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Povzetek 

 

Volilna udeležba je pomemben dejavnik stabilnosti in učinkovitosti vsakega demokratičnega 

političnega sistema. Zaupanje ljudi v demokracijo in osrednje demokratične ter državne 

ustanove vplivajo na udeležbo ljudi v političnih procesih. Pomemben vpliv ima tudi 

zadovoljstvo z delovanjem osrednjih političnih in državnih institucij. Problem nastane, ko je 

udeležba na volitvah, ki je torej posledica zaupanja in zadovoljstva z demokracijo (kar vpliva 

na stabilnost političnega sistema), izjemno nizka s trendom nadaljnjega upadanja. In tak primer 

je Slovenija. 

 

V Sloveniji beležimo upadanje udeležbe na vseh vrstah volitev od lokalnih, parlamentarnih, 

predsedniških do evropskih. To je sicer značilnost tudi v mnogih drugih državah, a je v 

primerjavi z njimi v Sloveniji padec neprimerno strmejši. Če smo bili še v devetdesetih letih 

Slovenci, kar se volilne udeležbe tiče, med bolj angažiranimi družbami v postkomunističnem 

svetu, tega zagotovo ni mogoče trditi za zadnje poldrugo desetletje. V Sloveniji udeležba pada 

hitreje kot v drugih državah, ki so v tem času bolj konsolidirale demokracijo. Če politični sistem 

ne uspe mobilizirati večjega dela socialnega kapitala, ki je na voljo, niti v času volitev, torej 

enkratnega političnega dogodka, je nekaj hudo narobe z njim. Ni dovolj, da krivdo za politično 

apatijo preprosto naprtimo državljanom in njihovi nizki demokratično-participativni kulturi. 

Ta nedvomno vpliva na participacijo, še zlasti v postkomunističnih državah, kjer so ljudem 

desetletja privzgajali drugačne politične vrednote. Toda dejstva, da Slovenci desetletja niso 

imeli demokratičnih volitev, se pravi demokratične prakse, ne smemo spregledati v nobeni 

analizi, saj to dejstvo samo deloma pojasnjuje nizko udeležbo slovenskih državljank in 

državljanov na volitvah. Razloge je treba iskati tudi v danih sistemskih okvirih. 

 

Ključne besede: volilna udeležba, volitve, volilni sistem, politični sistem, demokracija. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Summary 

 

Electoral participation is an important factor of stability and functionality of every democratic 

political system. The trust of people into democracy and the key democratic and state 

institutions influence the voter turnout in political processes. The satisfaction with the working 

of main political and state institutions also carries an important influence. The problem arises 

when the turnout in elections, which is a consequence of trust and satisfaction with democracy 

(which influences the stability of a political system), is extremely low and continues to drop. 

One such example is Slovenia. 

 

In Slovenia, we find a decrease in voter turnouts in all types of elections, from local, 

parliamentary, presidential to European. This is also significant for many other countries but 

Slovenia’s drop is much sharper compared to theirs. In the 90s, Slovenians were, as far as 

electoral participation goes, among the more engaged societies in the post communistic world. 

However, this can certainly not be said for the last decade and a half. In Slovenia the turnout 

is dropping faster than in other countries, which had a better consolidation of democracy 

during this period. If the political system does not succeed to mobilize a greater part of the 

social capital available even during elections, there is something seriously wrong with it. It is 

not enough to pass blame for political apathy to the citizens and their low democratic 

engagement culture. This undoubtedly influences the electoral participation, especially in post 

communistic countries, where different political values had been reinforced for decades. But 

the fact that Slovenians did not have democratic elections for decades, that is to say - a 

democratic practise, cannot be overlooked in any analysis. However, this fact itself only 

partially explains the low turnout of Slovenian voters in elections. The reasons for it could 

probably be found the given system. 

 

Key words: electoral participation/voting turnout, elections, voting system, political system, 

democracy. 
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1 UVOD 
 

 

Pred 26 leti, s prvimi pluralnimi volitvami, je Slovenija še kot del nekdanje skupne 

jugoslovanske države vstopila v obdobje parlamentarne demokracije. Takrat so bile volitve v 

republiško skupščino, ki je imela tri zbore (družbeno-politični zbor, zbor združenega dela in 

zbor občin) in še ni bila v celoti organ parlamentarne demokracije, saj so v formalnopravnem 

smislu volili delegate in ne poslance. Kljub temu bi lahko sprejeli stališče, da so bile volitve 

aprila 1990 demokratične in legitimne. Glede tega, ali in v kolikšni meri so bile poštene, so 

mnenja ločena. A ne glede na to lahko smatramo, da so bile volitve v zakonodajno telo in tudi 

v predsedstvo (predsednika in člane predsedstva) leta 1990 začetek sodobne slovenske 

demokracije.  

 

Pričakovanja so bila velika predvsem z vidika vključenosti (participacije) državljank in 

državljanov v politiko. Znano je, da v prejšnjem, nepluralističnem, to je monističnem 

političnem režimu, v katerem je imela ob nekaterih družbenopolitičnih organizacijah monopol 

le Zveza komunistov, politična participacija ni temeljila na svobodni izbiri. Na podlagi načela 

enotnosti oblasti je bila vsa oblast (sodna, izvršna, zakonodajna) v rokah partijske nomenklature 

oziroma komunistične elite. 

 

Čeprav bi težko pričakovali, da bo udeležba vselej tako visoka, kot je bila ob rojstvu 

demokracije, to je na prvih (1990) in drugih demokratičnih volitvah (1992), pa je nadaljnji 

razvoj demokracije prinesel nepričakovan ter hud padec udeležbe tako na predsedniških, 

parlamentarnih in tudi na lokalnih ter evropskih volitvah. To je v nasprotju s splošnimi 

pričakovanji, da bo demokracija sčasoma postajala vitalnejša in stabilnejša, kar naj bi se 

odražalo tudi v vse večji vključenosti državljank in državljanov v politiko oziroma v večji 

volilni participaciji.  

 

Demokratična praksa v Sloveniji kaže nasprotno. Sodeč po uradnih podatkih je odziv 

državljank in državljanov na različne demokratične volitve vse manjši. Ta pojav se nam zdi 

zanimiv in ustrezen za analitično obdelavo v diplomski nalogi. 
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 1.1 Cilji 

 

Namen diplomske naloge je ugotoviti trende udeležbe na vseh vrstah neposrednih volitev v 

Sloveniji (volitve v državni zbor, predsedniške, lokalne in evropske volitve) po letu 1990 ter 

pojasniti posledice in razloge za upadanje volilne udeležbe na podlagi uradnih statističnih 

podatkov in javnomnenjskih raziskav. Osrednje hipoteze so: 

 

H1: Nezadovoljstvo in nezaupanje državljanov v vlade in osrednje politične institucije vpliva 

na udeležbo na volitvah. 

 

H2: Permanentno upadanje volilne udeležbe v Sloveniji negativno vpliva na stabilnost 

političnega sistema. 

 

 1.2 Metodologija 

 

V diplomski nalogi bomo uporabili kombinacijo teoretične in empirične metode. V teoretičnem 

delu bomo z deskriptivno metodo proučili pojme, kot so demokracija, politični sistem, sisteme 

organizacije oblasti in volilni sistem. V empiričnem delu bomo s komparativno metodo 

analizirali podatke in trende v zvezi z volilno udeležbo v republiki Sloveniji. Poseben poudarek 

bomo namenili vzročno–posledičnim razmerjem med volilno udeležbo, zadovoljstvom in 

zaupanjem državljanov v demokracijo ter zaupanje v osrednje politične in državne institucije 

(vlade, politične stranke itn.) ter njihovim vplivom na stabilnost političnega sistema. V zadnjem 

delu diplomske naloge bomo pojasnjevali postavljene hipoteze. 

 

 

2 DEMOKRACIJA  
 

2.1 Opredelitev pojma 

 

Pojem demokracija, ki je grškega izvora – demokratia (»demos« pomeni ljudstvo in »kratos« 

vladati), je pomenil obliko vladavine, v kateri vlada ljudstvo (Heywood 2010, 72). Obstajajo 

različni pogledi na demokracijo in njene opredelitve. Praktično ni političnega termina, ki bi bil 

predmet tako različnih vrednotenj in interpretacij, kot je demokracija. Nekateri jo definirajo na 

široko, domala kot način življenja, drugi ozko, zgolj kot način sprejemanja političnih odločitev.  
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Robert Dahl je opredelil sodobno demokracijo kot poliarhijo – mnogovladje razpršenih 

družbenih oblasti, ki temelji na participaciji državljanov, enakosti posameznih glasov in 

spoštovanju ter izvajanju legitimno izražene večinske volje. Prav poliarhija (v smislu 

demokracije zahodnega tipa) je zanj tista institucionalna ureditev, ki se je približala idealu 

»vladavine ljudstva«, in kjer sta svoboda ter enakost neprimerno večji kot v ostalih političnih 

sistemih (Tomšič 2002a, 21).  

 

Znana je tudi relativno ozka definicija, ki jo je v prvi polovici 20. stoletja objavil Joseph 

Schumpeter: »Demokracija je institucionalni odgovor za sprejemanje političnih odločitev, v 

okviru katerega pridobijo posamezniki moč odločanja na podlagi enakopravnega tekmovanja 

za glasove ljudi« (citirano v Tomšič 2002a, 22). 

  

2.2 Razvojni koncepti demokracije  

 

V teoriji obstaja več modelov demokracije. John Keane je v svojem kapitalnem delu The Life 

and Death of Democracy (2009) predvidel življenjsko pot demokracije skozi tri zgodovinske 

faze: prva je skupščinska demokracija (assembly democracy), značilna za stare Grke, nato se 

je razvila reprezentativna demokracija (representative democracy), zadnja življenjska faza naj 

bi bila monitory demokracija (nadzorovalna), ko naj bi demokracija funkcionirala tudi izven 

svoje zamejenosti, zgolj na »Westminster« (politično-institucionalno) obliko, in bi bila 

razširjena tudi na civilno družbo. Naslednji priznani teoretik Andrew Heywood (2010, 71–81) 

jih je klasificiral na (1) klasično (classical) demokracijo, katere gnezdo razpoznava v starih 

Atenah, (2) na zaščitno (protective), ki jo umesti v novi vek, ko so vrednote svobode in zaščite 

premoženja postale temelj gradnje zahodne politične skupnosti, ter (3) razvojno 

(developmental), iz katere se je razvila parlamentarna demokracija. Opredeli tudi (4) ljudsko 

demokracijo (people's democracy), ki je kot razredna koncepcija, vezana na marksizem in 

komunistične prakse, kar seveda z resnično demokracijo nima nikakršne povezave. 

 

Held je modele razdelil na dve vrsti: neposredno ali participativno demokracijo in na liberalno 

ali predstavniško demokracijo. O slednji govorimo, ko sistem vladanja zajema izvoljene 

uradnike, ki pa po zakonu predstavljajo interese državljanov, o neposredni oz. participativni 

demokraciji pa, ko so državljani neposredno vključeni v sistem odločanja o javnih zadevah. 

(Held, 1989)  
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Slika 2.1: Modeli demokracije po Heldu 

 
Vir: Held (1989, 16) 

 

Najbolj tipična je razdelitev na antično in moderno demokracijo. Tomšič (2002a) je strnil 

glavne razlike in ugotovil, da je antična demokracija neposredna, ekskluzivna, šibko 

institucionalizirana, zanjo je značilno neomejeno izvajanje demokratične oblasti, medtem ko je 

moderna demokracija posredna (predstavniška), inkluzivna, visoko institucionalizirana, zanjo 

pa je značilna omejena oblast. Prav tako je izpostavil obliki razlikovanja glede pojmovanja na 

idealno vs. realistično pojmovanje in minimalno vs. kvalitetno. Idealno pojmovanje 

demokracije je v smislu »družbenega stanja, kjer naj bi bili ljudje maksimalno svobodni in bi 

enakopravno sodelovali pri urejanju skupnih zadev, se pravi, da naj ne bi bilo privilegiranih 

posameznikov in skupin, ki bi te svoje privilegije udejanjali na račun drugih«, pri realističnem 

pojmovanju pa se demokracijo uporablja za »označevanje dejansko obstoječe politične 

ureditve« (Tomšič 2002a, 20). 

 

Kot smo že povzeli Dahlovo opredelitev sodobne demokracije kot poliarhije, je ta mišljena kot 

realna demokracija, medtem ko pojem demokracija označuje v idealni podobi. Schumpeter pa 

je demokracijo definiral na minimalistični način. To pojmovanje zagovarja veliko teoretikov 

kot »sistem, kjer lahko državljani svobodno izbirajo med različnimi političnimi akterji oz. 

elitami« (Tomšič 2002a, 22). Podobno ozko (minimalistično) in realistično pojmuje 

demokracijo Huntington, ki v njej razpoznava svobodne, odprte in poštene volitve. 
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Demokracija pa je veliko širši pojem, ki zajema bolj kvalitetno pojmovanje za njeno uspešno 

delovanje. Za vzpostavitev in stabilizacijo demokracije so to splošni družbeni in politično-

institucionalni pogoji. (Tomšič 2002a, 16–25) 

 

Demokracija je uveljavljena tudi v različnih političnih ureditvah. Diamond razlikuje med tremi 

vrstami demokratičnih ureditev, kot so liberalna demokracija, ki se ujema s konceptom 

poliarhije, volilna demokracija, za katero nekateri teoretiki uporabljajo izraz »neliberalna 

demokracija« in psevdodemokracija. (Tomšič 2002a, 25–26)  

 

Liberalna demokracija je posredna in predstavniška oblika demokracije. Temelji na 

konkurenčnosti političnih gibanj in strank ter volilni izbiri. V liberalni demokraciji je jasna 

razlika med državo in civilno družbo, ki se ohranja skozi obstoj avtonomnih skupin, interesov 

ter kapitalističnega gospodarskega življenja. (Heywood 2010) 

 

2.3 Demokracija na Slovenskem 

 

Čeprav Slovenci nimamo zavidljive državne tradicije, pa je naša politična zgodovina precej 

bogata. Še pred koncem devetnajstega stoletja, ko so na Slovenskem prvič začeli govoriti o 

demokraciji, smo imeli pomembne mejnike v razvoju demokratičnih idej in praks, začenši s 

staro ter srednjeveškimi oblikami skupnostnega bivanja in odločanja, Karantansko prisego, ki 

je polna demokratične simbolike in prakse. Modernizacija in pluralizacija slovenskega 

političnega prostora se je pričela konec 19. stoletja, v prvi polovici dvajsetega pa smo imeli že 

dodobra razvito politično krajino, primerljivo z drugimi državami. (Zver 2002) 

 

Vendar je demokracija poniknila v času prejšnjega totalitarnega sistema. Spremenil je družbeno 

in politično ureditev ter zapustil močne sledi v slovenski družbi in kulturi. Demokracija je 

ponovno oživela konec osemdesetih in v začetku devetdesetih let, ko so se pod pritiskom 

svobodne javnosti postopoma uveljavljale civilne in politične svoboščine. (Brezovšek, Haček, 

Zver 2008) To bi lahko poimenovali drugi začetek demokratizacije na Slovenskem. Pojem 

demokratizacije zajema dolgotrajen proces prehoda iz enostrankarskega sistema v 

večstrankarskega. Vključuje tri faze: demokratičen prehod1, demokratična konsolidacija2 in 

                                                           
1Razumemo ga kot proces odpravljanja avtoritarnega/totalitarnega režima, vzpostavitve ustavne ureditve, 

oblikovanja proceduralnih pravil političnega tekmovanja in razpustitve avtoritarnih/totalitarnih organizacij ter 

odpravo zakonov, neskladnih z demokratično politiko (Tomšič 2002a, 129). 
2 Pomeni proces vzpostavljanja demokratičnih institucij.  
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demokratična stabilizacija. (Tomšič 2002a, 129) Slovenija je pred 26 leti prešla iz avtoritarnega 

v demokratični politični sistem, vendar so o tem, ali je bila demokratizacija uspešna, mnenja 

zelo deljena. Pričakovanja so bila v začetku zelo visoka. Pred drugimi postkomunističnimi 

državami je imela primerjalno prednost v visoki nacionalni homogenosti, visoki gospodarski 

razvitosti in dobri legi (med Italijo ter Avstrijo). Kot smo že omenili, je bila naša primerjalna 

prednost v primerjavi z drugimi postkomunističnimi sistemi tudi ta, da je začetek 

demokratizacije v Sloveniji potekal že v osemdesetih letih. (Toš in Bernik 2002) 

 

Tomšič navaja, da je kljub napredku demokratizacije, eden ključnih problemov institucionalna 

šibkost in socialni kapital. Prav socialni kapital je tisti pogoj, ki usmerja delovanje političnih 

institucij in/ali obratno. Slovenija svojih primerjalnih prednosti pri razvijanju demokracije ni 

dovolj izkoristila. Poleg ostalih dejavnikov imajo odločilno vlogo pri tem politične elite. 

