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 mentorici.
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POVZETEK

Osnovni namen naloge je bil ugotoviti, kako poteka delovni dan predsednika
Republike Slovenije, g. Boruta Pahorja, in sicer na osnovi obiska ter intervjuja. Poleg
tega sta bila predmet raziskave tudi poznavanje dosedanjih predsednikov ter ocena
Boruta Pahorja v Ljubljani, Mariboru in Celju.
Ugotovljeno je bilo, da so zaposleni v Uradu izredno sproščeni, odprti ter pripravljeni
na pogovor in sodelovanje. Predsednik svojo odprtost navzven kaţe tudi z večinoma
na steţaj odprtimi vsemi vrati v predsedniški palači, tudi svojimi.
10. oktobra 2013 je predsednik označil kot nenaporen dan - imel je tri večje
obveznosti (dva sprejema in eno podelitev odlikovanj), vmes je opravil intervju z
raziskovalkami in napisal govor. Vsak dogodek poteka po točno določenih pravilih –
po protokolu.
Rezultati ankete so pokazali, da zna predsednike Republike Slovenije od
osamosvojitve do danes našteti (v Ljubljani, Mariboru in Celju) dve tretjini vprašanih,
največ v Ljubljani.
Anketiranci so predsednikovo učinkovitost ocenili s povprečno 6 točkami; med mesti
ni bilo bistvenih razlik.
Najpogosteje so se odločali, da predsednika Boruta Pahorja najbolje označuje
beseda »ljudski« (največkrat mlajši anketiranci), nato oznaka »diplomat«, najmanj
vprašanih (večinoma starejša populacija) pa ga ocenjuje kot poštenjaka.

5

1 UVOD

1.1 PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE
Predsednik Republike Slovenije je najvišji politični funkcionar v Sloveniji,
ki »predstavlja Republiko Slovenijo in je vrhovni poveljnik njenih obrambnih sil« (102.
člen Ustave Republike Slovenije).
Funkcija predsednika Slovenije je bila ustanovljena 23. decembra 1991, ko je
Narodna skupščina sprejela Ustavo republike Slovenije. Ta poloţaj precej omejuje,
tako da je predsedovanje bolj kot ne reprezentativno. Med ostalimi pristojnostmi
predsednika je le-ta tudi vrhovni poveljnik slovenske vojske. Predsednik je
neposredno izvoljen s strani drţavljanov, ki so volilni upravičenci, vsakih 5 let. Vsak
drţavljan, star vsaj 18 let, lahko kandidira za predsednika, vendar je lahko izvoljen
samo dvakrat zaporedoma.
V zgodovini Republike Slovenije so se zvrstili štirje predsedniki, in sicer:
1.
2.
3.
4.

Milan Kučan
Janez Drnovšek
Danilo Türk
Borut Pahor

Predsednik drţave je med drţavljani po javno mnenjskih raziskavah med
najpopularnejšimi politiki. Kljub temu, da ima predsednik najvišji poloţaj v drţavi, ne
sprejema pomembnih odločitev kot predsednik vlade - je zgolj protokolarna funkcija.
Manj se pojavlja v medijih kot ostali politiki, morda je ravno to razlog, da je tako
priljubljen.

1.2 USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE IN PREDSEDNIK REPUBLIKE
SLOVENIJE
V Ustavi republike Slovenije se na predsednika nanašajo členi od 102 do 109.
102. člen
(funkcija predsednika republike)
Predsednik republike predstavlja Republiko Slovenijo in je vrhovni poveljnik njenih
obrambnih sil.
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103. člen
(volitve predsednika republike)
Predsednik republike se izvoli na neposrednih, splošnih in tajnih volitvah.
Za predsednika republike je kandidat izvoljen z večino veljavnih glasov.
Predsednik republike je izvoljen za dobo petih let, vendar največ dvakrat
zaporedoma. Če se mandatna doba predsednika republike izteče med vojno ali med
trajanjem izrednega stanja, mu mandat preneha šest mesecev po prenehanju
vojnega ali izrednega stanja.
Za predsednika republike je lahko izvoljen le drţavljan Slovenije.
Volitve za predsednika republike razpiše predsednik drţavnega zbora. Predsednik
republike mora biti izvoljen najkasneje 15 dni pred potekom mandatne dobe
prejšnjega predsednika.
104. člen
(prisega predsednika republike)
Pred nastopom funkcije izreče predsednik republike pred drţavnim zborom naslednjo
prisego:
Prisegam, da bom spoštoval(a) ustavni red, da bom ravnal(a) po svoji vesti in z
vsemi svojimi močmi deloval(a) za blaginjo Slovenije.
105. člen
(nezdruţljivost funkcije predsednika republike)
Funkcija predsednika republike je nezdruţljiva z opravljanjem druge javne funkcije ali
poklica.
106. člen
(nadomeščanje predsednika republike)
V primeru trajnega zadrţka, smrti, odstopa ali drugega prenehanja predsednikove
funkcije do izvolitve novega predsednika funkcijo predsednika republike začasno
opravlja predsednik drţavnega zbora. V tem primeru je treba razpisati volitve za
novega predsednika republike najkasneje v 15 dneh po prenehanju funkcije
prejšnjega.
Predsednik drţavnega zbora začasno opravlja funkcijo predsednika republike tudi
med zadrţanostjo predsednika republike.
107. člen
(pristojnosti predsednika republike)
Predsednik republike:
o razpisuje volitve v drţavni zbor;
o razglaša zakone;
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o imenuje drţavne funkcionarje, kadar je to določeno z zakonom;
o postavlja in odpokliče veleposlanike in poslanike republike in sprejema
poverilna pisma tujih diplomatskih predstavnikov;
o izdaja listine o ratifikaciji;
o odloča o pomilostitvah;
o podeljuje odlikovanja in častne naslove;
o opravlja druge zadeve, določene s to ustavo.
Na zahtevo drţavnega zbora mora predsednik republike izreči mnenje o
posameznem vprašanju.
108. člen
(uredbe z zakonsko močjo)
Kadar se drţavni zbor zaradi izrednega stanja ali vojne ne more sestati, lahko
predsednik republike na predlog vlade izdaja uredbe z zakonsko močjo.
Z uredbo z zakonsko močjo se lahko izjemoma omejijo posamezne pravice in
temeljne svoboščine, kakor to določa 16. člen te ustave.
Predsednik republike mora uredbe z zakonsko močjo predloţiti v potrditev
drţavnemu zboru takoj, ko se ta sestane.
109. člen
(odgovornost predsednika republike)
Če predsednik republike pri opravljanju svoje funkcije krši ustavo ali huje krši zakon,
ga drţavni zbor lahko obtoţi pred ustavnim sodiščem. Le-to ugotovi utemeljenost
obtoţbe ali obtoţenega oprosti, z dvotretjinsko večino glasov vseh sodnikov pa lahko
odloči o odvzemu funkcije. Potem ko ustavno sodišče dobi sklep drţavnega zbora o
obtoţbi, lahko odloči, da predsednik republike do odločitve o obtoţbi začasno ne
more opravljati svoje funkcije.

1.3 PREDSEDNIKI REPUBLIKE SLOVENIJE OD LETA 1991 DO 2014
1.3.1 MILAN KUČAN
Prvi predsednik Republike Slovenije se je rodil
14. januarja 1941 v Kriţevcih v Prekmurju.
Prvič je bil leta 1990 izvoljen za predsednika
Predsedstva Socialistične republike Slovenije.
Kot predsednik Predsedstva Socialistične
republike Slovenije je deloval med slovensko
osamosvojitveno
vojno
ter
podpisal
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Slika 1: Milan Kučan (Vir: twitter.com)

Deklaracijo za mir leta 1991, katere podpisniki so se zavzemali za razoroţitev
Slovenije in Slovenijo brez vojske.
6. decembra leta 1992 je bil izvoljen za predsednika Republike Slovenije. Prvi
mandat se mu je iztekel leta 1997, istega leta pa je bil vnovič izvoljen, mandat se mu
je iztekel 1. decembra 2002.

