

idealen sistem 

 

 

 

 

kaj nam je pa manjkalo 

 

 

šverc čez mejo 

 

Socialistična ureditev je bila zame, ki sem v njej tudi 

živel skoraj štiri desetletja, v vseh pogledih veliko bolj 

pravična, bolj zdrava za večino ljudi, saj je bila manj 

stresna, v tisti ureditvi smo si bili ljudje prijatelji, smo 

si z veseljem pomagali in tudi zabave so bile lepe in 

zdrave. Ljudje smo bili v njej veliko bolj srečni, kot 

smo sedaj. 

 

Komunistična ideja o pravični delitvi in 

enakopravnosti je  bila, za veliko večino prebivalcev 

Slovenije, pozitivna. V času socializma je Slovenija, 

kot del  Jugoslavije, nedvomno doživela največji 

gospodarski in družbeni razcvet v vsej svoji zgodovini    

 

 

primerna za večino ljudi 

 

 

 

 

 

 

 

 

pozitivna,  

 

gospodarski razcvet 



 

 

 

V povojnem času edina sprejemljiva. V porušeni in 

obubožani republiki je bila delitev dobrin edina 

poštena. 

 

Nekaterim se zelo toži po teh časih, pravijo, da je bilo 

več enakosti. Obstajal je en velik delavski razred, ki je 

imel enake možnosti: dostop do šolstva, zdravstva, 

dopusta, avtomobila, kredita …, na drugi strani pa je 

bil zelo ozek krog ljudi, predvsem po vojnih zaslugah, 

zelo privilegiran. Slaba stran je bila zaprtost sistema in 

s tem nezmožnost samooskrbe trga z vsemi dobrinami 

npr. boni za bencin, vožnja par – ne par, glede na 

registrsko tablico. Opeka, cement, pralni stroji in še 

marsikaj drugega je bilo skoraj nemogoče dobiti. 

V zadnjem času pogosto poslušamo, kako je bilo 

takrat nemogoče dobiti to in tisto. Saj to je že res, 

ampak takrat si dobil službo in stanovanje. Se vsi tisti, 

ki tako govorijo, sploh zavedajo, da si nekateri danes 

stanovanja ne morejo zaslužiti v celem življenju. 

 

 

edina sprejemljiva,  

delitev dobrin 

 

 

 

več enakosti in možnosti 

 

 

ozek krog ljudi zelo privilegiran 

 

zaprtost sistema in nezmožnost 

samooskrbe trga 

 

pomanjkanje 

 

 

dobil službo in stanovanje, 

danes delaš celo življenje 

 

3. Kakšno je vaše stališče do povojne 

nacionalizacije in denacionalizacije ob 

demokratičnih spremembah? Prosim vas, da pri 

tem vprašanju ne omenjate katoliške cerkve. 

 

Krivična do lastnikov in do tistih, ki so podpirali NOB 

in hranili partizane. 

 

Povojna nacionalizacija je bila do lastnikov zakonito 

pridobljenega imetja zelo krivična. Demokratična 

vlada je po letu devetdeset  vsaj malo popravila 

storjeno krivico. 

 

Nacionalizacija se mi ni zdela pozitivna, ker je 

povzročala ogromne krivice tudi poštenim lastnikom, 

nove krivice pa je povzročila tudi denacionalizacija, ki 

je vzela premoženje nekaterim lastnikom, ki so v to 

vlagali sredstva in so ob denacionalizaciji ostali brez 

vsega. 

 

Nacionalizacija je bila po vojni preveč pavšalno 

narejena, saj so enačili tiste, ki so do premoženja prišli 

na pošten način s tistimi, ki so sodelovali s Švabi. Ni 

bilo prav, da so to tako naredili. Enako se je zgodilo 

danes …  Tudi danes oziroma ko so začeli z 

denacionalizacijo so bili zelo krivični do večine ljudi. 

 

O tem se zdaj sploh ne bi pogovarjali, če bi komunisti  
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vsega 
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ni bilo prav  

 

 

zelo krivični do večine ljudi 

 

Komunisti nepošteni 



 

 

 

po vojni bili pošteni. In še o marsičem drugem se ne bi 

pogovarjali. 

 

 

Povojna nacionalizacija je bila mogoče preveč groba. 

To pa ne pomeni, da ni bila pravična. Iz življenja vem, 

da si velikih materialnih dobičkov človek ne more 

pridobiti, če je pošten in uvideven do drugih. Pa tudi, 

če ima nekdo večje sposobnosti, ki slonijo na 

poštenosti, pridnosti,  iznajdljivosti ne na račun 

drugih, bi moral, če ima dovolj vesti in poznavanja 

zakonov življenja, ta višek pridobljenega deliti z 

drugimi. Pomeni, da je nacionalizacija pobrala 

nepošteno pridobljeno premoženje in s tem poravnala 

vzrok s posledico. Z drugimi besedami, kot je prišlo je 

tudi odšlo. Denacionalizacija ob demokratičnih 

spremembah je pa ponovno razslojevanje in 

uveljavljanje nepravičnosti. Toda vladavina roparjev,  

izkoriščevalcev in preziranje pravic drugih se mora 

enkrat za vselej končati. Izkoriščanje množic ljudi ne 

sme biti več vir bogastva posameznikov in podjetij, to 

mora postati nesprejemljivo. 

 

Mislim, da je nacionalizacija bila, pač, v skladu s 

komunistično doktrino zgodovinsko potrebna. 

Mogoče bi bilo boljše, če bi ugotavljali na kakšen 

način so kapitalisti prišli do kapitala, in na podlagi 

tega nacionalizirali premoženje ali izplačevali 

nadomestila… Na isti način bi lahko naredili 

denacionalizacijo. Če je upravičena je v redu, če ni pa 

nič. 

 

Sodelavce okupatorja je bilo potrebno razlastiti in ne 

vključiti v denacionalizacijo. V porušeni in obubožani 

republiki je bila delitev dobrin na približno enake dele 

edina poštena. Podpiram vrednotenje 

denacionaliziranega premoženja, vračanje v naravi pa 

le tam, kjer se z denacionalizacijo ne bi povzročalo 

novih krivic. 

 

Vsekakor se mi zdi povojna nacionalizacija, ki deloma 

izvira tudi iz maščevanja, krivična in se ne bi smela 

zgoditi. Krivica, ki se je zgodila z nacionalizacijo se je 

skušala popraviti z  denacionalizacijo, kar pa je po 40. 

letih zelo težko, stanja se ne da povrniti, zato so se 

dogajale nove krivice in nepoštenosti.   
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DRŽAVA – CERKEV 

 

4. Kaj menite o poseganju cerkve v laično šolstvo? 

O verouku, škofijskih gimnazijah. 

 

V redu, saj se poleg osnovnega znanja daje velik 

poudarek na vrednote nujne za sožitje. 

 

Verouka v osnovnih šolah ne odobravam, je pa 

smiselno imeti predmet znanja o verstvih. Škofijske 

gimnazije se mi ne zdijo sporne in jih podpiram, ker 

tam bolj poudarjajo vzgojo in etiko. 