(Tomšič 2002a)  

 

 

3 POLITIČNI SISTEM 
 

 

Politični sistem je podsistem družbenega sistema, ki pomeni mehanizem vladanja, institucije 

države ter strukture in procese, skozi katere te delujejo v celotni družbi (Heywood 2010, 26). 

Marjan Brezovšek in Miro Haček (2012, 12) ga nekoliko širše opredelita kot »podsistem 

globalne družbe organizirana celota političnih dejavnosti in odnosov, političnih organizacij, 

skupin, institucij, strank in politične kulture« ter kot »sistem institucioniziranih nosilcev 

politične oblasti v neki družbeni skupnosti, način njihovega konstituiranja, organiziranja in 

delovanja na eni strani in pa celota tistih odnosov in institucij, prek katerih se vzpostavlja 

organizirana vez med nosilcem politične oblasti in družbenih sil, v čigar imenu vladajo, na 

drugi strani«. Obliko političnega sistema določimo po »razmerjih med državno oblastjo in 

njenim prebivalstvom«. Odločilna vprašanja, ki ločijo obliko političnega sistema, so predvsem 

»kako lahko državljani vplivajo na oblikovanje najpomembnejših državnih organov in na 

njihovo odločanje ter kako so zavarovane temeljne človekove pravice in svoboščine« (Perenič 

2009, 34).  

 

Glede na razporeditev moči – oblasti razvrščamo politične sisteme na demokratične, avtoritarne 

in totalitarne sisteme. (Ferfila 2009)  
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Slovenija je demokratična država, kar pomeni, da imamo demokratični politični sistem. Za 

dobro funkcioniranje sistema je pomembno, da državljani zaupajo v osrednje politične in 

državne organizacije ter ustanove.  

 

3.1 Teorija o političnih sistemih 

 

3.1.1 Klasične opredelitve političnih sistemov 

 

Že atenski filozof Herodot je razdelil politični sistem na monarhijo (oblast enega), aristokracijo 

(oblast manjšine) in demokracijo (oblast večine). Aristotel je nadaljeval s klasifikacijo 

političnih sistemov in razdelil nove oblike glede na to, kako kdo vlada, in sicer na tiranijo, 

oligarhijo ter demagogijo. Pomemben teoretik, prav tako klasik Montesquieu pa je politični 

sistem razdelil na republiko, monarhijo in despotijo. (Heywood 2010; Brezovšek in Haček 

2012) Pri despotijah vlada en človek na podlagi strahu. Za monarhijo naj bi bilo značilno, da 

monarh vlada na podlagi zakonov, a z elito, ki je vzvišena nad običajnimi ljudmi, saj je 

družbena in politična neenakost vgrajena v temelje tega sistema. Republiko zaznamuje 

spoštovanje domovine, zakonov in enakosti. Oblast se v republiki deli na zakonodajno, 

izvršilno in sodno vejo. (Brezovšek in Haček 2012) Montesquieu je poudarjal ločenost in 

uravnoteženost teh vej oblasti, saj lahko ena izmed njih pridobi preveč pooblastil. (Ferfila 2009) 

 

3.1.2 Eastonova opredelitev političnega sistema  

 

David Easton je politični sistem opredelil kot »sistem interakcij, prek katerih se uveljavlja 

avtoritativno razporejanje dobrin, ki so v določeni družbi redke« (citirano v Brezovšek in Haček 

2012, 14). Distribucijo teh redkih dobrin je porazdelil na tri različne načine: s pomočjo običajev, 

menjave (pogajanj) ali političnega zapovedovanja. Pomembni politični elementi so koncept 

moči, odločanje, avtoriteta in politika oz. razmerje med avtoriteto ter družbeno močjo. Prav 

tako so pomembni elementi političnega procesa in sistema vložki, v smislu političnih zahtev in 

politične podpore, ter politični rezultati. Ti se pojavljajo v obliki odločitev in akcij. Če je 

zmanjšana politična podpora ali so povečane politične zahteve, lahko pride do stresa. Zato je 

potrebno zaznati probleme in sprejemati prave odločitve ter skrbeti za sprejemanje obveznosti 

državljanov in organizacij. (Brezovšek in Haček 2012, 14–15) 
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Slika 3.1: Politični sistem po Eastonu 

 
 

Vir: Brezovšek in Haček (2012, 16) 

 

3.1.3 Almondova opredelitev političnega sistema 

 

Gabriel Almond je opredelil tri sklope funkcij političnega sistema: sistemske, procesne in 

policy funkcije. Deli sistemske funkcije so politična socializacija, politično rekrutiranje in 

politična komunikacija. Procesne funkcije je opredelil kot nujne za oblikovanje in izvrševanje 

politik, policy pa za implementacijo političnega sistema. Vsak politični sistem preko procesa 

pretvarja input in output. (Brezovšek in Haček 2012, 16–18) 

 

Slika 3.2: Model političnega sistema Almonda 

 
Vir: Brezovšek in Haček (2012, 18) 

 

Sodobne teorije političnega sistema večinoma temeljijo na Dahlovem modelu političnih 

ureditev. Njegova analiza je usmerjena v razvoj hegemonskih sistemov v različne 

postavtoritarne oblike, kar pa ima velik pomen za nove demokratične države. Lahko se razvijejo 

v kompetitivne oligarhije (moč elit), inkluzivne hegemonije (totalitarni režim) ali v poliarhije. 

(Pinterič 2014) 
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3.2 Demokratični politični sistem 

 

Institucionalizacija omogoča povezanost družbe in države v demokratičnem političnem 

sistemu. Vpliva na njihovo stabilnost in trajnost. Bistveni element in dolgoročni predpogoj 

demokracije so demokratični procesi, postopki ter institucije. (Brezovšek in Haček 2012, 20) 

 

Slika 3.3: Institucije demokratičnega političnega sistema  

 
Vir: Brezovšek in Haček (2012, 20) 

 

Brez institucij ni mogoče govoriti o politični stabilnosti. Za stabilnost demokratičnega sistema 

je potreben dolgotrajni proces vzpostavljanja institucij. S tem se soočajo predvsem nove 

demokracije, ki nimajo tradicije s tem sistemom. (Brezovšek in Haček 2012) Slovenijo 

uvrščamo med novejše demokracije in postsocialistične družbe. Zaradi tega je politična 

stabilnost v Sloveniji odvisna tudi od zgodovinskih dejavnikov oziroma politične in državniške 

tradicije, gospodarske ter družbene razvitosti nasploh, ravni kulture, sposobnosti socialnega 

kapitala in družbenih (ter političnih) elit ipd.  

 

3.3 Politična stabilnost 

 

Politična stabilnost je pomemben in velikokrat obravnavan predmet sociološke in politološke 

analize. Tudi ta pojem bi lahko definirali ožje in širše. Heywood (2010) navezuje politično 

stabilnost na uspešno funkcioniranje državnega in javnega sektorja.  

 

Politična stabilnost je še posebej pereč problem pri t. i. novih demokracijah, ki se pogosto 

srečujejo z ovirami, kot so nedemokratični politični voditelji, krhkost sistemske podpore za 

demokratične prakse in institucije ter neobstoj demokratične politične kulture. Nekatere 
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postkomunistične države preveč dominirajo nad družbo, s čimer onemogočajo široko družbeno 

podporo institucijam. (Ferfila 2009) 

 

3.3.1 Koncept politične stabilnosti 

 

Tomšič pojem politična stabilnost razvija precej širše. Politična stabilnost označuje stanje 

razvite oz. kakovostne demokracije. Običajno jo razumemo v smislu obstojnosti demokratične 

institucionalne ureditve. Koncept politične stabilnosti sestoji iz treh komponent oz. dimenzij: 

obstojnost sistema, inkluzivnost in efektivnost. (Tomšič 2002a, 34–35)  

 

3.3.1.1 Obstojnost sistema  

 

Obstojnost sistema, opredeljena kot trdnost demokratičnih načel izvajanja oblasti, vsebuje tri 

elemente: odsotnost groženj ureditvi v obliki političnega nasilja, legitimnost in stabilnost 

vladanja. Prvi element – kot oblika groženj, je v smislu aktivnosti ideoloških, verskih, 

nacionalnih ipd. prepričanj ali pa kot ohranjanje moči in privilegijev določenih skupin. Notranja 

grožnja obstojnosti demokratičnega sistema je terorizem, zunanja pa grožnja druge države. Za 

stabilnost podpore ureditvi je pomembna daljša tradicija demokratičnega sistema v državah, ki 

pa ni odvisna le od večinske podpore državljanov. Nevarnost oz. problem demokratične 

stabilnosti predstavljajo antisistemske 3  stranke, ki imajo nedemokratična načela kljub 

upoštevanju demokratičnih načel. (Tomšič 2002a, 36–40) 

 

Stabilnost vladanja je odvisna od časovnega obdobja vladanja. Prepogosta menjava oblasti 

težko dosega razvojne cilje, prav tako privede odsotnost menjave oblasti do manjše 

učinkovitosti delovanja, lahko tudi do korupcije. Zato mora biti pravšnja mera, ne preredke in 

ne prepogoste menjave vlad. (ibid.) 

 

3.3.1.2 Inkluzivnost 

 

Pri inkluzivnosti gre za »vključenost kar najširšega števila ljudi v politično odločanje, pri čemer 

se upošteva njihova individualnost in iz nje izhajajoča medsebojna različnost ter avtonomnost 

glede njihove vloge v političnem življenju« (Tomšič 2002a, 40). Z inkluzivnostjo določamo 

                                                           
3 To so predvsem skrajno levo ali desno usmerjene stranke. 
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demokratičnost političnih sistemov, na podlagi participacije oz. sodelovanjem državljanov na 

različnih ravneh odločanja in kompetitivnosti. Slednja je mišljena kot svobodno in enakopravno 

delovanje političnih akterjev. (ibid.) 

 

Eden od pokazateljev inkluzivnosti je tudi volilna udeležba. V nalogi bomo dokazovali 

permanentno upadanje volilne udeležbe na vseh ravneh volilnih procesov. Predpostavljamo, da 

bi slovenski politični sistem lahko bil nestabilen tudi z vidika inkluzivnosti. 

 

3.3.1.3 Efektivnost 

 

Efektivnost, kot tretja značilnost politične stabilnosti, kaže na »sposobnost političnega sistema 

za doseganje razvojnih ciljev ter zagotavljanje stabilnega in vzdržnega razvoja družbe« (Tomšič 

2002a, 51). Ima dva ključna elementa: učinkovitost in transparentnost. Učinkovitost je bolj 

specifičen pojem, ki pomeni sposobnost optimalne uresničitve ciljev, in je odvisna od delovanja 

države ter njenih institucij. Medtem ko pojem transparentnosti »označuje razvidnost razmerij 

med različnimi institucionalnimi akterji, zagotavljanje obnašanja v skladu s konsenzualno 

sprejetimi družbenimi normami pravičnosti na različnih sistemskih področjih in sankcioniranje 

kršitev norm« (Tomšič 2002a, 53). Zato je za delovanje demokratičnega sistema potrebno 

uspešno delovanje institucij pravne države, nadzora nad različnimi oblikami korupcije in 

sposobnost države, da se drži sprejetih pravil in obveznosti. (Tomšič 2002a, 51–55) 

 

3.3.2 Tipi dejavnikov 

 

Na politično stabilnost v širšem smislu vplivajo trije tipi dejavnikov: eksterni oz. družbeni, 

internacionalni in interni oz. politični. Eksterni dejavniki niso podvrženi načelom delovanja 

političnega sistema, vendar so povezani s procesi na različnih družbenih področjih, so del 

družbenega okolja. Internacionalni dejavniki so ekonomskega, kulturnega itd. značaja, medtem 

ko interni oz. politični predstavljajo intrinzične kvalitete političnega sistema in izhajajo iz 

notranje logike delovanja političnega sistema. (Tomšič 2002a) 

 

Na funkcioniranje različnih družbenih področij vplivajo institucije, ki opredeljujejo vedenje in 

delovanje ljudi. V pomenu politične ureditve so tovrstne institucije vlada, parlament, politične 

stranke, sodišča itn. Politične stranke s svojimi funkcijami vsekakor zagotavljajo stabilnost 

demokratičnega sistema. V Sloveniji je uveljavljen večstrankarski sistem, ki je reprezentativen 



Zver, Urša. 2016. »Udeležba na volitvah v Republiki Sloveniji.« Diplomska naloga visokošolskega 

univerzitetnega študijskega programa prve stopnje. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

12 

 

in blizu idealu demokratičnega predstavništva. Problem lahko nastane pri sprejemanju 

političnih odločitev. Za demokratični politični sistem je ob večjem številu strank pomemben 

tudi odnos med njimi. Zaradi različnih ideoloških prepričanj lahko pride do nepripravljenosti 

za sodelovanje, ki je nujno za oblikovanje večinskih koalicij. Vse to lahko prispeva k slabšemu 

vodenju politik in nezaupanju državljanov v politično ureditev. (ibid.) 

 

Politična stabilnost tako predstavlja uspešno funkcioniranje in razvoj družbenih področij iz 

ekonomskega, socialnega, kulturnega, ekološkega itd. vidika. V nadaljevanju bom uporabila 

koncept politične stabilnosti v okviru analize zadovoljstva z demokracijo in institucijami v 

republiki Sloveniji. 

 

 

4 SISTEMI ORGANIZACIJE OBLASTI 
 

 

Veliki klasični politični misleci, kot so John Locke, Charles – Louis Montesquieu, James 

Madison in Alexander Hamilton, so bili zagovorniki načela »ločevanja/delitve oblasti«, na 

kateri temeljita tudi predsedniški, parlamentarni ter polpredsedniški politični sistem (Brezovšek 

in Haček 2012, 61). Vsak sistem pa ima svoje prednosti in pomanjkljivosti.  

 

Tabela 4.1: Predsedniški, parlamentarni in mešani sistemi vlad v demokratičnih državah 

 
Vir: Ferfila (2009, 310) 
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4.1 Predsedniški sistem 

 

Sistem je od leta 1787 uveljavljen v Združenih državah Amerike. Kasneje so ga prevzele tudi 

druge države4. Vse osnovne veje oblasti, to je zakonodajna (opravlja jo kongres), izvršna (vodi 

jo predsednik države) in sodstvo (vodi jo Vrhovno sodišče ZDA) so med seboj neodvisne ter 

enakovredne. (Grad et al. 1996) Predsednik je hkrati vodja države in vodja vlade. Po analizah, 

vpliva na politično stabilnost dolžina5 obdobja mandatov. (Ferfila 2009) 

 

Prednost predsedniškega sistema je predvsem v stabilni izvršni oblasti, medtem ko je njegova 

pomanjkljivost v tem, da lahko pride do blokade izvršne oblasti, če predsednik ne more računati 

na glasove parlamentarcev. (Ferfila 2009) 

 

4.2 Parlamentarno predsedniški oz. polpredsedniški sistem 

 

Pod vplivom konceptov in dobrih izkušenj parlamentarnega ter predsedniškega sistema se je 

precej razširil tudi t. i. polpredsedniški sistem. Leta 1958 se je uveljavil v Franciji, kasneje še 

na Hrvaškem, v Srbiji itn. Čeprav sistem izhaja iz parlamentarizma, je položaj predsednika 

države bliže položaju v predsedniškem sistemu, saj ima vpliv na oblikovanje in delovanje vlade. 