1.3.2 JANEZ DRNOVŠEK
Rodil se je 17. maja 1950 v Celju, umrl pa 23.
februarja 2008 na Zaplani.
Leta 1986 je postal slovenski delegat Zbora
republik in pokrajin SFRJ; to dolţnost je
opravljal do leta 1989, ko je bil izvoljen za
člana predsedstva SFRJ. 15. maja 1989 je
Slika 2: Janez Drnovšek (Vir: siol.net)
postal tudi predsednik Predsedstva SFRJ;
dolţnost predsednika je opravljal eno leto (do 15. maja 1990).
1992 je postal predsednik stranke LDS, kar je ostal do 2003. Istega leta je postal tudi
predsednik Vlade Republike Slovenije; ta poloţaj je zasedal do leta 2002, razen z
nekajmesečno prekinitvijo za časa Bajukove vlade leta 2000.
1. decembra leta 2002 je bil izvoljen za predsednika Republike Slovenije s
predvidenim koncem mandata leta 2008. Marca 2004 je bil imenovan za častnega
senatorja Evropske akademije znanosti in umetnosti.
30. januarja 2006 je po 14 letih formalno izstopil iz stranke LDS. Kot razlog je
navedel, da se ţeli popolnoma posvetiti novoustanovljenemu civilno-druţbenemu
Gibanju za pravičnost in razvoj.
23. aprila 2007 je uradno sporočil, da se na naslednjih predsedniških volitvah ne
namerava potegovati za drugi mandat.
1.3.3 DANILO TÜRK
Rodil se je 19. februarja 1952 v Mariboru.
Türk je zaprisegel 22. decembra 2007 ob 20.
uri pred Drţavnim zborom ter nasledil
Janeza Drnovška in tako postal tretji
Slika 3: Danilo Turk (Vir: siol.net)
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predsednik samostojne Slovenije.
V nedeljo, 23. decembra 2007, je od bivšega predsednika Janeza Drnovška prevzel
uradne dolţnosti predsednika.
21. oktobra 2011, takoj po polnoči, je razpustil 5. drţavni zbor Republike Slovenije,
saj slednji po izglasovani nezaupnici Borutu Pahorju in njegovi vladi ni predlagal
novega mandatarja; v zgodovini samostojne Slovenije se je to, da je predsednik
drţave razpustil drţavni zbor ter s tem omogočil predčasne volitve, zgodilo prvič.
Pred predsednikovanjem Republiki Sloveniji je deloval v OZN. Ob koncu uspešno
opravljenega dela v Varnostnem svetu je generalni sekretar OZN Kofi Annan dr.
Danila Türka povabil k sodelovanju na mesto njegovega pomočnika za politične
zadeve. Več kot petletno delo je med drugim vključevalo analitične in svetovalne
dejavnosti v zvezi s kriznimi ţarišči, kot so v tistem času bila: Balkan (zlasti Kosovo in
Makedonija), Palestina, Libanon, Afganistan, Irak, Mjanmar, Severna Koreja, Vzhodni
Timor, Kolumbija, Haiti, Venezuela in še nekatera druga. Poleti 2005 se je po 13 letih
dela v New Yorku dr. Danilo Türk vrnil v domovino. Na ljubljanski Pravni fakulteti je
nadaljeval z delom kot profesor mednarodnega prava in več drugih povezanih
predmetov. Od maja 2006 je bil prodekan Pravne fakultete.
Danilo Türk je avtor knjige Temelji mednarodnega prava. Gre za prvi slovenski
učbenik na tem področju, ki obravnava vsa poglavitna vprašanja mednarodnega
prava (vire in zgodovino, subjekte in objekte, poloţaj človeka kot posameznika,
mednarodno odgovornost drţav, diplomatske in konzularne odnose, mirno reševanje
sporov ter temeljne vsebine prava oboroţenih konfliktov). Delo je prevedeno v
madţarščino, češčino in ruščino.
1.3.4 BORUT PAHOR
Rodil se je 2. novembra 1963 v Postojni.
Diplomiral je leta 1987, in sicer na Fakulteti
za sociologijo, politične vede in novinarstvo –
mednarodni odnosi Univerze v Ljubljani. Bil
je prejemnik Prešernove in Zoretove
nagrade.
Slika 4: Borut Pahor (Vir: rtvslo.si)

Politična pot Boruta Pahorja:
1990 – 1992: delegat v skupščini Republike Slovenije
1992 – 1996: poslanec v Drţavnem zboru
1993 – 1997: podpredsednik ZLSD
1996 – 2000: poslanec v Drţavnem zboru
1996 – 1997: podpredsednik Drţavnega zbora
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1997 – 2012: predsednik ZLSD, ki se leta 2005 preimenuje v SD
2000 – 2004: poslanec v Drţavnem zboru
2000 – 2004: predsednik Drţavnega zbora
2004 – 2008: poslanec v Evropskem parlamentu
2008: poslanec v Drţavnem zboru
2008 – 2012: predsednik Vlade Republike Slovenije
2011: poslanec v Drţavnem zboru
23. 12. 2012: predsednik Republike Slovenije

1.4 DOSEDANJE RAZISKAVE
V različnih medijih je bilo do sedaj opravljenih ţe veliko raziskav, predvsem v smislu
priljubljenosti posameznih predsednikov ter njihovega vpliva na ţivljenje v drţavi.
Primerjave z njimi niso bile izvedene, saj je bil predmet raziskave v večji meri delovni
dan predsednika.

11

2 NAMEN NALOGE

Osnovni namen naloge je bil ugotoviti, kako poteka delovni dan predsednika
Republike Slovenije, g. Boruta Pahorja, in sicer na osnovi osebnega stika (obiska ter
intervjuja), ter kakšna je bila njegova politična pot.
Poleg tega nas je zanimalo, kako predsednika (in nekdanje predsednike) poznajo in
kako Boruta Pahorja ocenjujejo ljudje v treh največjih slovenskih mestih – Ljubljani,
Mariboru in Celju.

2.1 HIPOTEZE


Predvidevamo, da bo pogovor s predsednikom Republike Slovenije strogo uraden
in da o njegovem zasebnem ţivljenju ne bomo izvedele ničesar.



Predpostavljamo, da so odnosi med predsednikom in njegovimi zaposlenimi zelo
uradni.



Menimo, da bo večina anketirancev, starejših od 30 let, znala našteti vse
dosedanje predsednike, mlajši pa bodo pri tem malo manj uspešni.



Predpostavljamo, da bodo osebe, starejše od 50 let, niţje ocenile predsednika kot
ostala populacija.



Predpostavljamo, da bodo anketiranci v starostni skupini do 30 let predsednika
označili kot poštenega, vprašanim med 31. in 50. letom se bo večinoma zdel
ljudski, starejši anketiranci pa ga bodo ocenili kot diplomata.
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3 METODOLOGIJA DELA
Ker se z raziskovalnim delom ukvarjamo ţe tretje leto zapored, smo tokrat v
uvodnem delu le ponovile svoje znanje o tovrstnem delu in izbrale temo. O njej smo
pravzaprav začele razmišljati ţe lani in si ţe takrat postavile nekatere usmeritve.
Oblikovale smo namen naloge ter si postavile hipoteze. Kot način pridobivanja
podatkov smo si izbrale:
 intervju ter
 (ustno) anketo.
Ţe med poletnimi počitnicami smo z mentoričino pomočjo vzpostavile stik z Uradom
predsednika Republike Slovenije. Naša kontaktna oseba je bila ga. Špela Vovk,
svetovalka predsednika republike za komuniciranje in odnose z javnostjo (Priloga 1:
Uvodni dopis).
V septembru je sledila komunikacija z Uradom preko elektronske pošte, dokler ni bil
dogovorjen dan za obisk, in sicer 10. oktober 2013.
Pred odhodom v Ljubljano smo se pripravile na kratko predstavitev naše šole, izbrale
simbolna darilca ter seveda pripravile vprašanja za intervju (Priloga 2: Vprašanja za
intervju s predsednikom). Oblikovale smo tudi tri ključna vprašanja, s pomočjo katerih
bomo izvedele za mnenja ljudi o aktualnem predsedniku drţave (Priloga 3: Anketni
vprašalnik).
10. oktobra 2013 smo obiskale Urad predsednika Republike Slovenije, se seznanile z
delom Urada, z zaposlenimi na Uradu ter s predsednikom Borutom Pahorjem
preţivele dobršen del delovnega dneva, pozno popoldne pa smo anketirale še
naključne mimoidoče na Čopovi ulici v Ljubljani (Preglednica 1, Graf 1: Starostna
struktura anketirancev).
Anketiranje smo izvedle tudi med Celjani, in sicer 20. decembra 2013 v City centru v
Celju; 8. januarja 2014 pa smo anketirale še naključno izbrane Mariborčane v Euro
parku v Mariboru (Preglednica 1, Graf 1: Starostna struktura anketirancev).