 

Odobravam cerkveno šolstvo na vseh nivojih. Kar se 

tiče verouka, menim, da je potrebno uvesti nek 

predmet, ki bo poučeval o vseh verstvih, ki bo otroke 

seznanil s to temo. Pravi verouk seveda mora obstajati 

v cerkvi, a ne v šoli. 

 

Poseganje cerkve v laično šolstvo je nedopustno in ga 

ne podpiram. Cerkev nima pravice posegati v šolstvo, 

ker mora verouk opravljati doma, mislim v svojih 

prostorih. Saj smo vsi hodili k verouku in točne vemo, 

da nam tudi takrat ni nič manjkalo. Naj ostane tako 

tudi naprej. A imam prav ali ne? 

 

Osebno mislim, da se nekatere izjave škofov povsem 

napačno interpretirajo ….. zato tudi ima javnost 

včasih napačno mnenje o cerkvenih željah. 

 

Če pa so skoraj vsi novinarji 'rdeči'. To delajo načrtno. 

 

To ne bom trdil. 
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napačno interpretirajo 

 

 

vsi novinarji 'rdeči' 

 

 

Osebno menim, da se otroka ne dogmatizira s učenjem 

o Bogu, ker vidim, da so kasneje takšni ljudje 

nesposobni samostojno svobodno razmišljati. Ujeti so 

v prepričanja, v slepo vero in razmišljajo samo v teh 

okvirih. Torej imajo zmeden, omejen um. Bilo bi pa 

potrebno in zelo prav, da se v šoli otroke uči etičnega 

življenja, in da se jih seznani o največjih verstvih v 

svetu in mogoče o njihovih skupnih pogledih in 

vrednotah, ki jih učijo. 

 

Cerkev mora biti popolnoma ločena od države. Vera 

je oseba svoboščina in odločitev vsakega posameznika 

in vsiljevanje verouka v šole absolutno grobo posega v 

to pravico. Končno v Sloveniji ne živijo samo  

 

Verouk omejuje otroški um 

 

 

 

 

Seznanitev z največjimi verstvi 

v svetu 

 

 

 

Cerkev mora biti popolnoma 

ločena od države 

 

Grob poseg 



 

 

 

pripadniki katoliške veroizpovedi in zato ni potrebno 

vnašati še dodatno ločevanje na verski osnovi v šole. 

 

Verouk  ne sodi v javno šolstvo. Škofijske gimnazije 

naj se financirajo tako kot vse druge zasebne 

izobraževalne ustanove. 

 

Menim, da bi morala biti cerkev ločena od države. Kar 

pa ne pomeni, da cerkev kot institucija ne bi smela 

organizirati svojega šolstva, seveda v skladu z zakoni, 

ki je dostopno vsem, ki to želijo. Verouk naj se izvaja 

v okviru cerkve, za tiste, ki to želijo. Verouk naj se 

izvaja v okviru cerkve, za tiste, ki to želijo. Državne 

ustanove, šole, pa bi lahko dale v najem prostor za 

izvajanje verouka. 

 

 

dodatno ločevanje na verski 

osnovi 

 

ne sodi v javno šolstvo 

 

 

 

ločena od države, s svojim 

šolstvom, v skladu z zakoni, 

dostopno vsem 

 

v okviru cerkve, za tiste, ki to 

želijo, v najetih šolskih 

prostorih 

 

 

5. Kaj menite o vključevanje cerkve v gospodarski 

in bančni sektor? 

 

Ne vem, kje se vključuje in če se sploh vključuje. Če 

podpira in zahteva spoštovanje in vrednotenje delavne 

sile, je to v redu. 

 

Ne, ne. Vključevanje cerkve v gospodarski in finančni 

sektor sploh ne podpiram. Cerkev kot institucija se 

lahko gospodarsko udejanja samo zelo omejeno in 

sicer samo na vzdrževanju in gradnji sakralnih 

objektov.  

 

Menim, da bi se morala cerkev ukvarjati s pastoralo, 

dobrodelnostjo in številnimi drugimi pozitivnimi 

stvarmi, nikakor pa ne z bančništvom. 

 

Cerkev je prestopila vse okvire, za katere se je 

zavzemala v zgodovini. Brez bogatenja, tu se 

popolnoma strinjam s teboj. Pridobivanje financ je 

smotrno le za osnovno dejavnost in brez nastopanja na 

finančnem trgu. 
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sakralnih objektov. 

 

 

Primarna dejavnost ukvarjati s 

pastoralo, dobrodelnostjo in 

številnimi drugimi pozitivnimi 

stvarmi 

prestopila vse okvire, za katere 

se je zavzemala v zgodovini. 

Brez bogatenja 

brez nastopanja na finančnem 

trgu 

 

 

Verjamem, da so verstva, torej cerkve, bile 

ustanovljene, da bi ljudem pomagale prek izobraženih 

duhovnikov obdržati smisel, pomen in namen 

življenja, ki bi ga morali le ti pošteno, popolnoma 

nesebično, neločevalno učiti. Ukvarjanje cerkve z 

kakršnokoli pridobitniško dejavnostjo je po njihovem 

učenju greh, v smislu zgrešili so pot in seveda tudi 

cilj. 

 

 

Pomoč ljudem, pošteno, 

popolnoma nesebično in 

neločevalno učiti 

 

 

greh 

 



 

 

 

Naloga Cerkve je skrb za duhovno plat življenja 

verujočih pripadnikov z upoštevanjem načel 

tolerantnosti, strpnosti, sožitja in ljubezni do vseh 

živih bitij in ne ukvarjanje z posvetnimi materialnimi 

vprašanji. Financiranje duhovnikov se lahko reši 

drugače, npr. kot v Avstriji, z uvedbo ti. cerkvenega 

davka, ki ga plačujejo samo tisti pripadniki Cerkve, ki 

pisno podpišejo, da so pripadniki te Cerkve in, da 

bodo plačali določen znesek za to.  

 

To ni primarna dejavnost Katoliške cerkve, zato temu 

nasprotujem. Cerkev bi bilo potrebno, če se bo 

ukvarjala tudi s sekundarnimi dejavnostmi, obdavčiti 

v celoti. 

 

Ne vidim ovir, da bi cerkev odpirala svoje 

gospodarske in bančne družbe, kar pa bi moralo biti 

jasno in transparentno. 
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cerkveni davek, plačati določen 

znesek 

 

 

 

sekundarne dejavnosti obdavčiti 

v celoti 

 

Ne vidim ovir, da bi imela 

cerkev svoje gospodarske in 

bančne družbe, kar pa bi moralo 

biti jasno in transparentno 

 

 

6. Kaj menite o reševanju močno zadolženih 

cerkvenih investicijskih skladov s pomočjo 

dobrodelnih prispevkov? Afere z Mariborsko 

škofijo, Zvonom 1 in Zvonom 2. 