(Grad et al. 1996) 

 

Prednost polpredsedniškega sistema je v povezovanju prednosti neposrednih demokratičnih 

volitev in stabilnosti s fleksibilnostjo parlamentarne vlade ter premiera. Vendar je slabost, da 

se parlament potiska v 'senco', se pravi, da izgublja moč. (Brezovšek in Haček 2012) 

 

4.3 Parlamentarni sistem 

 

Parlamentarni sistem se je najprej razvil v Angliji. Kasneje so ga večinoma prevzele še druge 

evropske države. Za razliko od predsedniškega sistema je sodna veja oblasti bolj neodvisna in 

samostojna, medtem ko sta zakonodajna ter izvršilna oblast enakovredni. (Grad et al. 1996) 

Značilno zanj je tudi, da ima parlament pomembno vlogo tudi pri sestavljanju t. i. parlamentarne 

vlade, ki je bolj odvisna od zakonodajnega telesa kot predsedniški kabinet v predsedniškem 

sistemu.  

                                                           
4 Zlasti v Latinski Ameriki, v Južni Koreji in na Filipinih ter v nekaterih afriških državah. 
5 Ta je od države do države različna - od 4 do 6 let. 
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Parlamentarni sistem je najbolj razširjen. Navkljub nestabilnosti parlamentarnega sistema je 

njegova prednost prav v fleksibilnosti, saj se lahko vlade hitreje spreminjajo, če to zahtevajo 

okoliščine. Tudi v Sloveniji izhaja državna ureditev iz načela delitve oblasti. Uveljavljen je bil 

parlamentarni sistem, kar pomeni, da je državni zbor dobil vlogo zakonodajnega telesa, vlada 

pa je v njunem odnosu predstavljena kot šibkejši organ oblasti. (Brezovšek in Haček 2012) To 

dejstvo, močnejša vloga zakonodajnega telesa, za mnoge pomeni dodatek demokratičnosti, za 

druge pa težavo pri oblikovanju vlade in učinkovitem izvajanju izvršne veje oblasti. 

 

Slika 4.1: Organizacija državne oblasti 

 
Vir: Grad et al. (2001) v Brezovšek, Haček in Zver (2008, 58) 

 

Parlamentarni sistem ima nekaj posebnosti. Člani eksekutivne oziroma izvršne veje oblasti 

ostanejo na oblasti, vse dokler uživajo podporo ali zaupanje večine članov parlamenta. V 

primeru, da vlada izgubi zaupanje, mora odstopiti ali razpustiti parlament, da bi se pokazalo, 

ali parlament še predstavlja volilno telo. Če pa vlada pri (ne)zaupnici oz. po razpustitvi ne dobi 

večine v parlamentu, nima druge izbire kot odstopiti in dopustiti oblikovanje nove vlade, ki ima 

zaupanje večine v parlamentu. (Brezovšek in Haček 2012, 63) 

 

 

5 POLITIČNA PARTICIPACIJA  
 

 

Politično participacijo lahko definiramo kot »sodelovanje ljudi pri odločanju o javnih zadevah 

preko bolj ali manj formaliziranih kanalov« in »sestoji iz vseh tistih aktivnosti, ki so tako ali 

drugače namenjene učinkovanju na delovanje in rezultate političnega sistema« (Goel v Tomšič 

2002a, 41) ali kot »participacijo v procesu vladanja in kot priložnost za večino zasebnikov, da 

so udeleženi v procesu, s katerim se izbirajo politični voditelji in oblikujejo ter uresničujejo 

vladne politike« (Brezovšek 1995, 202).  
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Lester Milbraht je na primeru ameriške javnosti oblikoval hierarhijo politične participacije 

glede na intenzivnost posameznikove aktivnosti v političnem sistemu (glej tabelo 5.1). 

Državljan je lahko tudi popolnoma politično apatičen oziroma neangažiran. Opazovalne 

dejavnosti, kot nižja oblika politične participacije, terjajo od posameznika malo časa in energije 

– zanima se za politična vprašanja, udeležuje se volitev, pripravljen je tudi prepričevati volivce 

ter nositi politične simbole. Takih je okoli 60 odstotkov državljanov. Prehodne aktivnosti 

zahtevajo že večji angažma: stiki z voditelji, finančna podpora strankam in udeležba na njihovih 

srečanjih. Takih je okoli 7 do 9 odstotkov politično aktivnih državljanov, medtem ko je 

»gladiatorjev« vsega 1 do 3 odstotke aktivnega prebivalstva. Bolj se aktivno prebivalstvo 

vzpenja po hierarhični lestvici, več časa, energije in denarnih sredstev zahteva dejavnost. (Vreg 

2000)  

 

Tabela 5.1: Hierarhija politične participacije 

 
Vir: Milbarth (1965) v Pinterič (2014, 83) 

 

Hague in Harrop sta politično participacijo klasificirala glede na tip režima (glej tabelo 5.2). V 

liberalni demokraciji sta zaznala upadanje politične participacije kot posledico (ne)zadovoljstva 

s stanjem, omejenega učinka participacije in preobremenjenosti ekonomskega položaja. 

(Pinterič 2014) Tabela 5.2 nazorno prikazuje različne tipe politične participacije. Predvsem se 
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zdi pomembna razlika med liberalno demokracijo in totalitarnim režimom, pri katerem je obseg 

participacije visok, ta je sistematizirana in namenjena demonstraciji moči vladarja. 

 

Tabela 5.2:Klasifikacija politične participacije glede na tip režima 

 

Vir: Hague in Harrop (2007) v Pinterič (2014, 84) 

 

Makarovič (2002) je tako kot še nekateri teoretiki politično participacijo razdelil na 

konvencionalno in nekonvencionalno. Konvencionalna participacija je vodena, spremljana, 

kanalizirana v za to namenjene politične organizacije in ustanove ter ima pričakovan rezultat. 

Nekonvencionalna je bolj spontana, teže nadzorovana in v začetku dejavnosti ni 

institucionalizirana.  

 

Tabela 5.3: Klasifikacija politične participacije 

 
Vir: Makarovič (2002, 71) 

 

Hague in Harrop sta opredelila tri temeljne tipe organiziranosti v politični participaciji, ki se 

razlikujejo glede na namen ustanovitve in način delovanja (v Pinterič 2014, 89):  
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- (Nova) družbena gibanja: so nekonvencionalne oblike participacije, ki poskušajo 

vplivati na oblast in so usmerjena le na en problem. Navadno niso formalno vodena, 

organizirana in financirana. 

 

- Politične stranke: so konvencionalne oblike participacije, ki poskuša vplivati na 

oblast in zasesti mesto oblasti. Formalno so vodene, organizirane in financirane.  

 

- Interesne skupine: so konvencionalne oblike participacije, ki skušajo vplivati na 

oblast, vendar ne poskušajo zasesti mesta oblasti. Prav tako so formalno vodene, 

organizirane in financirane. Usmerjene so predvsem na en problem.  

 

Ob tej klasifikaciji bi bil na mestu razmislek o participaciji na Slovenskem v totalitarnem 

sistemu. Po Adamu je prva revolucionarna faza trajala od začetka komunističnega režima do 

začetka sedemdesetih let. To je bil čas najbolj drastičnih kršitev človekovih pravic, nasilja in 

obveznih oblik participacije. V drugem obdobju, ki je trajalo do konca socializma, so sicer 

vzpostavili razvejane oblike (družbeno) politične participacije, vključevali so medije, a ker niso 

bile utemeljene s politično svobodo, niso dobro funkcionirale. Z demokratičnimi volitvami leta 

1990 je prišlo do spremembe tudi v političnem sistemu. Ukinili so t. i. delegatski sistem 

totalitarne participativne demokracije in uvedli parlamentarnega, značilnega za liberalne 

demokracije. Čeprav politična participacija ni več obvezna, ampak prostovoljna, je postala 

vrednota sama po sebi. (Adam 1991) Ali bi vsaj morala postati. Ko govorimo o sodelovanju na 

volitvah v demokratični Sloveniji, ki je najpogostejši in najpomembnejši način politične 

participacije, brez katerega demokratični sistem ne more delovati in obstajati, moramo 

ugotoviti podobno kot Hague ter Harrop, da je politična participacija v upadanju. 

 

Po uradnih statistikah je bila volilna udeležba v prvem desetletju v Sloveniji na visoki ravni v 

primerjavi z drugimi srednje in vzhodnoevropskimi državami. Med 

postkomunističnimi/postsocialističnimi državami je zaostajala le za Češko, Slovaško in 

Hrvaško. (Makarovič 2002) Kakšna je situacija danes po več kot dveh desetletjih in pol 

samostojnosti, bomo analizirali v empiričnem delu. 
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5.1 Dejavniki (ne)udeležbe na volitvah  

 

Upad volilne udeležbe je v novejših časih dokaj aktualen raziskovalni problem. V zgodnjih 

časih proučevanja politične participacije so se teoretiki ukvarjali z vprašanjem, ali lahko 

državljani sprejemajo pametne odločitve, ki omogočajo ustrezno pretvorbo njihovih glasov v 

javne politike. Danes stopa v ospredje volilna abstinenca, ki pomeni zavestno odločitev 

državljanov, da se ne udeležijo volitev. V nekaterih državah, kjer nimajo težav z nizko volilno 

udeležbo, tj. v t. i. participativnih kulturah, z vzgojo in izobraževanjem spodbujajo vsestransko 

politično participacijo, ki je zanje pomembna vrednota. V teh okoljih so državljani bolj 

zadovoljni z njihovimi državnimi in političnimi institucijami ter organizacijami. 

Institucionalisti vzroke za volilno neudeležbo iščejo v volilni zakonodaji, številu strank ipd., 

medtem ko jo nekateri teoretiki povezujejo z različnimi strategijami za izražanje 

nezadovoljstva. (Brezovšek 2004a) 

 

Po Brezovšku (2004a) so dejavniki (ne)udeležbe razdeljeni na makro in mikrodejavnike. Pri 

makrodejavnikih je potrebno upoštevati vpliv pravnih okvirov (obveznost glasovanja, 

registracijska zakonodaja, različne volilne formule), strankarski sistem (število strank, 

tekmovalnost, stopnja polarizacije, proporcionalnosti), značilnost strank in podporo zanje, 

segmentacijo, naravo političnega sistema (konsenzualni, večinski, politična nestabilnost) in tudi 

gospodarske razloge (kriza, blagostanje).  

 

Mikrodejavniki pojasnjujejo volilno participacijo s perspektive racionalne izbire – racionalnega 

volivca. Ta sklop dejavnikov analize je usmerjen h konkretnemu posamezniku in ne k 

sistemskim vprašanjem ali vedenju družbenih skupin. Predpostavka je, da so volivci prepričani, 

da njihove strankarske preference temeljijo na njihovih osebnih interesih. Znano je, da je volilna 

udeležba prav tako povezana z ekonomskim in s socialnim položajem, s starostjo, z izobrazbo, 

s psihološkimi značilnostmi ipd., nenazadnje tudi s strankarsko identifikacijo in političnimi 

interesi. Vlogo imajo tudi množični mediji z okrepitvijo že obstoječe preference in s 

popačenostjo toka politične komunikacije. (Brezovšek 2004a, 41) 

 

Premalo pa je proučevanja neaktivnih državljanov oz. tistih, ki se volitev ne udeležujejo, 

abstinentov ali apatikov. Verba, Schlozman in Brody ugotavljajo, da je neudeležba posledica 

treh razlogov: 1. ljudje ne sodelujejo, ker ne morejo (nimajo časa); 2. ker ne želijo (so razočarani 
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nad politiko); 3. ker so izolirani od družbenih mrež, ki bi jih lahko vpletle v politiko (citirano v 

Brezovšek 2004a, 45). 

 

Po podatkih raziskave Stališča o lokalni demokraciji (iz leta 2003) so vzroki za neudeležbo v 

Sloveniji največkrat izraženi s trditvijo ''dovolj imam politike'' in ''moj glas nima nobene teže'' 

ter nezadovoljstvo s kandidati. (Brezovšek 2004b, 19) 

 

Slika 5.1: Dejavniki udeležbe prebivalcev Slovenije 

 
Vir: Hafner-Fink (2005, 75) 

 

Raziskava Mitje Hafnerja-Finka je potrdila dejavnike volilne udeležbe na primeru 

državnozborskih volitev leta 2000 in volitev v EP leta 2004 (slika 5.1). Izkazalo se je, da je 

najpomembnejši dejavnik udeležbe na volitvah starost, saj se starejši državljani redneje 

udeležujejo volitev. Prav tako prikazujejo zvezo med političnim stališčem in udeležbo: tisti, ki 

so se zanimali za politiko, so se v večji meri udeležili volitev v Evropski parlament. Na udeležbo 

pa na nacionalnih volitvah v Sloveniji vplivajo še strankarska identifikacija (interes za politiko), 

medijska udeležba (kompetenca), starost in gmotni položaj (družbeni položaj). (Hafner-Fink 

2005, 83) 
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Dejavniki, ki so pomembni za politično participacijo so tudi politično znanje in kompetenca 

državljanov, odzivnost političnih institucij (zaznava učinkov političnega delovanja) ter 

politično zaupanje. Po Blaisu je »za večino ljudi volilna neudeležba razumljena kot nekaj, kar 

ni v redu« (citirano v Hafner-Fink 2005, 72). 

 

 

6 VOLILNI SISTEM 
 

 

Volilni sistem je po definiciji skupek pravno urejenih volilnih načel in sredstev za njihovo 

uresničevanje oz. lahko bi ga opredelili kot predpise o volilni pravici ter o načinu volitev. Torej 

obsega predpise o volilni pravici, organizaciji volitev, postopku in tehniki volitev, o razdelitvi 

mandatov itd. Volilni sistem je eden najpomembnejših sestavnih delov splošnega političnega 

sistema vsake države in vpliva na delovanje političnega sistema. (Grad 2004) 

 

V sodobni demokraciji je volilna pravica najpomembnejša temeljna politična pravica. Za 

sodobno volilno pravico velja, da je (Grad 2004, 38–45): 

 

1. Splošna in enaka: splošna volilna pravica pomeni, da je pravica vsakega državljana ne 

glede na razredno, narodnostno, rasno, ekonomsko ali drugo pripadnost. Enaka pa 

pomeni, da ima vsak glas enako vrednost6. 

2. Neposredna7 in posredna8. 

3. Svobodna: svobodna opredelitev pri glasovanju. 

4. Tajna: tajnost glasovanja je osnovni pogoj za uresničevanje svobodnih volitev, saj 

volivec pri glasovanju ni opazovan ali moten.  

 

Volilni sistemi so odvisni od meril oz. razmerja med volilnim izidom in razdelitvijo poslanskih 

mandatov. Glede na merila razvrščamo volilne sisteme na večinske, polproporcionalne oz. 

manjšinske in proporcionalne. 

