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Uvod

V tej knjigi so obravnavane teme, ki se jih drugi avtorji lotevajo le 
redko ali pa sploh ne. Govorim o slovenskem prostoru. Tu tako rekoč 
še ni bilo nobene objave o populizmu, o meritokraciji so bile, ven-
dar izključno v zvezi z izobraževanjem – toda s soavtorico se lotevava 
obravnave z bolj nevtralne in širše perspektive. Poudarek je na razpe-
tosti sodobnih političnih, družbenih in izobraževalnih procesov na 
dva pola, elitni meritokratski in populistični. Tudi o Citizen science 
(ki se nanaša na udeležbo aktivnih in dobro informiranih državljanov 
v raziskovalnem procesu) in akademskem podjetništvu daljših ana-
liz še ni bilo priobčenih. Značilnost knjige je tudi v dialoško-pole-
mičnem slogu. Tudi ta je nekaj nenavadnega za naš intelektualni in 
znanstveni prostor. Na žalost pa bi moralo biti drugače. Ne spomnim 
se, da bi v zadnjih petih letih spremljal kakšno polemiko, ki bi sicer 
omenjala kritizirane avtorje, toda se ne bi ukvarjala z njihovo osebo, 
temveč z vsebino njihovih tez. Sem ne štejem ad personam polemik 
v raznih pismih bralcev (recimo v Sobotni prilogi Dela) ali verbalnih 
spopadov na internetnih straneh oziroma v družbenih omrežjih. Ne-
kaj izjem prav gotovo obstaja, toda vsebinsko intonirane polemike so 
silno redke.

O nekaterih tematikah, kot je raziskovalna politika, pa je bilo 
precej govora in pisanja, večinoma so avtorji iz naravoslovnega pod-
ročja – manj o javnem sektorju. Tudi o gospodarskih in socialnih 
kazalcih z vidika obravnav v okviru Evropske komisije – kot so Cou-
ntry Report ali podatki Evrostata in drugih podatkovnih baz, ki vse-
bujejo informacije o domala vseh socio-ekonomskih in tehnoloških 
aspektih – doslej ni bilo posebne razprave. V ozadju je vprašanje, 
kako slovenska družba napreduje, ali pa morda nazaduje in se pre-
počasi razvija v zaželjeno smer. Seveda vedno upoštevajoč izsledke 
v primerjalnih analizah. Mnogi družboslovci se v teh analizah slabo 
znajdejo, po navadi uporabijo le en vir podatkov.

Če sem malo sarkastičen, včasih mi ni jasno, s čim se ukvarjajo ko-
legi/-ce iz družboslovja, zlasti iz sociologije in politologije. Vem sicer, 
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da so zelo zaposleni (veliko študentov je tu dvorezni meč) – in neka-
teri tudi objavljajo –, vendar bi težko presodil, ali gre za relevantne 
in odmevnejše analize. Sklepam, da so nekateri uspešni v zelo spe-
cializiranih mednarodnih krogih in so tam tudi citirani.1 Vendar je 
njihova odmevnost v širši – mednarodni in domači strokovni – jav-
nosti minimalna. V zadnjih treh, štirih letih nisem zasledil – razen 
dveh, treh izjem – da bi se kdo angažiral v smislu »public sociology«.2 