 

Skladi so skladi in tudi izgubljajo, včasih celo 

propadejo, odvisno od naložb. Da bi se sklad reševal z 

dobrodelnimi prispevki sem proti, če pa kdo 

namensko za to daruje, je pa to stvar posameznika. 

 

Reševanje cerkvenih skladov s pomočjo prostovoljnih, 

ki ji ni moč oporekati. Se pravi, da je ta način samo 

stvar posameznika. 

 

Mislim, da skladi niso rešljivi s prostovoljnimi 

prispevki. Zneski so tako ogromni, zato bo potrebno 

poiskati drugo rešitev. A veste kakšna težava je že 

zbrati denar za obnovo strehe na vaški cerkvi? …. in ti 

zneski so zanemarljivi v primerjavi s temi težavami. 

         

To je nedopustno in nemoralno … lepo vas prosim …. 

cerkev se je sama spustila v finančne transakcije, zato 

mora sama pokriti dolgove. Saj imajo gozdove, 

nepremičnine, po domače ni zime …. Verniki imamo 

že itak dosti obveznosti na sakralnih objektih doma. 

 

 

Dobrodelno reševanje 

cerkvenih dolgov  

 

 

 

 

 

proti 

Stvar osebne odločitve 

 

 

 

 

 

niso rešljivi 

 

poiskati drugo pot 

 

 

 

nedopustno in nemoralno 

 

cerkev mora sama pokriti 

dolgove 

 

 

Reševanje finančnih nepravilnosti z raznimi  

dobrodelnimi prispevki ali odpisom dolgov je  

 

 

 



 

 

 

popolnoma nepošteno do cerkve in pohlepnežev v 

ozadju saj jih potem ne bi nič naučilo. No, če nekdo 

kljub temu misli, da mora pomagati s svojim 

prispevkom … kaj naj rečem … temu človeku 

definitivno ni pomoči. 

 

Na trgu veljajo tržna pravila: uspešni splavajo, 

neuspešni se potopijo in propadejo. Ista pravila veljajo 

za RKC. Sami bodo mogli reševati probleme 

neuspešnega poslovanja. Če jim pri tem prostovoljno 

pomagajo verniki s svojimi lastnimi sredstvi ni nič 

spornega. 

 

Moralno zelo sporno, a stvar vsakega posameznika. 

 

Dobrodelnost naj velja za humanitarne namene, 

gospodarske družbe pa naj se rešujejo na gospodarski 

način. 

 

 

popolnoma nepošteno 

 

 

 

 

 

 

 

Sami reševati probleme 

 

Prostovoljni prispevki niso 

sporni 

 

Moralno zelo sporno, a stvar 

vsakega posameznika. 

 

Drugače reševati 

 

 

7. Kaj menite o vračanju nacionaliziranega 

cerkvenega premoženja v naravi? Blejski otok, 

pokljuški gozdovi … 

 

Kar je bilo krivično odvzeto, naj se vrne, če je prej bil 

tega lastnik. 

 

Vračanje nacionaliziranega premoženja cerkvi ni 

problematično, vendar bi nad dohodki s tega naslova  

morala bedeti država … državna finančna inštitucija, 

dohodek bi moral biti obdavčen, tako kot za vse ostale 

subjekte v državi, pridobljena sredstva pa bi lahko 

cerkev uporabila samo za vlaganje v gozdove in 

vzdrževanje cerkva. 

 

Menim, da je potrebno vrniti prav vsako premoženje, 

ki je bilo kadarkoli in komurkoli vzeto in je bilo 

pošteno pridobljeno. Če že vračamo, v nasprotnem naj 

se ne vrne nikomur. 

 

Ja, ampak komunisti bi vrnili le svojim, saj to je 

problem. 

 

Nekatere stvari so nacionalnega pomena in se ne 

smejo vrniti npr. Blejski otok. Mislim, da sem nekje 

celo zasledil, da so ji ga vrnili. Cerkev naj dobi v 

takšnih primerih odškodnino. 

 

 

 

vračanju nacionaliziranega 

cerkvenega premoženja v 

naravi 

 

 

krivično odvzeto naj se vrne 

 

 

ni problematično  

 

 

 

 

 

 

vrniti vse, kar je bilo kadarkoli 

in komurkoli vzeto in je bilo 

pošteno pridobljeno 

 

 

komunisti bi vrnili le svojim 

 

 

ne v naravi  

 

cerkev naj dobi odškodnino 

 



 

 

 

Cerkev je vse te nepremičnine dobila na takšne ali 

drugačne zavajujoče, manipulativne načine, s 

prepričevanjem, ustrahovanjem, obljubljanjem in ji že 

na njihovo poslanstvo ne pripadajo. Jih pa to tudi 

ovira, da bi uspešno opravljali svojo nalogo, ki je po 

mojem pomagati ljudem, obdržati stik z duhovnim in 

tudi zdraviti ljudi. 

 

Pojavlja se vprašanje, od kod RKC premoženje. Na 

kakšen način so ga pridobili? Se ne strinjam s tem, da 

bi jim vrnili nekaj, kar jim ne pripada. Mogoče je 

objekt na Blejskem otoku njihova, otok v celoti pa 

nikakor ne. 

 

Sodelavce okupatorja je bilo potrebno razlastiti in ne  

vključiti v denacionalizacijo.  

 

Cerkev naj ne bi bila dobičkonosna organizacija, zato 

predvidevam, da gozdov ni kupila, ampak jih je 

prisvojila na moralno sporne načine. 

 

Vse kar je bilo resnično odvzeto, naj se vrne vsem 

enako, če možnosti dopuščajo v naravi, za tiste 

objekte oz. površine, ki predstavljajo kulturni, narodni 

pomen za Slovence, pa mi morali s pogodbo 

dogovoriti možnosti dostopa oziroma ravnanja z 

vrnjenim premoženjem. 

 

 

 

Manipulacija vernikov 

 

ne pripadajo 

 

Primarna dejavnost pomagati 

ljudem, obdržati stik z 

duhovnim in tudi zdraviti ljudi 

Na kakšen način so ga 

pridobili? 

Se ne strinjam 

 

 

 

Sodelavce okupatorja je bilo 

potrebno razlastiti 

 

 

 

prisvojila na moralno sporne 

načine. 

vrne vsem enako 

 

 

VKLJUČEVANJE DRŽAVE V 

GOSPODARSTVO 

 

8. Kakšno je vaše mnenje o vključevanje države v 

reševanje nelikvidnih podjetij, ki predstavljajo 

edinega pomembnega zaposlovalca v določenih 

regijah? 

 

Pozitivno, če ni podpiranja kraje in divje privatizacije 

in to do višine stroškov, kateri nastanejo pri zapiranju 

podjetij. 

 

Vključevanje do neke mere, da se podjetje sanira in 

doseže likvidnost. Vzdrževanje takega podjetja pri  

življenju na dolgi ni smiselno, slediti mora 

prestrukturiranje. 

