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Povzetek 

V Republiki Sloveniji je kljub uvedbi demokratičnih struktur politične participacije moč 

zaznati določene resne pomanjkljivosti v vsebinskem smislu demokratičnih načinov delovanja 

političnega sistema. To bi lahko argumentirali s tem, da je pomanjkanje demokratičnega 

delovanja političnih struktur eden od ključnih kazalcev nedokončane tranzicije oziroma 

nedokončanih procesov prehoda v demokratično delovanje, za kar je značilno predvsem 

enakopravno odločanje in enakopraven dostop do političnih centrov moči. V času družbenih 

sprememb pri nas je namreč stari nomenklaturi uspelo ostati na vrhu družbene strukture, 

politična elita pa je ohranila vse pomembne družbene resurse in posledično s tem vpliv na 

razvoj slovenske družbe. Ob tem je obdržala ključne pozicije moči, tako v družbenem kot tudi 

v političnem in ekonomskem sistemu.  

S predpostavko, da se v Sloveniji danes na ključnih družbenih položajih, kljub prehodu v nov 

režim, še vedno nahajajo predstavniki politične elite, ki izhaja iz nekdanjih socialističnih 

struktur, v nalogi preučujem razmerja znotraj slovenskih političnih elit. Skozi zgodovinski 

pregled, analizo strukture slovenskega političnega prostora ter proučevanjem vpliva 

konfiguracije elite na dosežke tranzicije na področju stanja demokracije, razširjenosti 

korupcije, konkurenčnosti in gospodarskega napredka Slovenije, ugotavljam visoko stopnjo 

reprodukcije elit, ki se kaže v uspešnem prehodu stare elite v novo obliko demokratične 

družbe. Posledice visoke reprodukcije elit v Sloveniji se kažejo predvsem v počasni 

transformaciji družbe v smeri tržnega gospodarstva, ki bi temeljila na demokratičnem 

odločanju, skupnih temeljnih principih in enakemu dostopu do resursov, s tem pa posledično 

zavira nadaljnji razvoj slovenske družbe in njene blaginje.    

Ključne besede: politične elite, reprodukcija elit, demokracija, tranzicija, družbena 

transformacija 

 



 

 

Abstract 

Despite the introduction of democratic structures of political participation in Slovenia, 

serious deficiencies in the substantive sense of democratic functioning of the political system 

cannot be traced. It could be debated that the lack of democratic functioning political 

structures is one of the key indicators of a unfinished transition, i.e. a unfinished progression 

to democratic functioning, whose main characteristics are equal decision-making and equal 

access to political power centers. In times of societal change in our country the old 

nomenclature managed to stay on top of the social structure, whereas the political elite 

retained all significant social resources and, consequently, the impact on the development of 

Slovenian society, while keeping the key positions of power, both in social as well as in the 

political and economic system. 

Assuming the key social positions in present-day Slovenia are still represented by the political 

elite, that derives from the former socialist structures, despite the transition to the new 

regime, the paper deals with studying the relationships within Slovenian political elites. 

Through the historical overview, the analysis of the Slovenian political scene structure and 

through examining the impact of configuration of the elite on transition achievements for the 

state of democracy, the prevalence of corruption, competitiveness and economic progress in 

Slovenia, I discovered a reproduction on a high level, which is reflecting in a successful 

transformation from the old elite into a new form of a democratic society. The consequences 

of reproduction of the high elite in Slovenia primarily reflect in a slow transformation of 

society in a sense of market economy, that would base on a democratic decision-making, 

consequently inhibiting further development of Slovenian society and its prosperity. 

Keywords: political elite, reproduction of elites, democracy, transition, social transformation 
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1 Uvod 

Stanje v Sloveniji je, kljub trenutnim pozitivnim napovedim aktualne slovenske vlade, 

zaskrbljujoče. Predstavniki gospodarstva že nekaj časa opozarjajo na slabo poslovno okolje in 

obremenjeno gospodarstvo v Sloveniji. Rezultat tega je, da podjetja zapuščajo državo, selijo 

proizvodnjo in posledično zapirajo delovna mesta. Na področju ekonomske svobode je 

Slovenija med državami Evropske unije po zadnjih podatkih ekonomsko najmanj svobodna 

država (Visio institut 2015)
1
. Na področju nepristranskega sodstva, korupcije in etičnosti pa 

uživa najmanj zaupanja. Trenutne razmere tako na gospodarskem kot na družbenem področju 

v Sloveniji zagotovo niso optimistične. In ker je nedvomno, da imata na razvoj gospodarstva 

posreden vpliv učinkovita pravna država ter neodvisno sodstvo, lahko rečemo, da se v 

Sloveniji soočamo z razvojnim problemom države. Dejansko sliko stanja v državi kažejo tudi 

vse slabše uvrstitve Slovenije na mednarodnih lestvicah, ki merijo učinkovitost pravne države, 

ekonomskega sistema ter spoštovanje človekovih pravic. Jasno je tudi to, da prehod iz 

socialističnega v socialno tržni sistem v Sloveniji ni uspel. Za uspešen razvoj bo potrebno 

dokončno vzpostaviti vzvode pravne države ter dokončati proces tranzicije. Vajeti za to so v 

rokah vodilne politike, neposredno pa nosijo moč in vpliv tudi druge sfere civilne družbe, ki s 

svojim delovanjem vplivajo na družbenopolitične procese. 

Razloge za stanje, ki smo mu priča v Sloveniji danes, lahko iščemo v političnem in 

družbenem dogajanju v času prehoda v demokracijo. Situacija prevlade stare elite nad novo, 

ohranitev njihovih položajev znotraj nove elite ter politična polarizacija, ki ločuje med v času 

                                                 

1 Po podatkih Visio instituta iz septembrskega poročila Ekonomska svoboda sveta 2015 izhaja, da je Slovenija 

med 157 državami in ozemlji zasedla 111. mesto, ki je za 6 mest slabše od uvrstitve leta 2014 in je za kar 50 

mest slabša uvrstitev kot leta 2010. Raziskava nadalje kaže, da sta najbolj ekonomsko svobodni državi Evropske 

unije Irska, ki zaseda 8. mesto in Združeno kraljestvo, ki zaseda 10. mesto (Visio institut, 2015). 
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osamosvajanja nastalimi demokratičnimi strankami in strankami, ki so se prelevile iz 

komunistične partije in njenih transmisij, za katero so značilni konflikti tako v političnem kot 

tudi v javnem prostoru, se namreč zdi še vedno aktualna. »Vse to postavlja slovenske elite 

pred zahtevno nalogo zagotavljanja razmer, ki bodo ob ustrezni sposobnosti strateškega 

razmišljanja in načrtovanja omogočile optimalni izkoristek kreativnih potencialov družbe.« 

(Tomšič 2006, 88) Od njihove uspešnosti je v veliki meri odvisen nadaljnji razvoj Slovenije.  

Diplomsko delo je analiza značilnosti moči slovenske politične elite ob predpostavki, da je 

stara socialistična elita, ki je obstajala pred letom 1991, uspela izvesti uspešen prehod v novo 

obliko demokratične družbe in je ob tem vse do danes uspela obdržati pozicije moči v skoraj 

vseh segmentih družbenega sistema. Pri analizi razmer v tranzicijski družbi bom preučevala, 

kakšna je narava politične elite v odnosih med posameznimi frakcijami, način rekrutacije na 

elitne položaje ter tudi razmerja med politično elito in ostalimi deli družbe. V razlagi 

postsocialističnih razmer obstajata sicer dve teoriji, vendar se lahko v primeru tranzicije v 

Sloveniji opremo na interpretacijo teorije reprodukcije elit. Ta teorija govori o tem, da 

predstavnikom stare nomenklature uspe kljub družbenim spremembam ostati na vrhu 

družbene strukture. Zato me bo v nadaljevanju pri obravnavanju razmerij znotraj politične 

elite zanimalo, v kolikšni meri je političnim elitam v času družbene tranzicije uspelo ohraniti 

ključne družbene resurse in s tem vpliv na razvoj družbe. Skozi zgodovinski pregled elit na 

Slovenskem ter njihov prehod v nov demokratičen sistem in nadalje njihovo razporeditev v 

slovenskem političnem prostoru, bom predstavila dejstvo, da je za Slovenijo značilna visoka 

stopnja reprodukcije elit. V zadnjem vsebinskem sklopu bom proučevala učinek konfiguracije 

elite, torej dominacije retencijske elite, na dosežke tranzicije z analizo stanja demokracije, 

razširjenosti korupcije in gospodarskega napredka. V zaključku bom na podlagi ugotovljenega 

potrdila ali zavrgla na začetku naloge postavljeni hipotezi. 
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1.1 Cilji in namen 

Namen diplomskega dela je analizirati značilnosti slovenske politične elite. Cilj diplomske 

naloge je z znanstvenimi metodami dela, ki temeljijo na pregledu teorije in zgodovinskih  

dejstev ter analizi razmerij moči v času tranzicije, preveriti pričakovanja v okviru zastavljenih 

hipotez: 

1. Kljub prehodu v demokratičen sistem v Sloveniji, se na ključnih družbenih položajih 

še vedno nahajajo predstavniki politične elite, ki izhaja iz nekdanjih socialističnih 

struktur. 

2. Reprodukcija elit v Sloveniji predstavlja zavoro za uspešno transformacijo.  

Zastavljeni hipotezi bosta skušali odgovoriti na vprašanje uspešnosti tranzicijskega procesa v 

Republiki Sloveniji po osamosvojitvi leta 1991, ob upoštevanju teorije elit. Prva hipoteza 

predpostavlja, da je stara socialistična elita, ki je obstajala pred letom 1991, uspela izvesti 

uspešen prehod v novo obliko demokratične družbe, ob katerem je zadržala pozicije moči v 

družbenem, političnem  in ekonomskem sistemu. Druga hipoteza temelji na predpostavki, da 

je posledica reprodukcije elit v Sloveniji počasna transformacija v smeri demokratično in 

ekonomsko uspešne družbe, ki temelji na principih tržnega gospodarstva.   

1.2 Metode dela 

V diplomskem delu bom uporabila več metod družboslovnega raziskovanja. Pri proučevanju 

pojmov raziskovanja, predvsem kar se nanaša na pojem elite, pojem moči in moč elite, 

demokracije in demokratizacije ter pojma tranzicije, bom v nalogi proučila obstoječe 

politološke teorije. Na podlagi tega pa bom proučevala razmerja elit in v nadaljevanju s 

celovitim pristopom proučevanja problema ter z opisovanjem in analiziranjem dejstev 

poskušala pridobiti poglobljen pogled na razmerja moči slovenske politične elite.  
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Z analizo sekundarnih virov bom z navedeno literaturo predstavila obravnavano temo. V 

pomoč mi bo tudi zgodovinsko razvojna ter opisna analiza. Z metodo deskripcije bom 

opisovala posamezne pojme ter z metodo kompilacije uporabila izpiske, navedbe in citate 

drugih avtorjev.  

Preverjanje zastavljene hipoteze, ki govori o uspešnosti tranzicijskega procesa elit v Sloveniji, 

bom izvedla skozi proučevanje razmerij znotraj politične elite, cirkulacijo in reprodukcijo elit 

ter rekrutacije elit.  

Z metodo dedukcije bom na koncu na podlagi vseh izvlečkov skušala oblikovati smiselni 

zaključek in priti do želenih rezultatov, ki se bodo odražali v potrditvi ali zavrnitvi zastavljene 

hipoteze, predstavljene v okviru ciljev diplomskega dela.      

 

2 Opredelitev pojmov  

2.1 Pojem elite 

Razumevanje pojma elite je močno povezano z razumevanjem pomena posamezne družbene 

ureditve in njenih odnosov, predvsem z razumevanjem razmerij družbene moči.  

Pri analizi in vrednotenju pojma elite prihaja do velikih razhajanj med predstavniki različnih 

teoretskih usmeritev. 

Klasična elitistična teorija govori o delitvi družbe na aktivno manjšino in apatično večino 

medtem, ko se teorije o elitah v sodobni družbi ukvarjajo s pojmovanjem strukture in odnosov 

moči.  

»V splošnem se pojem elite nanaša na »vrh družbe«, bodisi v smislu tistih posameznikov in 

skupin, ki v strukturnem smislu (glede na družbeno stratifikacijo) tvorijo zgornje sloje družbe 
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oziroma posameznih njenih delov, ali v smislu tistih, ki se nahajajo na ključnih oblastnih 

pozicijah in imajo v svojih rokah skoncentrirano glavnino družbene moči.« (Tomšič 2008, 19) 

Teorija elit oziroma elitistična teorija govori o delitvi družbe na aktivno, dobro organizirano 

in kohezivno manjšino, ki vlada družbi ter neorganizirano in apatično večino, ki je prvi 

podrejena. Dva najbolj znana predstavnika elitistične teorije sta Gaetano Mosca in Vilfredo 

Pareto. Oba klasična teoretika elite razlagata na podoben način, vendar pa medtem ko so po 

mnenju Pareta elite bolj inteligentne, Mosca govori o njihovi organizacijski sposobnosti.  

Po Mosci obstajata v vseh družbah, ne glede na stopnjo razvoja, ki jo je neka družba dosegla, 

dva razreda ljudi in sicer tisti, ki vlada in tisti, ki se mu vlada. Pravi, da imamo v vseh družbah 

majhen organiziran razred, ki vlada in velik neorganiziran, kateremu se vlada. Mosca pri tem 

dodaja, da to velja tudi za demokratično urejene družbe, v katerih je, kljub temu, da bi bilo 

bolj razumljivo, da bi večina vladala manjšinam, prevlada organizirane manjšine nad 

neorganizirano večino ravno tako neizbežna. (v Etzioni-Halevy 1997, 53 – 55) 

  Vladajoča elita mora posedovati dejavnike, ki omogočajo politično dominacijo. 

Družbeni razvoj lahko marginalizira te dejavnike in jih zamenja z eno ali več novimi 

karakteristikami. Člani elite morajo biti pozorni na družbene spremembe, kajti v nasprotnem 

primeru lahko tvegajo, da jih bo zamenjala druga skupina, ki poseduje ali si prilasti to iskano 

lastnost. Pareto strne kvalitete ene vladajoče elite kot kombinacijo najbolj prikladnih 

rezidusov prve kategorije, t.j. sposobnosti za inovacije in rezidusov druge kategorije, t.j. 

sposobnost za ohranjanje, za obrambo statusa quo. Pareto natančno opredeli kombinacijo teh 

dveh vrst karakteristik kot spreminjajočih se s časom. (Atanasovski 1997, 34)  

Teorije o elitah v sodobnih družbah, za katero je značilna predvsem visoka stopnja strukturne 

in funkcionalne diferenciranosti, se med seboj razlikujejo v pojmovanju strukture in odnosov 

moči. Neomarksistične teorije, teorije o vladavini razredov in teorije o oblastnih elitah 

pravijo, da je moč v demokratičnih družbah izrazito skoncentrirana, centri moči pa so med 

seboj tesno povezani.  
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Pa drugi strani so pluralistični teoretiki mnenja, da je moč v demokratičnih družbah relativno 

razpršena kar pomeni, da nobena družbena skupina ne more izvajati družbene hegemonije. 

Gre torej za različno strukturno in interesno pogojene frakcije, ki si med seboj pogosto 

nasprotujejo. Medtem, ko so pluralisti praviloma naklonjeni demokratični družbeni ureditvi, 

pa kritične teorije elit smatrajo družbeno moč koncentrirano in so zato kritični do 

demokratične ureditve, saj naj ta ne bi v zadostni meri omogočala sodelovanja običajnih 

državljanov pri političnem odločanju ter potrebnega nadzora nad oblastniki. (Tomšič 2008) 

C. Wright Mills govori na primer o tem, da ameriško družbo obvladuje vladajoči razred, elita 

moči, ki ga sestavljajo ključni ljudje iz gospodarskih, vojaških in političnih krogov (Mills 

1965). Mills s svojo teorijo opisuje pogled na ameriško družbo v kateri resurse za vladanje 

večini posedujejo pripadniki ekonomske, vojaške in politične sfere, ki skupaj predstavljajo 

vladavino elit. »Pojem elite moči in njene enotnosti temelji na ustreznem razvoju v 

ekonomski, vojaški in politični organizaciji in na usklajenosti njih interesov.« (ibid., 293) 

Elita moči je po Millsu sestavljena iz ljudi katerim položaj v družbi omogoča, da so 

postavljeni nad okoljem običajih ljudi, njihova dejanja in odločitve pa imajo daljnosežne 

posledice. Politična, ekonomska in vojaška elita tako skupaj tvorijo skupaj eno vladajočo 

skupino, nekakšen trikotnik moči. Kljub pogosti nelagodni edinosti ekonomske, vojaške in 

politične moči pa so njihovi interesi močno prepleteni, posamezniki, ki so pripadniki ene elite 

pa lahko celo z lahkoto preidejo na vodilne položaje druge elite.  

Robert Dahl pravi, da je sodobna demokracija poliarhija, mnogovladje razpršenih družbenih 

oblasti, ki temelji na participaciji državljanov, enakosti posameznih glasov ter spoštovanju in 

izvajanju legitimno izražene večinske volje. Eva Etzioni-Halevy razlaga o treh glavnih 

dimenzijah razlikovanja med posameznimi teorijami, Schumpeter pravi, da je demokracija 

institucionalni dogovor za sprejemanje političnih odločitev na podlagi katerega imajo 

posamezniki moč preko enakopravnega tekmovanja za glasove ljudi, Sartori pa po drugi strani 

govori o tem, da je demokracija interakcija med posamezniki in skupinami v družbi oziroma 

tekmovanje za oblastne pozicije, kjer je na koncu rezultat vedno demokracija. (Tomšič 2008) 
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Vsi ti avtorji teorij o elitah v sodobnih družbah pa se strinjajo s tem, da naj bi vsi posamezniki 

imeli enak dostop do moči in s tem tudi možnost za zasedbo oblastnih, elitnih položajev. Po 

njihovem je namreč z demokratičnim sistemom združljiva le takšna razporeditev elit, ki 

omogoča njihovo cirkulacijo. (ibid.) 

2.2 Pojem moči 

V teorijah elit je moč ena od glavnih karakteristik elite v odnosu z množico. Sociolog Max 

Weber je moč opredelil kot možnost, da človek ali skupina ljudi uresniči svojo voljo v 

skupnem delovanju, tudi če temu nasprotujejo drugi, ki v tem delovanju sodelujejo. Z drugimi 

besedami moč pomeni možnost, da se zgodi po tvoje, tudi če drugi nasprotujejo tvojim željam 

(Haralambos in Holborn 1999, 509). V povezavi s konceptom moči se Weber navezuje še na 

dva pojma in sicer na gotovost, da bo določen dokaz izvršen s strani določenih posameznikov 

oziroma skupin ter na disciplino, torej množično poslušnost ukazom, ki jih zaradi navajenosti 

nanje posamezniki in skupine sprejemajo kot nevprašljive (Tomšič 2008). Izvajanje moči je 

lahko neformalno, lahko pa se izvaja preko za to vzpostavljenih institucij.  