1 Naj omenim kolega, ki je v bazi Sicris vpisan kot raziskovalec (B. A.) na ožjem 
področju ekonomije in menedžmenta. Ima več kot dva tisoč citatov. Več kot Slavoj 
Žižek, ki jih ima pribl. 1200 (s tem, da je slednji zelo citiran tudi v monografijah, 
ki jih citatne baze pomanjkljivo zajemajo). Vendar je omenjeni razskovalec z EF v 
slovenskem prostoru komajda zaznaven. Po drugi strani imamo akademske ljudi, ki 
so pri nas izjemno, da ne rečem ekcesivno prisotni v medijih, kot so Mladina, Dnev-
nik, Delo ali RTV, pa tudi na družbenih omrežjih,  nekateri še v politiki, nimajo pa 
skoraj nobenega citata (torej so v tujini nepoznani).
2 Sicer je v zadnjih treh letih izšla cela vrsta knjig iz družboslovno-humanističnega 
področja (pogledal sem seznam distributerja Buče). Mojo pozornost je pritegnila 
knjiga Ujetniki omrežja, avtorja A. Žerdina, ki ni vključen v akademsko razisko-
vanje. Deluje kot urednik in raziskovalni novinar. Knjiga sicer ni bila mišljena kot 
znanstveno delo, je poljudno (strokovno?) besedilo, ki govori o zelo pomembnih 
temah, kot so mreženje elitnih pozicij, o prepletenosti poslovno-menedžerskih po-
zicij v velikih korporacijah, o Trilaterali ter Bilderbergu (dveh napol klandestinih 
skupinah, ki naj bi imeli velikanski vpliv na svetovno politiko), o glavnih akterjih 
transnacionalnega kapitalizma, o Davosu. Prvi dve poglavji sta zelo informativni. 
Med drugim avtor pripoveduje o svojih srečanjih s pomembnimi ameriškimi socio-
logi, ki so raziskovali omenjene teme. Drugi del pa se v glavnem ukvarja s Slovenijo. 
Podrobneje je predstavljeno omrežje Mastnaka, Bučarja in Drnovška ter Laibacha 
oz. NSK. Čeprav avtor uporablja sofistirano metodologijo analize omrežij, se mi zdi, 
da so njegove ugotovitve v mnogih (ne vseh) pogledih preveč enostavne ali nekoli-
ko pristranske. Se pa tudi izogiba temu, da bi povedal, katere korporacije/lobiji pri 
nas vplivajo na politiko, sploh kako so med seboj povezani osrednji kapitalistični 
akterji (za ZDA je to jasno in pregledno prikazano). Nekaj več tovrstne vsebine 
je v poglavju Veliko omrežje milijardnih dolgov, kjer je govor o TEŠ-6 in DUTB. 
Moteče je, da v knjigi ni navedena literatura. Tudi nobene opombe ni. Tu moram 
omeniti aktivnost Sekcije za sociologijo časa pri Slovenskem sociološkem društvu, 
ki jo vodi akademik Z. Mlinar (ki je pred leti tudi uredil zbornik Kakšna sociolo-
gija? Za kakšno družbo?), vendar so v njej aktivni zlasti upokojeni sociologi (tako 
iz akademske sfere, kot tudi iz prakse). V Delu (20. 1. 2020) je bil po dolgem času 
objavljen članek, ki omenja sociologijo, izpod peresa novinarke J. Kontler Salamon 
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Aktivnejši so (mlajši) marksistično navdahnjeni sodelavci Inštituta za 
delavske študije (ki se je razvil iz Delavsko-punkerske univerze), za 
katere pa je značilno, da so politično angažirani okrog stranke Levica, 
ki jih nekako sponzorira in motivira. Širša javnost pa jih posebej ne 
zanima, razen občasno. Da bi pa naredili kakšno resnejšo razredno 
analizo slovenske družbe, se jim ni posrečilo oziroma zato (verjetno) 
nimajo znanja – zlasti v smislu empiričnih podatkov – niti motiva-
cije. Njihova vloga je bolj misijonarska, da širijo Marxov nauk in da 
navznoter ohranjajo ideološko enotnost in vizijo »demokratičnega so-
cializma«. Omeniti velja še eno – sicer majhno skupino –, ki propagira 
idejo univerzalnega temeljnega dohodka. V nedavnem intervjuju na 
nacionalni televiziji (5. 1. 2020) je sociologinja V. K. (ki pa nima razi-
skovalnega pedigreja – kot je razvidno iz Sicris baze) precej neučinko-
vito in tudi misijonarsko razlagala to idejo, ki hitro izgublja podporo 
(na Finskem so imeli pilotni projekt, ki pa je dal slabe rezultate, tako 
da so ga zaključili).3