 

Moje mnenje je tako, da je nesmiselno reševati 

podjetja v nedogled. Podjetja brez perspektive je 

potrebno zapreti in na njegovem pogorišču odpreti  

 

VKLJUČEVANJE DRŽAVE 

V GOSPODARSTVO 

KATEGORIJA: REŠEVANJE 

NELIKVIDNIH PODJETIJ 

 

 

 

 

Pozitivno do višine stroškov, 

kateri nastanejo pri zapiranju 

podjetij do neke mere 

 

podjetje sanira in doseže 

likvidnost 

 

prestrukturiranje 

nesmiselno reševati podjetja v 

nedogled 

zapreti in na njegovem 

pogorišču odpreti novo, ki bo  



 

 

 

novo, ki bo konkurenčno. 

 

Vključevanje države v reševanje nelikvidnih podjetij 

je potrebno, vendar je treba upoštevati tudi 

ekonomsko logiko. 

 

 

konkurenčno 

 

potrebno  

upoštevati tudi ekonomsko 

logiko 

 

 

Smisel in naloga države je, da skrbi za blaginjo 

državljanov.  

 

Država je torej dolžna poskrbeti, da tudi tem 

podjetjem pomaga, ne le denarno, temveč tudi 

strokovno. 

 

Brezpogojna pomoč podjetjem, ki nimajo realne 

možnosti preživetja, s strani države se mi ne zdi 

smiselna. Boljša odločitev je poiskati nove poti, bodisi 

z vzpostavitvijo nove dejavnosti podjetja, s katero 

bodo pozitivno poslovala ali subvencioniranjem 

delavcev pri odpiranju lastnih podjetij.  

 

Iz izkušenj vemo npr. Mura, da se takšen način 

reševanja podjetij na dolgi rok ne obnese. Potrebno je 

rešiti kar se rešiti da, zdrave dele podjetja, in poskrbeti 

za presežek delavcev. 

 

Menim, da se je država do sedaj kar pošteno izkazala, 

v mislih imam subvencioniranje 36 urnega delavnika, 

Mura, Adria Airways, in da si v trenutni situaciji tega 

ne more in ne sme več privoščiti. Podjetja morajo 

poiskati druge načine reševanja, pri drugih 

institucijah. Dokazati morajo, da njihov program 

konkurenčen in proizvaja dodano vrednost. Če ne 

izpolnjuje teh pogojev je bolje, da »propade« prej kot 

kasneje. Prav je, da država po svojih močeh pomaga v 

kritičnih situacijah, predvsem ko gre tu za delavce, ne 

podpiram pa reševanja podjetij, ki nimajo perspektive 

in so obsojena na propad. Ogromen prispevek države, 

bi bil, če bi zakonsko uredila plačevanje v roku 30 dni. 

Mnogim podjetjem je največji problem plačilna 

nedisciplina. 

 

 

 

 

 

Država dolžna poskrbeti 

 

 

 

Brezpogojna pomoč se mi ne 

zdi smiselna 

poiskati nove poti 

 

 

 

 

takšen način reševanja podjetij 

se na dolgi rok ne obnese. 

Rešiti zdrave dele podjetja 

 

 

 

 

v trenutni situaciji tega ne more 

in ne sme več privoščiti 

poiskati druge načine reševanja 

Dokazati morajo, da imajo 

konkurenčen program  

 

Pomagati delavcem, ne 

podjetjem 

 

 

 

problem plačilna nedisciplina 

 

 

9. Kakšno je vaše mnenje o nadaljnji privatizaciji 

bank? V mislih imam predvsem našo največjo 

banko NLB. 

 

Izhod v sili. Preko dokapitalizacij se je vršilo ogromno 

svinjarij, saj ni pravega nadzora oz. se je zavestno vse  

 

KATEGORIJA: 

PRIVATIZACIJA BANK 

 

 

Izhod v sili 

Preko dokapitalizacij se je  



 

 

 

to dogajalo. 

 

Privatizacijo NLB podpiram, ker smatram, da je boljša 

rešitev kot stalna dokapitalizacija z 

davkoplačevalskim denarjem. 

 

Takšno stanje je nevzdržno. Revni državljani jo ne 

moremo v nedogled dokapitalizirati. To je denar vseh 

nas! 

 

V NLB mora država ostati lastnica z kontrolnim 

deležem 25 % + 1 delnico. To pa zato, da lahko ustavi 

statutarne spremembe, hkrati pa nima moči, da bi se 

ukvarjala z vodenjem. 

 

 

vršilo ogromno svinjarij 

 

podpiram 

 

 

 

Revni državljani jo ne moremo 

v nedogled dokapitalizirati 

 

 

država ostati lastnica z 

kontrolnim deležem 25 % + 1 

delnico 

 

 

Banke ne smejo biti nikoli v zasebni lasti!!! Banka je 

temelj vsake države in je odgovorna za pravilno 

razporejanje kapitala. 

 

Tudi za banke menim enako kot za podjetja. V 

primeru, da banka s svojo dejavnostjo ne more 

preživeti na trgu jo je treba privatizirati ali celo 

zapreti. Edino v primeru, da država presodi, da je 

obstoj takšne banke od vitalnega nacionalnega interesa 

bi jo mogli tudi dokapitalizirati.  

 

Banke je potrebno privatizirati. Mogoče eno, ne 

največjo, ohraniti v državni lasti. V Sloveniji bi to 

lahko bila NKBM. 

 

Nadaljnjo privatizacijo bank podpiram. Država lahko 

pri tem z vsemi svojimi močmi pomaga pri 

pridobivanju sredstev predvsem iz slovenskih 

zasebnih virov. To je potrebno narediti čimprej, da bo 

banka s kreditiranjem spodbudila gospodarsko rast.  

 

 

nikoli v zasebni lasti 

temelj vsake države in je 

odgovorna za pravilno 

razporejanje kapitala. 

 

ne more preživeti na trgu jo je 

treba privatizirati ali celo 

zapreti 

če je vitalnega nacionalnega 

interesa bi jo mogli tudi 

dokapitalizirati 

potrebno privatizirati 

 

 

 

privatizacijo podpiram 

Država pomaga pri 

pridobivanju sredstev predvsem 

iz slovenskih zasebnih virov 

 

 

10. Kaj menite o možnem prevzemu Mercatorja s 

strani hrvaškega Agrokorja? 

 

Katastrofa. To pove več kot dovolj, kar si mislim o tej 

nameri. 

 

Prevzema Mercatorja z stani Agrokorja ali drugih 

prevzemnikov ne podpiram. 

 

Rad bi, da Mercator ostane v slovenskih rokah, 

vprašanje pa je, ali je to v danem trenutku sploh  

 

KATEGORIJA: PREVZEM 

MERCATORJA 

 

Katastrofa 

 

 

 

ne podpiram 

 

ostane v slovenskih rokah 

 



 

 

 

izvedljivo. Denarja ni, zato razumem tudi želje banke, 

verjamem pa, da je to za slovenske kmete zelo slabo.  

 

Agrokor bo zagotovo forsiral svoje izdelke. 