LJUBLJANA
MARIBOR
CELJE
SKUPAJ

manj kot 20
let
15
9
27
51

21 do 30
31 do 40
41 do 50
let
let
let
24
21
15
15
15
30
21
24
11
60
60
56
Tabela 1: Starostna struktura anketirancev
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več kot 50
let
24
24
27
75

SKUPAJ
99
93
110
302

Anketirana sta bila 302 naključna mimoidoča; največ jih je bilo pripravljeno na
sodelovanje v Celju (110), v Ljubljani manj (99), v Mariboru pa 93.

skupaj

Celje

Maribor

Ljubljana
0%

20%

40%

60%

80%

100%

%
manj kot 20

21 - 30

31 - 40

41 - 50

več kot 50

Graf 1: Starostna struktura anketirancev

Med anketiranci v posameznih mestih je v starosti kar nekaj razlik: v Mariboru so
največ zanimanja za raziskavo pokazali tisti v starostni skupini od 41 do 50 let,
najmanj pa tisti, ki so mlajši od 20 let; v Celju je bilo ravno obratno. Ob primerjavi
vseh anketirancev skupaj (ne glede na mesto) pa ugotovimo, da je odgovarjalo
največ starejših meščanov (nad 50 let), najmanj pa mladi.
Sledilo je urejanje podatkov, pridobljenih z intervjujem, urejanje fotografij, nato pa še
obdelava z anketo pridobljenih podatkov in analiza le-teh.
Po opravljenih analizah je sledilo še oblikovanje zaključka ter ugotavljanje pravilnosti
hipotez. Nazadnje smo navedle še literaturo, zapisale povzetek in evalvirale svoje
lastno delo.
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4 DAN S PREDSEDNIKOM REPUBLIKE SLOVENIJE
4.1 URAD PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE
Urad predsednika Republike Slovenije se nahaja v predsedniški palači v Ljubljani, na
Erjavčevi 17. Poleg predsednika (in mnogih ostalih usluţbencev – od tajnikov do
varnostnikov...) tu opravlja svoje delo še 7 predsednikovih svetovalcev (ki so nam bili
predstavljeni na začetku obiska). Vse je imenoval predsednik republike. To so:
 Nataša Kovač, generalna sekretarka (imenovana 23. decembra 2012),
 dr. Alja Brglez, vodja kabineta predsednika vlade (imenovana 1. februarja 2013),
 mag. Helena Kamnar, svetovalka predsednika republike za ekonomsko in socialno
politiko (imenovana 1. januarja 2013),
 Marko Makovec, svetovalec predsednika republike za zunanje zadeve (imenovan
1. januarja 2013),
 Špela Vovk M.A., svetovalka predsednika republike za komuniciranje in odnose z
javnostjo (imenovana 24. decembra),
 akad. dr. Boštjan Ţekš, svetovalec predsednika republike za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo (imenovan 1. januarja 2013) ter
 mag. Uroš Krek, namestnik generalne sekretarke in podsekretar / svetovalec za
obrambne zadeve (imenovan 23. decembra 2012).

Slika 5: V Uradu predsednika RS (Foto: Špela Vovk)

Zaposleni v Uradu so izredno sproščeni, odprti ter pripravljeni na pogovor in
sodelovanje. Predsednik svojo odprtost navzven kaţe tudi z večinoma na steţaj
odprtimi vsemi vrati v predsedniški palači; tudi vrata v njegovo pisarno so odprta.1

1

Vir: Špela Vovk M.A., svetovalka predsednika republike za komuniciranje in odnose z javnostjo
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4.2 DELOVNI DAN PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE
10. oktobra 2013 je imel predsednik RS tri večje obveznosti, dve v dopoldanskem
času ter eno zvečer:
 ob 10.00 sprejem ekipe jadralcev jadrnice Esimit Europa 2 (predsedniška palača),
 ob 10.45 sprejem japonskega znanstvenika, g. Hiroshija Ishiguro (predsedniška
palača) ter
 ob 18.00 podelitev odlikovanj ob 20. obletnici vojne za Slovenijo (Kino Šiška).
Dan je kasneje označil kot nenaporen. V vmesnem času je bil pripravljen na kratek
intervju z raziskovalkami, poleg tega pa je napisal še govor za večerno podelitev
odlikovanj (v veliki večini si govore piše sam, tu in tam mu tajniki pripravijo
iztočnice2). V času kosila ga seveda ni bilo primerno motiti.
Ga. Špela Vovk je bila mnenja, da sta za ogled najbolj primerna prva dva dogodka,
tretji pa zaradi pozne ure in spremembe lokacije ne.
4.2.1 PROTOKOL
Vsak dogodek poteka po točno določenih pravilih – po protokolu. Zanj skrbi vodja
protokola oziroma drugi protokolarni usluţbenci.
 Najprej se v prostoru, kjer se bo dogodek odvijal, zberejo novinarji (reporterji in
fotografi); stojijo ob strani.
 Ljudje, ki jih ima predsednik namen sprejeti, stopijo v sredino prostora; če jih je
več, se postavijo v vrsto.
 Sledi fotografiranje (brez predsednika).

Slika 6: Fotografiranje gostov (Foto: mentorica)



2

Šele nato vstopi predsednik. V prostoru je tišina.

Vir: Špela Vovk M.A., svetovalka predsednika republike za komuniciranje in odnose z javnostjo
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Predsednik stopi do gostov, jih pozdravi in se z njimi rokuje.

Slika 7: Predsednik pozdravlja goste (Foto: mentorica)



Sledi vrsta govorov.
o Najprej predstavnik gostov le-te predstavi; ploskanja ni.
o Govor ima predsednik republike. Ko zaključi, vsi zaploskajo.

Slika 8: Govor predsednika (Foto: mentorica)









o Nato se predstavi delo, ki ga opravlja/jo gost/je (pogosto s kratkim filmom).
Ponovno je na vrsti fotografiranje – tokrat s predsednikom.
Sledi pogostitev (pijača – voda ali sok);
najprej se pogosti goste, nato tudi novinarje
in ostale opazovalce sprejema. Med tem se
gostje in gostitelj neformalno pogovarjajo. Ta
čas novinarji ponovno izkoristijo
za
fotografiranje.
Na koncu si izmenjajo še darila in se
ponovno rokujejo.
Tudi odhodi so točno določeni – najprej odide
predsednik, nato pa še ljudje, ki so tako ali
Slika 9: Neformalno druţenje (Foto: mentorica)
drugače povezani z dogodkom.
Na koncu odidejo še novinarji, ki po predhodnem pogovoru s svetovalko za
odnose z javnostjo s posamezniki posnamejo še izjave.
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4.2.2 SPREJEM EKIPE JADRALCEV JADRNICE ESIMIT EUROPA 2
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v kristalni palači sprejel ekipo
jadralcev ene najhitrejših in tehnološko najbolj izpopolnjenih jadrnic na svetu Esimit
Europa 2, ki tekmuje za Jadralno zvezo Slovenije in edina na svetu od leta 2004
pluje pod evropsko zastavo; le-ta simbolizira mednarodno povezovanje ekipe.

Slika 10: Ekipa jadralcev Esimit Europa 2 na sprejemu pri predsedniku RS (Foto: Stanko Gruden, STA)

Predsednik republike je v nagovoru ob sprejemu ekipi čestital za osvojena prva
mesta na vseh, tudi najzahtevnejših regatah v Evropi.
Ustanovitelj projekta Igor Simčič se je ob tej priloţnosti zahvalil predsedniku Pahorju
za podporo projekta, katerega cilj je povezovati in vzpodbujati sodelovanje na
področju športa ter mednarodnih odnosov. “Prepričan sem, da je formula vsakega
ekipnega uspeha jasna vizija, sodelovanje in trdo delo za dosego zastavljenih ciljev.
Sprejem pri predsedniku republike je zato velika čast, ki daje priznanje ne le našim
športnim doseţkom, temveč tudi poslanstvu, ki je povezovanje Evropejcev na
različnih področjih,“3 je še dejal.
Vizija, strast in predanost ideji so botrovali nastanku enega najuspešnejših evropskih
projektov, Esimit Europa, ki na edinstven način povezuje Evropejce na področju
športa, diplomacije in gospodarstva. Simbol tega ambicioznega projekta, katerega
ustanovitelj je Igor Simčič, je Esimit Europa 2, ki velja za formulo 1 v svetu jadranja. Z
mednarodno ekipo vrhunskih jadralcev iz desetih evropskih drţav, večkratnih
zmagovalcev Pokala Amerike, olimpijskih, svetovnih in evropskih prvakov, Esimit
Europa 2, ţe četrto sezono zapored dominira v evropskih morjih. Zmagala je na vseh

Vir: http://www.up-rs.si/up-rs/uprs.nsf/objave/2106149C170F40C7C1257C00003E8AE2?OpenDocument (sporočila za
javnost)
3
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27 udeleţenih regatah od svojega prvega nastopa leta 2010, postavila šest rekordov
in prejela laskavi naziv najboljše maksi jadrnice na svetu. Jadrnica v dolţino meri 30
metrov, široka je 5,3 metra, višina njenega jambora pa meri kar 44 metrov. Njena
največja doseţena hitrost je bila 38 vozlov, kar je 70 kilometrov na uro.
Posebnost letošnjega leta so njeni prvi nastopi izven Sredozemlja, kjer je s svojimi
zmagami nadaljevala tudi v močni konkurenci v Nemčiji, na Švedskem in Veliki
Britaniji. Tam je slavila tudi na regati Rolex Fastnet Race, ki velja za eno najteţjih na
svetu. Zaradi te zmage so se ji odprla vrata v najvišje kroge jadralskega sveta s
povabilom v članstvo v angleški Royal Ocean Racing Club, ki v Evropi velja za enega
najuglednejših jadralnih klubov.
Jeseni se je Esimit Europa 2 vrnila v Jadransko morje, kjer je prvič nastopila v
Republiki Sloveniji v okviru Diplomatske regate. V izteku jadralske sezone je Esimit
Europa 2 ob koncu tedna po obisku nastopila na Barkolani, nato pa zopet zapustila
Jadran in ponesla slovensko jadro naprej po svetu.4
Eden izmed članov jadralne ekipe je tudi Vasilij Ţbogar. Po končanem programu je
odšel s predsednikom v njegovo pisarno, kjer se je
podpisal na slovensko zastavo, kamor se podpisujejo
najboljši slovenski športniki, ki jih sprejeme predsednik
(Tina Maze,...). Pri tem je potekal zelo sproščen
pogovor; predsednik se je celo malce pošalil.
Raziskovalke smo mu bile ţe takrat predstavljene.