Čeprav so v monografiji prispevki, ki se lotevajo različnih tem, pa 
so te teme komplementarne oziroma se v mnogih pogledih dopoljnju-
jejo in prepletajo. Menim tudi, da bo bralec kmalu odkril rdečo nit, 
ki je najavljena v podnaslovu knjige – kakofonija podatkov. Živimo 
v informacijsko nasičeni družbi, opravka imamo s poplavo podatkov, 
anket in raziskav. Toda, kako jih razumeti in interpretirati? Manjka 
semantični vidik podatkovnih baz. Še posebej, če ugotovimo, da so 
izsledki med seboj nekompatibilni in neprimerljivi.

Sem član skupine ali komisije za kakovost podatkov, ki se nanašajo 
na raziskovalno-razvojno dejavnost in inovacije v okviru Statističnega 
urada Republike Slovenije (SURS). O tem pišem v  dveh knjigah izpred 
nekaj let (Adam, 2013, ter širše z vidika EU in Evrostata v Adam, 2014). 

(Slovenija bi lahko postala razvojni zgled).V njem poroča o predavanju S.S. (ki je 
bil direktor Inštituta za sociologijo v letih 1970-1987), kjer se propagira umetna 
inteligenca in bioinženiring ter navdušuje nad zamislijo o kiborgih.
3 Boljša alternativa je socialno podjetništvo, proizvodno-storitvene ter stanovanj-
ske zadruge na osnovi državne in filantropske podpore – če se že uvaja UTD, potem 
v obliki vavčerjev, ki bi jih posamezniki lahko vložili v navedena podjetja/zadruge.
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Po enem od sestankov, na katerem sem predočil svoje kritične poglede 
na metodologijo zbiranja podatkov, mi je eden od visokih uradnikov 
(v sklopu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport oz. ARRS) z 
doktoratom (naravoslovne) znanosti rekel: »Moramo se naučiti živeti v 
družbi z nepopolnimi podatki.« »Seveda,« sem odvrnil, »toda, ali to po-
meni, da ni smiselno proučevati verodostojnosti in konteksta produkcije 
teh podatkov? Ali to pomeni, da se moramo spoprijazniti z vsemi, tudi 
precej nesmiselnimi in protislovnimi ugotovitvami, ki izhajajo iz statistič-
nih podatkov?« Tudi če vemo, da bazirajo na pomanjkljivi metodologiji? 
Mar se te metodologije ne da izboljšati? In ravno to je hotel ta gospod 
povedati, SURS (ali Evrostat) je v redu in ni v redu. Vemo, da nekaj ni v 
redu, toda sprijaznimo se s tem in si mislimo svoje.

Kaj to pomeni? Teoretsko gledano, da živimo pod obnebjem pos-
tfaktične družbe ali družbe onkraj osmišljenih dejstev (nekateri govo-
rijo o postresničnostni družbi, glej McIntyre, 2018). V stilu postmo-
dernizma »anything goes«. Pred nekaj leti sem bil v stiku z osebo, ki je 
za mednarodno revijo napisala članek, v katerem je trdila na podlagi 
nekaterih podatkov, da sta Estonija in Slovenija tehnološko najbolj 
prebojni družbi v EU. Seveda to, faktično, da ne rečem objektivno, ni 
res (kot je razvidno iz te knjige, zlasti iz poglavja Kognitivna mobili-
zacija in akademsko (visokotehnološko) podjetništvo). Opozoril sem 
jo na problematičnost podatkov. In tudi na diametralno nasprotne 
ugotovitve drugih raziskav oziroma avtorjev. Odgovorila mi je, da je 
v (družboslovni) znanosti mogoče, da o istem predmetu proučevanja 
obstajajo različne ugotovitve in resnice. Res, sem ji pritrdil, toda ali 
ni naloga znanosti, da ugotovi, zakaj prihaja do divergentnih ugoto-
vitev/interpretacij? To vprašanje je ostalo netematizirano (glej Adam, 
2017). Včasih se je govorilo o posebni vedi »znanosti o znanosti«, prav 
tako tudi o sociologiji sociologije. Poudariti se je hotelo višjo stopnjo 
refleksivnosti. Zadnji poizkus je v konceptu Mode 2 (ali Mode 3) Pro-
duction of Knowledge (gre za razliko med akademskim, intrinsičnim 
modelom znanosti ter modelom/načinom, ki upošteva »ekstrinsične« 
implikacije raziskovanja na družbeno okolje), kjer je poudarjena vlo-
ga humanistike kot nosilke refleksije. Vprašamo pa se, zakaj bi to bilo 
omejeno na eno vedo.
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Omenjeno vprašanje je bistveno in konstitutivno za to knjigo. Po-
skušam ga podrobneje proučiti in dati nekaj odgovorov in rešitev na 
podlagi že znanih konceptov, kot so triangulacija, metaanaliza in ru-
darjenje s podatki (to zadnje jemljem v bolj metaforičnem smislu).