 

Se ne strinjam, ker v tej prodaji niso bili dovolj 

zaščiteni domači dobavitelji in s tem tudi ogrožena 

delovna mesta. 

 

 

za slovenske kmete zelo slabo 

 

Agrokor bo zagotovo forsiral 

svoje izdelke 

ne strinjam 

niso bili dovolj zaščiteni 

domači dobavitelji in s tem tudi 

ogrožena delovna mesta. 

 

 

Tudi podjetje kot je Mercator ne more biti predmet 

prodaje katerih koli družb, ker je v ozadju nacionalni 

interes. 

 

Sem proti prodaji Mercatorja komurkoli, saj menim, 

da je to podjetje definitivno od vitalnega značaja za 

slovensko kmetijstvo, industrijo in ostale panoge 

domačega gospodarstva. Z ohranjanjem Mercatorja 

bomo še naprej kupovali domače izdelke in s tem 

podpirali slovensko gospodarstvo.  

 

Nedopustno! Mercator je nacionalni interes. Ključni 

subjekt prodaje SLO proizvodov na območjih bivša 

SFRJ, kjer proda ogromno slovenskih proizvodov. 

 

Dejstva, ki jih navajajo mediji v zvezi z Agrokorjem, 

mislim da so poročali o dolgu v višini 2,6 milijarde, 

me odvračajo od strinjanja s prevzemom Mercatorja s 

strani Agrokorja. Zdi se mi, da je namen Agrokorja 

saniranje z izčrpavanjem Mercatorja. Če bi Agrokor 

dejansko imel denar za plačilo  kupnine, bi pogojno 

podprla, z zavezo, da se ohrani delež slovenskih 

izdelkov… npr. kot pri Fructalu. Ne vem pa zakaj bi 

prodajali uspešno, zdravo podjetje, ki podpira 

slovensko kmetijstvo in gospodarstvo s prodajo 

slovenskih izdelkov. To je potrebno ohraniti.  

 

 

ne more biti predmet prodaje 

nacionalni interes 

 

 

proti prodaji 

vitalnega značaja za slovensko 

kmetijstvo, industrijo in ostale 

panoge domačega gospodarstva 

 

 

 

Nedopustno 

nacionalni interes 

 

 

 

 

dolg me odvrača od strinjanja s 

prevzemom Mercatorja 

namen saniranje z izčrpavanjem 

Mercatorja. 

 

 

11. Kakšno je vaše mnenje o tem, da bi morala 

država ohraniti večinski lastniški delež v 

podjetjih, ki imajo t.i. nacionalni interes? 

 

Ni potrebno. Bolj pomembno kot ohranjanje 

večinskega deleža je temeljitejši nadzor nad 

poslovanjem. 

 

V podjetjih, ki so nacionalnega interesa mora država 

ohraniti večinski lastniški delež. 

 

 

KATEGORIJA: 

NACIONALNI INTERES 

 

 

Ni potrebno 

imeti temeljitejši nadzor 

nad poslovanjem  

 

mora država ohraniti večinski 

lastniški delež 

 



 

 

 

Ta nacionalni interes se je do sedaj izkazal kot zelo 

slab. Politiki in menedžerji so namesto za nacionalni  

 

interes skrbeli le za lastno bogatenje. Država naj se 

umakne! 

 

V podjetjih, ki predstavljajo državni interes 

(telekomunikacijska energetska, prometna 

infrastruktura) se mora ločiti infrastrukturni del od 

upravljavskega. Infrastrukturni del ostane 100 % v 

lasti države, upravljanje pa se podeli na trgu prek 

koncesij.  

 

 

Politiki in menedžerji so  

 

namesto za nacionalni interes 

skrbeli le za lastno bogatenje 

Država naj se umakne 

 

ločiti infrastrukturni del od 

upravljavskega. Infrastrukturni 

del ostane 100 % v lasti države, 

upravljanje pa se podeli na trgu 

prek koncesij 

 

 

Država mora nadzorovati večinski delež v vseh 

podjetjih, kjer je zastopan nacionalni interes. To je 

tudi eno od poslanstev države. 

 

Se strinjam, če država nima večinskega deleža v 

takšnih podjetjih, definitivno zgubi suvereniteto na 

lastnem ozemlju. Sem proti ideji, da je liberalni tržni 

kapitalizem neogiben, ker so to procesi, ki peljejo k 

vse hujšemu izkoriščanju in v  vse večjo neenakosti. 

 

Potrebno. Kot podjetja nacionalnega interesa razumem 

podjetja, ki zagotavljajo prodajo SLO proizvodov na 

tujih trgih. Predvsem proizvodov, ki zaposlujejo 

veliko število delavcev. 

 

Mislim, da večinski lastninski delež ni potreben. 

 

 

Država mora nadzorovati 

večinski delež 

poslanstev države 

 

če država nima večinskega 

deleža v takšnih podjetjih, 

definitivno izgubi suvereniteto 

na lastnem ozemlju 

 

 

Potrebno 

 

 

 

 

ni potreben 

 

 

DRUŽBA 

 

12. Kako bi morala država poskrbeti za 

zmanjševanje razlik med revnimi in bogatimi? 

 

Če ni denarja za delavce, potem ga ne more biti niti za 

vodilne. Preprosto! 

 

Da bi se zmanjševala razlika med revnimi in bogatimi 

bi morala država obdavčiti bolj velike profite in 

kapital in ta sredstva nameniti za socialo in 

zaposlovanje. 

 

To bi rešili s sprejetjem zakonov, ki bi te razlike 

zmanjšali, zakone pa bi morali tudi spoštovati, da niso 

le mrtva črka na papirju. Dokler je mišljenje, da je 

potrebno izkoristiti prav vsako priložnost za  

 

DRUŽBA 

 

KATEGORIJA: 

ZMANJŠEVANJE RAZLIK 

MED REVNIMI IN 

BOGATIMI 

Če ni denarja za delavce, potem 

ga ne more biti niti za vodilne 

 

obdavčiti bolj velike profite in 

kapital in ta sredstva nameniti 

za socialo in zaposlovanje 

 

s sprejetjem zakonov 

 

 

 



 

 

 

bogatenje, tudi s krajo, je to napačno.  

 

Upoštevati bi se morali vsi dohodki in vse premoženje  

 

in na podlagi tega prilagoditi socialne transferje. V 

sistem dohodnine vgraditi več popravkov ter popraviti 

dohodninsko lestvico. 

 

 

 

 

Upoštevati bi se morali vsi  

 

dohodki in vse premoženje in 

na podlagi tega prilagoditi 

socialne transferje 

 

 

Država bi morala uvesti t.i. univerzalni dohodek, 

zaslužen denar od dela pa bi moral biti obvezno 

pošteno razdeljen vsakemu, ki v tej družbi ustvarja. 

 

Potrebno bo ponovno odkriti socializem, četudi ne na 

način, kakršnega smo že prej poznali v bivši državi. 