Slika 11: Vasilij Ţbogar pri Borutu
Pahorju (Foto: mentorica)

4.2.3 SPREJEM UTEMELJITELJA ANDROIDNE ZNANOSTI, PROF. HIROSHIJA
ISHIGURE TER MLADIH INOVATORJEV, ZMAGOVALCEV SVETOVNEGA
PRVENSTA V V ROBOTIKI
Ta sprejem je, za razliko od prejšnjega, ki se je odvijal v kristalni dvorani, potekal v
sprejemnici pred pisarno predsednika republike, saj je predsednik gostil le tri goste (v

Vir: http://www.up-rs.si/up-rs/uprs.nsf/objave/2106149C170F40C7C1257C00003E8AE2?OpenDocument (sporočila za
javnost)
4
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primeru manjšega števila gostov se pogosto odloči tako). Vrata v predsednikovo
pisarno so, v skladu s trendom odpiranja javnosti, med sprejemi skoraj vedno odprta.
Tokrat je sprejel enega izmed vodilnih
znanstvenikov na področju robotike,
prof. Hiroshija Ishiguro, ki je ustvaril
svojega mehanskega dvojčka, ki velja za
enega izmed najbolj sofisticiranih
humanoidov na svetu. Prof. Hiroshi
Ishigura v svetu predstavlja enega
izmed stotih genijev današnje dobe na
področju robotike, zato je predsednik
republike na sprejem povabil tudi mlada
slovenska inovatorja iz Ekipe SERŠ
Maribor, ki sta z inovativnim robotom za
reševanje ponesrečencev zmagala na lanskem svetovnem prvenstvu v robotiki,
RoboCup2013. Tudi prof. Hiroshi Ishigura je na omenjenem tekmovanju leta 2006 v
Nemčiji prejel posebno nagrado za najboljšega Humanoida. 5
Slika 12: Sprejem pred predsednikovo pisarno (Foto:
mentorica)

Mlada inovatorja sta predsedniku
republike Borutu Pahorju in
utemeljitelju androidne znanosti
prof. Hiroshiju Ishiguri predstavila
nagrajeni robot, katerega naloga
je
vezana
na
reševanje
ponesrečencev
ob
naravnih
nesrečah. Robot premaguje ovire
in s pomočjo merjenja temperature
poišče ponesrečene ljudi.
Slika 13: Inovatorji pri predsedniku RS (Foto: Stanko Gruden, STA)

Demonstrirala sta tudi posebnost
robota, bočno premikanje, kar pri robotih z gosenicami ni mogoče. To jima je prineslo
zmago na svetovnem prvenstvu. Predsednik republike jima je za doseţen uspeh
čestital ter izrazil priznanje in pohvalo.
Namen tovrstnih sprejemov pri predsedniku republike je ustvarjanje priloţnosti za
mlade in perspektivne posameznike, da svoje poglede in zamisli izmenjajo z
vodilnimi svetovnimi strokovnjaki določenega področja.

Vir: http://www.up-rs.si/up-rs/uprs.nsf/objave/2106149C170F40C7C1257C00003E8AE2?OpenDocument (sporočila za
javnost)
5
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4.2.4 PODELITEV ODLIKOVANJ SREBRNI RED ZA ZASLUGE
Podelitev je potekala istega dne ob 18. uri v Kinu Šiška. Kot ţe omenjeno, se
raziskovalke tega dela delovnega dne niso udeleţile. V času pred vročitvijo je
predsednik sestavil svoj govor.
4.2.4.1 GOVOR PREDSEDNIKA REPUBLIKE NA 20. OBLETNICI DELOVANJA
ZVEZE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO
»Spoštovani odlikovanci,
sprejmite prosim, za odlikovanje moje iskrene čestitke in čestitke vseh naših ljudi.
Odlikovanje ste si zasluţili za zasluge pri ohranjanju spomina na osamosvojitveno
vojno in priprave nanjo ter pri krepitvi domoljubja.
Naše hvaleţnosti ste deleţni v času, ki je surov in neprijazen. Močno odstopa od
pričakovanj in sanj, ki ste jih branili z osamosvojitveno vojno. Takega razočaranega
razpoloţenja je danes tudi velika večina naših ljudi. Ranjeno je dostojanstvo
posameznika in naroda.
Slovenci se nismo prvič znašli v takem poloţaju. V zgodovini smo bili izpostavljeni še
veliko teţjim in bolj dramatičnim preizkušnjam. Nič nam ni bilo podarjeno, vse je bilo
izborjeno. Zgodovina ni bila posebej milostna z našimi stremljenji, da ohranimo in
obranimo naš rod in domovino. Preštevilni domoljubi so za to dali svoja ţivljenja,
njihovi svojci pa zaradi teh bolečih izgub nikoli niso nehali trpeti.
Hočem reči, da so bili v naši preteklosti neizprosni preizkusi vere vase in v našo
skupnost, ki so zahtevali ţivljenja. Nikoli se nismo predali. Vedno smo se borili. Tudi
za obrambo samostojne Slovenije. Veterani veste, kaj pomeni zapustiti varnost doma
in z oroţjem v roki soočiti z negotovo usodo. Vi ste to tveganje sprejeli.
Odločila sta pogum in srčnost. In seveda neznanska vera in prepričanje v tisto, zaradi
česar ste to tveganje sprejeli. Vera v domovino, ki bo boljši in pravičnejši dom za vse.
Prepričanje v boljšo in pravičnejšo prihodnost. Zdi se, da dobri dve desetletji po tem
domovina ni opravičila te vere in teh pričakovanj.
Toda, ali bomo sedaj obupali in se predali, ali pa se bomo spet pogumno in srčno
borili. V bistvu za enake sanje in pričakovanja. Tokrat nam ni potrebno seči po oroţju.
Potrebujemo pa vse razpoloţljivo znanje in enotno politično voljo. Podobno kot takrat
pa potrebujemo manj egoizma in več solidarnosti, manj prepirov in več sodelovanja,
manj poudarjanja razlik in več iskanja skupnih hotenj. Danes, tako kot takrat,
potrebujemo več enotnosti.
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Ocenjujem, da so nastopile okoliščine, ko bi morala slovenska politika, ne prvič v tem
letu, znova določiti nujne prednostne naloge, pomembne za razvojno okrevanje in jih
skupaj tudi uresničiti. Tudi sam sem k temu pripravljen in ţeljan pomagati po svojih
najboljših močeh. Potrebujemo vse razpoloţljivo znanje, da bomo sposobni določiti
prave prednostne naloge. In potrebujemo politično voljo in pripravljenost na
sodelovanje in enotnost, da skupaj doseţemo cilje.
To ne bo lahka naloga, vendar smo jo po mojem mnenju, vsi ki delamo v skupno
korist, dolţni sprejeti nase. Edino tveganje, ki je s tem povezano je, da prevzamemo
nase odgovornost za ne ukrepanje. To bi bilo skoraj strahopetno ravnanje.
Slovenska politika je ţe dokazala, da zna in zmore. Zdaj je spet čas, da se dokaţe.
Skrajni čas. Skupaj bomo Slovenijo povlekli tudi iz tega teţkega poloţaja. Če nas bo
pri tem mestoma ohromila skušnjava oklevanja, pa se spomnimo na pogum in
srčnost tistih, ki na oltar domovine niso dali samo svojih najboljših vrlin, temveč
ţivljenje samo. V tem smislu ţelim z današnjim odlikovanjem vse nas dodatno
navdahniti k čvrsti odločenosti, da skupaj premagamo krizo in gradimo domovino na
katero bomo ponosni in bo varen dom naših otrok.«6
Predsednik republike Slovenije Borut Pahor je na slovesnosti ob 20. obletnici
delovanja Zveze veteranov vojne za Slovenijo zvezi vročil odlikovanje srebrni red za
zasluge. Odlikovanje so prejeli za zasluge pri ohranjanju spomina na
osamosvojitveno vojno za Slovenijo in pri ohranjanju spomina na priprave nanjo ter
pri krepitvi domoljubja.