Moč lahko opredelimo tudi širše, kot »zmožnost obvladovanja aktivnosti, prepričanj, želja in 

življenjskih priložnosti drugih, na osnovi posedovanja ustreznih resursov oziroma 

razpolaganja z njimi« (Etzioni-Halevy v Tomšič 2008, 51). Ti resursi so lahko različni, od 

mehanizmov direktne prisile do materialnih oziroma simbolnih resursov.  

Pri razumevanju koncepta moči so pristopi teoretikov odvisni predvsem od različnih 

teoretskih okvirov iz katerih izhajajo. Za razliko od že omenjenih opredelitev moči, ki se 

nanašajo na individualno ali skupinsko raven v smislu uveljavljanja individualnih ali 

skupinskih interesov na račun drugih, funkcionalistični pristop razume moč kot sistemsko 

karakteristiko, ki jo je ob optimalnem delovanju sistema mogoče povečevati s ciljem 

prispevati k uspešnosti celotnega družbenega sistema kot celote. (Tomšič 2008) 
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Za koncept moči je po Lukesu značilna večplastnost. Moč je opredelil v treh dimenzijah 

izvajanja moči. Prva dimenzija se nanaša na formalne kanale odločanja in vidno politično 

delovanje, druga se usmerja na prikrito delovanje posameznikov in skupin, ki razpolagajo z 

določenimi ključnimi resursi. To delovanje ni nujno negativno predpostavljeno in lahko 

deluje tudi v splošno dobro. Tretja raven izvajanja moči je strukturna in izhaja iz razmerij 

med posameznimi skupinami in segmenti družbe ter označuje tiste dejavnike, ki niso odvisni 

od individualnega ravnanja posameznikov in jih je na kratki rok težko spremeniti. Lukes to 

dimenzijo izvajanja moči opisuje  kot delovanje, ki posamezniku prepreči, da bi prepoznal 

svoje lastne interese. (Haralambos in Holborn 1999) 

Neomarksistično pojmovanje moči temelji na predpostavki, da kapitalistični sistem vzdržuje 

svojo legitimnost na podlagi kulturnih in strukturnih dejavnikov. Pri tem uporablja sredstva 

preprečevanja z idejami ter vrednotami prebivalstva, ki se kažejo kot splošni interes celotne 

družbe. (Tomšič 2008) 

Tovrsten koncept moči je v praksi tesno povezan s pojmom vpliva, ki ravno tako opredeljuje 

družbene odnose. Tudi vpliv se namreč nanaša na zmožnost posameznikov ali skupin, da 

uveljavijo svoje želje in dosežejo cilje. Vendar pa je razlika med močjo in vplivom v tem, da 

se vpliv izvaja preko neformalnih kanalov v obliki pritiskov ali lobiranja, moč pa skozi 

formalne mehanizme. (ibid.) 

2.2.1 Moč elite 

Moč elite ne sloni le na osebnih lastnostih njenih članov ampak tudi na njeni notranji 

organiziranosti. Mosca pravi, da je moč manjšine zoper vsakega posameznika v večini 

nepremagljiva. Elita sprejema glavne odločitve, ki vplivajo na družbo. Po mnenju klasičnih 

teoretikov elit, bodo celo v tako imenovanih demokratičnih družbah, te odločitve običajno 

bolj odražale interese elite kot pa želje ljudi. Elita namreč v veliki meri nadzira in manipulira 

z množico prebivalstva, ki pasivno sprejema propagando in ki opravičuje vladavino elite. 

(Haralambos in Holborn 1999)  
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Moč lahko smatramo tudi kot značilnost  političnega sistema, saj je pojem politične elite tesno 

povezan s konceptom moči. Za razumevanje družbene vloge političnih elit kot nosilcev moči 

je pomembno poznavanje treh vidikov družbenih odnosov, in sicer odnosov med elitami in 

neelitami, odnosov med politično elito in ostalimi področnimi elitami ter odnosov med 

različnimi frakcijami politične elite. Pri odnosih med elitami in neelitami elite nastopajo v 

dvojni vlogi, saj morajo po eni strani zastopati interese svoje skupnosti. V sodobnih 

demokratičnih družbah so elite podvržene nadzoru s strani članstva, ki jo lahko tudi 

odpokliče, kar ji pravzaprav omejuje neodvisnost. Po drugi strani pa si elite prizadevajo za 

emancipacijo od svoje baze. To je potrebno za sodelovanje med različnimi elitami, ki 

predstavljajo heterogene družbene interese ter doseganje konsenza med njimi. Pri odnosu med 

politično elito in ostalimi področnimi elitami, mora politična elita z ostalimi družbenimi 

elitami vzpostaviti partnerske odnose. Politični sistem v sodobnih družbah namreč nima 

hierarhično nadrejenega položaja glede na ostale dele družbe. Področne elite s svojo 

avtonomijo omejujejo moč politični eliti in s tem onemogočajo njeno družbeno dominacijo. 

Za ohranjanje stabilnosti demokratičnih družb pa je nujno tudi sodelovanje med političnimi 

elitami z različnimi nazori, saj ravno njihovo sodelovanje in skupno oblikovanje strateških 

odločitev omogoča oblikovanje konsenza o temeljnih družbenih principih. (Tomšič 2008) 

Iz navedene predstavitve teoretičnega raziskovanja izhaja, da je moč temeljni dejavnik, na 

podlagi katerega lahko definiramo elito. V političnem sistemu je posedovanje moči glavna 

značilnost, ki kaže kateri predstavniki demokratične družbe predstavljajo elito. 

Poenostavljeno bi na primer izvoljeni predstavniki lokalnega sveta imeli precej manjšo moč, 

kot izvoljeni predstavniki na državni ravni, torej lahko ugotovimo, da politična moč izhaja iz 

materije in pristojnosti o kateri določen krog odloča. 

2.3 Pojem demokracije 

Beseda demokracija izvira iz stare grščine in pomeni obliko vladavine v kateri oblast (kratein 

- vladati) izhaja iz ljudstva (demos – ljudstvo). Poleg neposredne demokracije poznamo tudi 
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posredno oz. predstavniško demokracijo v kateri ljudstvo izbere predstavnike in jim podeli 

mandat in vladajo v njihovem imenu. Tako vzpostavljena oblast se znotraj demokratičnih 

oblik vladavine običajno deli na tri veje in sicer na zakonodajno, izvršilno in sodno. Z 

vzpostavljenim sistemom zavor in ravnovesij, državljani nad izvajanjem oblasti vseh treh vej 

oblasti v okviru danih pooblastil, nadzorujejo in skrbijo, da oblast deluje v skladu z njihovimi 

individualnimi in družbenimi pričakovanji. 

V demokraciji lahko posamezniki svobodno sodelujejo pri tistih odločitvah, ki vplivajo na 

njihovo življenje. To nakazuje na to, da bi morali biti v tem primeru posamezniki neposredno 

in redno vključeni v politični proces, kar predstavlja ideal vladavine ljudstva.  Z vidika teorije 

pluralizma elit ni nobene neskladnosti med demokracijo in izključitvijo večine aktivnega 

prebivalstva iz političnega procesa, zato lahko demokracijo obravnavamo kot sistem 

predstavniške vladavine, kjer pluralnost elit predstavlja različne interese v družbi. 

Predstavniška oblast pa tako predstavlja edini način na katerega lahko v sodobni družbi 

uresničimo demokratični ideal.  

Za uspeh obstoječe pluralistične demokracije navaja Raymond Aron tri pogoje. Omejiti je 

potrebno vpliv tistih posameznikov in skupin, ki bi radi spremenili celoten družbeni okvir. 

Podpreti je treba učinkovito ekonomsko administracijo, ki bo ohranila mobilnost in oživila ter 

spodbudila večjo storilnost. In kot tretje, je potrebno povrniti vladno oblast, ki bo sposobna 

pomiriti spore med skupinami in vsiliti odločitve nujne za interese skupnosti. (Bottomore 

1993) 

Seymour M. Lipset demokracijo v kompleksni družbi definira kot politični sistem, ki ponuja 

redne zakonske možnosti za zamenjavo vladajočih funkcionarjev, in kot družbeni mehanizem, 

ki dopušča največjemu možnemu delu prebivalstva, da vpliva na pomembnejše odločitve z 

izbiranjem med tistimi, ki se potegujejo za politične funkcije. (Haralambos in Holborn 1999) 
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Po Mosci se demokracija smatra kot tip družbe, v kateri so elite, ekonomske in kulturne kot 

tudi politične, v principu odprte in se dejansko rekrutirajo iz različnih družbenih slojev, na 

temeljih vrednosti posameznika (v Bottomore 1993, 9). 

Leonardo Morlino pa demokracijo razume kot skupek institucij in pravil, ki dovoljujejo 

tekmovanje in participacijo za vse državljane, ki jih pojmujejo kot enake. Za tako politično 

ureditev so značilne svobodne, poštene in ponavljajoče se volitve, moška in ženska splošna 

volilna pravica, mnoštvo interesnih organizacij in volitve za zasedbo nekaj najbolj 

pomembnih položajev. (v Bibič 1997, 8) 

Demokratični ideal v smislu političnega sistema nenehne odzivnosti vlade na preference 

državljanov, ki jih obravnava kot sebi enake, je Dahl opredelil s pojmom poliarhija. Za 

demokracijo naj bi bilo potrebnih osem institucionalnih jamstev: svoboda združevanja, 

svoboda izražanja, volilna pravica, pravica voditeljev, da tekmujejo za podporo volivcev, 

alternativni viri informacij, izvoljivost na javne funkcije, svobodne in poštene volitve ter 

pravilo, da so institucije za oblikovanje vladnih politik odvisne od volilnih glasov in drugih 

oblik izražanja preferenc državljanov (v Valič Zver 2013, 65). 

Demokracija ima vsekakor večje možnosti konsolidiranja v pogojih ekonomskega razvoja. 

Obstoj demokracije je dejansko skrit v ekonomskem razvoju, vendar ne, kot so to trdile teorije 

šestdesetih let 20. stoletja v raznih oblikah nedemokratičnega vladanja, ampak v demokraciji. 

Le-ta mora temeljiti na demokratičnih institucijah, spoštovanju človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin ter vladavine prava. (Fink-Hafner in Haček 2000) 

Socialna slika družbe 21. stoletja je politično in socialno zelo raznovrstna. Ena od njenih 

značilnosti je tudi iskanje političnega konsenza pri ljudeh, ki predstavljajo politično skupnost.  

»V pravi demokraciji je vloga države omejena. Velika večina odločitev je prepuščena zasebni 

sferi. Zato govorimo o omejeni oblasti in avtonomni (civilni) družbi. Na državo se prenese le 

najbolj splošne skupne zadeve.« (Valič Zver 2013, 64) 
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2.3.1 Različne koncepcije demokracije 

Kljub splošnemu konsenzu glede definicije demokracije, se zaradi njene kompleksnosti in 

večplastnosti pri njeni konceptualizaciji pojavijo različne opredelitve. Tomšič izpostavi tri 

glavna razlikovanja glede pojmovanja demokracije in sicer antično vs. moderno pojmovanje, 

idealno vs. realistično pojmovanje ter minimalna vs. kvalitativna oz. razširjena opredelitev 

demokracije (Tomšič 2002). Pri prvem razlikovanju gre za razlikovanje, ki temelji na 

zgodovinskem kontekstu in s tem povezanimi socio-kulturnimi dejavniki, pri drugih dveh 

primerih pa pojmovanje demokracije izhaja iz različnih idejnih in teoretskih okoliščin.  

Največji vpliv na moderno politično misel je zagotovo imela atenska demokracija, ki je v 

demokratični družbi in v zavesti modernega človeka zasidrana kot predhodnica obstoječe 

ureditve. Vendar pa med antično in moderno demokracijo obstajajo številne razlike. Gre za t.i. 

objektivne razlike, ki se vežejo na socialni okvir političnega delovanja kot tudi za t.i. 

subjektivne razlike, se pravi za različnost idejno-vrednotnih sistemov in iz tega izhajajoče 

poglede na družbeni ustroj in vlogo politike (ibid., 17). Bistvena razlika med antično in 

moderno obliko demokracije je predvsem v tem, da gre pri prvem primeru za »neposredno, 

ekskluzivno, šibko institucionalizirano in neomejeno izvajanje demokratične oblasti, v 

drugem pa za posredno (predstavniško), inkluzivno, visoko institucionalizirano in omejeno 

oblast demokratičnega tipa.« (ibid., 19) 

Moderna zahodna misel pojem demokracije na eni strani označuje določen družbeni ideal, na 

drugi strani pa ga uporablja kot poimenovanje za konkretne politične formacije. Demokracijo 

se pogosto razume kot družbeno stanje kjer naj bi bili ljudje maksimalno svobodni in bi 

enakopravno sodelovali pri upravljanju skupnih zadev in kjer privilegirani posamezniki ali 

skupine svojih privilegijev ne bi uveljavljali na račun drugih. Kot takšno se jo predstavlja kot 

ideal popolno urejene družbe. Po drugi strani pa se pojem demokracije uporablja za 

označevanje dejansko obstoječe politične ureditve. Tu je mišljen predvsem sistem 
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parlamentarnega predstavništva, pogosto pa se jo povezuje s tržnim tipom gospodarstva. 

(ibid.) 

Pri definiranju demokracije številni teoretiki zagovarjajo minimalistično definicijo  v smislu 

sistema kjer lahko državljani svobodno izbirajo med različnimi političnimi akterji oziroma 

elitami. Ključno vlogo v političnem odločanju igrajo politične elite in razmerja med njimi kjer 

je bistveno to, da imajo posamezniki enak dostop do moči in s tem enako možnost za zasedbo 

položajev. Vendar pa ima takšen pristop določene pomanjkljivosti. Participativno 

komponento demokracije omejuje namreč zgolj na volilno udeležbo in pri tem zanemarja 

procese, ki potekajo zunaj formalnih institucionalnih kanalov in ki pogosto vplivajo na 

politične odločitve. Po drugi strani pa kvalitativno pojmovanje demokracije, ki je zastavljeno 

bolj širše, poleg politično-institucionalnih pogojev upošteva splošne družbene pogoje, ki 

omogočajo vzpostavitev in stabilizacijo demokracije. (ibid.) 

Na podlagi ujemanja z demokratičnimi standardi lahko demokracije ločimo od nedemokracij, 

hkrati pa lahko razlikujemo med različnimi oblikami demokracij. Ločnico med demokracijo 

in nedomokracijo določimo z minimalističnim standardom pod katerega določena politična 

ureditev ne sme pasti, da ga lahko še štejemo za demokratičnega. Med vrstami demokratičnih 

ureditev v klasifikaciji realnih demokracij Diamond razlikuje med tremi in sicer liberalno 

demokracijo, volilno demokracijo in psevdodemokracijo (v Tomšič 2008, 40 - 41). Pri prvi 

gre za ureditev, kjer so spoštovane temeljne človekove pravice in svoboščine, politično 

delovanje je svobodno in odprto, nad vladajo elito pa obstaja določen nadzor. Pri volilni 

demokraciji so elementi demokratičnega volilnega procesa relativno dobro urejeni, obstajajo 

pa določene pomanjkljivosti glede varovanja pravic in svoboščin ljudi. O psevdodemkraciji 

pa lahko govorimo takrat kadar je dominacija ene politične stranke ali grupacije tako močna, 

da je zaradi tega politični pluralizem zelo omejen, formalna demokracija pa deluje zgolj kot 

krinka dejanskega avtoritarizma.  
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2.3.2 Demokratizacija 

Demokratizacijo lahko opišemo kot proces nastajanja, uveljavljanja in širjenja demokracije. 

In če je v fazi tranzicije demokratizacija uspešno izpeljana, lahko govorimo o konsolidirani 

oziroma utrjeni demokraciji (Valič Zver 2013, 85). Splošno gledano, so za uspešen 

demokratičen prehod pomembni štirje sklopi determinant in sicer, zgodovinsko civilizacijske 

značilnosti družbe, notranje določnice neposredno pred demokratičnim prehodom kot so 

socialnoekonomske, kulturne in politične, zvrst demokratičnega prehoda, torej civilna družba 

v razmerju do države oziroma stare politične elite in zunanje določnice (Fink-Hafner in Haček 

2001, 7).  

Pomembno vlogo v demokratizaciji so imeli poleg političnih, socialnih, ekonomskih in 

kulturnih okoliščin, akterji demokratičnih sprememb. Nosilci demokratičnih sprememb so 

lahko stara ali nova elita, ki se razvije iz opozicije ali pa obe, če sodelujeta. Valič Zver 

opozarja, da je pri določanju akterjev demokratizacije ključno vprašanje kdo je dejanski 

pobudnik ter kdo vodi in nadzira demokratizacijski proces (Valič Zver 2013). 

Demokratizacija se je na Slovenskem začela v prvi polovici osemdesetih let. To je bilo 

obdobje splošne ekonomske, socialne in nacionalne krize, z vse glasnejšimi kritikami na 

račun gospodarskega in družbenega sistema ter novih družbenih gibanj, ki so skušala ustvariti 

avtonomen in od države nenadzorovan prostor znotraj družbe. (ibid.)  

»V času tranzicije so bile po mnenju Bibiča najpomembnejše nosilke demokracije in 

nacionalne emancipacije na Slovenskem politične stranke, čeprav je imela na ta dva procesa 

velik vpliv tudi civilna družba.« (ibid., 83) 

Demokratizacija je globalni proces in zato tudi stabilne, konsolidirane demokracije niso 

stalnice, saj se demokracija ves čas spreminja, tako v kakovostnem kot v strukturnem smislu. 

Proces demokratizacije od leta 2006 med drugimi empirično spremlja tudi revija The 

Economist, ki je oblikovala The Economist Intelligence Unit's Index of Democracy. Indeks 
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temelji na 60 kazalnikih, katerih vrednosti so združene v pet temeljnih kategorij, ki merijo 

volilni proces in pluralizem, državljanske svoboščine, delovanje vlade, politično participacijo 

ter politično kulturo. Na podlagi vrednosti hierarhično razvrščajo 167 opazovanih držav in že 

po dveh letih raziskovanja so prišli do zanimivih rezultatov, saj naj bi se pričakovana 

ekspanzija demokracije zaustavila, v letu 2008 pa naj bi celo nazadovala. Slovenija je bila na 

podlagi omenjenih meril uvrščena na rep lestvice polno razvitih demokracij, v letu 2014 pa je 

zaradi ponavljajoče politične nestabilnosti in številnih korupcijskih škandalov, kar je 

posledično oslabilo zaupanje v demokracijo, zdrsnila v skupino pomanjkljivih demokracij. 