Odkriti bo treba nov model kolektivnega delovanja, 

model, ki ne bo strogo tržno usmerjen pa tudi ne kar 

preprosto državno voden. Skrb za posameznika in 

skupno blaginjo ter proti razčlovečevanju revnejših 

slojev prebivalstva. 

 

Ne z enormnim dvigom minimalne plače. S socialnimi 

transferji oz. z zvišanjem drugih pravic najrevnejšim 

kamor uvrščam brezplačno šolstvo, zdravstvo, 

počitnice in še kaj bi se lahko našlo. 

 

Mislim, da razlike med ljudmi morajo obstajat. 

Država mora poskrbeti za red in pravičnost. Revnim 

bi morala zagotavljati primerne pogoje-sredstva za 

življenje skozi socialne transferje in z garancijo za 

izplačilo minimalnih plač. Zagotavljanje sredstev bi 

moralo biti pogojno, npr. brezposelni bi morali 

opravljati prostovoljna javna dela. Uvesti bi bilo 

potrebno razne ukrepe za spodbujanje posameznikov k 

iskanju možnih rešitev za izboljšanje stanja. Ne da se 

veliko ljudi zanaša samo na socialne transferje (so 

rajši doma, in nič ne delajo, ker dobijo več, kot če bi 

delali). Upam, da bo novi Zakon o uveljavljanju 

pravic iz javnih sredstev naredil nekaj redu in da 

upravičenci do socialnih transferjev ne bodo več razni 

posamezniki – podjetniki, ki se vozijo z Mercedesi. Po 

drugi strani je potrebo napraviti red tudi pri 

nepoštenem zaslužkarstvu bogatih. Zmanjševanje 

razlik med revnimi in bogatimi, bi se zgodilo na račun 

tega, da bogatejši prispevajo več v proračun, država 

pa bi z raznimi ukrepi pripomogla k izboljšanju 

položaja revnih. 

 

 

 

univerzalni dohodek 

denar pošteno razdeljen 

 

 

odkriti socializem 

nov model kolektivnega 

delovanja 

 

 

proti razčlovečevanju revnejših 

slojev prebivalstva. 

 

Ne z enormnim dvigom 

minimalne plače 

brezplačno šolstvo, zdravstvo, 

počitnice 

 

razlike med ljudmi morajo 

obstajat 

primerne pogoje-sredstva za 

življenje skozi socialne 

transferje in z garancijo za 

izplačilo minimalnih plač 

Zagotavljanje sredstev bi 

moralo biti pogojno 

 

 

 

 

 

 

Zmanjševanje razlik med 

revnimi in bogatimi bi se 

zgodilo na račun tega, da 

bogatejši prispevajo več v 

proračun, država pa bi z 

raznimi ukrepi pripomogla k 

izboljšanju položaja revnih. 

 



 

 

 

13. Ali bi morala država zagotoviti primeren 

življenjski standard ali pa naj ji bo prioriteta 

ekonomski razvoj? 

 

To je potrebno peljati eno z drugim. 

 

Tu bi morala država voditi neko sredinsko politiko in 

skrbeti za primeren standard in razvoj, enakomerno. 

 

Ekonomski razvoj mora biti, saj je to predpogoj za 

zmanjševanje razlik, mora pa temu slediti tudi 

primerna zakonodaja. 

 

Zaradi vse večjega razslojevanja v družbi ter velikega 

števila brezposelnih je nujno zagotoviti pravičen in 

primeren življenjski standard. 

 

 

KATEGORIJA: 

PRIMEREN ŽIVLJENJSKI 

STANDARD  

 

peljati eno z drugim 

 

 

enakomerno 

 

Ekonomski razvoj mora biti, saj 

je to predpogoj za zmanjševanje 

razlik 

 

 

zagotoviti pravičen in primeren 

življenjski standard. 

 

 

Država mora zagotoviti tiste najosnovnejše potrebe 

ljudi kot je primerno stanovanje, zdrava prehrana, 

zdravniška oskrba, šolstvo. Njena prioriteta morajo 

biti srečni in zadovoljni ter zdravi državljani. 

 

Se zavedam, da je Slovenija, kot ena izmed članic EU 

dolžna spoštovati evropsko zakonodajo, tako da ima 

zelo omejen prostor pri uresničevanju lastnih idej. 

Teoretično bi vse države mogle najti primerno 

zakonsko določeno regulativo razporeditve denarja 

med vse državljane, mogoče v nekem normalnem 

razmerju med najnižjo in najvišjo plačo. Npr 1 : 5 in 

bi s tem razlike med bogatimi in revnimi bile 

zmanjšane. 

 

Brez ekonomskega razvoja ni primernega 

življenjskega standarda. Država je na dobri poti in 

bistveno bolj socialna od povprečja EU. 

Vlaganje v proizvodnjo z visoko dodano vrednostjo, 

visokotehnološke proizvode ,… Pravljica! Ne smemo 

zanemariti, a gospodarstvo ne more temeljiti le na 

temu. Prebivalce je potrebno ''prepričati'', da so naši 

proizvodi, smučišča, gozdovi itd. dobri in da je 

potrebno denar zapravljati doma. Proizvodnjo in 

prodajo je potrebno usmeriti na trge, kjer so naši 

proizvodi spoštovani.  

 

Menim, da bi država morala zagotoviti primeren 

življenjski standard, to pa bo najlažje storila, če bo 

vlagala v ekonomski razvoj. Oba pojma sta neločljivo  

 

 

zagotoviti tiste najosnovnejše 

potrebe ljudi 

prioriteta morajo biti srečni in 

zadovoljni ter zdravi državljani 

 

 

 

 

 

razporeditve denarja med vse 

državljane 

1 : 5 in bi s tem razlike med 

bogatimi in revnimi bile 

zmanjšane 

 

Brez ekonomskega razvoja ni 

primernega življenjskega 

standarda 

bistveno bolj socialna od 

povprečja EU 

 

 

Proizvodnjo in prodajo je 

potrebno usmeriti na trge, kjer 

so naši proizvodi spoštovani. 

 

država mora zagotoviti 

primeren življenjski standard 

 

najlažje storila, če bo vlagala v  

 



 

 

 

povezana. Država bi morala za zagotavljanje 

primernega življenjskega standarda najprej zagotoviti 

delovna mesta in primerne plače. To pa najlažje stori s 

spodbujanjem zdravega ekonomskega razvoja. 

 

 

ekonomski razvoj. Oba pojma 

sta neločljivo povezana. 

 

 

14. Kakšno je vaše mnenje o splavu? 

 

Negativno. Potrebno ga je prepovedati, razen v redkih 

izjemah. 

 

Pri tako visokem ozaveščanju in dostopnosti do 

kontracepcije splava ne podpiram. 

 

Splav ne podpiram. Potrebno je zagotoviti takšne 

življenjske pogoje, da bo splavov čim manj. 

 

Splav je pravica in odločitev vsake ženske. 

 

 

KATEGORIJA: SPLAV 

 

Negativno. Potrebno ga je 

prepovedati 

razen v redkih izjemah. 