Slika 14: Predsednik vročil odlikovanje (Foto: Daniel Novakovič, STA)

6

Vir: http://www.up-rs.si/up-rs/uprs.nsf/objave/D8749C2357863EFBC1257C01002BE7FE?OpenDocument
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4.3 INTERVJU S PREDSEDNIKOM REPUBLIKE SLOVENIJE
Po obeh opravljenih sprejemih se je predsednik najprej umaknil v svoje prostore,
raziskovalke pa so v tem času spoznale še nekaj prostorov in usluţbencev
predsednikovega Urada ter se pripravile na intervju.

Slika 15: Počitek pred intervjujem

Intervju je potekal od 12.30 do 12.45. Pred pogovorom so se raziskovalke še enkrat
predstavile (prva, kratka predstavitev je bila ţe po sprejemu ekipe jadralcev jadrnice
Esimit Europa 2, ko se je Vasilij Ţbogar podpisoval na slovensko zastavo...) in
izročile predsedniku simbolno darilce (publikacijo, ki je izšla ob 50-letnici IV. osnovne
šole Celje, in ptico miru, izdelek učencev likovnega kroţka).

Slika 16: Izročanje simboličnega darila predsedniku (Foto: Špela Vovk)
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Vprašanja raziskovalk so bila razdeljena v več sklopov, in sicer:
 predsednikovanje,
 potek dneva ter
 zanimivosti (šola, šport, dopust).
4.3.1 PREDSEDNIKOVANJE
1. Bili ste predsednik drţavnega zbora, predsednik vlade in sedaj ste predsednik
drţave. Katera funkcija vam je bila najbolj všeč?
»Najbolj všeč mi je bila funkcija predsednika drţavnega zbora (prva ljubezen
pač!), nato funkcija predsednika drţave, šele nato pa funkcija predsednika vlade
– ta je hudičevo teţka (ne maram predsodkov, ocenjevanj ljudi, kateri poloţaj mi
najbolj ustreza); zdi se mi, da sem opravljal funkcijo predsednika vlade bolje, kot
si ljudje mislijo in funkcijo predsednika drţave celo malo slabše.«
2. Katere stvari vas najbolj iztirijo oziroma razjezijo?
»V bistvu nič, saj se ljudje, ki delajo z mano ţe vrsto let, ne spomnijo kakšnega
tovrstnega pripetljaja.«
3. Na osnovi česa se odločate za pomoč na raznovrstnih akcijah?
»Vsak dan prejmemo veliko prošenj, nato pa skupaj s svetovalci (predvsem s
svetovalko za komuniciranje in stike z javnostjo) izberemo nekatere, ki se jih bom
udeleţil.«
4. Ali uspete navezati pristne stike z ljudmi ali ohranjate uraden odnos?
»Večinoma uspem navezati stike z ljudmi. Primer: po vnovični vrnitvi v tovarno,
kjer sem začasno delal, so se me razveselili in me sprejeli odprtih rok.«
5. Vas ljudje na cesti ustavljajo in ţelijo navezati stik z vami?
»Da, pogosto.«
6. Kdaj, in če sploh, imate tremo pred govorom?
»Nimam treme, saj sem si v letih, ko se aktivno ukvarjam s politiko, nabral ţe
veliko izkušenj.«
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Slika 17: Med pogovorom (Foto: Špela Vovk)

4.3.2 POTEK DNEVA
1. Kdaj vstajate?
»Ob 6.00.«
2. Zajtrkujete doma ali sluţbi? Kaj najraje zajtrkujete?
»Zajtrkujem doma, in sicer najraje jajca.«
3. Kdaj se odpravite v sluţbo? S čim se pripeljete?
»V sluţbo pridem ob 8.30, včasih pa ţe prej. Po mene se pripelje sluţbeni avto,
če pa se odločim, da bom v sluţbo prišel s kolesom, se do mene pripeljejo
varnostniki na kolesih in me potem le-ti s kolesi tudi spremljajo.«
4. Kaj je vaše prvo opravilo, ko prispete v sluţbo?
»To je zelo odvisno od opravkov, ki jih imam čez dan.«
5. Kje preţivite največ časa; v pisarni ali na terenu? Kaj vam je ljubše?
»Tudi to je zelo odvisno od obveznosti, ki jih kot predsednik imam v določenem
dnevu. Včasih preţivim več časa na terenu, spet drugič pa v pisarni, ob ˝kupih
papirja˝.«
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6. Kdaj in kam odidete na kosilo? Kaj najraje jeste?
»V predsedniški hiši imamo svojo kuhinjo, kjer kuhajo po mojih ţeljah ali pa tudi
ne. Moram povedati, da nisem izbirčen. Moja najljubši jedi sta pašta fiţol in
piščanec.«
7. Kdaj končate s sluţbo?
»Spet odvisno od urnika, ki ga imam; večinoma pa pozno zvečer, po 20.00 uri.«
8. Kaj počnete med vikendi?
»Če nimam predsedniških obveznosti, preţivljam vikende z druţino (s partnerico,
odvetnico Tanjo Pečar in sinom Luko, roj. 19997); vendar je večina mojih vikendov
delovnih.«
9. Ţivite v mestu ali izven mesta?
»Ţivim v bloku na obrobju mesta, v Trnovem.«
4.3.3 ZANIMIVOSTI
1. Kje preţivljate počitnice?
»V zadnjih 8 letih nisem imel pravega dopusta (da bi si vzel prost teden ali dva).
Največ, kar sem si privoščil, je bil podaljšan vikend – vedno skupaj z druţino.«
2. Kateri je vaš najljubši šport? Zakaj?
»Moj najljubši šport je atletika; velikokrat se udeleţim maratonov. Rad tudi
kolesarim. Velikokrat si ogledam nogometne tekme; najljubša so mi evropska in
svetovna nogometna prvenstva, všeč mi je španska La Liga, ne maram pa
angleške Premier Lige.«
3. Ste kot otrok trenirali kakšen šport?
»Treniral sem veliko različnih športov, vendar sem vsakič hitro odnehal.«
4. Ste radi obiskovali šolo?
»Nad šolo in učenjem nisem bil ravno navdušen; to se je spremenilo v času
študija.«
7

Opomba avtoric
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5. Kateri je bil vaš najljubši predmet?
»Športna vzgoja in zgodovina, nisem pa maral matematike.«
6. Kaj pa vaš uspeh…?
»Nisem imel samih odličnih ocen, vendar sem vseeno bil priden učenec.«
7. Katera je vaša najljubša knjiga?
»Moja najljubša knjiga je knjiga o Hitlerju. Totalitarnega reţima seveda ne
odobravam, vendar se mi zdi povojna zgodovina zelo zanimiva.«
8. Pa vaš najljubši film?
»Boter.«

Slika 18: Sproščeno ob zaključku intervjuja (Foto: Špela Vovk)
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5 PREDSEDNIK(I) REPUBLIKE IN DRŽAVLJANI
V treh največjih slovenskih mestih – Ljubljani, Mariboru in Celju – je bila izvedena
ustna anketa naključnih izbrancev (ločenih zgolj po starosti) v zvezi s poznavanjem
slovenskih predsednikov republike ter mnenjem o aktualnem predsedniku. V
nadaljevanju so navedene ugotovitve in primerjave.