 

 

 

                                                           
6 Nasprotje enake volilne pravice je večkratna volilna pravica (pluralni votum), ki pomeni, da imajo premožnejši, 

bolj izobraženi ipd. več glasov. 
7 Pomeni neposreden vpliv na izbiro predstavnikov v parlamentu – brez posrednika. 
8 Volivci imajo posreden vpliv, ko npr. lahko izberejo delegate, ti potem dokončno izvolijo predstavnike. 
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6.1 Večinski sistem 

 

Po večinskem sistemu se o kandidatih na volitvah odloča z absolutno večino, kar pomeni, da 

mora zmagovalec volitev dobiti več kot polovico glasov volivcev, ali pa z relativno večino, tj. 

več glasov od drugih kandidatov. Sistem absolutne večine uporabljajo v Franciji, relativne pa 

v ZDA in Veliki Britaniji ter še v nekaterih državah z anglosaško politično tradicijo. (Grad 

2004)  

 

Tudi v Sloveniji je bil leta 1996 referendum o uvedbi večinskega volilnega sistema. 

Predlagatelji so svoj predlog utemeljili s tem, da bi bil ta sistem bolj pravičen in pregleden ter 

bi pozitivno vplival na politično stabilnost in učinkovitost. Čeprav je ta predlog na referendumu 

dobil večino, so čez štiri leta (leta 2000) z ustavnim zakonom preprečili uvedbo večinskega 

volilnega sistema. 

 

6.2 Polproporcionalni ali manjšinski sistemi  

 

Mednje uvrščamo sisteme, ki jih ni moč uvrstiti med večinske in proporcionalne, saj nimajo 

tipičnih značilnosti ne enega ne drugega sistema. Sistem omenjenega glasovanja se uporablja 

tam, kjer se voli več poslancev. Volivec sme glasovati za določeno število kandidatov, ki je 

manjše od števila vseh kandidatov, ki se volijo v volilni enoti. Ta sistem se je redko uporabljal, 

razen na lokalnih volitvah v ZDA. Poleg tega je znan tudi sistem enega neprenosljivega glasu, 

ki omogoča volivcu glasovati samo o enem kandidatu, izvoljeni pa so kandidati z največ glasov. 

Ta sistem so uporabljali na Japonskem. Pomnoženo glasovanje pa pomeni, da ima volivec na 

razpolago toliko glasov, kolikor se v volilni enoti voli poslancev. (Grad 2004) 

 

6.3 Proporcionalni sistem 

 

Proporcionalni sistem izhaja iz načela, da morajo dodeljeni predstavniški mandati ustrezati 

dobljenim glasovom na volitvah. Delitev mandatov se uporablja po temeljnih formulah za 

delitev mandatov (Harejeva delitev, Droppov količnik in d'Honndtov sistem). Po 

proporcionalnem sistemu volivci izbirajo med listami kandidatov, ki so jih določile politične 

stranke, te pa mandate dodelijo kandidatom po vrstnem redu na listi. V mnogih proporcionalnih 

sistemih so uvedli tudi preferenčni glas, kar pomeni, da lahko volivec, ki glasuje za stranko, 

izbira tudi med kandidati na listi. Proporcionalni sistem, ki se uporablja na podlagi glasovanja 
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o listah kandidatov, omogoča (na podlagi glasovanja po sistemu enega prenosljivega glasu) 

glasovanje o posameznih kandidatih. Ta sistem se imenuje tudi Harejev sistem, ki določa, da 

se neporabljeni glasovi izvoljenega kandidata dodelijo drugemu kandidatu po vrstnem redu 

dobljenih rezultatov. Ker je sistem precej zapleten, se redko uporablja. Uporabljajo pa ga v 

Republiki Irski, na Severnem Irskem in na Malti. (Grad 2004) 

 

6.4 Volilni sistem v Sloveniji 

 

Decembra 1991 je takratna Skupščina Republike Slovenije sprejela najvišji pravni akt države 

tj. slovensko ustavo, ki je nastala na podlagi rezultatov plebiscita o osamosvojitvi in 

neodvisnosti (23. december 1990) in določil Temeljne ustavne listine o samostojnosti in 

neodvisnosti Republike Slovenije (25. junij 1991). (Brezovšek, Haček in Zver 2008) 

 

Volilni sistem ni doživel radikalnejših sprememb do novembra 1995, ko so poslanci 

Socialdemokratske stranke Slovenije vložili predlog za spremembo in dopolnitev zakona o 

volitvah v državni zbor, ki pa ni bil sprejet. Zato so spomladi naslednjega leta ponovno vložili 

temeljitejšo spremembo volilnega sistema. Zaradi nesoglasij o nadaljnjih predlogih je decembra 

1996 potekal referendum o volilnih sistemih. Ustavno sodišče je po dveh letih odločilo, da je 

bil na referendumu sprejet večinski volilni sistem. Jeseni 2000 je državni zbor sprejel ustavni 

zakon, ki je podrobneje določil pravila za volitve. Vpeljali so tudi Droppov količnik, ki vpliva 

na razmerje med delitvijo mandatov v volilnih enotah in delitvijo mandatov na ravni vse države. 

(Grad 2004) 

 

S tem je Slovenija dobila proporcionalni volilni sistem, ki je zapisan celo v ustavi. Iz prakse 

vemo, da slabo vpliva na stabilnost vlade oziroma političnega sistema, saj vlade večinoma težko 

funkcionirajo. Zato prihaja do vladnih kriz, nenehnih sprememb sestav vlad in do predčasnih 

volitev. 

 

Tabela 6.1: Učinki volilnih sistemov  

 
Vir: Ribičič (2000, 33) 
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Razlike in podobnosti med volilnimi sistemi lahko razberemo tudi iz tabele 5.1. Velika Britanija 

ima večinski, Nemčija kombinirani in Slovenija proporcionalni volilni sistem. Nemški sistem 

spoštuje sorazmernost strank, seveda manj kot slovenski in več kot britanski. V Nemčiji imajo 

relativno visok volilni prag za vstop v parlament, zato je manj političnih strank in stabilnost je 

večja. Tudi opozicija je močnejša kot v Veliki Britaniji. Po drugi strani pa ima najbolj stabilno 

vlado Velika Britanija, ki ima v parlamentu tradicionalno samo dve močni politični stranki. V 

zadnjih letih sta se na račun laburistične in konservativne okrepili tudi liberalno-demokratska 

in neodvisna stranka. Vsekakor bi lahko rekli, da oblika volilnih sistemov močno vpliva na 

stabilnost vlade.  

 

 

7 VOLITVE IN VOLILNA UDELEŽBA V REPUBLIKI 

SLOVENIJI 
 

 

Ustava Republike Slovenije sprejema načelo ljudske suverenosti v tretjem členu: »V Sloveniji 

ima oblast ljudstvo. Državljanke in državljani jo izvršujejo neposredno in z volitvami, po načelu 

delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno.« (Ustava 2008, 16) 

 

Volitve so zelo pomemben del političnega procesa in so sredstvo, s katerim ljudstvo nadzoruje 

svojo oblast. Veliko je teoretičnih in praktičnih rešitev o načinu volitev in preštevanju 

rezultatov. Iz odnosa med volivci in izvoljenimi izhaja tudi politična odgovornost izvoljenih 

predstavnikov. Nenazadnje je predstavniško telo državni organ, ki opravlja zakonodajno 

funkcijo (sprejema zakone) in predstavlja ljudstvo kot celoto. (Brezovšek in Haček 2012) 

 

Brezovšek in Haček (2012) sta obliko političnega predstavništva označila kot ”tribunal 

javnosti” oz. kot ”avdienčno demokracijo”, za katero so značilni personalizacija in splošni 

okviri volilne izbire. Volivci želijo vse bolj voliti osebe in ne več strank. Zato so vedno bolj 

pomembne individualnost kandidatov, njihove komunikacijske sposobnosti itd. Ker je 

kandidatom vse teže dajati obljube, morajo izpostavljati svojo osebnost oz. sposobnost dobrega 

odločanja, da pridobijo zaupanje volivcev. Prav tako volivci glasujejo za različne stranke (vse 

več je tudi nestrankarskih list) na vseh oblikah volitev: predsedniških, lokalnih, 

državnozborskih in evropskih. Odzivajo se glede na trenutno problematiko, ki jih predstavljajo 

volilne kampanje, in tudi glede na svoje vrednotne ter siceršnje politične usmeritve. (ibid.) 

 



Zver, Urša. 2016. »Udeležba na volitvah v Republiki Sloveniji.« Diplomska naloga visokošolskega 

univerzitetnega študijskega programa prve stopnje. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

24 

 

Kandidati na volitvah ne izražajo le svoje osebnosti, temveč so tudi sestavni del politične 

organizacije, ki ji pripadajo. Kot javnost se volivci odzivajo na okvir volilne izbire, ki je na 

voljo. Politični akterji tekmujejo na volitvah, na politični sceni, iz katere se razvije ”javni 

tribunal”. V volilnih kampanjah se oblikujejo imidži akterjev, personalnih in strankarskih. Na 

podlagi oblikovanih zaznav volivci volijo svoje predstavnike. (ibid.) 

 

Po mnenju Alenke Kraševec (2007, 15) imajo vsake volitve tri funkcije, ki so pomembne za 

delovanje in ohranjanje političnega sistema, in sicer: prvič: izbiro ljudi za delovanje v 

strukturah oblasti; drugič: izbiro in oblikovanje vlade ter tretjič: povratni tok informacij, ki 

zagotavlja stabilnost političnega sistema z integracijo državljana v politični sistem. 

 

Izvoljena oblast mora biti nenehno odzivna, sicer lahko pride do drastične izgube podpore 

javnosti, kar lahko vodi v izgubo legitimnosti in do politične krize, ki so pogoste v političnih 

sistemih, ki temeljijo na proporcionalnih volitvah.  

 

7.1 Volitve in udeležba na volitvah v Državni zbor Republike Slovenije 

 

Volitve v Državni zbor Republike Slovenije (v nadaljevanju RS) ureja Zakon o volitvah v 

državni zbor, ki je bil sprejet 10. septembra 1992. (Brezovšek, Haček in Zver 2008) 80. člen 

Ustave RS navaja, da državni zbor sestavlja 90 poslancev, državljanov Slovenije, ki se volijo s 

splošnim, enakim, neposrednim in tajnim glasovanjem. (Ustava 2008, 44) Državni zbor 

predstavlja ljudstvo kot celoto.  

 

Poslanci v državnem zboru so voljeni za obdobje štirih let, razen v primeru predčasnih volitev. 

Državni zbor je predstavniško in zakonodajno telo, saj sprejema ustavo, zakone, druge splošne 

akte, poslovnik, prečiščena besedila zakonov ter avtentične razlage zakonov, državni proračun, 

rebalans proračuna in zaključni račun, ratificira mednarodne pogodbe, razpisuje referendume 

ter imenuje in razrešuje predsednika vlade ter ministre, predsednika in podpredsednike 

državnega zbora, sodnike ustavnega sodišča ter druge sodnike, guvernerja centralne banke, 

člane računskega sodišča, varuha človekovih pravic ipd. ter v okviru nadzorne funkcije odreja 

parlamentarno preiskavo, odloča o zaupnici oz. nezaupnici vladi in o obtožbi predsednika 

republike, predsednika vlade ter ministrov pred ustavnim sodiščem. (Državna volilna komisija) 
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Predsednik države razpiše splošne volitve v državni zbor. Hkrati se volijo vsi poslanci, ki jih 

predlagajo politične stranke ali skupine volivcev. Poznamo redne in predčasne volitve. Redne 

volitve so vsako četrto leto pred potekom mandatne dobe. Predčasne volitve pa se opravijo v 

primeru, če se državni zbor razpusti med štiriletno mandatno dobo. Če pride do večjih 

nepravilnosti na volitvah, se te ponovijo (t. i. ponovne volitve). Naknadne volitve pa se 

opravijo, če na volišču ali volilni enoti glasovanje ni bilo izvedeno tisti dan, ko so bile volitve 

razpisane. (ibid.) 

 

V Sloveniji je, kot je bilo že omenjeno, uveljavljen proporcionalni sistem. To pomeni, da se v 

primeru odstopa poslanca oz. prenehanja poslanskega mandata ne razpišejo nadomestne 

volitve, temveč se podeli mesto kandidatu, ki je bil na listi kandidatov in bi bil izvoljen takoj 

za njim. Za volitve v državni zbor je Slovenija razdeljena na 8 volilnih enot, vsaka volilna enota 

pa na 11 okrajev. V vsakem volilnem okraju se glasuje za enega kandidata, kar pomeni, da se 

v vsaki enoti voli 11 poslancev. Volilni prag je štiriodstoten. Če državna volilna komisija 

ugotovi, da so liste kandidatov v celotni državi dosegle volilni prag, se mandati razdelijo na 

dveh ravneh: prvič, v volilni enoti na podlagi Droopovega količnika, in drugič na podlagi 

d'Hondtovega sistema na državni ravni. (ibid.) 

 

7.1.1 Volitve aprila 1990  

 

8. aprila 1990 so bile v Sloveniji prve večstrankarske volitve po drugi svetovno vojni. Takrat 

so volitve potekale še po starem, deloma spremenjenem sistemu, in sicer v tri zbore: v 

družbenopolitični zbor, v zbor občin in v zbor združenega dela. (Urad vlade RS za 

komuniciranje 2010) Volilna udeležba je bila 83,5-odstotna. Volitev v družbenopolitični zbor 

(in zbor občin) se je udeležilo 1.241.212 volivcev, medtem ko v zbor združenega dela, ki je bil 

najbolj tipičen ostanek prejšnjega skupščinskega sistema, le 737.704. (MMC RTV Slovenija 

1995–2016)  

 

Te prve demokratične volitve po dolgih desetletjih so bile za Slovenijo prelomen dogodek. 

Zmagala je združena koalicija Demos. Izvoljena skupščina je v naslednjih mesecih sprejela 

zakonodajo in novo ustavo, ki sta bili podlaga za osamosvojitev Slovenije. (Cerar 2015) 

 

 



Zver, Urša. 2016. »Udeležba na volitvah v Republiki Sloveniji.« Diplomska naloga visokošolskega 

univerzitetnega študijskega programa prve stopnje. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

26 

 

 7.1.2 Prve volitve v državni zbor 1992 

 

Na drugih demokratičnih volitvah, ki so bile 6. decembra 1992, smo dobili pravi večstrankarski 

parlament z uradnim nazivom Državni zbor Republike Slovenije, ki ga je 23. decembra 1991 

določila Skupščina Republike Slovenije kot osrednji predstavniški in zakonodajni organ. 

Sestavljalo ga je 90 poslank in poslancev. Volilno pravico je takrat imelo 1.491.374 volivcev. 

Volilna udeležba je bila 85,6-odstotna, volilo je 1.277.604 volivcev. (Državna volilna komisija) 

 

To so bile tudi prve volitve po razhodu Demosa in padcu njegove vlade, ki je v slabih dveh letih 

popeljala Slovenijo na samostojno pot ter v tranzicijske procese. Predsednik nove vlade je bil 

dr. Janez Drnovšek, ki je vodil tudi vmesno vlado – od padca Peterletove do oblikovanja nove. 

Leto kasneje je prišlo do preoblikovanja koalicije. Sestavljale so jo LDS, SKD, ZLSD in SDSS. 

Kasneje sta iz koalicije izstopili še stranki SDSS in ZLSD.  

 

Slika 7.1: Državni zbor 1992 

  
Vir: Državna volilna komisija 

 

7.1.3 Druge volitve v državni zbor 1996 

 

10. novembra leta 1996 so potekale druge volitve v državni zbor po proporcionalnem sistemu 

s 3-odstotnim volilnim pragom, z nacionalnimi listami in po d'Hontovem sistemu. V državni 

zbor je bilo izvoljenih 7 političnih strank. Volilno pravico je tokrat imelo 1.542.218 volivcev. 