 

ne podpiram 

 

ne podpiram 

 

pravica in odločitev vsake 

ženske 

 

 

Splav je sprejemljiv način preprečitve rojstva novega 

bitja, če je seveda pravočasen in zato obstaja etičen 

razlog. 

 

Sem proti splavu, kajti v današnjih časih, ko je dovolj 

kontracepcijskih sredstev ni potrebe, da pride do 

nezaželene nosečnosti. To, zame, je pod moralnimi 

normami človeka. Izjeme so seveda, posilstva, spolne 

zlorabe itd. 

 

Za splav. Vsak ima pravico do samostojno odločitve. 

 

Menim, da mora biti dana legalna možnost splava. Za 

nekatere je pač to edini izhod v sili, zato to prepuščam 

odločitvi vsakega posameznika. Sem proti obsojanju, 

tistih, ki ga naredijo. Jaz osebno sem načeloma proti, a 

dokler se mi ni treba srečati s tako odločitvijo, se rajši 

vzdržim. 

 

 

sprejemljiv način preprečitve 

rojstva 

 

proti splavu 

dovolj kontracepcijskih 

sredstev 

pod moralnimi normami 

človeka 

Izjeme - posilstva, spolne 

zlorabe 

Za splav 

 

legalna možnost splava 

 

proti obsojanju, tistih, ki ga 

naredijo 

 

 

15. Kakšne so po vašem mnenju poglavitne razlike 

med levico in desnico oziroma katere lastnosti bi 

pripisali enim in katere drugim. 

 

Levica je pokazala do sedaj več negativnosti kot 

desnica, čeprav se v svojih načelih zavzema za 

delavski razred in pravičnost.  

 

Tranzicijska levica pri nas je koruptivna in  

 

KATEGORIJA: RAZLIKE 

MED LEVICO IN DSNICO 

 

 

več negativnosti kot desnica 

zavzema za delavski razred in 

pravičnost 

 

levica pri nas je koruptivna in  



 

 

 

preliberalna. Desnica pri nas je preveč zazrta v 

preteklost in dogmatična in ne sledi izzivom sodobne 

družbe v pravi meri. 

 

Podpiram dobre lastnosti tako levice kot desnice, 

enako pa ne podpiram slabih lastnosti levice in 

desnice. 

 

Levica se zavzema predvsem za to, da bi se dobičke 

ustrezno razdelilo med ljudi preko vladnih programov. 

Desnica pa, da se razcvetijo posli, ljudi pa je treba le 

ustrezno spodbujati, da poskrbijo zase. Vendar v naši 

družbi je ta slika zamegljena. 

 

 

preliberalna 

Desnica pri nas je preveč zazrta 

v preteklost in dogmatična in ne 

sledi izzivom sodobne družbe v 

pravi meri. 

Podpiram dobre lastnosti tako 

levice kot desnice, enako pa ne 

podpiram slabih lastnosti levice 

in desnice 

Levica se zavzema predvsem za 

to, da bi se dobičke ustrezno 

razdelilo med ljudi preko 

vladnih programov 

Desnica pa, da se razcvetijo 

posli, ljudi pa je treba le 

ustrezno spodbujati, da 

poskrbijo zase 

Vendar v naši družbi je ta slika 

zamegljena. 

 

 

Levica sloni na pravičneje razporejenih pravicah in 

dolžnostih državljanov in vzpostavlja boljše socialne 

standarde v državi za večino. Skrbeti mora tudi, da 

ostajajo življenjsko pomembne institucije in podjetja v 

lasti države oz. družbe. 

Desnica navija v smer, da bi se ohranjali njihovi že za 

ta čas zastareli in neuporabni načini ohranjanja 

zakonov kot tudi načinov delitve s tem, da si na vsak 

način želi priti do oblasti in svoje za vsako ceno tudi 

uvesti. 

 

Teoretično politična desnica je povezana s 

konservatizmom, ekonomskim liberalizmom, 

religijsko desnico itd. Levica, u najširšem smislu, 

pomeni idejo različnih nivojev družbenih,  političnih 

in ekonomskih sprememb  s ciljem realizacije države 

blaginje (mišljeno kot skrbi družbe za posameznika).                                                           

Če izvzamemo komunistične in neo – fašistične partije 

ali gibanja, sodobne razlike med levico in desnico v 

današnjih parlamentarnih demokracijah se najbolj 

izražajo v odnosu do davčne politike in stopnje 

suverenosti države. Levica je za višje davke in 

posledično povečanje proračunskih sredstev iz katerih 

država deli socialne transferje ogroženim državljanom 

in ustanovam. Desnica z nižjimi davki spodbuja 

podjetnike k ustvarjanju večjega profita, kar ima za 

posledico manjši državni proračun in manjše socialne 

transferje javnim servisom in socialno ogroženim  

 

pravičneje razporejenih 

pravicah in dolžnostih 

državljanov in vzpostavlja 

boljše socialne standarde v 

državi za večino 

 

zastareli in neuporabni načini  

ohranjanja zakonov 

na vsak način želi priti do 

oblasti 

 

povezana s konservatizmom 

ekonomskim liberalizmom, 

religijsko desnico 

 

s ciljem realizacije države 

blaginje 

 

 

 

 

za višje davke 

 

z nižjimi davki spodbuja 

podjetnike k ustvarjanju 

večjega profita kar ima za 

posledico manjši državni 

proračun in manjše socialne  



 

 

 

prebivalcem. 

 

Predvsem cerkev in NOB. Levica se zavzema 

predvsem za socialo in ima pogled usmerjen v 

prihodnost. Desnici pripisujem egoizem, sovraštvo in 

zamere do vseh, ki ne mislijo enako kot oni, 'krasi' pa 

jih tudi strah pred drugačnim. 

 

Obstajajo teoretične razlike med levico in desnico v 

dojemanju družbe, kulture, gospodarstva, družine in 

prepričanj. Levi so liberalci, za vključevanje države v 

gospodarstvo, za zagotavljanje socialnih pravic in 

skupno skrb za vse. Desni so konservativci, za 

samostojno svobodno gospodarstvo, in posameznika, 

ki mora poskrbeti sam zase. Ki pa jih ne moremo 

prenesti na slovensko družbo, v kateri verjamejo, da 

so desni domobranci in rimokatoličani. Levi pa so 

partizani in komunisti. Menim, da veliko ljudi sploh 

ne pozna razlik med levimi in desnimi.  

 

 

transferje javnim servisom in 

socialno ogroženim 

prebivalcem. 

zavzema predvsem za socialo in 

ima pogled usmerjen v 

prihodnost 

egoizem, sovraštvo in zamere 

 

 

liberalci, za vključevanje države 

v gospodarstvo, za 

zagotavljanje socialnih pravic 

in skupno skrb za vse 

konservativci, za samostojno 

svobodno gospodarstvo, in 

posameznika, ki mora poskrbeti 

sam zase 

 

 

16. Bi radi še kaj dodali? 

 

Pogrešam tvorno sodelovanje med vlado in opozicijo. 