Indeks Slovenije je padel iz 7.96 (leti 2006 in 2008) na 7.57 v letu 2014 (The Economist 

2014). 

Vendar pa ob pojmovanju demokratične konsolidacije kot dolgotrajnejšemu procesu, v 

katerem se utrdi zaupanje v nove demokratične politične institucije, lahko trdimo, da se je 

demokracija pri nas v nekaterih bistvenih točkah dejansko konsolidirala (Bibič 1997). Večina  

raziskav in študij, ki se ukvarja s primerjavo z drugimi tranzicijskimi državami s 

postsocialističnimi političnimi sistemi, Slovenijo namreč uvršča med konsolidirane 

demokracije (Rizman 2006; Kirbiš in Flere 2011).   

2.4 Pojem tranzicije 

Za ustvarjanje demokracije je pomembno, da se družbene elite naučijo in zavedajo pravih poti 

za uveljavljanje demokracije in da so dejavne. Ustvarjanje demokracije zato ni odvisno od 

ekonomskih pogojev ali danega strukturnega konteksta temveč iz zavesti in predanih 

izvajalcev. Tako imajo v demokraciji ključno vlogo elite oziroma majhni krogi voditeljev. 

(Valič Zver 2013) 

Pojem tranzicije označuje proces prehoda od avtoritarnih sistemov v konsolidirano 

demokracijo. Na način demokratičnega prehoda vplivajo mnogi dejavniki, zaradi številčnosti 

dejavnikov pa so poti v demokracijo različne. Linz in Stepan sta jih prepoznala kar nekaj 
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(ibid., 78). Reforma-pactada, ruptura pactada se zgodi ob delovanju nosilcev stare in nove 

politične elite v pogojih avtoritarnega in posttotalitarnega režima, druge poti, ki jih še 

omenjata so vojna, začasna vlada po padcu nedemokratičnega režima, osvoboditev s pomočjo 

vojaške oblasti ter še tri bolj specifične prehode.  

Von Beyme v spremembah sistema zaznava tri modele in sicer revolucijo s pogajanji med 

nosilci moči in opozicijo brez sodelovanja ljudstva, razpad komunističnega režima ter model 

kjer stari kadri prevzamejo nadzor nad tranzicijo (ibid., 78). Države kot so bile Sovjetska 

zveza in Jugoslavija naj bi sodile v model revolucije s pogajanji, v katerih je sprememba 

najbolj zapletena, vendar pa se von Beyme s tranzitološko teorijo tu strinja le v slovenskem 

primeru.    

Politologi so pri preučevanju procesov demokratizacije razvili različne oblike načinov 

prehoda v demokracijo. Cabada ugotavlja, da so v demokratičnem prehodu najuspešnejše tiste 

države, v katerih je prišlo do kompromisa med staro in novo elito (ibid., 80).  

Večina ekonomskih teorij opisuje proces tranzicije kot prehod iz centralnoplanskega 

socialističnega v tržni mehanizem (Pezdir 2008). Tranzicija je torej skupek procesov, ki 

skupaj pripeljejo do strukturnih sprememb in posledično do zamenjave institucionalnega 

okvira. Te spremembe so nujne za uveljavitev političnih in ekonomskih trgov v povezavi s 

svobodno voljo posameznika. Zato je, kot pravi Pezdir, ključno vprašanje tranzicije 

oblikovanje institucionalnega sistema, ki bo zagotavljal svobodo. Na dolgi rok je tranzicija 

uspešna takrat, ko je kombinacija reform na političnem in gospodarskem trgu uspešna.  

Poleg zgodovinskih in ekonomskih procesov ter pojavov nosijo pomembno vlogo v tranziciji 

akterji demokratičnih sprememb, ki s svojim ciljno usmerjenim delovanjem neposredno 

spreminjajo sistem v želeni smeri. Glede na dinamiko in značilnosti demokratičnega prehoda 

sodi Slovenija med tiste postsocialistične države, katere demokratični prehod je kombinirane 

vrste spremembe 'od spodaj' in spremembe 'od zgoraj', kar bi lahko opisali kot demokratični 
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prehod pod pritiskom avtonomne civilne družbe ter prilagoditvijo stare politične elite (Valič 

Zver 2013). 

3 Diferenciacija političnih elit 

Glavna vloga političnega sistema je v ustvarjanju pogojev za funkcionalno in interesno 

diferenciacijo družbe iz česar izhaja tudi potreba po samoomejitvi političnega sistema, torej 

po odpravi njegove dominacije nad ostalimi deli družbe. Ključno vlogo pri tem igrajo seveda 

akterji političnega sistema, predvsem vladajoča politična elita. Strukturiranje družbenih 

odnosov je namreč odvisno od vladajoče elite in od tega kako vladajoča elita razume svojo 

funkcijo v družbi, kako dovzetna je do svoje okolice in koliko je pripravljena na sodelovanje z 

ostalimi družbenimi akterji. Nadalje pa je od vrste odnosov med različnimi političnimi elitami 

v veliki meri odvisen razvoj političnega režima. (Tomšič 2008) 

V razmerah družbenih sprememb je vodilna politična elita tista, ki ima največji vpliv na 

strukturo in delovanje novonastale družbene ureditve. Poudariti velja, da je karakter političnih 

elit odvisen od kulturno-zgodovinskih okoliščin in od odnosa do pretekle institucionalne 

strukture ter njihovih razmerij do ostalih družbenih skupin in da so elite v obdobju intenzivnih 

sprememb nosilec družbenih procesov. (ibid.)   

3.1 Razmerja znotraj politične elite 

»Glede na to, da politične elite pomembno vplivajo na naravo režima ter na oblikovanje in 

funkcioniranje ključnih institucij, je pomembno, kakšne so njene bistvene karakteristike 

oziroma katera frakcija znotraj je tista, ki ji daje ključni pečat.« (ibid., 60) 

Pri obravnavanju razmerij znotraj politične elite, se vprašamo v kolikšni meri je političnim 

elitam v času družbene tranzicije uspelo ohraniti ključne družbene resurse in s tem vpliv na 

razvoj družb. Za analizo razmer v tranzicijskih družbah je predvsem pomembno, kakšna je 



Potočar, Karmen. 2016. »Razmerja moči znotraj slovenske politične elite.« Diplomska naloga 

visokošolskega univerzitetnega študijskega programa prve stopnje. Fakulteta za uporabne 

družbene študije v Novi Gorici 

18 

 

narava politične elite v odnosih med posameznimi frakcijami, način rekrutacije na elitne 

položaje ter kakšna so razmerja med politično elito in ostalimi segmenti družbe.  

3.1.1 Cirkulacija in reprodukcija elit 

Če govorimo o obdobju postsocialistične tranzicije, se eno od ključnih vprašanj nanaša na 

položaj in vlogo nekdanjih nosilcev monopolne družbene moči, tj. pripadnikov nekdanje 

komunistične elite. Obstajata dve interpretaciji postsocialističnih razmer in sicer teorija 

reprodukcije elit ter teorija cirkulacije elit. Po prvi interpretaciji družbene spremembe ne 

vplivajo na sestavo elit in komunistična nomenklatura uspe ostati na vrhu družbene strukture 

ter postane nova lastniška buržoazija. Po drugi pa s tranzicijo pride do strukturnih sprememb 

na vrhu družbene hierarhije, kar pomeni, da ključne položaje zasedejo novi ljudje, na osnovi 

novih principov. (ibid.) 

Na kakšen način se bodo elite rekrutirale, ali bo prišlo do reprodukcije starih elit ali se bodo 

prilagodile na novo tržno okolje ali pa jih bodo zamenjale nove elite, je odvisno od ravnotežja 

moči med novo in staro elito ter od načina spremembe režima. Tam kjer stare elite niso bile 

niti izključene iz najvišjih položajev niti niso obdržale popolne moči, so le-te dosegle visoko 

stopnjo reprodukcije, saj so se uspešno prilagodile novim zahtevam in standardom 

demokratičnega režima. (Iglič in Rus 2000) 

Tako v državah vzhodne-srednje Evrope prevladuje princip cirkulacije elit, kar 

pomeni, da je po padcu komunističnih režimov prišlo do opaznih sprememb v sestavi elite in 

da se dogajajo relativno pogoste spremembe na oblastnih pozicijah. Medtem je v državah 

vzhodne in jugovzhodne Evrope močnejši princip reprodukcije elit, kar pomeni, da so se po 

koncu komunizma zgodile le manjše (ali celo zgolj kozmetične) spremembe v sestavi elite, 

poleg tega pa imamo opraviti z vztrajanjem ene politične opcije (običajno tiste, ki je 

naslednica nekdanje komunistične nomenklature) na oblasti skozi daljše časovno obdobje. 

(Jančar 2009, 42) 
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3.1.2 Rekrutacija elit 

Za razumevanje razmer v tranzicijskih družbah je med drugim pomemben način rekrutacije 

politične elite na elitne položaje.  

Kellerjeva v svoji študiji o elitah, kjer je med drugim proučevala način rekrutacije elit na 

elitne položaje, ugotavlja, da so kriteriji rekrutiranja pluralni in različni v funkciji kraja in 

časa (Keller 1991, 180 - 181). Način rekrutacije je določen s strani posameznega družbenega 

sistema in njegovimi zanj značilnimi merili. Ključne in vodilne položaje v določenem 

družbenem sistemu zasedejo tisti, ki posedujejo prave oziroma ustrezne sposobnosti, veščine, 

znanja in vrednote. V nadaljevanju Kellerjeva ugotavlja, da obstajajo trije splošni vzvodi, ki 

določajo rekrutacijo in sicer dedno nasledstvo v kontekstu dedovanja, imenovanje od zgoraj 

na podlagi veščin in moralnih kvalitet ter izvolitev od spodaj. 

3.2 Razmere med politično in ostalimi segmenti elite 

V sodobnih demokratičnih družbah politični sistem nima prevlade nad ostalimi segmenti 

družbe oziroma glede na ostale dele družbe nima hierarhično nadrejenega položaja. Področne 

elite s svojo avtonomijo politični eliti pravzaprav omejujejo moč in ji s tem posledično 

onemogočajo družbeno dominacijo. Ravno zato je potrebno, da politična elita z ostalimi 

družbenimi elitami vzpostavi partnerski odnos.  

Kljub temu pa so razmerja med politično elito in ostalimi segmenti elite pogojena s številnimi 

dejavniki. Položaj družbenih skupin v odnosih do države je odvisen predvsem v tem,  v 

kolikšni meri jih vladajoča elita upošteva kot enakovrednega partnerja. To upoštevanje temelji 

na karakteristiki posameznih družbenih skupin in njihovih resursov. Pomen interesnih skupin 

pa ni odvisen sami od njihovih resursov, ampak tudi od zgodovinskega, ideološkega in 

strukturnega konteksta, znotraj katerega delujejo (Smith v Tomšič 2008, 113). Kjer so si 

družbene skupine prizadevale za krepitev svojega položaja v smislu avtonomije pred 
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vladajočo oblastjo ter v moči odločanja, je prihajalo do ravnotežja in sodelovanja med 

različnimi elitami. Kjer pa je bila prisotna centralizacija oblasti in s tem tudi prevlada 

določenih skupin nad celotno družbo, pa do interakcij med posameznimi skupinami ni 

prihajalo.  

Kot še navaja Tomšič, je v obdobju postsocializma ena od glavnih značilnosti odnosov med 

različnimi družbenimi akterji v tranzicijskih družbah prevlada politične elite na eni strani in 

izrazita šibkost civilne družbe na drugi. (ibid.)  

4 Nastanek in razvoj političnih elit v Sloveniji  

4.1 Začetek razvoja političnih elit v slovenskem prostoru 

Leta 1848 je v Evropi potekala pomlad narodov in tako je na slovenskih tleh nastal program 

Zedinjene Slovenije. S tem je kulturna sfera postala nosilka nacionalne problematike. 

Nacionalna politična elita se je oblikovala iz duhovščine in sredi 19. stoletja tudi iz posvetne 

inteligence, ki so jo sestavljali šolniki, advokati in ostali kulturni delavci. Še posebej pa je k 

slovenskemu nacionalnemu in političnemu razvoju prispevala kulturna sfera. Ravno 

kulturniki so bili namreč tisti, ki so se prvi zavedali problemov slovenskega nacionalnega 

obstoja in so branili nacionalne interese. Zavzetost kulturnikov pa se je nadaljevala tudi v času 

po prvi in drugi svetovni vojni in tako z nacionalnim prizadevanjem, zlasti z literarnim 

delovanjem, nadomestila politične institucije. (ibid.)  

Prav tako so imeli pomembno vlogo slovenski tabori, kjer so ljudje vseh slojev hoteli 

nadgraditi slovensko deželno razdeljenost in postavili splošne slovenske narodne zahteve. 

Naslednji premik v dozorevanju slovenskega narodnega vprašanja pa predstavlja nastanek 

političnih strank na Slovenskem, ki so prav tako, vsaka s svojega zornega kota, pojasnjevale 

slovensko narodno vprašanje. Zanimivo je, da so vprašanje naroda postavljali v ospredje 
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svojih programov v različnih zgodovinskih obdobjih različni politični akterji. (Valič Zver 

2013, 48-49) 

Moderne politične stranke so na Slovenskem nastale konec 19. stoletja, ko so se razvili trije 

politični bloki, in sicer katoliški, liberalni in socialnodemokratski. Katoliški tabor, ki ga je 

vodila Slovenska ljudska stranka, je v svojem delovanju skušal ohraniti prevlado katoliških 

vrednot v slovenskem narodu. Liberalni oziroma napredni tabor se je zavzemal za 

sekularizacijo, svobodo posameznika v smislu religiozne in svetovnonazorske opredelitve ter 

za zmanjšanje družbene vloge katoliške cerkve. Liberalci so bili organizirani v Narodno-

napredni stranki, ki se je ob nastanku jugoslovanske države združila v Jugoslovansko 

demokratsko stranko. Socialdemokrati pa so bili v povezavi s kulturnim bojem na strani 

liberalnega tabora. (Tomšič 2008) 

»Tako je slovenski politični prostor v največji meri opredeljevala politična cepitev, ki je bila 

predvsem kulturno oziroma vrednotno pogojena.« (ibid., 163)  

Pri poudarjanju narodne ideje v svojih političnih-programskih idejah je konec 19. stoletja in v 

začetku 20. stoletja prevladoval narodno-napredni oziroma liberalni tabor. V začetku 20. 

stoletja je v političnem boju za narodne pravice prednost prevzela konservativna, ljudska 

usmeritev. Slovenska ljudska stranka je bila najmočnejša politična sila na Slovenskem vse do 

2. svetovne vojne, saj je najbolj odločno stala na narodnih izhodiščih. Socialdemokratski tabor 

pa v narodni politiki ni prednjačil, saj so slovenski socialisti zastopali t.i. personalistični 

koncept, ki je postavljal posameznika pred narod in je zato v političnem smislu v razmerah 

tedanje večnarodne Avstro-Ogrske pomenil slabo možnost za majhne narode, kakršen je bil 

slovenski. (Valič Zver 2013) 

Ves čas trajanja prve Jugoslavije sta slovensko politično prizorišče spremljali visoka stopnja 

konfliktnosti ter ideološka polarizacija. Vendar pa je bil ideološki konflikt, ki se je odvijal 

med katoliškim in liberalnim taborom, v veliki meri v vlogi boja za politično prevlado. 

(Tomšič 2008)  
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V 30. letih je prišlo do prestrukturiranja obeh polov slovenske politike, saj se je katoliški tabor 

razdelil na več struj, liberalni pa je zaradi svoje podpore nedemokratičnemu centralističnemu 

sistemu izgubil večino svojega vpliva.  

»Razcepljenost obeh tradicionalnih ideološko-političnih taborov ter njuna idejna izpraznjenost 

in nesposobnost ponuditi zadovoljive rešitve za temeljne probleme slovenske narodne 

eksistence so omogočile, da se je okrepil vpliv levice, kjer so glavno vlogo klub svoji številčni 

šibkosti začeli prevzemati komunisti.« (ibid., 168) 

Komunistična partija Slovenije  je nastala leta 1937, njen položaj pa se je pričel krepiti med 

drugo svetovno vojno. »Politika ljudske fronte je bila torej za Jugoslavijo posebnega pomena: 

komunistična partija je utemeljila politiko široke povezave in to je bila hkrati antifašistična in 

projugoslovanska politična linija. V tej luči je povsem razumljivo, da se je partija naglo 

krepila.«  (Južnič 1985, 225)  

Prehod oblasti v roke komunistov je pri nas potekal hitreje in temeljiteje kot drugod, saj ga je 

komunistična partija načrtovala in izvajala tako, da je postopoma prevzemala vse državne, 

politične in druge ustanove, organizacije in društva. To je izpeljevala s postavljanjem svojih 

kadrov ali pa jih je ukinjala in nadomeščala z njej primernejšimi oblikami. Še več, z novimi 

političnimi prijemi je prevzemala nadzor tako nad javnim kot tudi zasebnim življenjem ljudi. 

(Vodušek Starič 1992, 5). Po drugi svetovni vojni so predstavniki Komunistične partije 

Slovenije prevzeli oblast ter prepovedali delovanje vseh drugih političnih strank.  

»Na ta način je bila konfliktnost predvojnega političnega prostora, ki je sicer pogosto 

obremenjevala družbene odnose, odpravljena, vendar jo je zamenjala še manj ustrezna oblika 

politične ureditve, namreč enopartijska diktatura, ki je nasilno zastirala vsako avtonomno 

obliko političnega (in tudi drugega) organiziranja.« (Tomšič 2008, 174) 
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4.2 Delovanje elit v socializmu 

V času utrjevanja političnega, vojaškega in ideološkega bloka Sovjetske zveze se je oblikoval 

nov politični sistem v smeri enopartijskega sistema. Komunistične stranke so prevzele oblast 

in na temeljih socializma utemeljile ljudsko demokracijo. Postopoma so izrinile druge 

politične sile, celo tiste, ki so zagovarjale kakšno drugo varianto socialistične graditve. Poleg 

tega pa so aplicirali idejo diktature proletariata kot političnega sistema prehodnega obdobja iz 

razredne v brezrazredno družbo. (Južnič 1985) 

Kljub posebnostim, ki so opredeljevale socialistični sistem pri nas, so bili ključni elementi 

socialistične ureditve prisotni tudi tu. V Jugoslaviji so se namreč že med drugo svetovno 

vojno avtonomno in avtohtono razvila narodnoosvobodilna gibanja, ki so potem prerasla v 

socialistično revolucijo. Nekomunistične komponente so bile proglašene za najhujšega 

sovražnika socializma, nestrinjanje in nepodrejenost komunističnemu vodenju pa je bilo 

kaznovano. Vse je bilo podrejeno edini dovoljeni državni ideologiji, ki so jo uvajali v vse 

sfere družbenega življenja, v šolstvo, gledališča in sredstva javnega obveščanja. V zelo 

kratkem času je prišlo do spremenjenega političnega in družbenogospodarskega sistema, 

izvedene so bile nacionalizacije podjetij, kmetijstvo pa je bilo kolektivizirano. (ibid.)  