Glasovalo jih je 1.136.679, kar je pomenilo 73,7-odstotno volilno udeležbo. (Državna volilna 

komisija) 

 

 

 

 

 

 DS   Demokratska stranka 

 SKD   Slovenski krščanski demokrati 

 ZS   Zeleni Slovenije 

 LDS   Liberalna demokratska stranka 

 SLS   Slovenska ljudska stranka 

 SNS   Slovenska nacionalna stranka 

 SDSS   Socialdemokratska stranka Slovenije 

 ZD-SDP   Združena lista 

 NAR.SKUP . Narodnostni skupnost 
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Slika 7.2: Državni zbor 1996 

 
Vir: Državna volilna komisija 

 

Največ glasov je dobila LDS in mandate za sestavo vlade je dobil dr. Janez Drnovšek. Njegovo 

koalicijo je omogočil šele prestop enega izmed poslancev na listi opozicijske SKD v LDS. V 

levi vladi je sodelovala tudi Slovenska ljudska stranka. Leta 2000 je prišlo do vladne krize in 

do padca vlade. Dr. Janez Drnovšek je svoj predlog za izvolitev nadomestnih ministrov vezal 

na svojo zaupnico, a ni dobil dovoljšne podpore. Zato je v času od 7. junija 2000 do 30. 

novembra 2000 nastala nova koalicija s SLS, SKD in SDS pod vodstvom premiera dr. Andreja 

Bajuka. (Cerar 2007) 

 

7.1.4 Tretje volitve v državni zbor 2000 

 

Tretje volitve v Državni zbor RS so potekale 15. oktobra 2000. Volilno pravico je imelo 

1.588.528 volivcev. Skupaj je glasovalo 1.114.170 volivcev, kar pomeni 70,14-odstotno volilno 

udeležbo. (Državna volilna komisija) 

 

Slika 7.3: Državni zbor 2000 

 
Vir: Državna volilna komisija 

 

Največ glasov je prejela LDS in oblikovala koalicijo z ZLDS, SLS+SKD in DESUS-om. 

Kasneje se jim je pridružila še SMS. Vlado je ponovno vodil dr. Janez Drnovšek do leta 2002, 

ko ga je zamenjal mag. Anton Rop. (Cerar 2007) 

   

 DeSUS      Demokratična stranka upokojencev Slovenije 

 LDS  Liberalna demokracija Slovenije 

 SLS  Slovenska ljudska stranka 

 SNS  Slovenska nacionalna stranka 

 SKD  Slovenski krščanski demokrati 

 SDS  Socialdemokratska stranka Slovenije 

 ZL  Združena lista socialnih demokratov 
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7.1.5 Četrte volitve v državni zbor 2004 

 

Četrte volitve v državni zbor so potekale 3. oktobra 2004. Volilno pravico je imelo 1.634.402 

volivcev. Glasovalo je skupaj 991.263 volivcev, kar pomeni 60,65-odstotno udeležbo. 

(Državna volilna komisija) 

 

Slika 7.4: Državni zbor 2004 

 
Vir: Državna volilna komisija 

 

Zmagala je SDS in oblikovala koalicijo skupaj z NSI, SLS in DESUS-om. Predsednik vlade je 

postal Janez Janša, predsednik Državnega zbora RS pa France Cukjati.  

 

7.1.6 Pete volitve v državni zbor 2008 

 

21. oktobra 2008 so potekale pete volitve v Državni zbor RS. Volilno pravico je imelo 

1.696.437 volivcev. Skupaj je glasovalo 1.070.523 volivcev, kar je 63,1-odstotna volilna 

udeležba. (Državna volilna komisija) 

 

Zmagala je stranka SD in sestavila koalicijo z LDS, ZARES in DESUS-om. Predsednik vlade 

je postal Borut Pahor.  
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Slika 7.5: Državni zbor 2008 

 
Vir: Državna volilna komisija 

 

7.1.7 Šeste volitve v državni zbor 2011 

 

Prvič v zgodovini Slovenije so 4. decembra 2011 potekale predčasne volitve v državni zbor. 

Volilno pravico je imelo 1.709.692 volivcev. Glasovalo je skupaj 1.121.573 volivcev, kar je 

65,6-odstotna volilna udeležba. (Državna volilna komisija) 

 

Zmagala je Lista Zorana Jankovića oz. na novo nastala stranka Pozitivna Slovenija. Kot 

mandatar Zoran Janković ni mogel sestaviti vladajoče koalicije, zato je priložnost dobila druga 

zmagovita stranka – SDS. Oblikovala je koalicijo skupaj z Državljansko listo Gregorja Viranta 

(DLGV), NSi, SLS in DESUS-om. Predsednik vlade je postal Janez Janša. Zaradi konstruktivne 

nezaupnice njegovi vladi v začetku leta 2013 je bila sestavljena nova vlada pod vodstvom 

mandatarke mag. Alenke Bratušek. Novo koalicijo so sestavljale stranke PS(ZaAB), SD, 

DLGV in DeSUS. Leto kasneje je padla tudi ta vlada. 

 

Slika 7.6: Državni zbor 2011 

 
Vir: Državna volilna komisija 
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7.1.8 Sedme volitve v državni zbor 2014 

 

Druge predčasne volitve v državni zbor so bile 13. julija 2014. Volilno pravico je imelo 

1.713.067 volivcev. Skupaj je glasovalo 886.124 volivcev, to je 51,73-odstotna volilna 

udeležba. (Državna volilna komisija – MNZ 2014) 

 

Največ glasov je dobila novo nastala stranka Mira Cerarja, ki se je kasneje preimenovala v 

Stranko modernega centra. Sestavila je koalicijo s SD in DeSUS-om. Predsednik vlade je Miro 

Cerar.  

 

Slika 7.7: Državni zbor 2014 

 
Vir: Državna volilna komisija – MNZ (2014) 

 

7.1.9 Udeležba na volitvah v državni zbor 1990–2014 

 

Tabela 7.1: Udeležba na volitvah v državni zbor 1990–2014 

 19909 1992 1996 2000 2004 2008 2011 2014 

Volilna 

udeležba 

83,50

% 

85,60

% 

73,70

% 

70,14

% 

60,65

% 

63,10

% 

65,60

% 

51,73

% 

Vir: prirejeno po Državni volilni komisiji  

 

Pri pregledu volilne udeležbe na parlamentarnih volitvah ugotovimo, da je ta permanentno, 

sicer ne linearno, upadala. Nekoliko višji delež zaznamo leta 1992, ko so bile skupaj s 

parlamentarnimi volitvami še predsedniške, in leta 2011, ko se je pojavila Pozitivna Slovenija 

z velikim mobilizacijskim nabojem zlasti v urbanih središčih Slovenije. Sicer je tendenca 

                                                           
9 Takrat so bile volitve za tri zbore: družbenopolitični zbor, zbor občin in zbor družinskega dela. 
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povsem jasna in lahko ugotovimo naslednje: od začetka novodobne demokracije na 

Slovenskem (od 1990) do zadnjih parlamentarnih volitev (2014) udeležba upada. 

 

7.2 Volitve in udeležba na volitvah predsednika Republike Slovenije 

 

Pomemben politični proces predstavljajo tudi volitve predsednika republike, čeprav Slovenija 

nima predsedniške ureditve. Pomembnejši status daje predsedniku republike dejstvo, da je 

izvoljen na neposrednih volitvah. 104. člen Ustave RS mu s prisego določa splošno odgovornost 

(Ustava 2008, 53): »Prisegam, da bom spoštoval(a) ustavni red, da bom ravnal(a) po svoji vesti 

in z vsemi svojimi močmi deloval(a) za blaginjo Slovenije.«  

 

Predsednik republike predstavlja slovensko državo. Volitve so neposredne, splošne in tajne ter 

so razpisane za obdobje petih let. Predsednik RS je vrhovni poveljnik obrambnih sil, njegova 

pristojnost je tudi, da razpisuje volitve v državni zbor, razglaša zakone, imenuje državne 

funkcionarje, postavlja in odpoklicuje veleposlanike ter poslanike republike, sprejema 

poverilna pisma tujih diplomatskih predstavnikov, izdaja listine o ratifikaciji, odloča o 

pomilostitvah, podeljuje odlikovanja in častne naslove ter opravlja druge zadeve, ki so določene 

z ustavo. (Državna volilna komisija) 

 

Volitve predsednika RS se ne razlikujejo toliko od volitev v državni zbor. Razlika je predvsem 

v tem, da je cela država ena sama volilna enota in da volivec lahko glasuje zgolj za enega 

kandidata. (Državna volilna komisija) 

 

7.2.1 Volitve za predsednika predsedstva 1990 

 

V okviru prvih večstrankarskih volitev 8. aprila 1990, so potekale še volitve za predsednika 

predsedstva. Ker noben izmed štirih kandidatov ni prejel večine glasov, so razpisali drugi krog 

volitev. 22. aprila 1990 je zmagal Milan Kučan z 58,59-odstotka glasov, kandidat demokratične 

opozicije dr. Jože Pučnik pa je prejel 41,41-odstotka glasov. Volilna udeležba je bila 83,51-

odstotna. (MMC RTV Slovenija 1995–2016) 
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7.2.2 Prve predsedniške volitve 1992 

 

Decembra 1991 je bila sprejeta nova ustava, po kateri predstavlja funkcijo šefa države 

predsednik države. Voli se ga neposredno na pet let. Največ dvakrat zaporedoma je lahko 

izvoljena ista oseba. Volitve razpiše predsednik državnega zbora. Kandidate za predsednika 

lahko predlagajo volivci s pet tisoč podpisi državljanov, politične stranke ali poslanci z najmanj 

tremi podpisi poslancev. Leta 1992 so bile v samostojni Sloveniji prve predsedniške volitve. 

Že v prvem krogu je med 7 kandidati zmagal Milan Kučan. Volilna udeležba je bila 85,84-

odstotna. (MMC RTV Slovenija 1995–2016) 

 

 7.2.3 Druge predsedniške volitve 1997 

 

Druge predsedniške volitve v samostojni Sloveniji so potekale 23. novembra 1997. Prav tako 

je v prvem krogu v konkurenci sedmih protikandidatov zmagal Milan Kučan. Volilna udeležba 

je bila 68,29-odstotna. (Državna volilna komisija) 

 

 7.2.4 Tretje predsedniške volitve 2002 

 

Tretje predsedniške volitve v RS so potekale 10. novembra 2002. Ker noben izmed devetih 

kandidatov ni prejel večine, so razpisali naslednji krog volitev, kamor sta se uvrstila dva 

kandidata, ki sta prejela največ glasov: dr. Janez Drnovšek in Barbara Brezigar. Volilna 

udeležba v prvem krogu je bila 72,07-odstotna. V drugem krogu, 1. decembra 2002, je največ 

glasov prejel dr. Janez Drnovšek. Volilna udeležba je bila 65,39-odstotna. (Državna volilna 

komisija) 

 

7.2.5 Četrte predsedniške volitve 2007 

 

Prav tako so imele četrte predsedniške volitve RS prvi in drugi krog. Med sedmimi kandidati 

sta se v drugi krog uvrstila Lojze Peterle in dr. Danilo Türk. Slednji je v drugem krogu prejel 

največ glasov. Volilna udeležba je bila v prvem krogu 57,67-odstotna, v drugem pa 58,49-

odstotna. (Državna volilna komisija) 
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7.2.6 Pete predsedniške volitve 2012 

 

11. novembra 2012 so potekale pete predsedniške volitve v RS. Ker noben izmed treh 

kandidatov ni prejel večine glasov, so bile razpisane ponovne volitve. V drugi krog sta se 

uvrstila dr. Danilo Türk in Borut Pahor. Z največ glasovi je zmagal dr. Danilo Türk. Volilna 

udeležba v prvem krogu je bila 48,4-, v drugem pa le 42,41-odstotna. (Državna volilna 

komisija) 

 

7.2.7 Udeležba na predsedniških volitvah 1990–2012 

 

Tabela 7.2: Udeležba na predsedniških volitvah 1990–2012 
 1990

10 

1992 1997 2002 - 

1.krog 

2002 – 

2.krog 

2007 – 

1.krog 

2007 – 

2.krog 

2012 – 

1.krog 

2012 – 

2.krog 

Volilna 

udeležb

a 

83,50

% 

85,84

% 

68,65

% 

72,07

% 

65,39

% 

57,67

% 

58,49

% 

48,41

% 

42,41

% 

Vir: prirejeno po Državni volilni komisiji 

 

Primerjava udeležbe na volitvah za predsednika republike leta 1992 in 2012 kaže, da se je ta 

praktično prepolovila. Leta 1992 je odšlo na volitve rekordnih 85,84 odstotka volilnih 

upravičencev, leta 2012 pa se jih je drugega kroga udeležilo vsega 42,41 odstotka. 

 

7.3 Lokalne volitve in udeležba na lokalnih volitvah v Republiki Sloveniji 

 

Demokracija je zelo pomembna pri sprejemanju odločitev na državni ravni. Vendar je lokalna 

demokracija mnogo bliže ljudem, je morda manj odtujena. Prav tako se v kampanjah ne 

porajajo splošna politična vprašanja, temveč so v ospredju vprašanja lokalnega pomena, ki jih 

posameznik občuti in bolj razume. Zato je zelo pomembno, da je tudi lokalna samouprava 

demokratično urejena, se pravi, da lahko ljudje sodelujejo pri odločanju neposredno preko 

ljudskih iniciativ in referenduma ter posredno preko volitev v predstavniške organe lokalnih 

skupnosti. 

Leta 1991 je Ustava Republike Slovenije opredelila nov sistem lokalne samouprave. Kasneje, 

leta 1993, je bil sprejet Zakon o lokalnih volitvah, ki ureja volitve župana ter v volitve v 

občinske svete in v svete krajevnih, vaških ter četrtih skupnosti. Prve izvedene volitve županov 

                                                           
10 Volitve za predsednika predsedstva. 
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in članov občinskih svetov so bile tako šele konec leta 1994. (Statistični urad Republike 

Slovenije 2007) 

Zakon o lokalnih volitvah je bil večkrat spreminjan. Poleg tega zakona poznamo še druge 

pravne podlage lokalnih volitev: Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o volitvah v državni zbor, 

Zakon o evidenci volilne pravice in Zakon o referendumski in volilni kampanji, ki je bil sprejet 

leta 2007 ter vse odločbe Ustavnega sodišča. (Grad in Svete 2014) 

 

Lokalno predstavniško telo sprejema temeljne odločitve v lokalni skupnosti in je osrednji organ 

lokalne samouprave. Praviloma ga volijo neposredno prebivalci lokalne skupnosti. Vsak 

državljan ima volilno pravico samo v svoji občini. Volilno pravico imajo tudi pripadniki 

italijanske in madžarske narodne skupnosti, ki v občinah, kjer prebivajo, volijo predstavnike 

skupnosti v občinskih svetih. (Državna volilna komisija) Posebno volilno pravico imajo tudi 

predstavniki romske skupnosti v nekaterih občinah po Sloveniji. 