Vso energijo je potrebno preusmeriti v reševanje 

problemov gospodarske krize in posamezniku 

omogočiti dostojno življenje. Potem se sigurno ne bi 

kregali o nekaterih banalnih stvareh. 

 

V vsaki družbi je potrebno upoštevati interese enih in 

drugih in s konsenzi dosegati tisto najboljše za večino 

ljudi in to tudi s soglasji izvajati. Vsak ima pravico 

razmišljati na svoj način, prevladalo pa naj bi tisto, ki 

pelje v razvoj družbe in v srečo in zadovoljstvo čim 

večjega števila prebivalcev. 

 

Srčno upam, da smo v razburljivem času sprememb, 

ko se bo naša zavest, tu mislim na ljudi po celi zemlji, 

dvignila in bomo na glas zahtevali od naših voditeljev, 

da nam s svojimi dejanji služijo in ne da nam 

gospodujejo in nas izkoriščajo, za svoje velikokrat 

bolne igre. Predvsem pričakujem od njih pravično 

delitev, poštenost, požrtvovalnost, doslednost in 

uvidevnost, do nemočnih, revnih in drugače 

zapostavljenih. Vem tudi, da so med politiki in 

gospodarstveniki, kot tudi v vrstah cerkvenih 

voditeljev tudi ...... Da so takšni tudi na drugih mestih 

vodilnih, vodstvenih in med navadnimi smrtniki in zato 

optimistično gledam v lepo bodočnost srečnih, veselih  

 

 

 

Pogrešam tvorno sodelovanje 

med vlado in opozicijo. Vso 

energijo je potrebno 

preusmeriti v reševanje 

problemov gospodarske krize in 

posamezniku omogočiti 

dostojno življenje. Potem se 

sigurno ne bi kregali o 

nekaterih banalnih stvareh. 

Vsak ima pravico razmišljati na 

svoj način, prevladalo pa naj bi 

tisto, ki pelje v razvoj družbe in 

v srečo in zadovoljstvo čim 

večjega števila prebivalcev 

 

 

 

 

 

 

 

Vem tudi, da so med politiki in 

gospodarstveniki, kot tudi v 

vrstah cerkvenih voditeljev tudi 

...... Da so takšni tudi na drugih 

mestih vodilnih, vodstvenih in  



 

 

 

in zato tudi zdravih ljudi in to v bližnji prihodnosti. 

Pot v novo pravičnejšo civilizacijo se je že začela in 

nihče je ne more več zaustaviti. 

 

V tem trenutku mi res nič ne pride na misel. 

 

Javno šolstvo in zdravstvo morata biti brezplačni. 

 

Pogrešam odprto, odkrito, pošteno diskusijo vseh 

udeležencev. Ločitev na dva pola partizane – 

domobrance, leve – desne, se mi zdi odvečna. Enkrat 

bi že morali temu narediti konec, stopiti vkup za 

dobrobit vseh in gledati v prihodnost, ne pa v 

preteklost, ki se je ne da spremeniti. 

 

 

med navadnimi smrtniki 

 

 

 

 

 

 

 

Pogrešam odprto, odkrito, 

pošteno diskusijo vseh 

udeležencev. 

gledati v prihodnost, ne pa v 

preteklost, ki se je ne da 

spremeniti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRILOGA 5: PSPP analiza 

 

Podatkovna baza: SJM051 - Slovensko javno mnenje 2005/1: Mednarodna raziskava 

Stališča o delu. Dostopno prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/podatki/sjm/sjm051-vp.pdf 

 

Izbrane spremenljivke:  
 

Numerične Kategorične 

V509 (levi – desni) V605 (4) (gospodarska politika) 
 

V302B (socializem) 
V302E (pravica do splava) 
V302G (slovensko domobranstvo) 
V302H (verouk v šolah) 
V302J  (slovenski partizani) 
 

V731 (1) (verska pripadnost) 
 

V402F (dostojno življenje)  

 
 

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Kako na politično prepričanje  vpliva pripadnost 

rimskokatoliški cerkvi, odnos do NOB ter odnos države do gospodarstva in socialnih 

vprašanj? 

 

 

Test normalne porazdeljenosti je pokazal, da so spremenljivke normalno porazdeljene. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

H1: Slovenski rimokatoličani se po političnem prepričanju uvrščajo bolj desno.  

 

 

T-test za neodvisna vzorca levi-desni  -  rimokatoličani 

 
Spremenljivki 

Numerična 509 

Kategorična 731r (1-rimokatoličani, 2-ostali) 

 

 

 

 

H2: Politično prepričanje vpliva na odnos do vloge domobrancev v drugi svetovni 

vojni.  

        

 

Korelacijski koeficient levi – desni  -  domobranci 
 

Spremenljivki 

Numerični 509, 302G 

 

 

 

 

 



 

 

H3: Ljudje, ki se po političnem prepričanju uvrščajo bolj desno, ne nasprotujejo 

privatizaciji domačih finančnih in zavarovalniških ustanov.  

 

Odnos države do gospodarstva! Država naj se ne vmešava v gospodarstvo (desnica)!    

 

Hi kvadrat test  
 

Spremenljivki 

Numerična / 

Kategorični 
509ld (1-vrednosti od 1 do 4, 2-vrednost 5, 3-vrednost od 6 do 10)  
605zp (1-za privatizacijo, 2-proti privatizaciji) 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

H4: Ljudje, ki se po političnem prepričanju uvrščajo bolj levo, zagovarjajo stališče, 

da bi morala država tudi nezaposlenim zagotoviti primeren življenjski standard.  

 

Odnos države do socialnih vprašanj? Vsem enake pravice (levica) – vsem enake možnosti    

(desnica)! 

 

Hi kvadrat test  

 
 
Spremenljivki 

Numerična / 

Kategorični 
509ld (1-vrednosti od 1 do 4, 2-vrednost 5, 3-vrednost od 6 do 10),  
4.02Fdn (1-DA, 2-NE) 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

H5: Odnos do socializma, pravice do splava, slovenskega domobranstva, verouka v 

šolah in slovenskih partizanov vpliva na politično prepričanje levi-desni. 

 

Multipla regresija  

 
Spremenljivke 

Numerična odvisna 509 

Numerične neodvisne 302B, 302E, 302G, 302H, 302J,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

H6: Deleža deklariranih rimokatoličanov in rimokatoličanov, ki redno obiskujejo 

verske obrede, sta nesorazmerna. 

 

Hi kvadrat test  
 

Spremenljivki 

Numerična / 

Kategorični 
732k (1-vrednost 1-2, 2- vrednost 3-9)   
731r (1-rimokatoličani, 2-ostali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Izračun frekvenc – numerične spremenljivke 

 

 
 

 

Izračun frekvenc – kategorične spremenljivke 

 

 
 

 



 

 

Frekvenčna porazdelitev numeričnih spremenljivk 

 

 
 
 



 

 

 