»Gre namreč za oblastni monopol komunistične stranke in dominacijo političnega sistema nad 

ostalimi segmenti družbe, ki se je izražala skozi nadzor nad strateškimi družbenimi področji, 

kot so gospodarstvo (ki je bilo v državni lasti), šolstvo, mediji, predvsem pa skozi popolno 

instrumentalizacijo represivnega organa.« (Tomšič 2008, 171) 

Ključna značilnost komunizma je bila enotnost državne in partijske oblasti, saj se je državna 

oblast utemeljevala na svoji lastni ideologiji. Že med vojno so duhovnike in verne tolerirali, 

niso pa jih imeli za enakopravne. »Komunizem je vero odklanjal in jo označeval za opij 

ljudstva.« (Granda 2008, 287)    
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Položaj slovenskega naroda v okviru jugoslovanske države je predstavljalo splošno vprašanje 

naroda v socializmu. Valič Zver pravi, da narodno vprašanje sicer ni sodilo med ključna 

vprašanja socializma, je pa bilo med ključnimi vzroki, zaradi katerih je jugoslovanska država 

razpadla (Valič Zver 2013). V obdobju po 2. svetovni vojni razprave o narodnem vprašanju, 

ki so bile v političnem smislu ujete v partijski, v ideološkem pa v marksistični okvir, namreč 

niso mogle biti čisto zadušene.  

Po resoluciji Informbiroja leta 1948 in sporu med jugoslovanskim in sovjetskim partijskim 

vodstvom, je prišlo do postopnega spreminjanja družbenih odnosov in do vzpostavitve 

socialističnega samoupravljanja, ki se je zaradi svojih karakteristik razlikoval od drugih 

sistemov ljudskih republik. »Jugoslavija in znotraj nje Slovenija sta bili svojevrsten 

komunistični laboratorij v vseh pogledih.« (Granda 2008, 291) 

Po obdobju utrjevanja jugoslovanskega socializma, z vtiranjem ideološke pripadnosti na vseh 

področjih in vpeljevanjem delavskega samoupravljanja, ki je temeljilo na državni oziroma 

ljudski lastnini, je sledilo obdobje liberalizma, v katerem je bilo dopuščeno dokaj svobodno 

delovanje na različnih področjih. Na političnem področju je v ospredje prišla ideja o 

reformiranju socialistične družbe v smeri večje konkurenčnosti gospodarstva, večje vloge 

nacionalnih enot v državi in večje politične odprtosti. Na gospodarskem področju pa je prišlo 

do uvajanja tržnih mehanizmov, popustila sta ideološki pritisk in nadzor partije. Vendar je 

potrebno poudariti, da gre pri slovenskemu liberalizmu za izrazito znotraj partijsko gibanje na 

podlagi sistema samoupravnega socializma, ki se je zavzemalo za večji pluralizem znotraj 

Socialistične zveze delovnega ljudstva in za bolj demokratične odnose znotraj Zveze 

komunistov (Tomšič 2008). 

Slovenski liberalizem v drugi polovici 60. let se je zavzemal za nadaljevanje gospodarskih 

reform ter tržni ekonomski koncept ob socialnih korektivih države (Repe 2004). Leta 1967 je 

predsednik slovenske vlade postal Stane Kavčič. Kavčičeva vlada si je prizadevala reformirati 

socialistično družbo v smeri večje dinamičnosti in konkurenčnosti gospodarstva, večje vloge 
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nacionalnih enot v državi in večje politične odprtosti. Slovenija bi postala most med razvitim 

in nerazvitim svetom. Ekonomsko  naj bi se zgledovala bolj proti zahodu, vendar z določeno 

specifiko, to je pretežno družbeno lastnino ob upoštevanju tržnih zakonitosti. Leta 1972 je bil 

Kavčič zaradi znamenite cestne afere, ko je zvezna vlada kljub obljubam Sloveniji odvzela 

mednarodni kredit za gradnjo avtocest, odstavljen in prišlo je do prevlade nasprotnikov 

reform oziroma t.i. 'trde partijske linije' (Valič Zver 2013). 

V 70. letih je torej sledil obrat v avtoritarno smer, s poudarjeno vlogo partije in povečanim 

ideološkim nadzorom v vseh delih družbe. Obrat je bil posledica liberalnih procesov v 70. 

letih, v Sloveniji tudi aktivnosti vlade Staneta Kavčiča (Repe 2004). Vendar pa se je v času, 

ko je bila dopuščena vsaj delna avtonomija, razvilo neodvisno družbeno angažiranje in 

artikuliranje družbene kritike.  

Jugoslovanski ustavni sistem je formalno sicer zagotavljal nekatere človekove svoboščine, 

vendar so bile le-te z interesi države omejene. Še posebej je bila omejena svoboda 

združevanja, zlasti na političnem področju. Uradno je obstajalo le pet družbenopolitičnih 

organizacij, ki so bile enotne v celotni državi. Poleg Zveze komunistov, ki je bila dejansko 

edina stranka na oblasti v enostrankarskem sistemu, so bile v vlogi prenašalk njenih idej tako 

v politično kot tudi v družbeno stvarnost, organizirane še Socialistična zveza delovnega 

ljudstva, Zveza sindikatov, Zveza socialistične mladine in Zveza združenj borcev. (Prebilič in 

Guštin 2014) 

Zveza komunistov je torej bila kot elitna organizacija in stranka na oblasti edina vodilna 

idejna sila v enostrankarskem sistemu. Njena glavna transmisijska organizacija je bila 

Socialistična zveza delovnega ljudstva, ki je nadzorovala kadrovsko politiko na vseh 

področjih, še zlasti na področju politike, šolstva, kulture in medijev. Zveza socialistične 

mladine pa je bila valilnica kadrov preko katere so z uvedbo instituta moralno-politične 

primernosti preprečevali, da bi ključna delovna mesta zasedli taki, ki bi jih partija prepoznala 

kot neprimerne. (Valič Zver 2013) 
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Posledično so se zaradi nezadovoljstva in nezaupanja začela razvijati družbeno kritična 

gibanja, ki so bila odgovor na družbeno politične in gospodarske razmere v tistih časih. 

Središče kritike obstoječega sistema je postala predvsem kultura.  

Leta 1982 je začel izhajati mesečnik za kulturo, Nova revija. V njej so ustvarjali pesniki, 

pisatelji, sociologi, pravniki, filozofi in drugi intelektualci, podporo pa imeli vse od študentov 

do skoraj celotne subkulture in pod vplivom evropskega dogajanja zahtevali, da tudi v 

Sloveniji pride ne le do demokratizacije temveč do demokracije (Granda 2008). V Sloveniji 

se je tako tudi v osemdesetih letih konceptualizacija narodnega vprašanja najprej artikulirala v 

kulturniških vrstah, ki so jo nato povzeli politični akterji.  

»V Sloveniji je najmočnejše žarišče nekonformizma in družbene kritike predstavljala kulturna 

elita, zbrana okoli posameznih revij, ki so obravnavale kulturno in tudi splošno družbeno 

problematiko.« (Tomšič 2008, 175) 

Poleg Nove revije, so bile tu še Beseda, Perspektiva in revija Mladina. V člankih in objavah 

so podajali kritičen pogled na družbeno politično dogajanje ter kritizirali nedotakljivost 

vladajoče institucije. Te revije so predstavljale odkrito kritiko družbe in režima in so bile 

zaradi tega ves čas v konfliktu z oblastjo. S podajanjem kritik in poročanjem o občutljivih 

temah so pogosto kršili takratni 133. člen Kazenskega zakonika Socialistične federativne 

republike Jugoslavije (Ur. l. SFRJ, št. 44/76), ki se je nanašal na tako imenovani verbalni 

delikt. Vendar pa se kulturna oziroma intelektualna elita kljub strogim sankcijam za tovrstno 

početje, svojim idejam in nazorom ni odrekla.  

Po Titovi smrti se je posledično vsem dogajanjem pojavilo tudi vprašanje obstoja slovenskega 

naroda  v okviru socialističnega sistema in jugoslovanske države. V 80. letih so se namreč s 

strani Srbije začele pojavljati težnje po večji centralizaciji države in kulturni integraciji po 

načelu 'bratstva in enotnosti'. Tovrstnim pritiskom se je v Sloveniji uprla predvsem kulturna 

elita,  katere obramba za slovensko kulturno identiteto, je kmalu prerasla v zahteve po večji 

nacionalni suverenosti. Povezano s tem je krog književnikov in humanističnih intelektualcev 
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v sklopu Nove revije najbolj odločno utemeljeval zahteve po nacionalni samostojnosti in 

demokratizaciji družbe kot nujne pogoje za uspešno funkcioniranje slovenskega naroda.  

(Tomšič 2008)  

V zgodnjih osemdesetih, ko je bila država že v globoki gospodarski krizi, je politični strukturi 

z obvladovanjem medijev še uspevalo preusmerjati pozornost od kritik javnosti in pobud 

intelektualcev. Vendar pa so mediji postajali predrznejši, intelektualci pa so vse uspešneje 

prodirali na javno sceno. Politiki so odprta pisma in peticije označevali za neprimeren pritisk 

na oblast, češ da pobudniki niso izkoristili možnosti razpravljanja prek družbenopolitičnih 

organizacij ter oblastnih organov, ki naj bi jih v samoupravnem socialističnem sistemu imeli 

vsi državljani. Toda tam kjer bi o tem lahko razpravljali, stališč drugače mislečih tako ali tako 

niso obravnavali. S tem so vodilni odvračali pozornost od pobud, s katerimi se niso strinjali in 

nadaljevali svojo politiko marginalizacije težav. Vendar pa so novonastala družbena gibanja s 

svojimi vse bolj jasnimi zahtevami  postajala enakopraven sogovornik Zveze komunistov 

Slovenije in Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije. Z njimi so se spuščali v dialog 

in sredi osemdesetih ni bilo več nič nenavadnega, da so na isti javni tribuni skupaj sedeli 

predstavniki oblasti in kulturniške elite. Vendar pa so vodilni oblastniki edino rešitev vseh 

težav države videli v utrditvi in nadaljnjem razvoju političnega sistema socialističnega 

samoupravljanja. Tako so zagotovili, da se vsa odprta vprašanja razpravljajo v okviru 

Socialistične zveze delovnega ljudstva, kritike v medijih so še vedno označevali za sovražno 

dejanje ter nad njimi izvajali cenzurne ukrepe. Na drugi strani pa je imela Zveza socialistične 

mladine Slovenije povsem drugačen pogled na spreminjanje družbene podobe Slovenije v 

tistem času. To lahko pripišemo predvsem medgeneracijskim razlikam. Mentorji mladinskih 

funkcionarjev so si namreč svoj pogled na svet oblikovali v političnih in gospodarskih 

razmerah pred svetovno vojno, zahodni svet pa je bil po njihovem kriv za veliko gospodarsko 

krizo. Vodilni komunisti so zato v vzhodnem svetu videli upanje, da je mogoče ustvariti svet 

brez gospodarskih krivic, s socialno enakostjo in boljšimi pogoji za življenje. Nasprotno pa so 

si mladinski funkcionarji, ki so bili večinoma rojeni v petdesetih letih 20. stoletja, svojo 

svetovnonazorsko sliko ustvarili v času gospodarskega vzpona in se v osemdesetih letih 
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srečali z izrazitim padcem življenjskega standarda. Zato so v vzhodu videli nepredušno zaprt 

svet, ki je bil zaznamovan s politično nesvobodo, terorjem oblasti, cenzuro in gospodarsko 

neuspešnostjo. Za razliko od starejših političnih funkcionarjev, so se mladi, tudi v Sloveniji, 

navduševali nad mišljenjem novih civilnodružbenih gibanj, ki so svoje ideje črpali iz politične 

demokracije in ekonomskega razvoja zahoda. (Prebilič in Guštin 2014) 

Ob dilemi ali naj Zveza socialistične mladine Slovenije še naprej posluša svoje mentorje iz 

vodstva Zveze komunistov Slovenije ali pa naj zavzamejo svoje lastno stališče, je prišlo do 

prvega resnejšega odstopa od uveljavljene politike poslušnosti. Zveza socialistične mladine 

Slovenije je s tem nakazala svojo novo pot in začetek njenega osamosvajanja (ibid.).  

4.1 Civilna družba kot družbena opozicija 

Pri obravnavanju civilne družbe lahko hitro sklenemo, da ima civilna družba močne 

demokratske potenciale, ki so seveda odvisni od njene politične kulture, torej od ciljev in 

vrednot, ki jo vodijo ter tudi od vseh faktorjev ki konstituirajo njeno moč. Demokratični 

potenciali civilne družbe se kažejo v značilnostih kot so avtonomen prostor, civilnodružbena – 

asociacijska vključenost kot pomemben element pluralizacije v postmodernih razmerah ter 

oblikovanje novih subjektov in s tem odpiranje prostora v javno življenje. Po Bibiču lahko 

zato moderna civilna družba kot civilizirana družba obstoji le v pravni državi, ki temelji na 

delitvi oblasti, priznavanju temeljnih pravic in svoboščin ter na institucijah za njihovo 

varstvo. (Bibič 1997) 

Pri nas so se oblikovali trije interpretacijski modeli pojma civilne družbe. Civilna družba kot 

družbena opozicija, sestavljena iz ohlapno strukturiranih novih družbenih gibanj in interesnih 

skupin, ki so se razvile v okviru Zveze socialistične mladine Slovenije, se konstituira takrat, 

ko se pojavi novo družbeno gibanje oziroma družbena opozicija. Kot navaja Adam, njena 

funkcija ni boj za oblast ampak želi s svojim delovanjem zavarovati nove prostore interesne in 

kulturne avtonomije pred državnim prodiranjem in represijo (Adam 1987). Družbena gibanja 
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so pomemben dejavnik v procesu rekonstrukcije civilne družbe, vendar pa kot taka obidejo 

vprašanje koordinacije različnih gibanj in interesnih skupin in s tem tudi vprašanje političnega 

zastopništva. V enopartijskemu sistemu so nove interesne skupine predstavljale del 

prizadevanj za konstituiranje avtonomne javne sfere skupaj z drugimi akterji kot na primer 

neodvisne revije in znanstveni krožki.  

Samoupravno organizirana družba razlaga civilno družbo v kontekstu ideologije katere cilj je 

vzpostavitev komunistične družbe na asociacijskih temeljih. Civilna družba zato ne more biti 

alternativa, saj je socialistično samoupravljanje s poudarkom na delavski demokraciji in 

podružabljanju tako politike kot tudi ekonomije, bistveni kriterij civilne družbe kot 

samoupravne družbe v socializmu. To pojmovanje je v bistvenem pogledu povsem nasprotno 

razumevanju civilne družbe, ki temelji na razločevanju med politično in civilno družbo (ibid). 

Kot tretje je civilna družba opisana kot korelacijski pojem in kot rezultat procesa 

modernizacije. Gre za korelacijo v razločevanju med sfero avtonomnih družbenih dejavnosti 

in sfero države oziroma političnega sistema, pri čemer so še posebej pomembni strukturalno 

sistemski mehanizmi in politične institucije, ki to razločevanje med civilno družbo in državo 

omogočajo. Hkrati pa je civilna družba produkt zgodovinskega in civilizacijskega razvoja v 

smislu prehoda od tradicionalne k moderni družbi. Adam ima tu v mislih predvsem politično 

modernizacijo, torej oblikovanje moderne politične misli in modernih političnih institucij 

(ibid.).  

Pod komunizmom so bili vsi segmenti družbe bolj ali manj podvrženi nadzoru in politično-

ideološki penetraciji s strani partijske elite. Oblastnemu nadzoru so se zaradi svojega 

specifičnega načina delovanja najlažje izognili kulturniki oziroma področje umetnosti. Ravno 

zato so se prav na teh področjih najprej oblikovali zametki civilne družbe, iz njih pa so 

izhajale predvsem tiste skupine, ki so predstavljale središče poznejših oponentskih gibanj. Po 

koncu komunizma se je prav iz vrst avtonomnih družbenih skupin in gibanj oblikovala nova 
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politična elita. S tem se je zreduciral že tako ozko strukturiran prostor civilne družbe.  

(Tomšič 2008)  

Politična elita civilne družbe ni obravnavala kot avtonomne sfere in zato razne interesne, 

profesionalne in stanovske organizacije niso mogle enakopravno in v dialogu z oblastjo 

sodelovati pri reševanju družbenih problemov temveč so bile kot take podrejene v funkciji 

vzdrževanja oblasti. Zaradi razdelitve civilne sfere med političnimi tabori, je bilo zelo malo 

prostora za organizirano delovanje civilnih skupin ali za ustvarjanje novih neobremenjenih 

političnih opcij (ibid.). 

»Tradicionalni značaj družbe in relativno nizka stopnja družbene diferenciacije sta 

predstavljala veliko oviro pri razvoju močnih in avtonomnih institucij civilne družbe. 

Politične elite so si v svojem boju za oblast skušale podrediti različna družbena področja, 

predvsem tista, ki opravljajo funkcijo socializacije ljudi.« (ibid. 170) 

Civilna družba je bila tako potisnjena v drugi plan, v ospredje pa je stopila politična družba s 

političnimi strankami kot glavnimi akterji. Specifično za Slovenijo je, da so se ohranile 

različne oblike združevanja po vojni tudi v socialističnem sistemu. Bibič se zato sprašuje, 

koliko je sploh civilna družba rezultat spontanega družbenega razvoja in koliko zavestnih 

posegov (Bibič 1997). 