Pri nas izraz postfaktična družba morda ni ravno uveljavljen, toda 
je poznan. Tako sem na spletu zasledil, da so na Inštitutu Jožefa Stefana 
(IJS) v letu 2017 organizirali posvet o tej temi. Pri tem pa so pojem pos-
tfaktičnosti postavili blizu pojma lažnih novic in nespoštovanja pra-
vih dejstev v politiki. Za znanost pa je bilo rečeno, da ni postfaktična.4 

 S tem se ne strinjam. Glavnina enostranskih in slabo premišljenih 
informacij prihaja iz določenih delov znanosti, anket in uradne stati-
stike. O tem je že pred časom pisal profesor medicine in statistike J. Io-
annidis, ki celo pravi: »Most research findings are false, for most resear-
ch designs, and for most fields« (J. Ioannidis, 2005). In to v biomedicini, 
epidemiologiji,  psihologiji oz. v vedah, ki so dojete kot bolj eksaktne 
od sociologije. Predvsem ugotavlja probleme v zvezi z vzorčenjem in 
dostopnostjo empiričnega gradiva. Tudi, če je omenjeni znanstvenik 
(ki se ukvarja z znanostjo o znanosti) pretiraval v svoji oceni – v po-
znejših analizah priznava, da se je stanje vsaj delno izboljšalo – pa se 
moramo soočiti s tem, da v znanosti ni vse zlato, kar se sveti in da brez 
replikacij, metaanalize in izmenjave kritičnih komentarjev težko pri-
demo do utemeljenih spoznanj (Klampfer, 2018). J. Iaonnidis je spod-
budil še vrsto drugih preverjanj objavljenih raziskovalnih izsledkov, 
tudi v družboslovju. Tako je v soavtorskem članku ugotovljeno, »… 
da imamo v družboslovju opravka z resnim opuščanjem preglednosti in 
reproduktibilnosti« (Hardwicke et al., 2019).

Po drugi strani pa vemo, da znanost operira z različnimi hipoteza-
mi in miselnimi eksperimenti zlasti v okviru eksplorativnega razisko-

4 Je pa ekonomist Jože Damijan na tem posvetu vendarle poudaril, da je v ekonom-
ski znanosti prevladala metodologija, ki je izkrivljala podatke oz. jih procesirala na 
ta način, da so potrjevali teorijo ali druge bolj interesno poudarjene analize (zato 
tudi velika gospodarsko-finančna kriza, ki se je začela 2008 ni bila ustrezno in pra-
vočasno zapopadena in analizirana). Vendar pa metodološko izkrivljanje v glavnem 
pripisuje liberalni, neoklasično inspirirani ekonomski vedi.
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vanja, ki pa se lahko v fazi preverjanja in falsifikacije izkažejo za na-
pačne. Znanost torej ima pravico do zmote in divergentnih izsledkov. 
Če pa (naj) verjamemo v njeno samokorektivno sposobnost, potem 
ima tudi dolžnost, da te zmote in nasprotujoče si ugotovitve pojasni 
oziroma dožene razloge zanje. V tem smislu Ioannidis propagira usta-
navljanje centrov za metaanalizo, ki ima veliko vlogo tako v okviru ek-
splorativnega kot konfirmativnega tipa raziskovanja. Moram pa vsaj 
omeniti, da se Ioannidis v proučevanju covida-19 ni izkazal in je sam 
naredil napake, ki jih je očital drugim (glej moj prispevek na spletni 
strani IRSA5).