5.1 PREDSEDNIKI REPUBLIKE SLOVENIJE OD OSAMOSVOJITVE
DO DANES
Vprašani so morali našteti vse štiri dosedanje predsednike Republike Slovenije.
5.1.1 PREDSEDNIKI RS IN LJUBLJANČANI
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Graf 2: Poznavanje predsednikov RS (Ljubljana)

Pri naštevanju (preteklih) predsednikov RS se najbolje odrezali anketirani iz starostne
skupine od 31 do 40 let, saj so v celoti odgovorili pravilno. Najmanj znanja so
pokazali anketiranci, stari nad 50 let, saj kar 40 odstotkov vprašanih ni znalo našteti
dosedanjih predsednikov Republike Slovenije. Gledamo celotno populacijo pa zna
predsednike našteti slabih 80% vprašanih Ljubljančanov.
5.1.2 PREDSEDNIKI RS IN MARIBORČANI
V Mariboru so bili najbolj uspešni anketiranci starostne skupine od 31 do 40 let, saj
so prav vsi sodelujoči znali našteti dosedanje predsednike Republike Slovenije.
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Najslabše so se odrezali vprašani starosti od 21 do 30 let, in sicer je bila njihova
uspešnost polovična. Starostna skupina pod 20 let je bila 66 odstotno uspešna,
medtem ko pa je tri četrtine anketirancev nad 50 let podalo ustrezne odgovore.
Gledano skupno prebivalci Maribora dokaj dobro poznajo predsednike Republike
Slovenije, saj slabe tri četrtine vprašanih pozna vse dosedanje predsednike RS.
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Graf 3: Poznavanje predsednikov RS (Maribor)

5.1.3 PREDSEDNIKI RS IN CELJANI
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Graf 4: Poznavanje predsednikov RS (Celje)
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skupaj

Pri poznavanju predsednikov Republike Slovenije so se najbolje odrezali anketiranci
starosti od 21 do 30 let, in sicer je kar 68% vprašanih znalo našteti vse dosedanje
predsednike Republike Slovenije. Pri anketirancih v starostni skupini do 20 let pa je
bilo ravno obratno – 68% vseh vprašanih predsednikov ni znalo našteti. Gledano v
celoti, ne glede na starost vprašanih, so Celjani izkazali dokaj slabo poznavanje
predsednikov samostojne Republike Slovenije.
5.1.4 PREDSEDNIKI RS – PRIMERJAVA
5.1.4.1 PREDSEDNIKI RS – PRIMERJAVA GLEDE NA MESTO BIVANJA
Ţe iz prejšnjih poglavij je razvidno, da predsednike Republike Slovenije od
osamosvojitve do danes najbolj poznajo Ljubljančani, in sicer je takšnih kar 78%.
Nekoliko manj uspešni (za 6%) pri njihovem naštevanju so bili Mariborčani, zelo
slabo pa so se odrezali Celjani – kar polovica vseh vprašanih ni znala našteti vseh
štirih predsednikov (Graf 5).
Gledano v celoti – ne glede na mesto anketirancev – pa je razvidno, da vse štiri
predsednike zna našteti dve tretjini vprašanih (Graf 5).
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Graf 5: Uspešnost anketirancev v posameznih mestih

5.1.4.2 PREDSEDNIKI RS – PRIMERJAVA GLEDE NA STAROSTNO SKUPINO
Ob natančnejšem pregledu po starostnih skupinah (in ne glede na mesto
anketirancev) pa je očitno, da predsednike najmanj poznajo najmlajši in najstarejši
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anketiranci (v obeh primerih je takšnih, ki so predsednike znali našteti, le 59%). Za
odstotek bolje so se odrezali vprašani v starostni skupini od 21 do 30 let.

Graf 6: Poznavanje predsednikov RS (Ljubljana, Maribor, Celje)

Dosti uspešnejši so bili anketiranci srednjih let: tisti v starostni skupini od 41 do 50 let
so bili uspešni v dobrih 70%, najuspešnejši pa vprašani starosti od 31 do 40 let, saj je
kar dobrih 80% vseh predsednike znalo našteti.

5.2 OCENA USPEŠNOSTI PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE,
BORUTA PAHORJA (PO MNENJU ANKETIRANCEV)
Vprašani so imeli moţnost oceniti sedanjega predsednika RS, Boruta Pahorja, in
sicer z oceno od 1 do 10. Presojali so, kako je predsednik učinkovit, kakšne so
njegove odločitve, kolikšen je njegov vpliv na razmere v Sloveniji,..., skratka: njihova
ocena je pomenila trenutno stopnjo priljubljenosti.
5.2.1 OCENA USPEŠNOSTI PREDSEDNIKA RS, BORUTA PAHORJA (GLEDE
NA STAROSTNO SKUPINO)
Povprečne ocene vprašanih so se gibale od 4,2 do 8.
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Graf 7: Ocena predsednika RS (glede na starostno skupino)

Predsednik je najbolj priljubljen v starostni skupini od 21 do 30 let (povprečna ocena
je 7), najmanj pa pri najmlajših anketirancih (povprečna ocena je 5). Med ostalimi
tremi skupinami ni bistvenih razlik.
Opaziti je, da je Borut Pahor dobil najvišjo povprečno oceno (8) v Ljubljani, in sicer od
anketirancev v starostni skupini od 31 do 40 let; najniţjo (4,2) pa je v Ljubljani dobil
od najmlajših anketirancev.
V Mariboru je bila situacija malce drugačna: najvišjo povprečno oceno (6,6) je prejel
od vprašanih, starih med 41 in 50 let, najniţjo (4,6) pa – tako kot v Ljubljani – od
najmlajših anketirancev.
V Celju je bila predsednikova najvišja ocena 7 – tako so ga ocenili anketiranci, stari
med 21 in 30 let, najniţjo oceno pa je dobil od vprašanih iz skupine od 41 do 50 let,
in sicer 5,6.
Ob primerjavi povprečnih ocen ne glede na starostno skupino je razvidno, da med
mesti ni velikih odstopanj: Ljubljančani in Celjani so ga ocenili s povprečno oceno
6,2, Mariborčani pa 5,8. Gledano skupno si je predsednik »prisluţil« dobro šestico.
5.2.2 OCENA USPEŠNOSTI PREDSEDNIKA RS, BORUTA PAHORJA (GLEDE
NA MESTO ANKETIRANJA)
Zgornje podatke pa lahko pogledamo še z drugega zornega kota:
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Graf 8: Ocena predsednika (glede na mesto)

V Ljubljani je Borut Pahor prejel najvišjo oceno (8) od anketirancev v starostni skupini
od 31 do 40 let, najniţjo pa med mlajšimi od 20 let (4,2).
V Mariboru so bili ocenjevalci bolj izenačeni: najvišje so predsednika ocenili tisti v
starostni skupini od 41 do 50 let (6,6), najniţje pa prav tako najmlajši anketiranci, in
sicer s povprečno oceno 4,6.
Pri Celjanih najbolj izstopajo vprašani v skupini od 21 do 30 let – njihova povprečna
ocena je 7,8, ostale starostne skupine pa so bolj izenačene (njihove ocene se gibljejo
med 5,6 in 6,3.

5.3 ANKETIRANCI OZNAČUJEJO PREDSEDNIKA
Ko so anketiranci (bolj ali manj uspešno) našteli vse dosedanje predsednike ter
ocenili učinkovitost aktualnega predsednika republike, so le-tega tudi označili – izbrali
med ponujenimi oznakami tisto, za katero menijo, da najbolj označuje Boruta
Pahorja. Izbirali so lahko med tremi:
 pošten,
 diplomat,
 ljudski.
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5.3.1 ANKETIRANCI V LJUBLJANI OZNAČUJEJO PREDSEDNIKA
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Graf 9: Anketiranci V Ljubljani označujejo predsednika

V Ljubljani je skoraj polovica (48%) vprašanih mnenja, da predsednika najbolj
označuje izraz »ljudski«. Najbolj so v to prepričani tisti v starostni skupini od 21 do 30
let, saj so se za to oznako odločili prav vsi. V ostalih starostnih skupinah so mnenja
glede te oznake precej deljena – zanjo se je odločalo od 20 do 50 odstotkov
vprašanih (Graf 9).
Da je predsednik dober diplomat, meni 28% vprašanih. Največ takšnih – kar polovica
– je v starostnih skupinah od 31 do 40 ter od 41 do 50 let.
Najmanj vprašanih (le slaba petina – 24%) pa označuje aktualnega predsednika RS
kot poštenjaka. Medtem ko med anketiranci v starosti od 21 do 40 let ni celo nikogar,
ki bi ga tako označil, pa je v starostni skupini nad 50 let kar polovica vseh vprašanih
prepričana, da je Borut Pahor poštenjak.
5.3.2 ANKETIRANCI V MARIBORU OCENJUJEJO PREDSEDNIKA
V Mariboru so se anketiranci odločali malce drugače, vendar zopet najbolj pogosto
za oznako »ljudski« (kar dobra polovica vseh vprašanih); za ta odgovor so se najbolj
odločali mlajši od 20 let, in sicer je bilo takšnih skoraj 70%.
Med mlajšimi anketiranci (v starosti do 30 let) pa je zanimivo to, da predsednika
nihče ni označil za poštenjaka. Za to oznako so se bolj odločali starejši anketiranci,
najbolj tisti v starosti od 40 let naprej. Gledano skupno, ne ozirajoč se na starost
vprašanih, je Boruta Pahorja za poštenjaka označila pribliţno četrtina vprašanih.
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Graf 10: Anketiranci v Mariboru označujejo predsednika