Kljub temu se je v začetku osemdesetih civilna družba krepila. Bistvena prvina civilne družbe 

so bila nova družbena gibanja, množični mediji ter intelektualni tokovi. Njeni subjekti so 

kritično razpravljali o aktualnih vprašanjih tedanje družbe in s simbolnimi ter umetniškimi 

načini izražanja nagovarjali državo, vendar so pri tem ostajali avtonomni. »Civilna družba je 

bila organizacijsko neformalna, zajemala pa je v glavnem populacijo mladih, ki je bila še 

posebej zaskrbljena za svojo prihodnost.« (Valič Zver 2013, 116) 

V vlogi skupin pritiska so se v okviru pluralizacije in demokratizacije družbe pojavila tudi 

druga družbena gibanja, ki so delovala specifično glede na njihov interes. Šlo je za skupine 
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civilnega gibanja, študentske, mirovniške, feministične, homoseksualne, ekološke ipd. Za 

razliko od kulturnikov so ta gibanja delovala nepolitično in na različne načine, z 

organiziranjem okroglih miz, javnih tribun, pouličnih stojnic, predavanj, protestov, mirnih 

pohodov, tiskanjem letakov in priponk. Na literarnem področju so se pojavila dela, ki so 

obravnavala do tedaj tabu teme, filmska produkcija je odpirala nedotakljive teme in 

problematizirala partizansko tematiko, okrepila so se strokovna združenja, ki so odpirala 

razprave o civilni družbi, človekovih pravicah, pravni državi ipd. Glasbeno področje je z 

družbenokritičnimi in zelo direktnimi sporočili proti družbi samoupravnega socializma 

pretresel pojav pank glasbe (ibid., 118). Želje in stališča izražena v provokativnih pesmih 

pankovskih zasedb, so še posebej med mladimi naletela na velik odziv.   

Večina gibanj, ki so predstavljala alternativo vladajoči politiki in so odpirala mnoga 

pomembna vprašanja, je zakonit prostor za delovanje in organizacijsko podporo našla v Zvezi 

socialistične mladine Slovenije. Vodstvo Zveze socialistične mladine Slovenije, ki je 

postopoma prenehalo slediti političnim izhodiščem vodilne Zveze komunistov, je začelo 

sprejemati pobude in zahteve civilne družbe. Nova generacija mladinskih politikov, ki je 

nastopala bolj avtonomno, je leta 1986 na kongresu podprla nova družbena gibanja (ibid., 

117).  

Mnogi intelektualci, ki so bili aktivni v teh gibanjih so se pozneje vključili v politiko, 

predvsem v delovanje Zveze socialistične mladine Slovenije, ko se je ta otresla nadzora 

partije in se preoblikovala v samostojno stranko (Tomšič 2008, 178). 

Nedvomno so moč, oblika, toleranca ter raznolikost poprejšnje socialistične civilne družbe 

prispevale k tršim ali mehkejšim prehodom v večstrankarsko demokracijo in tržni ali 

kapitalistični družbenoekonomski sistem. V Sloveniji je komunistična oblast civilno družbo 

politizirala in jo tako vpenjala v svoje strategije. V tem smislu lahko sklepamo, da je 

vključevanje diskurza civilne družbe v oblastni pomenil legitimizacijo oblasti ter hkrati 
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priznanje njene moči. Na ta način je bil omogočen nenasilen prehod in s tem tudi manj 

revolucionaren prehod v drug družbenoekonomski sistem. (Fink-Hafner in Haček 2001)  

Izročilo demokracije na Slovenskem je po Bibiču povezano z bogatim asociacijskim 

življenjem, vendar pa se je po prehodu na politični pluralizem zagon civilne družbe tudi v 

Sloveniji zmanjšal, saj je njen znaten del prešel na oblast (Bibič 1997).    

Ena od značilnosti postsocialističnih sistemov po prehodu v pluralistični večstrankarski je 

namreč nenaden primanjkljaj nestrankarske opozicijske dejavnosti in izguba moči civilne 

družbe. Razlog za to je prehod večine akterjev oponentskih gibanj v oblastne strukture, hkrati 

pa sama uvedba demokracije, ki naj bi predstavljala institucionalizirane rešitve in posledično 

manjše potrebe politični aktivnosti.  

4.2 Cirkulacija, reprodukcija in rekrutacija elit v Sloveniji 

V postsocialističnih državah naj bi bila raven reprodukcije vseh elit, zlasti ekonomske, 

izrazito visoka. Adam in Tomšič pri preučevanju učinka reprodukcije in cirkulacije elit na 

vrsto in kakovost demokracije, vloge elit v spodbujanju oziroma oviranju modernizacije ter 

vzpostavitvi konkurenčnega nacionalnega sistema mednarodne integracije, pišeta o visokem 

odstotku reprodukcije starih elit, tako v politiki kot tudi v gospodarstvu in kulturi (Adam in 

Tomšič 2000). Oprla sta se na že izvedeno raziskavo v letu 1995, ki je bila izvedena med člani 

političnega, gospodarskega in kulturnega sektorja. S primerjavo elit v posameznih treh 

omenjenih sektorjih leta 1988 in 1995, lahko vidimo, da je bila stopnja reprodukcije elit leta 

1995 v primerjavi z letom 1988 največja v gospodarstvu in najnižja v politiki, saj je 84 

odstotkov posameznikom v gospodarstvu in 66 odstotkov posameznikom v politiki uspelo 

ohraniti visok oziroma elitni položaj.  

Ključni posamezniki prejšnje elite naj bi se sicer v veliki meri umaknili oziroma bili 

zamenjani, medtem ko naj bi bolj dominantni člani nekdanje elite zelo uspešno ohranili 
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oziroma še izboljšali svoj položaj znotraj nove elite. Adam in Tomšič se opirata na podatke iz 

raziskave opravljene v letu 1995, ki  kažejo na to, da 23 odstotkov predstavlja večino 

reformirane in modernizirane stare elite (nova elita). Staro elito, torej tiste, ki so visoke 

položaje zasedli pred letom 1988 in so jih tudi uspeli ohraniti,  tako sestavlja 77 odstotkov. 

Znotraj predstavnikov nove elite, sem sodijo tisti, ki so na elitne položaje prišli po letu 1988, 

približno 44 odstotkov izhaja iz levo-sredinskega političnega bloka (Liberalna demokracija 

Slovenije, Združena lista socialnih demokratov), čigar organizacijski začetki izhajajo iz 

starega režima, medtem ko 35 odstotkov predstavlja nove stranke oziroma t.i. pomladni blok.  

Cirkulacija je okrepila položaj stare elite, ki jo lahko zaradi sposobnosti, da izkoristi svoje 

podedovane pozicije, poimenujemo tudi retencijska elita. Tako imamo na eni strani 

retencijsko, dominantno elito in na drugi strani novo, periferno elito. Avtorja v nadaljevanju 

okrepita svojo domnevo o visoki stopnji kohezivnosti v smislu skupnih političnih preferenc in 

prevlade retencijske elite tako na področju politične oblasti kot tudi v drugih oblikah 

neformalne moči. Vendar pa v primeru slovenske elite ne moremo govoriti o 

samoreprodukciji v smislu, da v procesu preoblikovanja ni prišlo do sprememb. Dejstvo je, da 

med cirkulacijo in reprodukcijo ni ravnovesja ter da je socialna dinamika po spremembi 

starega režima prinesla konstelacijo elit. (ibid.) 

Kljub številkam, ki kažejo na visoko stopnjo samoreprodukcije elit, je treba poudariti, da 

samoreprodukcija še ne pomeni zaprtih omrežij teh elit. Kot ugotavljata Iglič in Rus, se 

visoka stopnja samoreprodukcije elit namreč ne kaže v sestavi in naravi njihovih omrežij 

(Iglič in Rus 2000). Člani elit so med leti 1988 in 1995 precej spremenili partnerje, s katerimi 

so bili v interakciji. Člani stare elite so leta 1995 ohranili le okoli 38 odstotkov svojih 

pomembnih stikov iz leta 1988, kar pomeni, da so bili stiki stare elite kljub njeni številčni 

prevladi, večinoma novi. Po mnenju Igličeve in Rusa, je šlo pri spremembi v sestavi omrežij 

elit za strateško prilagoditev novim družbeno-ekonomskim razmeram, s čimer so njihovi člani 

ustvarili nove priložnosti za sklepanje koalicij, nove stike, sodelovanje ter tudi medosebno 

obračunavanje.  
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Adam in Tomšič visoko stopnjo reprodukcije argumentirata s tem, da je bila elita, že pred 

spremembo starega režima do določene stopnje modernizirana in liberalizirana (Adam in 

Tomšič 2000). To še posebej velja za ekonomsko in politično, medtem ko je del kulturne elite 

že užival določeno stopnjo avtonomije. Poleg tega pa je Slovenija majhen družbeni sistem ki 

ima težave pri vzdrževanju kritične mase iz katere bi bile lahko rekrutirane bolj številne elite. 

Dejstvo je tudi, da slovenska družba ni šla samo skozi proces sistemskih sprememb ampak je 

vzpostavila tudi nov državni oziroma nacionalni okvir. Del stare elite je bil aktivno vključen v 

procesu osamosvojitve s čimer si je pridobila dodatno legitimnost kar ji je omogočilo, da je 

ostala na oblasti.  

Kramberger poudarja, da visoka stopnja reprodukcije stare elite ne pomeni nujno tudi njeno 

nagnjenost k starim rešitvam, tako kot tudi nizka stopnja reprodukcije ne prinaša večje 

nagnjenosti k spremembam (Kramberger 1999). Kjer je stopnja reprodukcije najnižja, se 

namreč nova politična elita skupaj z vsemi ostalimi povsem pragmatično zavzema za 

ohranjanje starega in postopno uvajanje novih sprememb. Zato bi se morali po njegovem 

mnenju tisti, ki so željni sprememb, povezati ne glede na njihovo strankarsko oziroma 

blokovsko opredeljenost. Tako imenovani pomladni blok je bil glede naravnanosti k 

spremembam notranje razcepljen, zato tudi težnja po spremembah znotraj pomladnih strank ni 

dosegla prevladujočega položaja.  

Ohranjanje oziroma nizke stopnje spremembe elit pa lahko uporabimo tudi kot 

dodaten indikator ogroženosti Slovenije s sistemsko korupcijo. Visoka stopnja 

samoreprodukcije elit v Sloveniji kaže na obstoj omrežij posameznikov, ki so člani teh elit, ter 

na tajne dogovore med njimi. Vendar pa se člani teh elit zelo redko identificirajo kot taki, še 

posebej je to vidno v primeru nove gospodarske elite (le 28 odstotkov anketiranih članov 

gospodarske elite se je samoidentificiralo kot elita). Zelo pogosto imajo občutek, da je njihov 

uspeh pogojen zgolj z njihovimi osebnimi sposobnostmi (to je menilo dve tretjini 

anketirancev) in ne »potiskom od zadaj (zaradi družinskih vezi ali bogastva)« ali »povabilom 

od zgoraj« (Kramberger in Vehovar, 2000). Samopercepcija elit je pomembna z vidika 
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vgrajenih lojalnosti, kar pa sicer še ne pomeni, da so na podlagi sposobnosti izbrani 

posamezniki a priori bolj moralni. (Krašovec et al. 2014, 213)  

Navedene ugotovitve slovenskih proučevalcev elit do leta 2000 temeljijo predvsem na 

raziskavi, ki sta jo opravila Kramberger in Rus v letu 1995 z naslovom Socialna stratifikacija 

na Slovenskem: študija slovenske elite 1988–1995 na Fakulteti za družbene vede (Kramberger 

in Rus 1995). Ob tej kvantitativni raziskavi je več teoretikov izpeljalo različne sklepe in 

mnenja glede rekrutacije elit. Ali ima ta rekrutacija elit pozitivne ali negativne lastnosti pa 

lahko zaključimo z razmerjem elit do demokracije in samega procesa demokratizacije. Ob tem 

naj opozorim, da se strinjam, da je reprodukcija elit v Sloveniji visoka in ne odraža 

demokratičnih zahtev sodobnega časa.  

Vzpostavljanje in ohranjanje slovenskih elit in opravičevanje samoprodukcije z izgovorom 

sposobnosti je bilo z vidika dojemanja širše javnosti  možno v času gospodarske prosperitete. 

Gospodarska kriza in zlom slovenskega gospodarstva pa sta pokazali, da slovenske elite v 

gospodarstvu niso bile zmožne ohraniti osnovne reprodukcije slovenskega gospodarstva ter da 

so bile razvojne priložnosti neizkoriščene.  

5 Razmerja moči 

5.1 Obdobje tranzicije  

Predsedstvo Socialistične federativne republike Jugoslavije je v začetku leta 1987 objavilo 

predlog za spremembo jugoslovanske ustave, ki je med drugim predvidevala okrepitev zvezne 

oblasti. Medtem, ko se je uradna slovenska politika na centralistične pritiske oblasti odzvala 

bolj medlo (Prebilič in Guštin 2014), so slovenski intelektualci, ki so želeli bolj samostojno 

Slovenijo, z jasnimi odklonilnimi stališči aktivno sodelovali v razpravah o spremembi ustave. 

Uredništvo Nove revije je že dlje časa razmišljalo o posebni številki revije, v kateri bi osvetlili 
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aktualni slovenski narodnopolitični položaj in tako je v februarju 1987 izšla 57. številka Nove 

revije v kateri so bili objavljeni Prispevki za slovenski nacionalni program. V njih so se 

slovenski intelektualci zavzemali za odpravo komunizma, zmanjšanje pristojnosti federacije, 

večstrankarsko demokracijo in delitev oblasti ter za sistematično medsebojno nadzorovanje 

podsistemov. Nasploh so stališča slovenske intelektualne elite doživela buren odziv v 

jugoslovanski javnosti, še posebej pa v vrstah predstavnikov borčevske organizacije ter 

osnovnih partijskih organizacij (Valič Zver 2013). Prišlo je do zahtev o kazenski odgovornosti 

piscev, ukinitvi Nove revije, zamenjana sta bila oba urednika, prišlo pa je tudi do spopadov 

med mlajšim in starejšim delom partije ter razporejanj znotraj partije.  

Nova revija je bila pomembna izvenpartijska modernizacijska sila, ki je seveda 

bistveno presegla literarni in umetniški pomen. Bila je prvovrstna politična revija, ki je 

mobilizirala, navdihovala in sooblikovala novo politično kulturo in nova politična razmerja 

na Slovenskem v osemdesetih in devetdesetih letih. V političnem smislu je pomenila neko 

obliko priprave na prelomne dogodke in procese slovenske pomladi, ki jo razumem kot 

uveljavljanje demokracije in osamosvojitev slovenskega naroda. (ibid., 55) 

Komunisti v Sloveniji in v celotni Jugoslaviji so slovenski narodni program objavljen v 

znameniti 57. številki Nove revije sicer obsojali, vendar je slovenska komunistična oblast 

ugotovila, da je bolj pametno, da se temu demokratičnemu vrenju pridruži in ga skuša 

prikrojiti. Pri tem seveda ni bila uspešna, saj je med ljudmi vse bolj dozorevalo spoznanje, ne 

le, da je potrebno odpraviti enopartijski sistem, temveč da je potrebno izpeljati osamosvojitev 

Slovenije (Granda 2008). 

V razmahu razprav o demokratizaciji ter slovenskem nacionalnem vprašanju se je ob vse 

močnejših centralističnih pritiskih, zgodil proces proti četverici, ki je sprožil močen val 

nezadovoljstva slovenske javnosti. Po vojaški aretaciji in obsodbi štirih slovenskih 

državljanov, treh novinarjev časopisa Mladina in vojaškega podčastnika, zaradi domnevne 

izdaje vojaške skrivnosti poleti leta 1988, se je oblikoval Odbor za varstvo človekovih pravic. 
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Odbor se je zavzemal za temeljne človekove pravice, za svobodo mišljenja in delovanja ter 

obsojal represivno kršenje teh pravic. Organiziral je vrsto protestnih akcij, ki so zelo oslabile 

slovensko komunistično oblast in trdnost njenega političnega monopola (ibid.: 305). V 

Odboru, ki je predstavljal najmočnejšo organizacijo civilne družbe v tem času pri nas, je bilo 

zbrano glavno jedro ljudi, ki so v naslednjih mesecih ustanavljali prve slovenske politične 

stranke po letu 1945. Ker jugoslovanska zakonodaja ni dovoljevala ustanavljanja strank, so se 

sprva imenovale zveze. (Valič Zver 2013) 

Večina slovenskih političnih zvez in gibanj je bila ustanovljena v prvi polovici leta 1989. Pod 

pritiskom demokratične javnosti je partijska elita spremenila svoj odnos do političnega 

pluralizma in bila primorana začeti opuščati politično prevlado ter dovoliti delovanje različnih 

političnih skupin. Pri nastajanju političnih strank so pomembno vlogo ponovno odigrali 

intelektualci s kulturnega področja. Glavni ustanovitelji prve izrazite opozicijske politične 

organizacije Slovenske demokratične zveze, ki je postala intelektualno jedro skupine novih 

demokratičnih strank, so namreč izhajali iz kroga intelektualcev Nove revije (Tomšič 2008). 

Slovenska demokratična zveza je nastala januarja 1989, februarja 1989 pa Socialdemokratska 

zveza Slovenije, ki se je prva deklarirala kot politična stranka. Iz stanovske organizacije se je 

politično orientirala Slovenska kmečka zveza, ki je sicer nastala že leta 1988 v okviru 

Socialistične zveze delovnega ljudstva. Konec leta 1990 se je preimenovala v Slovensko 

kmečko zvezo – Ljudsko stranko, leta 1992 pa v Slovensko ljudsko stranko. Marca 1989 je 

bilo ustanovljeno Slovensko krščansko socialno gibanje s čimer so se na politično prizorišče 

vrnili vse povojno obdobje zapostavljeni katoličani. Novembra se je gibanje preimenovalo v 

Slovenske krščanske demokrate. Iz ekološkega gibanja 80. let je idejno izhajala stranka Zeleni 

Slovenije, ki je bila ustanovljena junija 1989, decembra istega leta pa je nastala še Slovenska 

obrtniška stranka. V januarju 1990 je nastala Stranka sivih panterjev, februarja pa je del 

članov Slovenske obrtniške stranke zaradi nasprotovanja povezovanju z Demosom, ustanovilo 

Slovensko obrtniško podjetniško stranko. (Valič Zver 2013) 
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Novonastale zveze in gibanja so se v prvih mesecih svojega obstoja soočale s težavami, ki so 

ovirale njihov razvoj in obstoj. Poleg finančnih težav, so se srečevali s poskusi zastraševanj, z 

vključevanjem pripadnikov obveščevalnih služb pa so bili deležni udbovskega nadzora in 

oviranja dejavnosti (Prebilič in Guštin 2014). Politične, gospodarske in socialne razmere v 

celotni federaciji so se v letu 1989 hitro slabšale, partijski vrh pa še vedno ni bil pripravljen 

deliti oblasti z nikomer. Politični boj je tako potekal na dveh frontah, zunanji 

protijugoslovanski in notranji slovenski protipartijski (Granda 2008, 305).  