Lažne novice, ki so namensko in ciljno sproducira-
ne, so nekaj drugega. Saj se jih da razpoznati ali jih vsaj pri-
pisati politično-medijskemu obračunavanju. S tem se 
ukvarjajo t. i. tovarne trolov, ki po internetu širijo dezinforma-
cije, lažne novice, teorije zarote in politično motivirane napade.6 

Težje pa je identificirati kakovost in verodostojnost informacij ali 
podatkov, ki jih generirajo profesionalne institucije (uradna statisti-
ka) ali se odevajo v znanstveno avreolo. Da prihaja tu do kognitiv-
ne ignorance, je kriv sistem komunikacij in nesposobnost soočenja 
z informacijami na način dialoga, polemike in »falsifikacije hipotez« 
(Popper). O tem govorim v prispevku o komunikacijski blokadi. Spri-
jazniti se je treba s tem, da informacijska družba ne temelji le na za-
nesljivih informacijah, temveč producira tudi dezinformacije, družba 
znanja pa – zaradi prevelike specializacije – ustvarja tudi ne-znanje 
(več v Adam, 2016).

 Sociološke teorije izpred nekaj desetletij so tak razvoj v smeri 
solipsizma, relativizacije in diskomunikacije  napovedovale. Pravza-
prav se lahko skličemo že na Wittgensteinovo izjavo, da so … »meje 
mojega jezika meje meje mojega sveta«  (»the limits of my language 

5 Prispevek je dostopen na spletni strani: http://www.institut-irsa.si/index.php?op-
tion=com_content&view=article&id=256%3Acovidvidiki&catid=34%3Anovi-
ce&Itemid=63&lang=sl
6 O tem piše Renata Salecl v članku Naj gre vse k vragu (SP Dela, 18. 1. 2020).
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mean the limits of my world«). Spomnimo se N. Luhmanna in njego-
ve teze o samoreferenčnih in  operativno zaprtih sistemih (ki se težko 
razumejo med sabo). Podobno pravi fenomenološka sociologija s tezo 
o majhnih življenjskih svetovih, v katere so ujeti posamezniki. Post-
modernizem sploh poudarja fragmentacijo, relativizacijo (»anything 
goes«), konec velikih zgodb in patološki narcisizem (J. Baudrillard je 
bil prepričan, da družba sploh več ne obstaja, zato govori o simulaciji 
in simulakrih). Bourdieu družbo vidi kot niz družbenih polj, kjer po-
samezniki in skupine tekmujejo za različne kapitale (ekonomskega, 
socialnega, kulturnega) in so v tej tekmi/kompeticiji odrezani od dru-
gih socialnih polj. Teorije socialnega kapitala so sicer poskušale kon-
cipirati optimističnejšo varianto družbe, toda so v mnogih primerih 
dale prednost proučevanju egocentričnih omrežij (v študijah mene-
džmenta je zelo popularen pristop »majhnih svetov« – small worlds).