20% vseh vprašanih v Mariboru pa se je odločilo, da predsednika najbolje opiše
beseda »diplomat«. Največ takšnih je v starostni skupini od 21 do 30 let (kar
polovica), v skupini med 31 in 40 let (40%) ter med mlajšimi od 20 let (tretjina). Med
anketiranci, starejšimi od 50 let, se za to oznako ni odločil nihče.
5.3.3 ANKETIRANCI V CELJU OZNAČUJEJO PREDSEDNIKA
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Graf 11: Anketiranci v Celju označujejo predsednika
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skupaj

Tudi v Celju je dobra polovica vprašanih prepričana, da imamo ljudskega
predsednika. Ta odgovor je bil najpogostejši v starostni skupini od 21 do 30 let
(takšnih je skoraj dve tretjini) ter v skupini od 41 do 50 let (60%). Izstopa pa skupina
vprašanih v letih med 31 in 40 – tu je le 20% prepričanih, da je Pahor ljudski človek.
V zgoraj omenjeni skupini se bolj zavzemajo za izraz »poštenjak« - tako ga je ocenila
skoraj polovica vprašanih; enako ga je ocenila tudi slaba tretjina v skupini nad 50 let.
Gledano skupno po mnenju Celjanov aktualni predsednik ni ravno poštenjak, saj ga
je tako ocenilo le 15% Celjanov.
Bolj so se zavzemali za odgovor »diplomat« - 30% vseh vprašanih – največ v skupini
najmlajših anketirancev (42%), najmanj pa v skupini najstarejših (19%).
5.3.3 ANKETIRANCI OZNAČUJEJO PREDSEDNIKA – PRIMERJAVA
5.3.3.1 ANKETIRANCI OZNAČUJEJO PREDSEDNIKA – PRIMERJAVA GLEDE NA
STAROSTNO SKUPINO
Ob primerjavi odgovorov anketirancev glede na starost (ne pa tudi na mesto bivanja)
je razvidno, da so najpogosteje (70%) označili predsednika za ljudskega anketiranci v
starostni skupini od 21 do 30 let, nato pa starejši od 50 let (55%).
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Graf 12: Oznaka predsednika (glede na starost)

Za »diplomata« se je odločilo največ vprašanih v starostni skupini od 31 do 40 let, in
sicer 40%, najmanj pa so v to oznako prepričani starejši od 50 let.
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Starejši od 50 let so največkrat med vsemi vprašanimi izbrali oznako »pošten« (kar
slabih 40% je bilo takšnih), to lastnost pa so mu najmanjkrat pripisali anketiranci v
skupini od 21 do 30 let – le 2% je bilo takšnih.
5.3.3.2 ANKETIRANCI OZNAČUJEJO PREDSEDNIKA – PRIMERJAVA GLEDE NA
MESTO BIVANJA
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Graf 13: Anketiranci v Ljubljani, Mariboru in Celju označujejo predsednika

Ţe v prejšnjih poglavjih je bilo očitno, da so se anketiranci najpogosteje odločali, da
predsednika Boruta Pahorja najbolje označuje beseda »ljudski«. To je razvidno tudi
iz gornje primerjave (Graf 12). Takšnih je dobra polovica (51,6%). Med posameznimi
mesti ni večjih razlik.
Druga najpogostejša oznaka je bila »diplomat« - dobra četrtina vseh vprašanih se je
odločila za ta odgovor (26,5%). S to oznako je predsednika označilo največ Celjanov
(slaba tretjina) in najmanj Mariborčanov (petina).
V poštenost predsednika pa vprašani očitno najbolj dvomijo – za ta odgovor se je
odločila dobra petina vseh (21,9%). Največ tovrstnih odgovorov so podali mariborski
anketiranci (dobra četrtina), malo manj ljubljanski (slaba četrtina), najmanj pa celjski
(le slabih 15% vprašanih).
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6 ZAKLJUČEK
6.1 ZAKLJUČEK
V uvodnem delu so najprej na kratko predstavljeni vsi dosedanji predsedniki
Republike Slovenije ter členi iz Ustave, ki se nanašajo na predsednikovanje.
Osnovni namen naloge je bil ugotoviti, kako poteka delovni dan predsednika
Republike Slovenije, g. Boruta Pahorja, in sicer na osnovi osebnega stika (obiska ter
intervjuja), ter kakšna je bila njegova politična pot.
Poleg tega je bilo predmet raziskave tudi poznavanje predsednika (in nekdanjih
predsednikov) ter ocena Boruta Pahorja v treh največjih slovenskih mestih –
Ljubljani, Mariboru in Celju.
6.1.1 NAJPOMEMBNEJŠE UGOTOVITVE
1. Zaposleni v Uradu so izredno sproščeni, odprti ter pripravljeni na pogovor in
sodelovanje. Predsednik svojo odprtost navzven kaţe tudi z večinoma na steţaj
odprtimi vsemi vrati v predsedniški palači; tudi vrata v njegovo pisarno so odprta.
2. 10. oktobra 2013 (dan je označil kot nenaporen) je imel predsednik RS tri večje
obveznosti, dve v dopoldanskem času ter eno zvečer:
 ob 10.00 sprejem ekipe jadralcev jadrnice Esimit Europa 2 (predsedniška
palača),
 ob 10.45 sprejem japonskega znanstvenika, g. Hiroshija Ishiguro
(predsedniška palača) ter
 ob 18.00 podelitev odlikovanj ob 20. obletnici vojne za Slovenijo (Kino Šiška).
V vmesnem času je bil pripravljen na kratek intervju z raziskovalkami, poleg tega
pa je napisal še govor za večerno podelitev odlikovanj (v veliki večini si govore
piše sam, tu in tam mu tajniki pripravijo iztočnice). V času kosila ga seveda ni bilo
primerno motiti.
Vsak dogodek poteka po točno določenih pravilih – po protokolu. Zanj skrbi vodja
protokola oziroma drugi protokolarni usluţbenci, in sicer v naslednjem zaporedju:
 prihod novinarjev,
 postavitev gostov na sredino dvorane (če jih je več, v vrsto),
 fotografiranje (brez predsednika),
 prihod predsednika,
 pozdravljanje, rokovanje,
 govor predstavnika ljudi, ki jih predsednik sprejme – brez ploskanja,
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govor predsednika – ploskanje,
predstavitev dela, ki ga opravlja/jo človek/ljudje, ki jih sprejme predsednik,
fotografiranje skupaj s predsednikom,
pogostitev – (brezalkoholna) pijača – najprej gostje, nato novinarji,…,
neformalni pogovor,
fotografiranje (s predsednikom),
pozdravljanje, rokovanje,
predaja darila predsedniku,
odhod predsednika,
odhod novinarjev,
snemanje izjav.

3. Predsednike Republike Slovenije od osamosvojitve do danes zna našteti dve
tretjini vprašanih. Najbolj jih poznajo Ljubljančani, in sicer je takšnih kar 78%,
nekoliko manj uspešni (za 6%) pri njihovem naštevanju so bili Mariborčani, zelo
slabo pa so se odrezali Celjani – kar polovica vseh vprašanih ni znala našteti
vseh štirih predsednikov.
Ob pregledu po starostnih skupinah (in ne glede na mesto anketirancev) je očitno,
da predsednike najmanj poznajo najmlajši in najstarejši anketiranci (v obeh
primerih je takšnih, ki so predsednike znali našteti, le 59%). Za odstotek bolje so
se odrezali vprašani v starostni skupini od 21 do 30 let. Dosti uspešnejši so bili
anketiranci srednjih let: tisti v starostni skupini od 41 do 50 let so bili uspešni v
dobrih 70%, najuspešnejši pa vprašani starosti od 31 do 40 let, saj je kar dobrih
80% vseh predsednike znalo našteti.
4. Ob ocenjevanju predsednikove učinkovitosti so se povprečne ocene vprašanih
gibale od 4,2 do 8.
Predsednik je najbolj priljubljen v starostni skupini od 21 do 30 let (povprečna
ocena je 7), najmanj pa pri najmlajših anketirancih (povprečna ocena je 5). Med
ostalimi tremi skupinami ni bistvenih razlik.
Ob primerjavi povprečnih ocen ne glede na starostno skupino je razvidno, da med
mesti ni velikih odstopanj: Ljubljančani in Celjani so ga ocenili s povprečno oceno
6,2, Mariborčani pa 5,8. Gledano skupno si je predsednik »prisluţil« dobro šestico
5. Anketiranci so se najpogosteje odločali, da predsednika Boruta Pahorja najbolje
označuje beseda »ljudski«. Takšnih je dobra polovica (51,6%). Med posameznimi
mesti ni večjih razlik.
Druga najpogostejša oznaka je bila »diplomat« - dobra četrtina vseh vprašanih se
je odločila za ta odgovor (26,5%). S to oznako je predsednika označilo največ
Celjanov (slaba tretjina) in najmanj Mariborčanov (petina).
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V poštenost predsednika pa vprašani očitno najbolj dvomijo – za ta odgovor se je
odločila dobra petina vseh (21,9%). Največ tovrstnih odgovorov so podali
mariborski anketiranci (dobra četrtina), malo manj ljubljanski (slaba četrtina),
najmanj pa celjski (le slabih 15% vprašanih).
Ob primerjavi odgovorov anketirancev glede na starost (ne pa tudi na mesto
bivanja) je razvidno, da so najpogosteje (70%) označili predsednika za ljudskega
anketiranci v starostni skupini od 21 do 30 let, nato pa starejši od 50 let (55%). Za
»diplomata« se je odločilo največ vprašanih v starostni skupini od 31 do 40 let, in
sicer 40%, najmanj pa so v to oznako prepričani starejši od 50 let. Starejši od 50
let so največkrat med vsemi vprašanimi izbrali oznako »pošten« (kar slabih 40%
je bilo takšnih), to lastnost pa so mu najmanjkrat pripisali anketiranci v skupini od
21 do 30 let – le 2% je bilo takšnih.