 

 7.3.1 Občinski svet 

 

Na lokalnih volitvah za člane občinskega sveta se uporabljata dva volilna sistema. Večinski 

sistem je uveden v občinah z manjšim številom članov občinskega sveta, tj. od 7 do 11. Glasuje 

se o posameznih kandidatih. Za občine, kjer je določeno večje število članov občinskega sveta, 

pa se uporablja proporcionalni sistem, po katerem se glasuje o listah kandidatov. Kandidate in 

liste kandidatov določijo politične stranke v občini ali pa jih določijo volivci v volilni enoti s 

podpisovanjem ali na zborih volivcev. (Državna volilna komisija) 

 

Vsak sistem ima svoje prednosti in slabosti. Večinski sitem, pri katerem volivci volijo 

posameznika, omogoča tesnejšo povezanost med volivci in izvoljenim ter omogoča večjo 

stabilnost in kontinuiteto delovanja predstavniškega telesa lokalne skupnosti. Proporcionalni 

sistem pogosto povzroča nestabilnost delovanja predstavniškega telesa lokalne skupnosti in 

manjšo povezanost med volivci ter izvoljenim. Prednost proporcionalnega sistema pa je 

zagotovo sorazmerna razdelitev sedežev v predstavniškem telesu, glede na volilni izid, saj v 

večinskem sistemu lahko privede do delitve sedežev, ki ni v skladu z volilnimi razmerji. (Grad 

in Svete 2014) 
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Ker se pri večinskem sistemu glasuje o posameznem kandidatu, so izvoljeni tisti kandidati, ki 

so dobili največ glasov – sistem relativne večine. Pri proporcionalnem sistemu, kjer se glasuje 

o listi kandidatov, lahko volivci oddajo preferenčni glas za enega kandidata na listi, vendar se 

preferenčni glasovi praviloma razpršijo na več kandidatov. Mandati se delijo na enak način kot 

pri državnih volitvah. Različna ureditev je le pri volitvah v eni in pri volitvah v več volilnih 

enotah. Če je občina ena volilna enota, se mandati delijo po d'Hondtovem sistemu, če pa ima 

občina več volilnih enot, se mandati po Harejevem volilnem količniku dodeljujejo listam 

kandidatov na ravni volilne enote. Mandati, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah, pa se 

razdelijo na ravni občine po d'Hondtovem sistemu (brez volilnega praga), z upoštevanjem vseh 

glasov v občini. Izvoljeni so kandidati po vrstnem redu na listi, vendar toliko, kolikor mandatov 

se podeli listi. Vrstni red je lahko spremenjen v primeru preferenčnih glasov, vendar mora 

kandidat presegati 10 odstotkov števila vseh oddanih glasov na listo. (Grad in Svete 2014) 

 

7.3.2 Volitve županov 

 

Volilni postopek je enostavnejši, saj gre za volitve individualnega organa. Kandidacijski 

postopek za volitve župana se sklicuje na postopek predlaganja kandidatov za člane občinskega 

sveta, ki se volijo po večinskem sistemu. Kandidate za župana predlagajo politične stranke in 

skupine volivcev s podpisovanjem. Skupina volivcev mora zbrati podpise najmanj 2 odstotka 

od števila volivcev, a ne manj kot 15 in ne več kot 2500. Volitve župana so enake volitvam 

članov občinskih svetov, razlika je le, da sta pri volitvah župana lahko potrebna dva kroga 

volitev, saj se le redko zgodi, da kandidat dobi večino glasov že v prvem krogu. Drugi krog se 

opravi med kandidatoma, ki sta dobila največ glasov. (Grad in Svete 2014) 

 

7.3.3 Udeležba na lokalnih volitvah 

 

Državni zbor RS je 21. decembra 1993 sprejel zakon o lokalni samoupravi. Kot temeljne enote 

lokalne samouprave so bile prve volitve v organe občin 4. decembra 1994. Slovenski volilni 

teritorij je bil takrat razdeljen na 147 občin, na naslednjih lokalnih volitvah na 192 in leta 2002 

na 193 občin. Zaradi ponovne teritorialne delitve je bilo na naslednjih lokalnih volitvah leta 

2006 kar 210 občin. Danes imamo v Sloveniji 212 občin, od tega 11 mestnih. (Statistični urad 

Republike Slovenije 2007)  
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Tabela 7.3: Volilna udeležba lokalnih volitev 1994–2014 

 1994 1998 2002 2006 2010 2014 

Volilna 

udeležba 

61,1% 57,5% 72,1% 58,2% 50,98% 45,2% 

Vir: prirejeno po državni volilni komisiji 

 

Iz tabele 7.3 je razvidno, da volilna udeležba na lokalnih volitvah od leta 1994 do 2014 upada. 

Izjema so bile lokalne volitve leta 2002, saj so potekale hkrati s predsedniškimi volitvami in je 

bila udeležba zato najvišja do sedaj. Prav tako je udeležba na lokalnih volitvah, v primerjavi z 

udeležbo na državnozborskih ali predsedniških volitev, nižja, v primerjavi z evropskimi pa 

neprimerno višja.  

 

7.3.3.1 Volilni rezultati političnih strank na lokalnih volitvah 

 

Politične stranke si tako kot na volitvah v državni zbor prizadevajo tudi na lokalnih volitvah 

zavzeti čim več položajev v lokalni samoupravi. Po zakonu imajo politične stranke pravico do 

predlaganja kandidatov za organe lokalnih skupnosti. Delujejo v volilni kampanji, ki jo ureja 

Zakon o volilni kampanji. (Grad 1998) 

 

Čeprav je primerjava rezultatov volitev v državni zbor in lokalnih volitev težka, lahko 

ugotovimo, da so uveljavljene politične stranke močne tudi na lokalni ravni (tabela 7.4).  

 

Tabela 7.4: Deleži glasov, ki so jih prejele kandidatne liste na lokalnih volitvah v občinske svete 

1994–2014 (v odstotkih) 

 1994 1998 2002 2006 2010 2014 

LDS 17,3 22,2 23,3 17,29 18,71 14,34 

SDS 13,9 15,9 12,6 17,29 18,71 14,34 

NSi/SKD 18,4 12,5 8,2 6,33 5,93 6,61 

SLS 12,7 12,4 10,9 9,40 9,31 8,48 

ZL-SD 13,3 10,9 10,3 12,06 12,07 9,95 

DeSUS 4,0 4,9 5,0 5,24 9,41 7,45 

Neodvisni 9,4 11,7 17,1 19,95 21,95 29,23 

Drugi 11,0 9,5 12,6 24,18 15,23 12,83 

Skupaj 100 100 100 100 100 100 

Vir: prirejeno po Državni volilni komisiji 
 

Na lokalnih volitvah v občinske svete 1994, 1998 in 2002 je LDS močno vodila pred ostalimi 

strankami. Če primerjamo rezultate volitev v državni zbor od leta 1992 do 2004, so volivci 
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namenili največ glasov tisti stranki, ki je tudi vodila vlado. Leta 2004 je na državnozborskih 

volitvah zmagala SDS in oblikovala vlado. Dve leti kasneje je tudi vodila na lokalnih volitvah 

v občinske svete. Prav tako je prejela največ mandatov v občinske svete 2010 in 2014, medtem 

ko je leta 2008 le za en poslanski mandat izgubila parlamentarne volitve. Na predčasnih 

volitvah v državni zbor v letih 2011 in 2014 pa so jo prehitele novo nastale politične stranke. 

Iz zgornjih tabel je razvidno, da pomen neodvisnih list oz. list skupin volivcev in samostojnih 

kandidatov izjemno narašča. Na zadnjih lokalnih volitvah v občinske svete so prejeli skoraj 30 

odstotkov glasov.  

 

Tabela 7.5: Župani po kandidatnih listah 1994–2014 

 1994 1998 2002 2006 2010 2014 

Neodvisni 

kand. 

29 46 60 67 70 115 

SLS 27 39 45 49 41 31 

LDS 23 22 28 17 13 - 

Koalicije 

strank 

13 26 23 19 14 8 

SDS 18 21 16 27 33 19 

ZL-SD 13 10 13 13 20 20 

NSi/SKD 21 21 4 10 8 7 

DeSUS - - - 0 3 1 

SMC - - - - - 0 

Drugi 3 6 4 8 6 11 

Skupaj 147 192 193 210 208 212 

Vir: prirejeno po Državni volilni komisiji 

 

Zelo zanimivi so tudi rezultati volitev županov (tabela 7.5). Po številu županskih zmag od leta 

1994 do danes med strankami prepričljivo vodi SLS. Daleč največ pa je bilo izvoljenih 

neodvisnih kandidatov. Na zadnjih lokalnih volitvah za petkrat več od tistih iz zmagovite 

stranke.  

 

Možnost neodvisnih kandidatov je na lokalnih volitvah večja kot na volitvah v državni zbor. 

Premoč (dominacija) političnih strank, ki jo imajo na državni ravni, je praviloma manjša na 

lokalni, zato tu laže uspevajo tudi nestrankarske liste in kandidati. 

 

Vendar se položaj tradicionalnih političnih strank spreminja tudi na državni ravni, kjer politični 

prostor še ni dokončno konsolidiran. Najbolj stabilen rezultat v zadnjih dveh desetletjih ima 

SDS, manj SD, medtem ko so druge stranke doživljale vzpone in padce, nekatere so celo 
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izginile iz političnega življenja. Na zadnjih dvojih volitvah so se pojavljale ad hoc politične 

stranke, ki so v začetku uspevale, kmalu pa so propadle (DLGV, PS, ZAAB). Tudi SMC ne 

kaže vidnejših znakov trajnosti. Skupaj z vsesplošno krizo demokracije (Fukuyama 2014) bi 

lahko zaznali tudi krizo političnih strank. 

 

7.4 Volitve in udeležba na volitvah v Evropski parlament 

 

Z vstopom v Evropsko unijo (v nadaljevanju EU) je Slovenija dobila pravico sodelovati tudi 

pri delu evropskih ustanov. Ena od osrednjih je zagotovo Evropski parlament.  

Države članice Evropske unije imajo svoje predstavnike v Evropskem parlamentu, ki ima tri 

temeljne funkcije (Grad et al. 2007): 

- zakonodajno funkcijo, 

- pristojnost pri sprejemanju proračuna, 

- izvajanje demokratičnega nadzora nad delom evropskih institucij.  

 

Prve neposredne volitve v Evropski parlament so bile leta 1979 11 . Takrat je na volitvah 

sodelovalo 9 držav članic12. Na šestih volitvah v Evropski parlament, leta 2004, se je število 

potrojilo na 25 sodelujočih držav članic. (Krašovec 2005) Med njimi je tudi Slovenija, ki se je 

EU pridružila 1.maja 2004. Državljani Slovenije smo tako postali tudi državljani EU in dobili 

evropske državljanske pravice. Tako so bile v Sloveniji prve evropske volitve 13. junija 2004.  

 

Evropske poslance se voli neposredno na podlagi splošne in enake pravice s tajnim 

glasovanjem. Mandat velja 5 let. Ker je večji del urejanja pravne podlage za volitve prepuščen 

državam članicam, velja v Sloveniji Zakon o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v 

Evropski parlament. Ta ureja volilno pravico, volilni sistem, kandidiranje in glasovanje ter 

ugotavljanje izida volitev. (Državna volilna komisija) 

 

Na evropskih volitvah se uporablja proporcionalni sistem s preferenčnim glasovanjem. Volilni 

postopek ni bistveno drugačen kot pri volitvah v slovenski državni zbor. Iz Slovenije se voli le 

8 poslancev, ki jih lahko predlagajo politične stranke in volivci. Ker država v celotni predstavlja 

eno volilno enoto, se mandati delijo na ravni celotne države po d'Hontovem sistemu. Mandati 

                                                           
11 Leta 1957 so bile ustanovne članice Francija, Belgija, Nizozemska, Nemčija, Italija in Luksemburg. 
12 V Evropski skupnosti so se prvotni šesterici pridružile Danska, Velika Britanija in Irska. 
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se ne delijo po vrstnem redu na kandidatski listi, temveč z največjim številom preferenčnih 

glasov, če presegajo količnik. Ta se izračuna tako, da se število vseh glasov, oddanih za listo, 

deli z dvakratnikom števila kandidatov na listi. Potrditev mandata poslanca evropskega 

parlamenta poteka znotraj države in tudi v evropskem parlamentu. (ibid.) 

 

7.4.1 Prve volitve poslancev v Evropski parlament 2004 

 

Prve volitve poslancev v Evropski parlament so potekale 13. junija 2004. Čeprav so državljani 

Slovenije izrazili veliko podporo pridružitvi Slovenije v EU, je bila participacija zelo nizka, le 

28,35-odstotna. (Državna volilna komisija) 

 

Po raziskavah evropskih volitev v celotni EU je bila skupna participacija leta 2004 45,7-

odstotna. Največ preferenčnih glasov je prejel Lojze Peterle (NSi), in sicer 79.472. (Krašovec 

2005 in Krašovec 2010) 

 

Tabela 7.6: Izid glasovanja volitev v Evropski parlament 2004 

 odstotki mandati 

NSi 23,57 2 

LDS 21,91 2 

SDS 17,65 2 

ZL 14,15 1 

Vir: Državna volilna komisija 
  

7.4.2 Druge volitve poslancev v Evropski parlament 2009 

 

7. junija 2009 so bile druge evropske volitve v republiki Sloveniji. Volilna udeležba je bila 

takrat nekoliko nižja kot prvič, in sicer le 28,37-odstotna. (Državna volilna komisija) S 

preferenčnimi glasovi je bilo izvoljenih kar šest od sedmih predstavnikov. Največ preferenčnih 

glasov je prejel dr. Milan Zver (SDS), in sicer 70.044. (Krašovec 2010) Po spremembi evropske 

volilne zakonodaje je Sloveniji pripadel še en stalni mandat, tako da jih ima poslej osem. Sredi 

mandata ga je dobila SDS. 
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Tabela 7.7: Izid glasovanja volitev v Evropski parlament 2009 

 odstotki mandati 

SDS 26,66 2 + 1 

SD 18,43 2 

NSi 16,58 1 

LDS 11,48 1 

ZARES 9,76 1 

Vir: Državna volilna komisija 

 

7.4.3 Tretje volitve poslancev v Evropski parlament 2014 

 

Tretje evropske volitve so potekale 25. maja 2014. Volilna udeležba je bila takrat še nižja in 

sicer 24,55-odstotna. Spet je zmagala SDS in prejela tri mandate. Največ preferenčnih glasov 

je ponovno dobil dr. Milan Zver (SDS), in sicer 58.041. (Državna volilna komisija – MNZ 

2014) 

 

Tabela 7.8: Izid glasovanja volitev v Evropski parlament 2014 

 odstotki mandati 

SDS 24,78 3 

NSi 16,6 2 

VERJAMEM! 10,33 1 

DeSUS 8,12 1 

SD 8,08 1 

Vir: Državna volilna komisija – MNZ (2014) 

 

7.4.4 Udeležba na volitvah v Evropski parlament 2004–2014 

 

Tabela 7.9: Volilna udeležba volitev v Evropski parlament 2004–2014 

 2004 2009 2014 

Volilna udeležba 28,35% 28,37% 24,55% 

Vir: prirejeno po Državni volilni komisiji 

 

Iz tabele 7.9 je razvidno, da je udeležba na zadnjih volitvah poslancev v Evropski parlament 

upadla. V nadaljevanju bomo poskušali pojasniti odnos državljanov do volitev v Evropski 

parlament.  
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8 UPADANJE VOLILNE UDELEŽBE NA VSEH VRSTAH 

VOLITEV V SLOVENIJI 
 

 

Volilna udeležba drastično upada na vseh vrstah volitev v Republiki Sloveniji (glej graf 8.1). 

Če je bila v prvem desetletju obstoja glede volilne udeležbe na vrhu med tranzicijskimi 

državami, se danes Slovenija nahaja pod povprečjem 28 evropskih držav na nacionalnih 

volitvah. Naslednji graf 8.2 prikazuje povprečje 28 držav EU po ocenah Eurostata. V Belgiji, 

Luksemburgu in Grčiji je glasovanje obvezno, medtem ko je v Italiji to državljanska dolžnost, 

vendar brez kazni. V začetku devetdesetih let je bila volilna udeležba v 28 državah EU visoka, 

saj je znašala kar 77,7 odstotka. Do leta 2014 je padla za malo manj kot 10 odstotkov. Če 

primerjamo zadnje volitve v Državni zbor RS leta 2014 s povprečjem nacionalnih volitev v EU, 

lahko opazimo, da smo za kar 16 odstotkov pod evropskim povprečjem. 