Tu pa se odpira še en vidik zaostajanja sodobne sociologije in poli-
tologije. Teme, ki sicer spadajo v okrilje teh ved, začenjajo obdelovati 
druge, ekonomske in tudi naravoslovne discipline (glej tudi Klampfer, 
2018). Recimo z demografijo se ukvarjajo na Inštitutu Jožefa Stefana 
(IJS). Tu so tudi organizirali že omenjeno okrogko mizo o postfak-
tični družbi. Fizik iz Maribora preučuje izmenjavo informacij in ko-
operativne odnose. Z razredno strukturo in stratifikacijo se ukvarjajo 
ekonomisti in na področju organizacijskih ved. Novinarka se ukvarja 
z oceno  narave in obsega družbene neenakosti pri nas, pri čemer ne 
navaja nobene sociološke reference. O akademskem podjetništvu pre-
davajo na Kemijskem inštitutu. V okviru FDV obstaja močna skupina 
informatikov z naravoslovno izobrazbo, so pa v bazi Sicris prijavlje-
ni kot sociologi. Ker objavljajo v revijah, ki so interdisciplinarne ali 
naravoslovne-informatične (statistično-matematične), dobivajo več 
citatov in več točk. Posledica je, da so uspešnejši v pridobivanju pro-
jektov, in sicer s temami, ki niso primarno sociološke in ki morda niso 
zelo relevantne za razvoj sociologije/družboslovja. Druga posledica je, 
da so teme, ki spadajo v okvir teoretske sociologije, zapostavljene.

 Kljub temu pa moram omeniti, da zapiranje v meje posameznih 
ved in disciplin ni več smiselno in produktivno. Toda rigidnost raz-



14

iskovalne politike in pravila ARRS so tista, ki otežujejo interdiscipli-
narno diskusijo (s famoznimi »prostimi kapacitetami« posameznih 
ved oz. disciplin). Obstajajo sicer neformalni stiki med predstavniki 
različnih ved, toda nimamo nobene raziskovalne institucije, ki bi  sis-
tematično spodbujala interdisciplinarno sodelovanje.
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Meritokracija, izobraževanje in (ne)enakost7

Povzetek 

V preglednem članku obravnavamo pojem meritokracije, pri čemer 
si postavimo ključno vprašanje, kakšni so pomen, domet in omejitev 
meritokratske alokacije človeških virov v (nastajajoči) družbi in ekono-
miji, zasnovani na znanju. V prvem delu se članek naveže na pojem 
meritokracije in različnih tipov družb, v nadaljevanju pa koncept pove-
žemo z izobraževanjem in problematiko merjenja »zaslug«. Zadnji del 
članka je namenjen obravnavi meritokracije v povezavi z (ne)enakostjo 
in demokracijo v družbi ter prikazom razmerja med egalitarizmom in 
meritokracijo na primeru slovenske družbe.

Uvod

Iz socioloških teorij modernizacije v 50. in 60. letih prejšnjega 
stoletja – v mislih imamo T. Parsonsa in njegove »vzorčne spremen-
ljivke« (pattern variables) (Adam, 1991) – izhaja, da so predmoderne 
družbe utemeljene na pripisanem ali hereditarnem statusu, moderne 
pa s tem prelamljajo in poudarjajo načelo individualnega »dosežka«, 
to je osebnega vlaganja v talent in pridobitev kompetenc in znanja. 
Status posameznika in družbenih skupin je odvisen od angažiranosti 
v pridobivanju poklicnih in funkcionalnih kompetenc, ki so nujne za 
delovanje avtonomnih družbenih podsistemov ter za ekonomski in 
tehnološki razvoj. Opravka imamo torej z načelom meritokracije, po 
drugi strani pa s funkcionalno diferenciacijo, ki predpostavlja obstoj 
ločenih in specializiranih toda funkcionalno povezanih družbenih 

7 Sestavek je soavtorski, napisal sem ga letos skupaj z Marušo Gorišek, mlado raz-
iskovalko na Inštitutu za razvojne in strateške analize in doktorsko študentko na 
Fakulteti za uporabne družbene študije, in ni bil še objavljen. Sem pa o tej temi imel 
predavanje in delavnico na Inštitutu Maxa Webra na Univerzi v Heidelbergu. Od 1. 
julija 2019 poteka na IRSA temeljni raziskovalni projekt (št. J5-1717) z naslovom 
Meritokracija in družba znanja: med simulacijo in realnostjo, ki ga financira ARRS 
(pog. št. 1000-19-2439).