Naslednji korak v procesu demokratizacije slovenske družbe je bila Majniška deklaracija v 

kateri je bila izražena volja, da hočejo živeti v suvereni in demokratični državi slovenskega 

naroda. Kot protiutež je slovenska oblast junija 1989 pripravila Temeljno listino, ki je 

predvidevala demokratično državo suverenega slovenskega naroda, vendar v jugoslovanskem 

okviru samoupravnega socializma (Valič Zver 2013). Debate o politični prihodnosti 

Slovencev so se nadaljevale in septembra 1989 so bila sprejeta dopolnila k slovenski ustavi, 

novembra pa je bil uzakonjen večstrankarski sistem. Ob koncu leta se je nekomunistična 

opozicija povezala v Demos, ki je aprila 1990 zmagal na prvih večstrankarskih volitvah. 2. 

julija 1990 je takratni slovenski parlament sprejel deklaracijo o suverenosti Republike 

Slovenije, ki je javno potrdila slovenske demokratične cilje.  

Nekdanja komunistična partija se je počasi preoblikovala v politično stranko, Stranko 

demokratične prenove. Tudi njene politične transmisije so se spreminjale v stranke. Iz njene 

nekdanje mladinske organizacije je nastala Liberalno demokratska stranka, ki je razglašala 

ideje evropskega liberalizma, Socialistična zveza delovnega ljudstva, v kateri so ostali le 

funkcionarji pa se je preimenovala v Socialistično stranko Slovenije (Fink-Hafner in Haček 

2000). Stranke, ki so izhajale iz komunistične je vodila želja po prisvojitvi oblasti in ker so 

imele v svojih vrstah izurjene politike ter mrežo lokalnih političnih struktur, so bile pri tem 

seveda uspešne, saj so bile vse izvoljene v parlament (Granda 2008).  



Potočar, Karmen. 2016. »Razmerja moči znotraj slovenske politične elite.« Diplomska naloga 

visokošolskega univerzitetnega študijskega programa prve stopnje. Fakulteta za uporabne 

družbene študije v Novi Gorici 

39 

 

Z novo slovensko vlado, vodil jo je Lojze Peterle, saj je njegova stranka krščanskih 

demokratov dobila največ glasov, so se začele priprave na slovensko osamosvojitev. 

Slovensko samostojnost so prvotno nameravali razglasiti s sprejetjem nove slovenske ustave, 

vendar je zmagala ideja o referendumu. Tako je bil 23. decembra 1990 izpeljan plebiscit o 

samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Ob 93,2 odstotni udeležbi, je za glasovalo 95 

odstotkov vseh udeležencev. Po polletnih intenzivnih poskusih jugoslovanskega državnega in 

vojaškega vodstva ter tudi nekaterih mednarodnih faktorjev, da spametujejo Slovenijo, je ta 

25. junija 1991 razglasila samostojnost in neodvisnost. Temu je sledila desetdnevna vojna, 26. 

oktobra 1991 pa je iz Slovenije odšel še zadnji vojak jugoslovanske armade. (ibid.) 

5.2 Razmerja sil po letu 1990 

Slovenski politični prostor je po prvih večstrankarskih volitvah dobil novo podobo. Po 

petinštirideset letih komunistične vladavine je na oblast prišla koalicija, ki jo je povezoval boj 

za samostojno slovensko državo ter vzpostavitev političnega pluralizma. (Tomšič 2008) 

Na prvih svobodnih in neposrednih volitvah aprila 1990 je s 54 odstotki zmagala komaj nekaj 

mesecev stara koalicija Demos, ki se je v svojem programu zavzemala za demokratizacijo, 

pluralizacijo in slovensko državno suverenost. Za predsednika predsedstva Republike 

Slovenije pa je bil v drugem krogu izvoljen nekdanji predsednik Zveze komunistov, Milan 

Kučan. (Fink-Hafner in Haček 2000)  

Demos, torej stranke demokratične opozicije Slovenije, so sestavljali Slovenski krščanski 

demokrati, Slovenska kmečka zveza, Slovenska demokratična zveza, Zeleni Slovenije, 

Socialdemokratska zveza Slovenije ter Slovenska obrtniška stranka. V 240 članski skupščini 

je osvojil kar 127 mest. Poleg njih so se v skupščino uvrstili tudi Zveza socialistične mladine 

Slovenije – Liberalna stranka, Zveza komunistov Slovenije – Stranka demokratične prenove, 

Socialistična zveza Slovenije – Zveza socialistov, italijanska in madžarska narodna skupnost 

ter gospodarska zbornica, slovenski sindikati, 1 delegat jugoslovanske ljudske armade in 
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neodvisni poslanci. V parlament se je tako uvrstilo devet strank, šest združenih v Demos in tri 

'prenovljene prejšnje družbenopolitične organizacije'. (Valič Zver 2013)  

Kljub največji angažiranosti v okviru kulturniške elite, ki je s svojim nasprotovanjem režimu 

ter borbo za demokracijo in nacionalno suverenost največ prispevala k demontaži starega 

režima, je Slovenska demokratična zveza na volitvah dobila najmanjši delež Demosovih 

volivcev. Največji delež na volitvah so prejeli krščanski demokrati in to kljub dejstvu, da v 

osemdesetih njihovi predstavniki v boju za demokracijo niso odigrali vidnejše vloge. Ne glede 

na to, je ključne resorje v novi vladi dobila Slovenska demokratična zveza. 

Demos je bil zelo raznolika politična formacija posameznikov z različnimi političnimi 

izkušnjami, usmeritvami in pričakovanji. Po zmagi na prvih demokratičnih volitvah so se 

nesoglasja med manjšinskim toda močnejšim liberalnim delom in večinskim konservativnim 

delom znotraj koalicije zaradi vse bolj poglobljenih razlik začela stopnjevati. Nasprotja glede 

modela lastninjenja, denacionalizacije, položaja Cerkve v slovenski družbi, šolstva, ravnanja 

Peterletove vlade, kontinuitete s prejšnjim političnim režimom, reforme represivnih organov, 

spremembe medijskega prostora, vizije slovenske prihodnosti in gospodarske politike, so 

konec leta 1991 privedle do razpada Demosa (Prebilič in Guštin 2014). Do razpada je prišlo 

samo teden dni pred sprejetjem nove slovenske ustave, 23. decembra 1991, ki je opredelila 

Slovenijo kot demokratično in suvereno državo slovenskega naroda.  

Prva velika žrtev slovenske osamosvojitve je bila Peterletova vlada, ki jo je spomladi 1992 

nasledila nova koalicija pod vodstvom liberalnodemokratske stranke. Ta je potem s krajšim 

presledkom vladala kar 12 let. »Po razpadu Demosa in padcu prve demokratične vlade, je 

prišla na oblast koalicija, v kateri so imele večino stranke, ki so nastale iz nekdanjih t.i. 

družbenopolitičnih organizacij.« (Tomšič 2008, 182) 

V Sloveniji se je tudi po osamosvojitvi kazal hud demokratični primanjkljaj. Nekdanji vodja 

komunistov in prvi predsednik Republike Slovenije, Milan Kučan, je okrog sebe zbral 

nekdanje politične sile. Medtem, ko so bili pripadniki novih demokratičnih sil brez pravih 
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izkušenj in brez znanja o politični taktiki, je imelo veliko njegovih kolegov in pristašev 

izkušnje s političnim in oblastnim delovanjem. Nekdanji funkcionarji in njihove desne roke so 

z aktivno vlogo pri privatizaciji postali vodilni menedžerji in na ta način ohranili nekdanje 

privilegije. Pripadniki nekdanje nomenklature so uspeli obdržati tudi tiskane medije in 

televizijo skupaj z novinarji, ki so v prejšnjem režimu delovali kot družbenopolitični aktivisti. 

(Granda 2008)  

Družbena moč in vpliv postpartijske nomenklature se je v bolj ali manj reformirani obliki 

uspela obdržati na političnem prizorišču. Poleg tega je uspela pridobiti pomembne resurse na 

drugih področjih, predvsem gospodarskem. Tako je s tesnim razmerjem med politiko in 

državo, kot to velja za vse postsocialistične družbe, v Sloveniji značilna premoč politične elite 

v razmerju do vseh drugih družbenih frakcij. 

5.3 Struktura slovenskega političnega prostora 

Za slovensko družbo so tako kot za vse družbe postsocialistične tranzicije značilni strukturno-

politični, kulturni in socio-ekonomski razcepi, ki so plod preteklega družbenega razvoja. V 

času tranzicije in tudi po njej se je politično vodstvo soočalo z mnogimi dilemami in izzivi 

povezanimi z iskanjem ustreznega razvojnega modela. Pri tem je pomembno vlogo odigral 

ideološki profil elite, njihove vrednote in vizije. (Tomšič 2011)  

O pripadnikih elit na Slovenskem, ki so bili na oblasti po letu 1991 Kramberger pravi, da le-ti 

niso mogli nabrati potrebnih izkušenj za vladanje nikjer drugje kot v prejšnjem režimu 

(Kramberger 1999). Vsi potencialni pripadniki elit so se namreč lahko usposabljali edino v 

okviru sistema socialistične države, saj druge alternative niti ni bilo. Svojo tezo utemeljuje s 

tem da so bili vsi tako ali drugače povezani z nekdanjim sistemom in družbenopolitičnimi 

organizacijami, ki so bile vir njihovega usposabljanja.  
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Slovenski politični prostor je opredeljen z delitvijo na dva politična bloka, na t.i. levoliberalni 

in t.i. pomladni oziroma desni tabor. Pri prvemu gre za stranke, preoblikovane iz nekdanjih 

režimskih organizacij, pri drugemu pa za stranke, nastale v času demokratičnih sprememb. V 

slovenski javnosti se za označevane razmerij v političnem prostoru najpogosteje uporablja 

delitev na levico in desnico oziroma na stare in nove politične sile. Zaradi strukturnega izvora 

posameznih strank naj bi se konflikt med staro in novo elito tako nanašal predvsem na koristi, 

ki so jih pridobile v procesu tranzicije. (Tomšič 2008) 

Po izglasovani nezaupnici Peterletovi vladi, je bila aprila leta 1992 oblikovana tako 

imenovana mala koalicija nekaterih levosredinskih strank. Njihova glavna naloga je bila 

pripraviti prve volitve v enodomni državni zbor.  

Na drugih večstrankarskih in prvih volitvah v enodomni državni zbor, je v novo oblikovani 

državni zbor leta 1992 vstopilo osem strank. Največ glasov je dobila prenovljena Liberalno 

demokratska stranka, ki se je v svojem programu zavzemala za pragmatično politiko 

modernizacije političnega in gospodarskega življenja in bila proti obujanju ideoloških 

nasprotij, značilnih za predvojno obdobje. Sledili so Slovenski krščanski demokrati, ki so se 

zavzemali za popoln prelom s povojnim obdobjem in dosledno odpravo vseh ostankov 

totalitarnega sistema. Parlamentarni prag so prestopile še Združena lista socialnih 

demokratov, Slovenska nacionalna stranka, Slovenska ljudska stranka ter Socialdemokratska 

stranka Slovenije. Noben od klasičnih strankarskih taborov ni prejel zadostne količine glasov 

za oblikovanje koalicije, zato so se Liberalna demokratska stranka, Slovenski krščanski 

demokrati, Združena lista socialnih demokratov in Socialdemokratska stranka Slovenije, 

združili v veliko koalicijo (LDS, SKD, ZLSD in SDS). Socialdemokratska stranka Slovenije 

je leta 1994 izstopila iz koalicije, kasneje še Združena lista socialnih demokratov, intenzivni 

politični procesi pa so kmalu po volitvah privedli do združevanja političnih strank. (Fink-

Hafner in Haček 2001; Državna volilna komisija) 
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»Po volitvah 1992 je nastopila podemosovska doba, ki ji je dajala ton liberalno demokratska 

stranka z dr. Janezom Drnovškom na čelu.« (Prebilič in Guštin 2014, 73)   

Na drugih parlamentarnih volitvah leta 1996 so se politične moči strank prerazporedile. 

Največ glasov je ponovno prejela Liberalna demokracija Slovenije, v primerjavi s prejšnjimi 

volitvami pa je večini parlamentarnih strank podpora padla. Občutno več glasov sta prejeli 

Slovenska ljudska stranka in Socialdemokratska stranka, parlamentarni prag je prestopila tudi 

tipična interesna skupina, Demokratična stranka upokojencev Slovenije. Ker so bili prejeti 

glasovi med obema političnima blokoma skorajda izenačeni, je imela zmagovalna Liberalna 

demokracija Slovenije težavo sestavo koalicije, ki je bila oblikovana šele februarja 1997. 

Tako imenovana pragmatična koalicija (LDS, SLS, in DeSUS) je delovala do spomladi 2000, 

ko se je Slovenska ljudska stranka združila z opozicijskimi Slovenskimi krščanskimi 

demokrati in umaknila svoje ministre iz vlade. Predlog novih ministrov je bil vezan na 

zaupnico in ni uspel, zato je opozicija za mandatarja predlagala dr. Bajuka, ki je bil v tretjem 

poskusu junija 2000 izvoljen. Slovenija je tako dobila prvo desnosredinsko vlado (SLS-SKD 

in SDS). Vendar je že julija 2000 zaradi nestrinjanja znotraj SLS-SKD s predlogi spremembe 

volilnega sistema, sledil izstop nekaj najvidnejših članov stranke z dr. Bajukom na čelu, ki so 

nato ustanovili novo stranko, Nova Slovenija. (Fink-Hafner in Haček 2001; Državna volilna 

komisija) 

Na tretjih parlamentarnih volitvah oktobra 2000 je največ glasov ponovno dobila Liberalna 

demokracija Slovenije, sledile so ji Socialdemokratska stranka, Združena lista socialnih 

demokratov, združena stranka SLS-SKD, novoustanovljena Nova Slovenija, ki je poleg 

Socialdemokratske stranke zavzemala najbolj odklonilna stališča do prejšnjega sistema in 

kontinuitete ter Demokratična stranka Slovenije, Slovenska nacionalna stranka in Stranka 

mladih Slovenije. Predsednik Liberalne demokracije Slovenije, dr. Drnovšek je oblikoval 

novo 'veliko koalicijo', ki so jo ponovno sestavljale programsko zelo različne stranke (LDS, 

ZLSD, SLS in DeSUS). (ibid.) 
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Na parlamentarnih volitvah leta 2004 pa je zmaga 'desnice' prinesla velike spremembe v 

konstelaciji političnih sil. Zmagala je namreč Slovenska demokratska stranka. V državni zbor 

so se poleg dveh predstavnikov narodnih skupnosti uvrstile še Liberalna demokracija 

Slovenije, Združena lista socialnih demokratov, Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka, 

Slovenska ljudska stranka, Slovenska nacionalna stranka ter Demokratična stranka 

upokojencev Slovenije. Predsednik Slovenske demokratske stranke, Janez Janša je sestavil 

desno-sredinsko koalicijo, ki zaradi stranke upokojencev, ki se je deklarirala za levo 

usmerjeno, ni bila notranje popolnoma homogena (SDS, NSi, SLS, DeSUS). Vlada je začela 

intenzivno izvajati reforme na socialnem in ekonomskem področju s katerimi je izzvala ostra 

nasprotovanja, ne le na strani politične opozicije ampak tudi na strani vplivih interesnih 

skupin, zlasti sindikatov. Slovenija je v tem času uživala najvišjo gospodarsko rast, prevzela 

je skupno evrsko valuto in uspešno vodila predsedovanje Svetu Evropske unije. (Adam in 

Tomšič 2012; Državna volilna komisija) 

Kljub relativno uspešnemu mandatu Janševe vlade, je na naslednjih parlamentarnih volitvah 

leta 2008 ponovno prišlo do zasuka politične moči. Po volilnem porazu Liberalne demokracije 

Slovenije, so postali Socialni demokrati (prej Združena lista socialnih demokratov) 

najmočnejša stranka levice. V državni zbor so se uvrstile Slovenska demokratska stranka, 

novoustanovljena stranka Zares – Nova politika, Demokratična stranka upokojencev 

Slovenije, Slovenska nacionalna stranka in Slovenska ljudska stranka. Nova Slovenija 

krščanska ljudska stranka tokrat ni uspela prestopiti parlamentarnega praga. Borut Pahor, 

predsednik Socialnih demokratov je sestavil ideološko homogeno koalicijo (SD, LDS, Zares, 

DeSUS). Vendar pa so se že na začetku mandata pojavili notranji konflikti, ki so postali 

stalnica tega mandata in bili glavni razlog za njeno predčasno razpustitev. (ibid.). 

Politična kriza, ki ji je botrovala ekonomska, je leta 2011 v Sloveniji privedla do prvih 

predčasnih volitev v državni zbor RS. Rezultati volitev so precej spremenili strukturo 

slovenskega parlamenta, saj sta se vanj uvrstili dve novoustanovljeni stranki, medtem ko so tri 

uveljavljene stranke iz državnega zbora izpadle. Zmagala je novoustanovljena Lista Zorana 
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Jankovića – Pozitivna Slovenija, sledile so ji Slovenska demokratska stranka, Socialni 

demokrati, nova stranka Državljanska lista Gregorja Viranta, Demokratična stranka 

upokojencev Slovenije, Slovenska ljudska stranka ter Nova Slovenija – Krščanska ljudska 

stranka. Po volitvah je prišlo do političnega zastoja, saj ni nobena izmed političnih sil prejela 

odločne parlamentarne večine. Zmagovalka volitev, Lista Zorana Jankoviča – Pozitivna 

Slovenija namreč ni dobila zadostne podpore za oblikovanje vlade, to je februarja 2012 uspelo 

predsedniku Slovenske demokratske stranke, Janezu Janši. Glede na ideološke značilnosti je 

bila koalicija sestavljena iz pretežno konservativne struje z liberalnimi in še bolj socialno 

usmerjenimi elementi (SDS, DLGV, SLS, DeSUS, NSi). (ibid.). 

Mandat te vlade je trajal dobro leto, marca 2013 je bila namreč izglasovana konstruktivna 

nezaupnica aktualni vladi in s tem je bila izvoljena nova predsednica vlade, mag. Alenka 

Bratušek, ki je oblikovala novo vlado. Z odstopom njene vlade spomladi 2014, so bile 

sklicane predčasne volitve, ki so potekale 14. julija 2014. Zmagala je novoustanovljena 

stranka Stranka Mira Cerarja. Poleg te stranke, danes državni zbor sestavljajo Slovenska 

demokratska stranka, Demokratična stranka upokojencev Slovenije, Socialni demokrati, 

novoustanovljena stranka Koalicija Združena levica, Nova Slovenija – krščanski demokrati, 

predstavnika obeh narodnih skupnosti ter nepovezani poslanci. Miro Cerar je s svojo stranko 

oblikoval koalicijo skupaj s Socialnimi demokrati in Demokratično stranko upokojencev 

Slovenije (SMC, SD, DeSUS). (Državna volilna komisija) 

Kljub temu, da je zmaga Demosa na prvih večstrankarskih volitvah leta 1990 pomenila zmago 

nad starim sistemom in prehod v novo političnost, je za nadaljnje obdobje značilno 

povezovanje slovenskih strank ne glede na klasično delitev na levico in desnico (Fink-Hafner 

in Haček 2001). Vladne koalicije so bile kljub dvojni strukturi političnega prostora in drugim 

velikim razlikam med obema taboroma, običajno sestavljene iz strank z različnimi 

ideološkimi usmeritvami. Pravzaprav so bile do sedaj le tri koalicije ideološko enotne, in sicer 

leta 2000, v mandatu 2008 - 2011 ter trenutna. Vendar pa je v večini vlad vedno ena stranka 
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prevladujoča, ki ima ne le predsednika vlade, temveč ima v svojih rokah tudi druge ključne 

položaje v izvršilni veji oblasti (Adam in Tomšič 2012, 60).  