 

Graf 8.1: Volilna udeležba volitev v Republiki Sloveniji 

 
Vir: Zver, lastna raziskava (2016) 
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Graf 8.2: Udeležba nacionalnih volitev 28 držav EU 

 
Vir: European Commission (2015) 

 

Ozrimo se še na javno mnenje o vprašanju, ali meni, da je udeležba na nacionalnih volitvah 

zanje pomembna, ali jim zagotavlja (posredni) vpliv na sprejemanje odločitev. V veliki večini 

držav članic (v 26 od 27) državljani menijo, da so volitve na nacionalni ravni učinkovite in da 

zagotavljajo vpliv na proces političnega odločanja. V nekateri državah, na Danskem, na Malti 

in Finskem tako meni več kot 80 % ljudi, v povprečju pa je med članicami Evropske unije 

rezultat višji od 70 %. Izjema je le ena – in to Slovenija. Le 47 % anketiranih deli mnenje o 

pomenu nacionalnih volitev z drugimi Evropejci. Večji del, kar 49 % pa zanika pomen teh 

volitev oziroma zavrača dejstvo, da volitve zagotavljajo vpliv državljanov na proces političnega 

odločanja. Visok odstotek proti je še pri dveh postkomunističnih državah (Poljska, Latvija), a 

tam rezultati še zdaleč niso tako zaskrbljujoči kot v slovenskem primeru. (European 

Commission 2013) 

 

In kakšen je odnos slovenskega javnega mnenja do lokalnih volitev v primerjavi z nekaterimi 

drugimi državami? V povprečju v EU kar 73 % ljudi meni, da so lokalne volitve pomembno 

sredstvo vplivanja na politične odločitve. S tem se najbolj strinjajo v Luxembourgu, Nemčiji, 

na Danskem, Finskem in v nekaterih drugih stabilnih demokracijah (povsod več kot 83 %). 

Najmanj se s tem strinjajo v Sloveniji (55 %). Celo več, kar 42 %, spet največ, Slovencev meni, 

da je lokalna samouprava neučinkovita. (European Commission 2013) To je vsekakor slaba 

popotnica za visok angažma ljudi na lokalnih volitvah. Ljudje kot občanke in občani torej 
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nimajo občutka, da lahko vplivajo na odločitve svoje lokalne skupnosti. To je obenem tudi 

slabo sporočilo za vse, ki so zasnovali tak model lokalne demokracije v Sloveniji.  

 

Torej, Slovenci imamo slabo mnenje o lokalni demokraciji, še slabše pa o nacionalni. To je 

lahko rezultat dveh dejavnikov: 1. ljudje ne verjamemo demokratičnim procesom, ker menijo, 

da se odločitve sprejemajo izven okvira demokratičnih institucij (v nadaljevanju bomo 

pogledali raven zaupanja in zadovoljstva z demokracijo ter institucijami), in 2. raven 

demokratične politične kulture v Sloveniji je prenizka, kar bi lahko bil ostanek desetletij 

življenja v nedemokratičnem totalitarnem sistemu ter neučinkovite vzgoje za demokracijo 

zadnjega četrt stoletja. 

 

Po podatkih Slovenskega utripa lahko ugotovimo, da državljani menijo, da je vloga Evropskega 

parlamenta vse manjša (glej graf 8.3). Verjetno tudi zato upada udeležba na volitvah v Evropski 

parlament. 

 

Graf 8.3: Kakšno vlogo ima Evropski parlament v Evropski uniji? 

 
Vir: Slovenski utrip (2014a) 

 

Ta percepcija (o vse manjši vlogi EP) je v nasprotju z dejanskim stanjem. Evropski parlament 

je npr. z novo pogodbo pridobil pomembne pristojnosti, zato je njegova vloga v primerjavi s 

preteklostjo bistveno večja. To sporočilo do slovenskega volivca očitno ni prišlo, kar niti ni 

presenetljivo, saj se slovenski mediji slabo zanimajo za evropske zadeve. 

 

Deloma pa so rezultati upadanja udeležbe na nacionalnih volitvah v 28 državah EU (prikazani 

v grafu 8.2) posledica vseh kriz, ki jih preživlja EU vse od leta 2008 dalje. V tem času se je 

povečal tudi evroskepticizem, proevropske stranke so izgubljale podporo, protievropske pa 
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pridobivajo. Medtem je udeležba na evropskih volitvah v Sloveniji drastično pod povprečjem 

udeležbe v celotni EU (glej graf 8.4).  

 

Graf 8.4: Udeležba na evropskih volitvah 2004–2014 v Sloveniji in EU 

 
Vir: TNS/Scytl v sodelovanju z Evropskim parlamentom  

 

Sodeč po mnenju anketiranih, ali naj Slovenija ostane članica Evropske unije, je znatna večina 

za obstanek. Glede na relativno podporo evropski usmeritvi in glede na nizko udeležbo na 

evropskih volitvah sklepamo, da deklarirani odnos do EU ne vpliva neposredno tudi na 

udeležbo na volitvah. Za vstop v EU smo se v Sloveniji odločali na referendumu 23. marca 

2003. Za je glasovalo kar 89,64 odstotkov volivcev. Leto kasneje smo imeli prve evropske 

volitve z izjemno nizko udeležbo (28,35 %). Če primerjamo s podatki Slovenskega javnega 

mnenja leta 2013 (glej graf 8.5), ugotovimo, da je podpora članstvu Slovenije v EU nižja, a še 

vedno zadostna. Po drugi strani pa je res, da se je pri nas podpora članstvu Slovenije v EU v 

slabih desetih letih zmanjšala, obenem pa se je nižala tudi udeležba na t. i. evropskih volitvah, 

tako da korelacije med vse nižjo podporo EU in udeležbo na volitvah vendarle ne moremo 

izključiti. 
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Graf 8.5: Ali naj Slovenija ostane članica Evropske unije? 

 
Vir: FDV-CJMMK (2013) 

 

Da zveza med podporo EU in udeležbo na evropskih volitvah ni enoznačna, kažejo tudi uspehi 

evroskeptičnih ali celo protievropskih strank na zadnjih evropskih volitvah.  

 

Menim, da se Slovenke in Slovenci še premalo počutijo evropske državljanke in državljani. 

Vključitev v EU dostikrat ocenjujejo skozi prizmo lastne koristi in dnevnih vtisov. To, da smo 

vstopili v urejen pravni sistem, v območje, kjer nam je zagotovljena visoka stopnja ščitenja 

človekovih pravic in svoboščin, v stabilno, varno ter mirno okolje, v prostor prostega trga, kjer 

se svobodno gibamo, trgujemo, poslujemo itn., vseh teh prednosti ne razumejo dovolj. Skratka, 

evropska dimenzija je pri Slovencih še premalo razvita. Mnogi EU krivijo za vse nastale težave. 

Nemalokrat tak odnos vsiljujejo tudi dominantni/osrednji/večji mediji in evroskeptične stranke.  

 

Na članstvo v EU bi morali biti bolj ponosni. Ko se je Slovenija leta 2004 pridružila Evropski 

Uniji, je to postal, po mojem mnenju, po osamosvojitvi Slovenije drugi največji dosežek 

Slovenije. Nadgradili smo ju še s predsedovanjem EU in po ocenah mnogih zelo dobro, 

kakovostno ter transparentno opravili svoje delo. 

 

Kljub temu pa menim, da so na udeležbo na evropskih volitvah v Sloveniji bolj kot odnos do 

članstva Slovenije v EU vplivali nekateri drugi dejavniki (tudi na drugih vrstah volitev): hud 

padec zaupanja političnim in državnim institucijam nasploh, npr. vladi, parlamentu, političnim 

strankam itd. Zato sklepam, da trenutna splošna situacija v Sloveniji, se pravi gospodarska, 

socialna predvsem pa politična kriza, odločilneje vpliva na nizko udeležbo na vseh vrstah 
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volitev. V nadaljevanju se bomo ukvarjali z analizo zaupanja v osrednje politične institucije in 

analizo zadovoljstva z demokracijo.  

 

 

9 ZADOVOLJSTVO IN ZAUPANJE V DEMOKRACIJO IN 

OSREDNJE POLITIČNE INSTITUCIJE  
 

9.1 Analiza večletnih rezultatov javnomnenjskih raziskav podpor vladam 

 

Relevantnih javnomnenjskih podatkov podpore o prvi demokratični vladi, ki jo je oblikoval 

Demos (SKD, SLS, SDSS, SDZ, Zeleni) in vodil Lojze Peterle, ni. Po javnomnenjskih 

raziskavah junij/julij 1992 je bilo 62,6 odstotkov anketirancev nezadovoljnih z delovanjem 

Peterletove vlade. Deloma je bila to posledica krize odnosov med strankami Demosove 

koalicije in hudih političnih napadov opozicije, zlasti SDP-ZKS, ki je ohranila največji vpliv 

na medije. Z delovanjem tedanje Drnovškove vlade, ki je do predčasnih volitev konec 1992 

zamenjala Peterletovo, pa jih je bilo nezadovoljnih le 29,4 odstotkov. (Toš 1999) 

 

Drnovškove vlade so tudi sicer uživale visoko medijsko in posledično javnomnenjsko podporo. 

Javnomnenjska raziskava Ninamedia je delo Drnovškove vlade (na lestvici od 1 – zelo slabo, 

do 5 – zelo dobro) ocenila s 3,41, medtem ko je nekajmesečni Bajukovi namerila le 2,15. 

(Ninamedia 2000) Mesec dni pred volitvami Bajukove vlade ni podpiralo kar 61,7 odstotkov 

respondentov. (FDV–CJMMK 2000) 

 

Janez Drnovšek, ki je vlade vodil skoraj desetletje, je imel zadnji mesec mandatarstva decembra 

2002 s šesto vlado RS najvišjo podporo, in to kar 70,8 odstotkov. Ko je vlado prevzel Anton 

Rop, ji je podpora padla na 40 odstotkov. (Siol.net 2011) Očitno so ljudje Drnovška prepoznali 

kot dobrega predsednika vlade, ne glede na dejanske uspehe njegovih vlad. 

 

Janševa vlada (2004–2008) je imela na začetku mandata visoko podporo. Graf 9.1 pa prikazuje 

podporo ob koncu mandata, ki je za polovico nižja kot v začetku. Prav tako je velik padec 

podpore utrpela kasnejša Pahorjeva vlada. V začetku leta 2009 je ta imela več kot 50-odstotno 

podporo, medtem ko ji je ta kasneje padla celo pod 20 odstotkov.  
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Graf 9.1: Podpora vladam Drnovška, Ropa, Janše in Pahorja 

 
Vir: CJM, Politbarometer (2011) 

 

Prvič v zgodovini Slovenije so leta 2011 potekale predčasne volitve. Ker stranka Pozitivna 

Slovenija z največ poslanskimi mandati ni uspela sestaviti vladajoče koalicije, je ta možnost 

pripadla stranki na drugem mestu. Janez Janša je ponovno postal mandatar. Po vsega enem letu 

vladanja so ga pod hudim političnim pritiskom (t. i. vseslovenske vstaje in poročilo 

protikorupcijske komisije, ki je bilo na koncu prepoznano kot nezakonito) zapustili koalicijski 

partnerji. V državnem zboru je prejel konstruktivno nezaupnico. V tem času je podpora vladi 

strmo padla. Sestavljena je bila nova vlada pod vodstvom mag. Alenke Bratušek. 

 

Graf 9.2: Gibanje podpore vladi – medletna primerjava 

 
Vir: Slovenski utrip (2014b) 

 

V grafu 9.2 je prikazan padec podpore vsem trem vladam (Pahor, Janša, Bratušek). Ko je vlado 

prevzela Bratuškova, ji je podpora začasno narasla, vendar čez pol leta spet močno upadla. Po 

raziskavi Slovenskega utripa oktobra 2013 vlade ni podpiralo kar 70,3 odstotkov vprašanih 

(glej graf 9.3). Maja 2014 je premierka odstopila. 
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Graf 9.3: Podpora vladi oktobra 2013 

 
Vir: Slovenski utrip (2013) 

 

Leta 2014 smo bili priča že drugim predčasnim volitvam. Graf 9.4 prikazuje, da je vlada Mira 

Cerarja imela oktobra 2014 dokaj zmerno, 46,8-odstotno podporo. Po letu in pol, tj. maja 2016, 

pa je po anketi Mediane Plus podpora vladi upadla na vsega 28,5 odstotka vprašanih. (Politiks 

2016) Po zadnjih podatkih Ninamedie (maj 2016) pa 64,4 odstotka vprašanih meni, da vlada 

Mira Cerarja ne deluje uspešno. (Ninamedia 2016) 

 

Graf 9.4: Podpora sedanji vladi oktobra 2014 

 
Vir: Slovenski utrip (2014b) 

 

Po Samuelu Huntingtonu je demokratična oblast lahko »neučinkovita, korumpirana, 

kratkovidna, neodgovorna, obvladovana s strani posebnih interesov in nezmožna sprejemanja 

politik za doseganje javnih koristi. Takšne lastnosti naredijo oblast nezaželeno, ne pa 

nedemokratične« (citirano v Tomšič 2002b, 45). 

 

Ugotovimo lahko, da je v Sloveniji vlada, če povemo s Huntingtonom, nezaželena. Padec 

podpore vladam, je sodeč po rezultatih javnega mnenja in resničnih legitimacijskih težavah, s 
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katerimi se je proti koncu mandata soočal vsak mandatar, v Sloveniji resnično velik problem, 

ki se kaže v nenehnih krizah vladanja. Že manj pomembne politične afere, četudi inscenirane, 

povzročajo drastične zdrse podpore in posledično krize legitimnosti. Vsa ta dejstva nas navajajo 

na zaključek, da je slovensko javno mnenje precej senzibilno, krhko in nima trdnejših podlag, 

da bi bilo bolj odporno na različne strese.  

 

Nezadovoljstvo z delovanjem vlade negativno vpliva na udeležbo na volitvah, s čimer lahko 

delno potrdimo prvo hipotezo (H1). Prav tako lahko v vseh dosegljivih bazah/zbirkah podatkov 

opazimo, da je bila podpora vladi na začetku mandata relativno visoka (očitno so tudi 

pričakovanja ljudi do novih vlad vselej visoka), proti koncu predčasno zaključenega mandata 

pa je upadla. 

 

9.2 Zaupanje in zadovoljstvo z demokracijo in institucijami 

 

V prejšnjem podpoglavju smo analizirali odnos ljudi do slovenskih vlad, ki negativno vpliva 

na udeležbo na volitvah. Vendar je smiselno preveriti zaupanje in zadovoljstvo še do drugih 

političnih organizacij in institucij. Nenazadnje nimamo le parlamentarnih volitev, na podlagi 

katerih se oblikuje vlada, ampak tudi druge, preko katerih posameznik vzpostavlja svoj odnos 

do politike.  

 

Na odnos ljudi do volitev vpliva tudi splošni odnos do politike. Pomenljivi so npr. rezultati 

Poročila o človekovem razvoju (2000, 2001), v katerem ugotavljajo, da politika za Slovence ni 

pomembna. Če to primerjamo s Švedsko, kjer je politika pomembna vsakemu drugemu 

prebivalcu, v Sloveniji pa šele vsakemu petemu, lahko ugotovimo veliko apatijo. (Tomšič 

2002a) Zato javnomnenjski rezultati lahko zelo pojasnijo »demokratično klimo« v državi. V 

tem kontekstu je pomemben vir Politbarometer, ki meri zaupanje v osrednje institucije 

(predsednik vlade, predsednik republike, državni zbor in politične stranke) in zadovoljstvo z 

demokracijo nasploh. 
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Graf 9.5: Zaupanje v osrednje institucije 1996–2014 

 
Vir: CJM, Politbarometer (2014) 

 

 

Sodeč po tej longitudinalni raziskavi (graf 9.5) so bila razmerja zaupanja med omenjenimi 

osrednjimi političnimi institucijami dokaj stabilna. Najvišje zaupanje uživa funkcija 

predsednika republike, nato predsednika vlade, nato se z dokaj stabilno podporo izmenjujeta 

državni zbor in vlada, na repu med temi institucijami najdemo politične stranke. Iz grafa pa 

lahko opazimo, da je zaupanje začelo opazneje upadati s pojavom gospodarske in finančne 

krize. To pomeni, da je gospodarska in siceršnja kriza močno vplivala – in sicer negativno – na 

zaupanje Slovenk in Slovencev v osrednje demokratične ustanove. Praktično pri vseh je zaznati 

drastičen padec zaupanja. 