18

podsistemov (kot so politika, gospodarstvo ali znanost). Poklicne 
kompetence se pridobivajo v izobraževalnem podsistemu, zato so 
Parsons in drugi teoretiki modernizacije videli v izobraževanju glav-
ni kanal za družbeno mobilnost ter preseganje ovir, ki so povezane s 
socialnim izvorom oz. razrednimi barierami in družbeno promocijo.

Moderne, industrijske in demokratične družbe naj bi ustoličile me-
ritokratski princip izbora najkompetentnejših in najbolj nadarjenih 
ljudi za vodilna mesta v različnih podsistemih. Toda že v prvi knjigi, 
ki je populizirala ta princip (M. Young: Vzpon meritokracije/The Rise 
of Meritocracy v letu 1958), se pojavijo dvomi, ali meritokracija ne 
pomeni neke nove segregacije, reprodukcije neenakosti in elitizma.

Ti dvomi so še vedno prisotni v delu družboslovne literature (Li-
ttler, 2017), obenem pa ideja meritokracije postaja spričo razvoja v 
postindustrijsko »družbo znanja« vse bolj aktualna. Na to je opozoril 
že Daniel Bell v knjigi The Coming of Post-Industrial Society (1973) 
ter zlasti v članku, ki ga je objavil v reviji Public Interest (Bell, 1972). 
V tem članku Bell loči med dvema vrstama enakosti, prva je enakost 
glede na rezultat, druga pa glede na startne možnosti oz. priložnosti. 
Meritokracija je zavezana drugemu konceptu in v tem smislu nosi v 
sebi elemente tako elitizma kot egalitarizma. Ta pojem je zato inhe-
rentno kontraverzen in ga je moč razumeti v smislu elitizma, ki poraja 
nepravično neenakost – tako ga razumejo avtorji, ki enakost enačijo 
z enakostjo rezultata (outcome). Lahko pa se razume v smislu pravič-
ne neenakosti, saj odpira možnosti družbene mobilnosti in promocije 
tudi tistim, ki izhajajo iz nižjih slojev, vendar jim kombinacija talenta 
in truda (kar je že Young pojmoval kot podlago meritokracije) lahko 
omogoči kompenzacijo slabših startnih možnosti.

Ena od možnih opredelitev bi se glasila, da je meritokracija neke 
vrste politika (policy) in tehnologija optimalnega upravljanja človeš-
kih virov in človeškega kapitala. Na tem sloni tudi koncept družbe in 
ekonomije, zasnovane na znanju. Treba pa je pripomniti, da sodobne 
družbe ne slonijo le na produkciji in utilizaciji znanja oz. kognitivni 
mobilizaciji (Adam, 2014), pomembni so tržna alokacija virov, finanč-
ni kapital, lojalnost, povsod obstajajo »posebne interesne skupine« ali 
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rent-seeking skupine. Imamo hierarhije in reprodukcijo moči v smis-
lu retencijske elite, ki deluje na podlagi podedovanih prednosti in so-
cialnega kapitala, ki ga uporablja kot protiutež človeškemu kapitalu 
(Adam in Tomšič, 2012).

Lahko bi rekli, da imamo opravka z več kapitali, ne samo s človeš-
kim. Navedemo (če nekoliko reinterpretiramo P. Bourdieuja) lahko 
še socialni kapital (ki poudarja vključenost posameznika v omrežja, 
kar zagotavlja pomembne vire in informacije), ekonomski kapital 
(bogastvo in dostop do finančnih virov) ter kulturno-moralni kapital 
(karizmatičen vpliv na druge z različnimi idejami družbene preobraz-
be in pravičnosti). Med temi kapitali obstaja tekmovalnost, pa tudi 
izmenjava oz. sinergija. 

