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Opis raziskave

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo:
DZRS

Glavni avtor(ji):
Zajc, Drago, Univerza v Ljubljani. Fakulteta za družbene vede. Center za politološke raziskave.

Ostali (strokovni) sodelavci:
Deželan, Tomaž, Univerza v Ljubljani. Fakulteta za družbene vede. Center za politološke raziskave.;Raziskovalna
skupina
Fink Hafner, Danica, Univerza v Ljubljani. Fakulteta za družbene vede. Center za politološke raziskave.;Raziskovalna
skupina

Izdelava:
CPR - Center za politološke raziskave, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 1991, 1998, 2004, 2006, 2008)

Datum izdelave:
1991 , 1998 , 2004 , 2006 , 2008

Kraj izdelave:
Ljubljana, Slovenija

Uporaba računalniškega programa za izdelavo podatkov:
SPSS

Finančna podpora:
ni podatka

Številka projekta:
ni podatka

Izdajatelj:
ADP - Arhiv družboslovnih podatkov - Univerza v Ljubljani
Od:

Izročil:
DZRS - Državni zbor Republike Slovenije
CPR - Center za politološke raziskave
Datum:

Raziskava je del serije:

DZRS - Državni zbor Republike Slovenije
Raziskave iz serije Državni zbor Republike Slovenije zavzemajo pregled stališč poslancev o delovanju Skupščine
RS in kasneje Državnega zbora RS. V skupini raziskav je na voljo še pregled predstavništva interesov, delovanja
parlamenta, opazovanje interakcije Državnega zbora RS s političnim sistemom ter političnimi akterji, pregled
dinamike in značilnosti poslanskega dela, vpogled v ocenjevanje delovanja Državnega zbora RS v danem mandatu,
opazovanje vloge in delovanje Državnega zbora RS v pogojih članstva Slovenije v EU ter možnosti na vplivanje
politke na ravni EU.

Oblika citiranja:
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Zajc, Drago, Tomaž Deželan in Danica Fink Hafner. Državni zbor Republike Slovenije: Opis serije [datoteka podatkov].
Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Državni zbor Republike Slovenije [izdelava], 1991. Slovenija, Ljubljana:
Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija ], 2011. ADP - IDNo: DZRS.

Vsebina raziskave

Vsebinska področja CESSDA:
POLITIKA - vlada, politični sistemi in organizacije

Vsebinsko področja CERIF:
Politične in upravne vede

Povzetek:
Raziskave iz serije Državni zbor Republike Slovenije zavzemajo pregled stališč poslancev o delovanju Skupščine RS
in kasneje Državnega zbora RS. V skupini raziskav je na voljo še pregled predstavništva interesov, delovanja
parlamenta, opazovanje interakcije Državnega zbora RS s političnim sistemom ter političnimi akterji, pregled dinamike
in značilnosti poslanskega dela, vpogled v ocenjevanje delovanja Državnega zbora RS v danem mandatu, opazovanje
vloge in delovanje Državnega zbora RS v pogojih članstva Slovenije v EU ter možnosti na vplivanje politke na ravni
EU.

Abstract:
ni podatka

Metodologija

Časovno pokritje:
november 1991 - junij 2008

Čas zbiranja podatkov:
november 1991 - november 1991;, september 1998 - november 1998;, junij 2004 - julij 2004;, maj 2006 - junij 2006;,
maj 2008 - junij 2008

Čas izdelave:
1991, 1998, 2004, 2006, 2008

Država:
Slovenija

Geografsko pokritje:
ozemlje Republike Slovenije

Najmanjša geografska enota:
Prostorske enote niso določene.

Enota za analizo:
Poslanec Skupščine RS in kasneje poslanec Državnega zbora RS.

Populacija:
Poslanci Skupščine RS 1990-1992 sklica, poslanci Državnega zbora RS 1996-2000 sklica, poslanci Državnega zbora
RS 2000-2004 sklica ter poslanci Državnega zbora RS 2004-2008 sklica.

Vrsta podatkov:
Anketni podatki
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Izključeni:
ni podatka

Zbiranje podatkov je opravil:
CPR - Center za politološke raziskave, Univerza v Ljubljani

Časovna opredelitev podatkov:
Raziskava v časovnem preseku

Tip vzorca:
Brez vzorčenja, zajeta celotna populacija.

Način zbiranja podatkov:
Samoizpolnjevana anketa.

Uporabljeni inštrument:
Standardizirani vprašalnik z vprašanji zaprtega tipa. Manjši del je zajemal dodatne opredelitve.

Opis zbiranja podatkov:
Poslance se je pisno naprosilo k sodelovanju. Hkrati so bili k sodelovanju pozvani tudi v okviru strokovnih služb
Skupščine RS in kasneje v okviru raziskovalnega sektorja Državnega zbora, ki so sodelovali pri izvedbi tega
raziskovanja.

Ukrep za zmanjševanje manjkajočih podatkov:
Poslance se je naknadno še enkrat pozvalo za sodelovanje.

Uteževanje:
Brez uteževanja.

Uvrstitev raziskave po pomembnosti:
7: teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

Dostop do podatkov

Mesto:
Arhiv družboslovnih podatkov

Velikost zbirke:
ni podatka

Skupaj datotek:
ni podatka

Omejitve pri uporabi

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja
podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na
avtorje raziskave ali Arhiv.
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Spremna gradiva

Gradiva o izvedbi raziskave

Ni povezanih gradiv!

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!
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Opis podatkov

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Informacije niso na voljo.

Spremenljivke

ID: V1 Oznaka: ADP IDNo

Vrednosti Kategorije Frekvenca
DZRS
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