6.1.2 PRAVILNOST HIPOTEZ


»Predvidevamo, da bo pogovor s predsednikom Republike Slovenije strogo
uraden in da o njegovem zasebnem življenju ne bomo izvedele ničesar.«
Ta hipoteza se je izkazala za delno pravilno, saj je bil pogovor sicer sproščen, o
njegovem zasebnem ţivljenju pa smo res izvedele zelo malo.



»Predpostavljamo, da so odnosi med predsednikom in njegovimi zaposlenimi zelo
uradni.«
Predpostavka se je izkazala za napačno, saj so zaposleni v zelo dobrem odnosu
s predsednikom Republike Slovenije, pogovor med njimi sproščen, vrata vedno
odprta.



»Menimo, da bo večina anketirancev, starejših od 30 let, znala našteti vse
dosedanje predsednike, mlajši pa bodo pri tem malo manj uspešni.«
Trditev se je izkazala za pravilno, saj so bili anketiranci nad 30 let res uspešnejši
pri poznavanju predsednikov Republike Slovenije kot mlajši anketiranci.



»Predpostavljamo, da bodo osebe, starejše od 50 let, nižje ocenile predsednika
kot ostala populacija.«
Hipoteza se je izkazala za nepravilno, saj je predsednik Republike Slovenije
najmanj priljubljen pri najmlajših, namenili so mu povprečno oceno 5, medtem ko
so mu vprašani starostne skupine nad 50 let namenili nekoliko višjo povprečno
oceno.
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»Predpostavljamo, da bodo anketiranci v starostni skupini do 30 let predsednika
označili kot poštenega, vprašanim med 31. in 50. letom se bo večinoma zdel
ljudski, starejši anketiranci pa ga bodo ocenili kot diplomata.«
Hipoteza je napačna. Mlajši anketiranci so ga označili za ljudskega, odgovor
»diplomat« je bil pogostejši pri anketirancih srednjih let, za poštenjaka pa se je
med vsemi odločilo največ starejši vprašanih.

6.2 MNENJA RAZISKOVALK
V letošnjem letu smo se raziskovalne naloge lotile ţe tretjič. Za to temo smo se
odločile, ker smo ţelele izvedeti, kako poteka dan človeka s tako pomembno funkcijo,
kot je predsednik Republike Slovenije. Zanimalo pa nas je tudi, kaj o njem in
njegovem delu menijo prebivalci Republike Slovenije.
Dela smo se lotile z veliko vnemo in zanimanjem. Ker smo se v vlogi raziskovalk ţe
znašle, je delo potekalo brez večjih teţav, vseeno pa smo bile včasih tudi
neusklajene, vendar smo vedno našle skupen jezik.
Spoznale smo, kako naporno in pomembno je ţivljenje človeka na tako visokem
poloţaju. Dan smo preţivele s predsednikom Borutom Pahorjem in doţivele nekaj
utrinkov iz njegovega vsakdanjika. Najbolj se nam je v spomin vtisnil zabaven intervju
s predsednikom v sprejemnici njegove pisarne. Prvič pa smo se srečale tudi z
anketiranjem ljudi izven naše šole. Ob anketiranju smo se srečale z veliko različnimi
mnenji in se zraven tudi nasmejale.
Raziskovanje v osnovni šoli nas je očaralo, zato upamo, da bomo z delom
nadaljevale še naprej.
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8 PRILOGE

8.1 PRILOGA 1
Uvodni dopis

8.2 PRILOGA 2
Vprašanja za intervju s predsednikom

8.3 PRILOGA 3
Anketni vprašalnik
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8.1 UVODNI DOPIS (PRILOGA 1)
Datum: 24. julij 2013
Urad predsednika Republike Slovenije
Ga. Špela VOVK M.A.
(svetovalka predsednika republike
za komuniciranje in odnose z javnostmi)
Erjavčeva 17
1000 LJUBLJANA
Zadeva: Raziskovalna naloga »Predsednikov dan«
Spoštovani!
Na IV. osnovni šoli Celje se učenci ţe vse od leta 1983 dalje v okviru raziskovalnega
kluba Heureka urijo v veščinah raziskovanja. V tridesetih letih je tako nastalo ţe 131
raziskovalnih nalog z različnih področij; s pomočjo mentorjev je pri njihovem
nastanku sodelovalo 644 učencev.
Tudi v šolskem letu 2013/2014 nameravamo s tovrstnim delom nadaljevati; še več: tri
devetošolke (Ana Hribar, Tjaša Šelih in Anja Gominšek) so ţe v mesecu juniju prišle
na idejo, da bi raziskale, kako poteka dan predsednika Republike Slovenije. Naloga
bo seveda vsebovala tudi mnenja njihovih vrstnikov, za osnovo raziskovanja pa so si
zamislile seznaniti se z delovnim dnem predsednika oziroma z njim preţiveti dan.
Predpostavljam, da je njihova ţelja malce prevelika, pa vendarle: Kaj in v kolikšni
meri je to sploh mogoče? Morda spoznati prostore urada, oţje sodelavce, način
dela,... Karkoli bo mogoče izvesti, bo za mlada dekleta velika in nepozabna izkušnja.
Ker je potrebno vsako leto raziskovalne naloge oddati do začetka marca, bi Vas
prosila, da jim posvetite nekaj časa najkasneje do konca januarja 2014. Prosim, da
nam sporočite termin (v šoli se bomo seveda popolnoma prilagodili) ter okviren opis
moţnosti v zvezi z obiskom pri Vas.
Hvala.
Lep pozdrav!

Nevenka MATELIČ NUNČIČ,
ravnateljica IV. osnovne šole Celje

Dragica KRANJC,
mentorica mladim raziskovalkam
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8.2 VPRAŠANJA ZA INTERVJU S PREDSEDNIKOM (PRILOGA 2)
1. PREDSEDNIKOVANJE:







Bili ste predsednik drţavnega zbora, predsednik vlade in sedaj ste predsednik
drţave. Katera funkcija vam je bila najbolj všeč?
Katere stvari vas najbolj iztirijo oziroma razjezijo?
Na osnovi česa se odločate za pomoč na raznovrstnih akcijah?
Ali uspete navezati pristne stike z ljudmi ali ohranjate uraden odnos?
Vas ljudje na cesti ustavljajo in ţelijo navezati stik z vami?
Kdaj, in če sploh, imate tremo pred govorom?

2. POTEK DNEVA:










Kdaj vstajate?
Zajtrkujete doma ali sluţbi? Kaj najraje zajtrkujete?
Kdaj se odpravite v sluţbo? S čim se pripeljete?
Kaj je vaše prvo opravilo, ko prispete v sluţbo?
Kje preţivite največ časa; v pisarni ali na terenu? Kaj vam je ljubše?
Kdaj in kam odidete na kosilo? Kaj najraje jeste?
Kdaj končate s sluţbo?
Kaj počnete med vikendi?
Ţivite v mestu ali izven mesta?

3 ZANIMIVOSTI:









Kje preţivljate počitnice?
Kateri je vaš najljubši šport? Zakaj?
Ste kot otrok trenirali kakšen šport?
Ste radi obiskovali šolo?
Kateri je bil vaš najljubši predmet?
Kaj pa vaš uspeh…?
Katera je vaša najljubša knjiga?
Pa vaš najljubši film?
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8.2 VPRAŠANJA ZA USTNO ANKETIRANJE (PRILOGA 3)
1. Naštejte predsednike Republike Slovenije od osamosvojitve do danes.
2. Ocenite učinkovitost aktualnega predsednika (s točkami od 1 do 10).
3. Katera izmed besed po vašem mnenju najbolje označuje predsednika Boruta
Pahorja:
a. ljudski
b. diplomat
c. pošten
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