6 Učinki konfiguracije politične elite na tranzicijo 

»Posebnosti slovenskega prehoda v demokracijo, ki se je zgodil ob sestopu prejšnje politične 

elite in je bil tesno povezan s procesom osamosvajanja ali prehodom v samostojno državnost, 

so v veliki meri določali nadaljnji politični razvoj.« (Fink-Hafner in Haček 2001, 32) 

Po uspešni osamosvojitvi se je Slovenija soočala z vprašanjem vloge države pri prehodu ter s 

konflikti povezanimi z modernizacijo in nacionalizacijo gospodarstva. Politične stranke so 

imele namreč različna stališča, nekatere so se zavzemale za tradicionalne vrednote in večjo 

vlogo trga, druge za večjo vlogo države pri privatizaciji in bolj libertarne vrednote. Medtem 

ko so ene zagovarjale to, da je potrebno s preteklostjo razčistiti, se je drugim zdelo obujanje 

preteklosti neproduktivno. Slovenski prostor je zaznamovalo tudi razhajanje med pogledi na 

preverjanje in umikanje oseb, ki so bile povezane s preteklim komunističnim sistemom, iz 

javnega političnega življenja. Zakonsko urejanje vprašanja lustracije v Sloveniji ostaja še 

danes odprto. 

Na podlagi raziskave slovenskih funkcionalnih elit politiki, kulturi in poslovnem sektorju iz 

leta 1995 Adam pravi, da je velika večina elit v Sloveniji gravitirala k političnemu delu 

retencijske elite, ki sta jo predstavljali Liberalna demokracija Slovenije in Socialni demokrati. 

»Ta frakcija politične elite je imela veliko boljše stike z različnimi strateškimi skupinami 

znotraj družbe, predvsem z vodilnim poslovnim kadrom ter nekaterimi krogi v akademski 

sferi in medijih.« (Adam, Tomšič in Kristan 2008, 58) 

Izhajajoč iz povedanega se zdi delitev slovenskega političnega prostora na leve in desne 

smiselna. Medtem, ko je za desnico značilen obsežen program socialnih in ekonomskih 

reform, usmerjenih v liberalizacijo  ter zmanjševanje vloge države s čimer naj bi prispevali k 
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večji konkurenčnosti in inovativnosti slovenskega gospodarstva in družbe nasploh, levica 

opozarja na povečanje razlik zaradi socialne neenakosti ter na revščino, ki naj bi jih reforme 

prinesle. Z odporom na reforme in svojimi idejami izkazujejo svojo 'levo' naravnanost in 

skepticizem do nebrzdanega' kapitalizma (ibid). 

Kot je že bilo ugotovljeno, je za slovensko tranzicijsko obdobje značilna premoč politične 

elite. To posledično pomeni, da ima država izrazito pobudo pri sprejemanju ključnih odločitev 

in si z različnimi mehanizmi kot so politično kadrovanje in politično motivirane oblike 

državnih pomoči, zagotavlja nadzor nad gospodarstvom, financami, mediji in ostalimi 

družbenimi segmenti. »To prispeva k politični odvisnosti in pomanjkanju avtonomije ostalih 

segmentov nacionalne elite.« (Tomšič 2006, 85)  

6.1 Stanje demokracije in zaupanje v politični sistem 

Med merila uspešne utrditve demokracije med drugim uvrščamo legitimnost oziroma 

državljansko podporo, ki se odraža v političnih postopkih in v odnosu do političnih ustanov 

ter politične elite. V širšem družbenem kontekstu je stopnja legitimnosti v različnih 

kulturnozgodovinskih sistemih različna, kar se posledično izraža tudi v različnih stopnjah 

zaupanja v konkretne sisteme (Bačlija in Johannsen 2007).  

Povezava med zaupanjem v politične institucije in politične elite v državah v prehodu je 

neizogibna. Za postsocialistične države je namreč značilno, da se, v spreminjajočih se in 

pogosto nestabilnih obdobjih po spremembi režima, nosilec politične funkcije v novem 

demokratičnem sistemu dojema kot personifikacija institucije, ki jo vodi ali upravlja. 

Državljani politične elite posledično razumejo kot nosilce sprememb. Zato so, dokler se v 

novem režimu ne vzpostavijo prenovljeni oziroma novi demokratični mehanizmi, politične 

elite tisti nosilci zaupanja med državljani, ki se pozneje prenesejo na samo institucijo.  
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Do legitimizacije političnega sistema torej pride ob dovolj visoki stopnji zaupanja v določeno 

politično institucijo. V demokratičnem sistemu je moč zaupanja odvisna od politične elite, ki 

se kot nosilke odgovornosti zavežejo, da bodo s podeljeno močjo ravnale odgovorno. Vendar 

pa za tranzicijske države velja splošni pojav nezaupanja v politične institucije. Pri iskanju 

vzrokov za politično nezaupanje in analiziranju vzorcev zaupanja, se lahko opremo na dve 

teoretični izhodišči, ki podata kontrastne poglede kulturnih in institucionalnih izvorov 

zaupanja (ibid.) Iz stališča kulturne teorije zaupanje izhaja iz norm in prepričanj ter se 

osredotoča na razlike v nacionalnih kulturah in spremlja spremenljivke socializacije, 

institucionalna teorija pa vidi zaupanje kot posledico delovanja institucij (Mishler in Rose v 

ibid., 107).  

Način spremembe režima ter ravnotežje moči med novo in staro elito določata vlogo elite ter s 

tem pogojeno zaupanje vanjo. V Sloveniji sprememba političnega sistema ni imela bistvenega 

vpliva na sestavo elit, saj so se nosilci politike nekdanjega režima uspeli obdržati na vrhu 

družbenih struktur. Komunistična stranka se je postopno reformirala in s sodelovanjem v 

procesu demokratizacije postala enakovreden partner na politični sceni. Predstavniki nekdanje 

nomenklature so posledično ohranili tudi ključne položaje pri družbenem razvoju, kar je 

pomenilo upočasnitev in pomanjkanje radikalnosti v sistemskih spremembah (Adam in 

Tomšič 2000).  

Eden od kazalcev sodobne demokratične družbe je tudi možnost neposrednega izražanja 

posameznikovega stališča, brez strahu, da bi bil zaradi tega sankcioniran s strani nosilcev 

moči. Svoboda izražanja je v sodobni družbi, v kateri mora imeti posameznik možnost svoje 

mnenje izraziti čim širšemu krogu ljudi, pogojena z razvitim sistemom sredstev javnega 

obveščanja, zato neposredno iz nje izhaja tudi medijska svoboda. Z namenom analize stanja 

svobode medijev v Sloveniji je bila leta 2007 opravljena raziskava svobode medijev in 

pluralizma, rezultati pa so bili objavljeni v monografiji Slovenski mediji v družbi in slovenska 

družba v medijih (Makarovič et al. 2008). V analizi delovanja slovenskih medijev na podlagi 

štirih slovenskih dnevnih časopisov iz vidika svobode in avtonomnosti medijskih 
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ustvarjalcev, so ugotavljali njihovo naklonjenost do slovenske politične elite v povezavi z 

izraženimi nazorskimi opredelitvami komentatorjev. Na podlagi pridobljenih podatkov so 

ugotovili, da so slovenski medijski ustvarjalci pri svojem delu deležni pritiskov, ki lahko 

pomembno vplivajo na njihovo delovanje. V nadaljevanju so v analizi mnenj o pritiskih in 

cenzuriranju novinarjev v Sloveniji prišli do zaključkov, da do pritiskov na slovenske medije 

prihaja tako s strani politike kot tudi s strani lastnikov kapitala, novinarji pa so izpostavljeni 

tudi politično nazorskim pritiskom svojih kolegov. Kljub ugotovitvam raziskava ugotavlja, da 

slovenski mediji niso marioneta določenih političnih akterjev ter da imajo doseženo določeno 

stopnjo avtonomije, vendar pa so po drugi strani »močno pogojeni s prepletom interesov, 

vrednost, nazorov in ideologij, ki prevladujejo v družbi« (ibid., 169). 

V okviru teze, da je za konsolidacijo demokracije ključnega pomena zmožnost države, da 

sprejema in implementira politične odločitve, je bila med leti 2000 in 2005 v 15 

postkomunističnih državah, med katere sodi tudi Slovenija, opravljena raziskava Demstar 

(Bačlija in Johannsen 2007). Raziskava med drugim prikazuje razpoloženje politične elite do 

vloge državljanov v politiki. V primerjavi s povprečjem mnenj izbranih političnih elit Poljske, 

Češke in Madžarske, dojema slovenska politična elita svoje državljane kot bolj pasivne 

subjekte, torej kot volivce, po drugi strani pa več kot četrtina slovenske politične elite meni, 

da se državljani za politično življenje zanimajo in pri tem svojo voljo tudi javno izražajo, 

medtem, ko ostale postkomunistične elite v tem ne vidijo primarne vloge državljanov. 

Zanimivo pa je, da vidi slovenska elita vlogo državljanov pri vključevanju v razne 

organizacije prek katerih bi lahko vplivali na oblikovanje politik, v veliko manjši meri kot 

ostale opazovane. Verjetno je razlog za to slabo razvita civilna družba v Sloveniji, ki je sicer 

imela močan moment v času osamosvojitve, vendar je danes šibka in v manjšini. Sicer pa se 

ob hitri rasti mnogih novoustanovljenih političnih strank in drugih organizacij, ki so se na 

volitvah podale v boj za oblast, poraja vprašanje ali je politični sistem, »ki je preživel, 

omogočil v tistem občutljivem času potrebno politično stabilnost, ali je predvsem stal 

državljane pestre civilne družbe, saj je priznaval le največje in najvidnejše izmed njih.« (ibid., 

116) 
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Družbo v državah v prehodu označujejo visoka pričakovanja ljudi glede družbene in 

individualne blaginje ter demokratičnosti, zato je razumljivo, da velike spremembe in 

neuresničljivost odpravljanja socialnih in gospodarskih varovalk, zmanjševanja socialne 

varnosti ter razkroj uveljavljenih egalitarnih norm, vplivajo na odnos do politike (Toš 1999). 

Zaupanje v politični sistem kot občutek, da so v političnem procesu zastopani tudi naši lastni 

interesi vsesplošno upada. Trend padanja zaupanja državljanov v politične institucije in elite 

velja tudi za Slovenijo. Kot ugotavlja Toš, se ljudje v Sloveniji sicer zavedajo nujnosti 

strankarskega političnega pluralizma kot gibala demokratičnega parlamentarnega sistema, 

vendar pa hkrati v strankah vidijo zgolj k sebi usmerjeno in ljudem odtujeno silo (ibid.). 

Dodaja še, da se ljudje zavedajo svoje aktivne vloge pri volitvah, kljub temu pa se iz 

političnih dogajanj čutijo izključene in posledično izvoljenim funkcionarjem večinoma ne 

zaupajo. Razloge za to lahko najdemo predvsem v dvigovanju splošne izobraženosti in 

politične kulture ljudi ter vse večje neodvisnosti državljanov od političnih akterjev. 

6.2 Razširjenost korupcije 

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11) opredeljuje korupcijo kot 

»vsako kršitev dolžnega ravnanja uradnih in odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, 

kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev ali oseb, ki se s kršitvijo lahko okoristijo, 

zaradi neposredno ali posredno obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali 

pričakovane koristi zase ali za drugega«. S širšim pojmovanjem korupcije kot stanja, ko 

hudodelstvo postane norma in ko standardno pričakovano vedenje postane izjema in ne 

pravilo pa lahko definiramo pojem sistemske korupcije. V takem stanju, za katero je značilna 

zlasti intenzivna povezava med procesi znotraj države oziroma vladnih institucij, se korupcija 

institucionalizira in postane tako običajna, da odgovorni ščitijo hudodelstvo in kaznujejo tiste, 

ki delujejo skladno s starimi normami (Krašovec et al. 2014). 

Med glavnimi spodbujevalci nevarnosti sistemske korupcije je uveljavljen sistem 

pokroviteljstva v javni upravi, skupaj z uveljavljenimi vzorci omrežij med vladajočo politiko 
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in gospodarstvom. Ker je slovenska neokorporativna tradicija okrepila strukturiran in 

institucionaliziran sistem osebnih omrežij ter odložila pristni proces privatizacije, obstaja v 

Sloveniji tveganje za razraščanje sistemske korupcije v družbi (ibid.). Država je namreč prek 

državnih in paradržavnih organizacijskih struktur ohranila nadzor nad upravljanjem 

precejšnjega dela gospodarstva in s tem ustvarila pogoje za vzpostavitev sistema koruptivnih 

omrežij. Vendar Žerdin pri tem opozarja, da državno lastništvo gospodarskih družb ne vodi 

samo po sebi v sistemsko korupcijo, ampak se to lahko zgodi v povezavi s samoreprodukcijo 

elit in omrežij (Žerdin 2012).  

Javnomnenjska raziskava Svetovni barometer korupcije 2013 je pokazala, da je korupcija v 

Sloveniji vedno večji problem (Društvo Integriteta). Gre za najobsežnejšo raziskavo doslej, ki 

je zajela 114.000 oseb iz 107 držav. Raziskava javnega mnenja, ki meri zaznavanje korupcije, 

lastne izkušnje s korupcijo in pripravljenost za ukrepanje proti korupciji, ugotavlja, da se je 

korupcija v zadnjih dveh letih po mnenju 62 odstotkov anketiranih državljanov in državljank 

Slovenije povečala, kar 78 odstotkov pa je mnenja, da korupcija v Sloveniji predstavlja resen 

problem. Po mnenju anketirancev je korupcija najbolj prisotna pri temeljih demokratične 

družbe. Vprašani ocenjujejo, da je korupcija najbolj prisotna v političnih strankah in med 

poslanci v parlamentu. Več kot dve tretjini anketiranih ne zaupa vladajočim in meni, da je 

ukrepanje vlad na področju preprečevanja korupcije neučinkovito. Kritični so tudi do 

delovanja vlad, saj jih kar 63 odstotkov meni, da vlada deluje v interesu posameznih 

interesnih skupin in ne v javnem interesu, kar posledično kaže na visoko stopnjo političnega 

nezaupanja.  

Državljani se na podlagi rezultatov javnega mnenja zavedajo prisotnosti korupcije in njenih 

negativnih posledic, ki so, kot ocenjujejo tudi predstavniki Društva Integriteta, eden največjih 

krivcev za ekonomsko, finančno in moralno krizo (ibid.). Razmeroma visoka ocena korupcije 

v Sloveniji, glede na predpostavko, da je zaupanje v državah v prehodu nizko tudi zaradi 

sistematičnega kršenja norm in vrednot ter zlorabe političnega položaja, ne preseneča. Ob 

visoki stopnji zlorabe političnega položaja, se v nadaljevanju pojavi vprašanje ali je zaupanje 
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v politično elito moč dvigniti. Za odgovor na to je potrebno najprej najti vzroke za zlorabo 

položaja. Bačlija in Johannsen omenjata dve možni razlagi za načrtno izgradnjo zaupanja 

(Bačlija in Johannsen 2007). Ena se nanaša na nalezljivo zlorabo položaja v komunizmu 

zaradi vsesplošnega pomanjkanja, ko razlikovanje med primernim in neprimernim ni bilo del 

splošno sprejete politične kulture, druga pa se navezuje na širok razpon marketinških 

procesov, ki omogočajo tistim na oblasti, da se finančno okrepijo. Dvig zaupanja v politično 

elito je v okviru prve razlage malo mogoč, saj predvideva spreminjanje kulture, kar pa je 

dolgotrajen proces, medtem ko druga razlaga zaradi dojemanja tranzicije kot trenutni pojav, 

dopušča več možnosti za dvig zaupanja in vzročno posledično tudi zmanjšanje pojava 

korupcije.  

V zadnjih letih je bilo sprejetih veliko mednarodnih dokumentov, ki poudarjajo pomen boja 

proti korupciji. S tem vsaj svetovno okolje s svojimi vzvodi in priložnostmi predstavlja 

glavno zavoro za zaustavitev širjenja korupcije tudi v Sloveniji.       

6.3 Gospodarski napredek 

Gospodarska podoba v osemdesetih letih 20. stoletja se je, ne le v Jugoslaviji temveč tudi v 

vseh ostalih socialističnih državah, iz leta v leto slabšala. Gospodarska rast je padala, 

produktivnost, rast kapitala in tehnični napredek so bili nizki in življenjski standard je 

posledično padal. Slovenija je bila v času Jugoslavije vpeta v gospodarski sistem, ki je 

temeljil na planskem gospodarstvu in družbeni lastnini, ki ni omogočal trajne gospodarske 

rasti. Vendar pa so se konec osemdesetih let začeli vrstiti dogodki, ki so Slovenijo pripeljali 

do začetka gospodarskega osamosvajanja. Slovenija je imela v prehodu iz plansko-tržnega v 

socialno-tržni sistem v primerjavi z ostalimi tranzicijskimi državami nekoliko boljši položaj, 

saj je imela že pred samim začetkom tranzicije razvite številne tržne institute, država pa z 

izjemo kadrovanja, kjer je bil vpliv politike močno pristen, v gospodarstvu ni imela tako 

dominantne vloge kot drugod. (Lorenčič 2012) 
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Z razglasitvijo samostojne in neodvisne države je Slovenija prevzela ekonomsko suverenost 

in s tem odgovornost za lastni gospodarski razvoj. S prehodom v tržno in nacionalno 

gospodarstvo so se v procesu gospodarske tranzicije odvijali pomembni procesi, kot so bili 

vstopanje v evropski in mednarodni gospodarski prostor, makroekonomska stabilizacija, 

prestrukturiranje gospodarstva ter procesi privatizacije, ki so privedli do mnogih korenitih 

strukturnih sprememb. Družbena lastnina je prešla k zasebni, industrijska dejavnost v 

storitveno, velika podjetja so propadla in nastala so manjša, še zlasti na trgu delovne sile pa je 

dokončno prišlo do prehoda iz ekonomije ponudbe do ekonomije povpraševanja. Zlasti 

pomembna je bila preusmeritev na trge cenovno in kvalitetno zahtevnejših držav, kar je za 

majhno gospodarstvo pomenilo smer v stabilnejšo gospodarsko rast in napredek. (ibid.) 

