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V  družbenih  raziskavah  v  zadnjem  desetletju  po  svetu  vse  bolj  pridobiva  na  pomenu 
sistematično  raziskovanje  reakcij  javnega  mnenja  o  aktualnih  političnih  in  družbenih 
vprašanjih. Razvoj takih raziskav je nedvomno izraz demokratizacije odnosov v modernih 
družbah, saj pridobitve in izkušnje znanosti na tem področju omogočajo vodečim družbenih 
silam, da svoje ukrepe prilagajajo težnjam in zahtevam ter mnenjem in hotenjem ljudi,  v 
njihove akcije pa vnašajo osnove stabilnosti in zanesljivosti.

Mnenjske  raziskave  –  kot  svojska  oblika  socioloških  raziskav  –  pri  nas  nimajo  posebne 
tradicije. To se med drugim kaže tudi v razkropljenosti sil in v tem, da nobena od obstoječih 
znanstveno  raziskovalnih  institucij  te  oblike  raziskovanja  nima  vključene  v  svoje  redne 
raziskovalne  programe.  Uveljavitev  mnenjske  raziskave  kot  trajne  oblike  raziskovalne 
aktivnosti torej terja ustrezno organizacijsko rešitev.

Glede  na  predvideno  reorganizacijo  sklopa  socioloških  in  politoloških  študijskih  in 
raziskovalnih ustanov v okvir Fakultete za sociološke in politične vede ter novinarstvo pri 
Univerzi  v  Ljubljani  je  v  ustanavljanju  institucije  za  raziskovanje  javnega  mnenja 
najprimernejša organizacijska rešitev,  ki  izhaja  iz  take  težnje.  Ob tem gre torej  za  to,  da 
odločitev  v  zvezi  z  ustanovitvijo  centra  pripomore  k  integraciji  in  ustvari  osnovo  za 
sodelovanje  med  ustanovami,  katedrami  in  disciplinami.  Ker  omogoča  programsko  in 
kadrovsko vključitev vsega in vseh s tega področja in ker polaga temelje za sodelovanje med 
Visoko  šolo  za  politične  vede  in  Institutom  za  sociologijo  in  filozofijo  ter  Centrom  za 
raziskovanje  javnega  mnenja  pri  republiškem  sindikalnem  svetu  in  njihovo  programsko 
povezavo, je najprimernejša ustanovitev centra za raziskovanje javnega mnenja v Sloveniji 
kot  samoupravne,  programsko  in  materialno  samostojne  delovne  enote  Visoke  šole  za 
politične vede v Ljubljani.  

Center naj se razvija skladno s potrebami po tovrstnih raziskavah in postopno v sodelovanju z 
vsemi  zainteresiranimi  faktorji  na  osnovi  realnih  pogojev  in  družbenega  interesa.  Med 
osnovne naloge ustanovljenega centra sodi v prvem obdobju izdelava dokončnega projekta 
centra,  izdelava  in  sprejem  pravil  in  poslovnika  ter  sklenitev  soustanoviteljskih  pogodb, 
postavitev  notranje  organizacije  centra,  rešitev  vprašanja  delovnih  prostorov  in  opreme, 
predvsem pa še ustrezen izbor sodelavcev centra na osnovi javnega razpisa. 

Smotrno reševanje naštetih nalog zagotavlja skladnost in postopnost rasti centra ter njegovo 
programsko uokvirjenost v dejavnost družbene potrebe. Skladnost in postopnost rasti centra 
pa zagotavlja tudi njegova programska in organizacijska samostojnost znotraj Visoke šole, ki 
naj se med drugim kaže v neposredni udeležbi družbenih interesentov pri upravljanju centra. 

Tako ustanovljen bo center lahko zadoščal vsem raziskovalnim interesom družbeno politične 
prakse na svojem področju, hkrati pa bo lahko glede na institucionalno povezavo, glede na 



sodelovanje  s  katedrami  in  disciplinami  ter  glede  na  neposredno  programsko  in  delovno 
povezavo s temeljnimi sociološkimi raziskavami Instituta za sociologijo v tej svoji funkciji 
tudi učinkovit. 

Na skupnem sestanku predstavnikov Skupščine in Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
Centralnega  komiteja  ZKS,  Glavnega  odbora  SZDL Slovenije,  Republiškega  sveta  Zveze 
sindikatov Slovenije, predsedstva Zveze mladine Slovenije, Sekretariata za notranje zadeve 
SR  Slovenije,  Gospodarske  zbornice  SR  Slovenije,  Radio-televizije  Ljubljana,  Mestnega 
sveta  Ljubljana,  Društva  novinarjev  Slovenije  in  drugih  kot  družbenih  interesentov  ter 
predstavnikov Instituta za sociologijo in filozofijo pri Univerzi v Ljubljani, ki ga je sklicala 
Visoka šola na pobudo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije bilo izraženo soglasje glede 
družbene  smotrnosti  in  potrebe  po  mnenjskih  raziskavah  in  njihovi  nujni  organizacijski 
konkretizaciji. Zato predlaga redakcijska skupina, imenovana na tem sestanku, da Visoka šola 
za  politične  vede  ob  navedenih  sugestijah  in  ob  predlogih,  vsebovanih  v  dopolnjeni 
programsko-organizacijski skici 

u s t a n o v i
Center za raziskovanje javnega mnenja v Sloveniji. 

Redakcijska skupina hkrati predlaga, da Visoka šola ta dokument in ostalo gradivo v zvezi z 
ustanovitvijo centra posreduje vsem organizacijam, udeleženkam sestanka ter jih povabi k 
sodelovanju pri izdelavi projekta centra, k izdelavi in podpisu soustanoviteljske pogodbe in k 
reševanju problemov v zvezi z raziskovalno rastjo centra.
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