 

Graf 9.6: Zadovoljstvo z demokracijo 1996–2014 

 
Vir: CJM, Politbarometer (2014) 
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Graf 9.6 nam prikazuje zadovoljstvo z demokracijo nasploh. Pojem zadovoljstva se nekoliko 

razlikuje od »zaupanja«. Slednji se bolj veže na sprejemanje nečesa nasploh, medtem ko se 

raziskovanje »zadovoljstva« navezuje tudi na kritično oceno funkcioniranja sistema. Torej, 

vprašani lahko sprejema demokracijo, ji (načeloma) zaupa, zanj je lahko pomembna politična 

vrednota, vendar ni zadovoljen z njenim delovanjem, zato jo ocenjuje negativno. Vendar pa 

lahko zadovoljstvo z demokracijo pomeni tudi, ali jo javnost nasploh sprejema ali ne (oziroma 

preferira kak drugi sistem). Za podrobnejšo analizo bi potrebovali dodatne raziskave in analize. 

Iz grafa lahko razberemo, da so bili ljudje z demokracijo bolj zadovoljni kot ne le kratko 

obdobje v njeni novodobni slovenski zgodovini. To je bilo okoli leta 2005, v začetku prve 

Janševe vlade in vstopa Slovenije v EU. V ostalem obdobju Slovenci nismo prevladujoče 

zadovoljni z demokracijo, kar je več kot zaskrbljujoče. Celo več, trendi so slabi: vedno več je 

namreč takih, ki izražajo nezadovoljstvo z demokracijo, in vse manj takih, ki so z njo 

zadovoljni. Tudi tukaj se je večja polarizacija zgodila leta 2009 s prihodom krize v Slovenijo. 

 

Kot smo že ugotovili, politične stranke med slovenskimi državljani ne uživajo veliko zaupanja. 

To je tudi eden od razlogov, da se slovenski politični prostor težko konsolidira, da nimamo 

veliko trajnejših in kompetentnih političnih organizacij z večjo podporo, ki bi bile sposobne 

voditi državo. Nenehno se pojavljajo nove stranke, stare propadajo in izginevajo, politični 

prostor se nenehno spreminja. Ni neke gotovosti, ki je pomembna za stabilnost. Graf 9.7 

prikazuje obdobje krize, ko je podpora vsem strankam upadla. 

 

Graf 9.7: Gibanje podpore političnim strankam 2009–2014 

 
Vir: Slovenski utrip (2014b) 

 

V povolilni raziskavi evropskih volitev je na primer največ neudeležencev (28 %) kot razlog 

svoje neudeležbe na evropskih in nacionalnih volitvah navedlo pomanjkanje zaupanja v 
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politiko in/ali nezadovoljstvo s politiko nasploh. Dodatnih 17 odstotkov jih je menilo, da jih 

politika ne zanima in prav toliko odstotkov, da z glasovanjem na volitvah ne bodo spremenili 

ničesar. Večja kot je neudeležba v državah EU, bolj neudeleženci kritizirajo politični sistem. 

(Evropski parlament in Evropska komisija 2009) Te ugotovitve Evropske komisije se povsem 

skladajo z ugotovitvami, zakaj se Slovenci množičneje ne udeležujejo volitev – ker imajo 

premalo zaupanja v politiko, v osrednje politične institucije in ker so nezadovoljni z njihovim 

delovanjem.  

 

Iz zgornjih grafov ugotavljamo, da je med Slovenci nizko zaupanje v temeljne demokratične 

institucije in v politične stranke, ki so najpomembnejši atribut pluralne politične demokracije. 

Zaupanje v osrednje politične institucije je najbolj drastično upadlo ravno v času gospodarske 

in splošne družbene krize. Prav tako je bilo nezadovoljstvo z demokracijo, razen krajšega 

obdobja 2005, vselej izdatnejše kot zadovoljstvo. Naraslo je predvsem v času krize in doseglo 

neslutene razsežnosti (blizu 90 %).  

 

Na podlagi ugotovljenega dolgotrajnejšega porasta nezaupanja in nezadovoljstva s slovenskimi 

vladami (še posebej ob koncu trajanja teh vlad, čemur so kmalu sledile nove volitve), z 

demokracijo in osrednjimi političnimi institucijami ter z dolgotrajnejšim upadanjem udeležbe 

na parlamentarnih in ostalih vrstah volitev, lahko zanesljivo sklepamo, da gre za močno 

povezavo med opazovanima pojavoma in lahko prvo hipotezo (H1) v celoti potrdimo. 

 

 

10  POLITIČNA NESTABILNOST KOT POSLEDICA 

NEZAUPANJA IN NEZADOVOLJSTVA S POLITIKO IN 

INSTITUCIJAMI 
 

 

Za stare zahodne demokracije je značilna politična stabilnost, ki se kaže v izrazitejši proaktivni 

politični drži, se pravi v večji participaciji, v izdatnejši podpori ljudi vladi in osrednjim 

državnim ustanovam, v večjem zadovoljstvu z vladami ter drugimi političnimi organizacijami 

in ustanovami, v stabilnih mandatih ter odsotnosti predčasnih volitev, v sposobnosti poiskati 

konsenz o skupnih in temeljnih vprašanjih države ipd. 

 

Učinkovitost institucij, delovanje pravne države in demokratičnost politike vplivajo na razvitost 

socialnega kapitala, ki ga lahko definiramo kot sposobnost za skupno delovanje. Do visoke 
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stopnje zaupanja v politične institucije privede visoka stopnja aktivnega državljanstva. Nizka 

stopnja učinkovitosti socialnega kapitala lahko privede do korupcije v političnih institucijah in 

posledično do dodatnega nezaupanja vanje. Uspešno delovanje političnih institucij pa po drugi 

strani pozitivno vpliva na zaupanje in delovanje le-teh. In obratno. Zaupanje v temeljne 

demokratične institucije pozitivno vpliva na njihovo delovanje in posledično na zadovoljstvo z 

njimi. Če ni ustreznega zaupanja, se učinkovitost institucij zniža, posledično tudi zadovoljstvo 

in smo v t. i. začaranem krogu. Participacija državljanov na državni in lokalni ravni ter 

vključevanje različnih institucij, kot so politične stranke, neformalne skupine itn., je pomemben 

indikator inkluzivnosti. (Tomšič 2002a) V Slovenskem primeru smo videli, da je ta zelo nizka 

in da celo upada. 

 

Zato se zdi pozitivna Toševa (v Toš in Bernik 2002) ocena slovenske tranzicije, ko pravi, da 

smo že prešli kritično točko konsolidacije, češ da smo imeli stabilno gospodarstvo, volitve so 

postale rutina, predaje oblasti pa neproblematične, preuranjena in preoptimistična. Nasprotniki 

celo menijo, da je tranzicija premalo uspešna ali celo neuspešna. Po Tomšiču naj bi v Sloveniji 

šlo celo za navidezno demokracijo, v kateri ključne odločitve zunaj formalnih institucij 

sprejema ozka elita, ki prek resursov obvladuje (tj. manipulira) javnost. (Tomšič 2002b) 

Slovenija se žal sooča tudi z ohranitvijo stališč, vrednot in stereotipov preteklega političnega 

življenja. Slabo mnenje o politiki in nizko zaupanje vanjo je tudi posledica premajhne 

odgovornosti političnih elit in prevladujoče medijsko obravnavanje politike. (Tomšič 2002a) 

 

Volilna participacija je »pomemben atribut demokratičnosti politike«, vendar je težko 

definirati, kako visoka mora biti. Demokracija v ZDA velja za stabilno, čeprav udeležba na 

volitvah ni posebej visoka. To pa ne velja nujno za nove demokracije, saj lahko nizka udeležba 

na volitvah pomeni nezaupanje v demokracijo. (Tomšič 2002b, 45) 

 

Prav tako Makarovič meni, da je politična participacija pomemben del stabilnega 

demokratičnega političnega sistema in bi ji bilo treba nameniti večjo in bolj poglobljeno 

pozornost. (Makarovič 2002)  

 

Politično stabilnost bi lahko preverjali na izhodiščih koncepta politične stabilnosti, ki vključuje 

tri dimenzije: obstojnost sistema, inkluzivnost in efektivnost. V Sloveniji imamo težave z 

obstojnostjo, kot pomembno sestavino politične stabilnosti. V dosedanjih 26 letih demokracije 

se je zvrstilo kar enajst vlad. Vladne koalicije so pogosto menjavale notranje sestave. Znotraj 
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volilnih obdobij so se pogosto menjavale vlade (1992, 2000, 2013). V zadnjih petih letih smo 

bili priča kar dvojnim predčasnim volitvam. In dejstvo, da je v obdobju med 2004 in 2008 le 

ena vlada delovala ves mandat v enaki koalicijski sestavi, kaže, da imamo težave z obstojnostjo 

sistema. Razlogi za to so lahko sistemske in tudi kulturne narave. Pri slednjem mislim na 

demokratično kulturo oziroma na nizko zaupanje v politiko in demokracijo.  

 

Zaradi preštevilnih vlad, prevelikega števila političnih akterjev, ki so vključeni v zakonodajne 

in izvršne procese odločanja, v Sloveniji ni dovolj efektivne oblasti, ki je eden izmed 

indikatorjev politične stabilnosti. Dostikrat se ne ve, kdo je za kaj odgovoren. Podobno je tudi 

pri pokazatelju transparentnosti. Javno je znano, da se na področju javnih naročil ali pri 

bančnem sistemu ključne odločitve sprejemajo netransparentno. 

 

Drugo hipotezo (H2), ki govori o tem, da permanentno upadanje volilne udeležbe v Sloveniji 

negativno vpliva na stabilnost političnega sistema, lahko potrjujemo z vprašanjem nizke 

inkluzivnosti, ki je bila dejansko osrednji vsebinski koncept te naloge. Dejstvo je, da dokazano 

nizko zaupanje v institucije in nizko zadovoljstvo z njihovim delovanjem neposredno vpliva na 

nizko volilno udeležbo, kar se odraža tudi v neučinkovitem delovanju institucij. Ker je upadanje 

permanentno, bo to močno vplivalo na prihodnjo politično (ne)stabilnost političnega sistema. 

Skratka, ugotavljamo, da je slovenski politični sistem nestabilen tudi z vidika inkluzivnosti. 

 

 

11  SKLEP 
 

 

Padec politične participacije ljudi, konkretno udeležbe na vseh vrstah demokratičnih volitev v 

novejši slovenski demokraciji, je več kot zaskrbljujoč in terja določene aktivnosti ter odgovore 

oblasti, da se trendi spremenijo.  

 

Splošno znano je, da je stabilnost političnega sistema v državi ključna. Pogoj za to je uspešno 

in učinkovito delovanje institucij, kot so vlada, parlament, politične stranke itn. Na stabilnost 

vlade imajo velik vpliv tudi sistemski/institucionalni razlogi, na primer volilni sistem. 

Ugotavljamo, da je v slovenskem političnem prostoru preveč (majhnih) strank, kar je posledica 

prenizkega volilnega praga. Zato je za sestavo koalicije potrebnih več strank, kar lahko povzroči 

nestabilnost vlade in posledično predčasne volitve. Pojavljajo se nove in nove stranke, ki so se 
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z visoko podporo državljanov hitro uveljavile, zmagale na volitvah, nato pa so hitro padle ter 

praktično izginile iz političnega prostora, saj niso izpolnjevale pričakovanj ljudi. 

 

V Sloveniji demokracija ne zadovoljuje pričakovanja javnosti in osrednje demokratične 

institucije ne uživajo zaupanja javnosti, kar je posledično privedlo do neučinkovitega delovanja 

institucij ter permanentnega upada volilne udeležbe, ki pa se negativno odraža na stabilnosti 

političnega sistema.  

 

Naj zaključimo s poskusom odgovora, kaj bi bilo potrebno narediti, da bi obrnili trende in 

povečali volilno udeležbo v Sloveniji? To je v prvi vrsti vprašanje za najvišje odločevalce v 

državi, se pravi za oblast, ki je v prvi vrsti odgovorna za stanje, ki ga imamo. Vsekakor bi 

morale osrednje politične ustanove in posamezniki storiti vse, kar je mogoče, da s svojim 

odgovornim delom pridobijo večje zaupanje ljudi, ki bodo zadovoljni, če bodo politiki ter 

institucije učinkovitejši. Predpogoj za to pa je sprememba pravnih okvirov, v katerih politični 

sistem funkcionira. Posebej bi izpostavili nujne spremembe zakonodaje, ki bi zagotovila 

hitrejše oblikovanje vlade, stabilnejše vladajoče koalicije in učinkovitejšo vlado. V tem smislu 

bi bila potrebna tudi manjša sprememba ustave. Z uvedbo višjega volilnega praga pa bi prišli 

do manjšega števila političnih strank, ki bi bile večje in bolj sposobne opravljati svoje 

poslanstvo. Na ta način bi se tudi laže izognili nenehnim političnim krizam. Dobro bi bilo 

raziskati, kakšne možnosti za povečanje participacije na različnih ravneh nudi sodobna 

informacijsko-komunikacijska tehnologija. Morda bi z uvedbo e-volitev bolj pritegnili mlade, 

ki so bolj vešči uporabe sodobne tehnologije. V prizadevanjih za večjo vključenost mladih v 

politiko bi bilo potrebno razmisliti o znižanju starostnega praga na 16 let, morda v začetku vsaj 

na lokalni ravni. Mislimo, da bi bilo potrebno pripraviti tudi posebne strategije za povečanje 

volilne udeležbe za določene populacije prebivalstva, ki so značilno manj participativni. Tu 

mislimo poleg mladih še na ženske in na populacijo, ki živi v ruralnih območjih.  

 

Na javno mnenje vplivajo različni dejavniki, najbolj seveda mediji. Če bi bil medijski sistem v 

Sloveniji bolj uravnotežen in bolj pluralen, bi z ustvarjeno pozitivno klimo zagotovo lahko 

prepričal večje število državljanov, da se udeležijo volitev. Vendar ni dovolj le to, da se jih ad 

hoc prepriča v udeležbo na nekih konkretnih volitvah. Potreben bi bil dolgoročen pristop. 

Ljudem bi bilo potrebno privzgojiti občutek odgovornosti, da je prav in dobro, da volijo ter da 

se udeležujejo različnih oblik politične participacije. To pa je že zahtevnejša naloga, ki zahteva 

kompleksnejši pristop, od formalnih in neformalnih oblik vzgoje in izobraževanja, vse do 
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uveljavljanja demokratične vloge medijev, ki, kot smo že omenili, močno sooblikujejo kulturne 

ter tudi politične vzorce pri ljudeh.  

 

Prepričani smo, da bi s takimi kratkoročnimi in dolgoročnimi, sistemskimi ter izobraževalnimi 

pristopi sčasoma zagotovili večjo politično participacijo slovenskih državljank in državljanov, 

ki bo podlaga za večjo učinkovitost, zaupanje ter legitimnost političnega in državnega sistema 

Republike Slovenije. 
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