Vendar pa je sistemska transformacija v Sloveniji temeljila na postopnih spremembah. Na 

gospodarskem področju se je to odražalo v počasni privatizaciji, ohranjanju vloge države pri 

vodenju gospodarstva in nizkem deležu tujih vlagateljev. Gradualizem je bil povezan tudi »z 

visoko stopnjo retencije, saj je ohranjal pomembno vlogo stare ekonomsko-menedžerske elite, 

ki je v navezavi na državo tudi v novih razmerah obdržala velik del svojih pozicij in ki ni bila 

naklonjena preveliki odprtosti, saj bi ta lahko ogrozila njen položaj«. (Tomšič 2006, 87)  

Slovenija je v tranzicijo vstopila v senci institucionalnega okvira, ki sta ga predstavljala 

politični monopol ter mehanizem centralnega planiranja. Z argumenti, da bi hitre spremembe 

uničile gospodarstvo, liberalizacija pa povzročila popolno uničenje gospodarstva, je politična 

elita z vodenjem gradualistične politike ustvarila »mehanizem zadovoljevanja interesnih 

skupin in iskalcev rent.« (Pezdir 2008, 7) In medtem, ko je v procesu tranzicije Slovenija 

deloma uspela sprostiti ekonomski trg, je politični trg »ostal močno pod vplivom neformalnih 

institucij, ki so izvirale iz nekdanjega institucionalnega okvira.« (ibid., 102)   

 

Kljub temu, da so bili z gradualističnim pristopom v začetku tranzicijskega obdobja omiljeni 

marsikateri socialni pretresi, so se kasneje začeli, zlasti z zmanjševanjem konkurenčnosti, 
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kazati njegovi negativni učinki. Če temu dodamo še visoko nezmožnost samorefleksije 

slovenskih gospodarskih elit in izpostavimo vprašanje sposobnosti, ki je bilo razgaljeno z 

nastopom gospodarske krize s pričetkom v letih 2008 / 2009, lahko na podlagi velikega 

državnega deleža v slovenskem gospodarstvu in izrazitega vpliva države na gospodarstvo, 

zaključimo, da je slovenska politična elita globoko vpeta v gospodarsko elito, saj jo politična 

elita skozi delež državnega premoženja tudi obvladuje.  

Tudi po mnenju Krambergerja moč slovenskih elit izhaja iz državnega proračuna in državnih 

jamstev (Kramberger 1999). In ker se moderna poliarhičnost demokracije lahko uveljavi šele 

takrat, ko del artikulirane moči izvira iz tržnega gospodarstva in podjetništva, se lahko 

strinjamo s Krambergerjem, ko pravi, da je v Sloveniji premalo od države neodvisnih virov 

vpliva in moči. Slovenske elite se namreč večinoma materialno napajajo iz javnih sredstev, 

gospodarstvo in politika pa sta zato med seboj tesno povezana.  

V publikaciji Vloga podjetij v državni lasti v slovenskem gospodarstvu in analiza stroškov 

državnega lastništva Gospodarska zbornica Slovenije med drugim ugotavlja, da je Slovenska 

država v primerjavi z drugimi evropskimi državami relativno močno vpletena v gospodarstvo 

(Gospodarska zbornica Slovenije 2015). Nivo državnega lastništva je eden najvišjih v Evropi 

merjeno z deležem kapitala državnih družb v BDP (OECD). Razvidno je, da državni delež tu 

predstavlja več kot 30 odstotkov. Zapletene povezave med državnimi bankami, državnimi 

podjetji, državnimi zavarovalnicami in investicijskimi skladi, ki jih upravljajo državne 

finančne družbe še vedno pomenijo breme. Država je kot taka definirana kot največji 

zaposlovalec, upravljavec premoženja in dolžnik v Sloveniji. 

Negativni učinki visokega deleža državnega lastništva in v povezavi s tem neučinkovito 

korporativno upravljanje v državnih podjetjih, na katero ima politična elita odločilen vpliv pa 

v nadaljevanju dokumenta ugotavljajo, da vodijo v neučinkovito alokacijo sredstev, slabšajo 

poslovne pogoje ter omejujejo zasebne investicije in gospodarsko rast. 
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Podobno ugotavlja tudi Pezdir, ki na podlagi ekonomske analize slovenske tranzicije 

ugotavlja, da so nedokončana privatizacija, ki prek političnih strank omogoča močan vpliv 

interesnih skupin na politični trg, vsesplošna monopolizacija trgov, kartelizacija in izrivanje 

tržnega mehanizma, nedelujoča ter neučinkovita pravna država in ena od najvišjih davčnih 

obremenitev gospodarstva na svetu, le eni izmed dejavnikov, ki kažejo, da je slovenska 

tranzicija zgrešila svojo smer (Pezdir 2008). Struktura slovenskega gospodarstva je namreč 

takšna, da ne omogoča delovanje tržnega mehanizma. »To pomeni, da sta ekonomski in 

politični trg neposredno povezana oziroma da politični trg določa izide na ekonomskem trgu 

ter da možnost svobodnega odločanja (ki je podstat tržnega mehanizma) ni zamejena s 

pravnim okvirom, ampak z diskrecijsko pravico političnega trga, da posega v odločitve 

posameznikov.« (ibid., 82)     

6.4 Omrežje slovenske ekonomske in politične elite  

Sociološki teoretiki pojem družbe razlagajo kot kompleksno in ves čas spreminjajoče se 

omrežje vzajemnih odnosov med posamezniki. Ti odnosi so vzpostavljeni v različnih 

družbenih sferah, povezave med njimi pa so lahko šibke ali trdne. Vendar pa je za vsako 

kompleksno omrežje značilno bolj ali manj stalna struktura. Ne glede na to ali govorimo o 

organizacijah, institucijah, pravnih osebah ali kakršnih koli drugih oblikah kolektivnega 

delovanja v okviru političnega, ekonomskega ali socialnega okvirja, v katerem se spletajo 

omrežja posameznikov, so ti sistemi bolj ali manj trajni, specifični, pravno regulirani in 

strnjeni v omrežja vzajemnih učinkovanj med posamezniki (Žerdin 2012). Nadalje je 

pomembno kako je posameznik umeščen v določeno strukturo omrežja, saj je od tega odvisna 

njegova ekonomska učinkovitost. Po Burtu imata strateški pomen dva dela omrežja in sicer, 

središčni položaj omrežja, ki zagotavlja strukturno moč ter mostišča ali točke, ki dele omrežij 

med seboj povezujejo, hkrati pa imajo funkcijo nadzora nad komunikacijskimi tokovi in moč 

odločanja o pretoku komunikacij iz enega v drugi del omrežja (ibid., 61). Ker večja 

središčnost zagotavlja boljši dostop do informacij, ki potujejo po omrežju, posledično omrežju 
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zagotavlja socialni kapital. V povezavi z ekonomskim omrežjem Davis pravi, da so 

gospodarske družbe z večjo mero središčnosti z vzdrževanjem vezi z večjim številom drugih 

organizacij, spodobne hitreje zaznati spremembe v okolju in nanje odgovoriti (v Žerdin 2005, 

21).    

O popolnem omrežju govorimo takrat, kadar so teoretično lahko v njem vsi individuumi, prek 

posrednikov, povezani z ostalimi individuumi. Pri pregledovanju medsebojnih povezav v 

primeru omrežja ekonomske elite, nam za vpogled v relacije z drugimi omrežji, zlasti s 

političnim, lahko kot primeren kriterij služi povezanost direktorskih in nadzornih funkcij. O 

povezanosti teh dveh funkcij govorimo, kadar oseba, ki ima v določeni gospodarski družbi 

vodstveni položaj, hkrati sedi v nadzornem svetu druge gospodarske družbe. V primeru 

slovenskih gospodarskih družb lahko na primer vidimo, da ravno omrežje povezanih 

nadzornih in direktorskih funkcij predstavlja glavni izsek omrežja ekonomske elite. Iz dejstva, 

da je velik del slovenskega gospodarstva v državni lasti (Gospodarska zbornica Slovenije 

2015) izhaja, da ekonomski sistem v Sloveniji ni avtonomen, temveč je vezan na vpliv 

političnega sistema.  

Sklepamo torej lahko, da imajo v omrežju ekonomske elite središčno vlogo osebe, ki so bile 

na položaj postavljene s strani politične elite. Na podlagi izhodiščne domneve, da politična 

elita pomembno vpliva na strukturo omrežja ekonomske elite, je bila v letu 2005 opravljena 

raziskava (Žerdin 2005), ki temelji na rezultatih parlamentarnih volitev leta 2004 in v 

povezavi s tem ugotavlja katere osebe v omrežju slovenske ekonomske elite zasedajo 

središčno mesto. Analiza lastnosti omrežja, ki je zajemala iskanje različnih dimenzij 

središčnosti oseb, je pokazala, da ključne položaje zasedajo osebe, ki jih je na položaj 

postavila vlada. Zlasti pri meri vpliva in splošni meri središčnosti, je bilo ugotovljeno, da 

izstopajo osebe iz tistih gospodarskih družb nad katerimi ima vladna koalicija neposredni ali 

posredni vpliv.  Zanimiva ugotovitev je tudi, da je glede na središčne pozicije posameznih 

direktorjev v povezavi z njihovo dostopnostjo, kar pomeni, da imajo vpliv in so hkrati deležni 

zaupanja s strani elitnega omrežja, med direktorji z visoko mero tega prestiža nadpovprečno 



Potočar, Karmen. 2016. »Razmerja moči znotraj slovenske politične elite.« Diplomska naloga 

visokošolskega univerzitetnega študijskega programa prve stopnje. Fakulteta za uporabne 

družbene študije v Novi Gorici 

57 

 

veliko članov Foruma 21, ki ga koordinira nekdanji predsednik države, Milan Kučan. Ti 

podatki sicer ne govorijo o povezanosti direktorjev z vladnimi krogi, vsekakor pa kažejo na 

močno povezanost političnega in ekonomskega omrežja. Nasploh rezultati celotne analize  

opozarjajo, da ima logika rekrutacije v slovensko ekonomsko elito izrazite politične korenine. 

Druga pomembna značilnost omrežja je njegovo središče oziroma jedro kot najbolj koheziven 

del omrežja. Ob vprašanju kako se središče omrežja ekonomske elite spremeni ob spremembi 

politične oblasti, izhaja iz izsledkov analize o vplivu zamenjave politične elite na omrežje 

ekonomske elite, da je največje jedro omrežja ekonomske elite, za katerega so značilne močne 

povezave z drugimi omrežji družbene elite, obstajalo leta 2004 (Žerdin 2012). Po menjavi 

politične oblasti leta 2004 se je to jedro občutno zmanjšalo, njegova kohezivnost pa znižala. 

Do nadaljevanja krčenja središča omrežja ekonomske elite je ponovno prišlo po menjavi 

politične oblasti leta 2008. To jedro je bilo manj kohezivno in bistveno šibkeje povezano z 

drugimi omrežji elite. Analiza v nadaljevanju ugotavlja, da je, za razliko v prvih letih 

tranzicije, za obdobje od leta 2004 do leta 2009 značilna visoka stopnja cirkulacije znotraj 

ekonomske elite. Visoka stopnja cirkulacije nam pove, da sprememba politične oblasti močno 

vpliva na kadrovske premike v omrežju ekonomske elite.  

Ugotovitve o visoki stopnji reprodukcije slovenske ekonomske elite (Iglič in Rus 2000; Adam 

in Tomšič 2000),  lahko povežemo z ugotovitvami analize glede cikličnih struktur, torej 

krepko povezanimi komponentami znotraj omrežja ekonomske elite. Podatki namreč kažejo, 

da so obsežne ciklične strukture značilne za leto 2004 in leto 2009, medtem ko so leta 2005 in 

2006 komaj opazne (Žerdin 2012). To pomeni, da so ciklične strukture ekonomske elite 

zaznane v obdobju, ko je bila na oblasti levica. Takrat je tudi jedro ekonomskega omrežja 

močno, medtem ko so v času, ko je politični prostor zasedla desnica, ciklične strukture 

izredno majhne oziroma jih skoraj ni moč zaznati.  

Kot nasprotje modernizirani družbi, za katero je značilna »visoka stopnja avtonomije 

posameznih podsistemov z izrazito funkcionalno diferenciacijo« (Žerdin 2005), ugotavljamo, 



Potočar, Karmen. 2016. »Razmerja moči znotraj slovenske politične elite.« Diplomska naloga 

visokošolskega univerzitetnega študijskega programa prve stopnje. Fakulteta za uporabne 

družbene študije v Novi Gorici 

58 

 

da smo v Sloveniji še vedno priča prevladi političnega podsistema nad ekonomskim, kar 

lahko razumemo kot enega izmed indikatorjev počasne modernizacije slovenske družbe. 

Dejstvo je tudi, da proces privatizacije gospodarstva v Sloveniji še vedno ni zaključen, z 

gospodarskim premoženjem, ki še vedno ni privatizirano pa upravlja vlada ali pa v ta namen 

ustanovljene institucije, ki so pod vladnim nadzorom. Vse kaže tudi na to, da slovenska 

politika vodi proces privatizacije na način s katerim ohranja pomembno moč v gospodarstvu. 

Močna povezanost ekonomskega in političnega sistem v Sloveniji tako omogoča elitam 

omrežij pri nas konstantno reproduciranje na središčne položaje. 

7 Zaključek 

Procesi demokratizacije in tranzicije v času osamosvajanja Slovenije in doseganja njene 

neodvisnosti niso prinesli pričakovanih sprememb. Ob prehodu v demokracijo in v tržno 

gospodarstvo Sloveniji ni uspelo doseči nujno potrebnega preseka z vzorci družbenega 

delovanja, ki izhajajo iz nekdanjega režima. Razlog temu lahko pripišemo visoki stopnji 

reprodukcije elit v Sloveniji, tako v politiki kot tudi v gospodarstvu in kulturi. Tako kot za vse 

družbe v prehodu, so tudi za slovensko družbo značilna razkrajanja na vseh družbenih 

področjih, zato je ravno od politične elite, njenega političnega nazora in pogleda na nadaljnji 

razvoj, odvisna prihodnost države in njene družbe. V tem ključnem obdobju, ki zagotovo 

predstavlja pomembno prelomnico v slovenski zgodovini, bi morala politična elita znati 

preseči ideološke vzorce in strankarska prepričanja ter pokazati koherentnost in jasno 

strategijo, vendar je bila pri tem neuspešna, posledice pa so vidne še danes. Njena 

nekonsistentnost, ki je značilna za slovenski politični prostor, izvira iz razcepa med staro 

elito, ki izhaja iz nekdanjega režima in novo elito, ki je nastala v času demokratičnih 

sprememb. Konflikt med njima izvira predvsem iz koristi pridobljenih ravno v obdobju 

tranzicije, za katerega je značilna prevlada stare elite nad novo. Opisani konflikt elit je močno 

prisoten še danes.  
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V uvodnem delu sem postavila dve hipotezi, ki sem ju proučila v nalogi. Z analizo razmerij 

moči v času tranzicije sem ugotovila, da sem obe zastavljeni hipotezi potrdila. Zaključim 

lahko, da se v Sloveniji kljub izvedenim procesom demokratizacije na ključnih družbenih 

položajih še vedno nahajajo predstavniki politične elite, ki izhaja iz nekdanjih socialističnih 

struktur. To sem v nalogi potrdila in je posebej razvidno iz proučevanja analize omrežij 

(Žerdin 2012) in iz strukture slovenskega političnega prostora danes, ki je bil analiziran skozi 

nalogo. Druga hipoteza je bila v soodvisnosti od prve in zaključimo lahko, da je reprodukcija 

elit eden glavnih razlogov, ki predstavljajo zavoro za uspešno transformacijo slovenske 

družbe na poti v demokratično in ekonomsko uspešno družbo, ki bo temeljila na 

konkurenčnem gospodarstvu.  

Retencijska elita v Sloveniji se je na oblasti ohranila tudi po zamenjavi političnega sistema in 

uspešno obdržala ključne družbene pozicije, s čimer je posledično imela moč in vpliv 

uresničevati svoje interese in interese nekdanje nomenklature, to je zavirati procese 

demokratizacije. Svojo dolgoletno dominantnost v družbi je uspela obdržati s poudarjanjem 

pozitivnih strani socialističnega obdobja ter z aktivnim vključevanjem v procese 

osamosvajanja, s čimer je še dodatno utrdila svojo legitimnost in tako ohranila svoj položaj na 

vrhu družbene strukture. Pri tem je pomembno vlogo odigrala tudi naklonjenost s strani 

večine sredstev javnega obveščanja, ki pa nikakor ni bila naključna, saj je pripadnikom 

nekdanje socialistične elite uspelo obdržati vpliv v tiskanih medijih in televiziji, večina 

novinarjev pa je prejšnjem režimu tako ali tako delovala v vlogi družbenopolitičnih aktivistov. 

Vpliv in izvajanje pritiskov na slovenske medije s strani nosilcev politične moči kot tudi s 

strani drugih akterjev, na primer njihovih lastnikov in z njimi povezanimi centri moči, 

ugotavlja tudi raziskava o svobodi medijev v Sloveniji (Makarovič et al. 2008). Z avtonomijo 

medijev ter posledično pluralnostjo medijskega prostora je pogojen razvoj demokratične 

družbe, zato je svoboda medijev eden od nujnih pogojev za uspešen premik v smeri 

demokratičnega družbenega življenja.  
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V Sloveniji je tudi na gospodarskem področju podobna situacija, kjer je retencijska elita ravno 

tako aktivno sodelovala v procesu privatizacije in s tem imela moč nadzirati in celo zavirati 

njen proces. Z zagovarjanjem t.i. nacionalnega interesa in vodenjem socialno naravnane 

retorike pa se zdi, da politična elita kaže težnje k vzpostaviti sistema državnega lastništva 

namesto tržno naravnanega gospodarstva.  

Na podlagi izpričanih ugotovitev torej lahko zaključimo, da je nedokončan proces tranzicije v 

Sloveniji zagotovo eden izmed glavnih razlogov zakaj se Republika Slovenija danes uvršča na 

dno lestvice konkurenčnosti demokratično razvitih držav. Nadalje lahko sklenemo, da visoka 

stopnja reprodukcije elit v Sloveniji in premoč politične elite v odnosu do drugih družbenih 

sfer upočasnjuje, ne zgolj razvoj demokratičnih vzvodov odločanja, temveč tudi razvoj 

slovenske družbe in njene blaginje.  
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