Na tej osnovi lahko idealno-tipsko (M. Weber) opredelimo štiri 
modele družbenih formacij: 1) meritokratsko družbo (kot sistematič-
no uporabo meritokratskih načel in vrednot, in kjer je človeški kapi-
tal na prvem mestu, v bistvu to sovpada z »idealno« družbo znanja); 
2) klientelistično družbo (ki temelji na odnosih lojalnosti in proto-
koruptivne menjave, v ospredju je ena od komponent socialnega ka-
pitala, tako imenovani vezivni – bonding – kapital); 3) plutarhične 
(plutokratske) družbe (ki pomeni vladavino super bogatih oz. eko-
nomsko-finančne oligarhije) ter 4) egalitarno družbo (ki sloni na mo-
ralno-kulturnem kapitalu oz. ideji pravičnosti).8

Konkretne družbe so specifičen preplet teh modelov, vendar eden 
od navedenih modelov lahko prevladuje. Skandinavske družbe so 

8 Tu bi morali omeniti še peto varianto, ki izhaja iz možnosti mediokracije, tj. vladavi-
ne povprečja (mediokritete). Egalitarne in antielitistične tendence se v praksi večkrat 
končajo ravno v tej obliki. Po drugi strani pa ta vladavina ne pomeni, da se izobraz-
beni dosežki ne upoštevajo. Ravno nasprotno, spričo inflacije diplom (o kateri govori 
znani britanski sociolog Collins, 2011) in dvomljivega nivoja znanja v množičnem 
izobraževanju se dogaja, da so meritokratski kriteriji upoštevani le formalistično, da 
gre torej za simulacijo meritokracije. Zlasti ostanejo v ozadju strokovnjaki, ki vztrajajo 
na profesionalni avtonomiji in znanstveni integriteti. Povprečja ne moremo obravna-
vati negativno, gotovo pa je mediokracija negativna, v kolikor izloča kognitivno in 
kreativno prodornejše posameznike in jih nadomešča s povprečnimi.
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preplet meritokratskega in (specifičnega) egalitarnega modela v okvi-
ru koordiniranega tipa kapitalizma in stabilne demokracije. V medite-
ranskih družbah je zelo izrazit vpliv klientelizma v okviru perifernega 
kapitalizma in nestabilne demokracije, podobno v vzhodni Evropi. V 
Sloveniji, recimo, zaznamo preplet klientelističnega in egalitarnega 
modela z nekaterimi meritokratskimi potezami in enklavami. Eko-
nomski okvir pa določa kombinacija državnega in perifernega kapita-
lizma. ZDA so izrazit preplet meritokracije in plutarhičnega (plutok-
ratskega) modela v okviru neoliberalne regulacije (ki pa se v novejšem 
času umika populizmu in državni intervenciji).

Najzanimivejša je nova vzpenjajoča se globalna sila, Kitajska. Tu 
je (tudi zaradi ponovne oživitve konfucijanske tradicije) v ospredju 
meritokracija, vendar v kombinaciji z egalitarno ideologijo in celo 
močnimi nastavki plutarhičnega modela (Bell, 2016). Ta država je za-
nimiva tudi zato, ker je prvič postavljena pod vprašaj centralna teza 
socioloških (nemarksističnih) teorij modernizacije in tudi teorije 
družbe znanja, namreč da je za inovativnost in intenziven prenos zna-
nja potreben demokratičen oz. pluralističen politični okvir. Kitajski 
razvoj v družbo znanja to zanika. V nadaljnjem raziskovanju bi morali 
to temo, ki do zdaj še ni bila predmet sistematične družboslovne ana-
lize, podrobneje obravnavati.

Glavno vprašanje, ki si ga zastavljata avtorja v tej uvodni in pre-
gledni študiji, je naslednje: kakšni so pomen, domet in omejitev meri-
tokratske alokacije človeških virov v (nastajojoči) družbi in ekonomiji, 
zasnovani na znanju (kritično o tem, v Podmenik, 2013) ter kako to 
vpliva na družbeno mobilnost in pojmovanje družbene (ne)enakosti.

Drugo vprašanje, ki pa se ga bomo tu le dotaknili v povezavi s pro-
blemom diplom in merjenja meritokratskih komponent, se nanaša 
na razlikovanje med formalistično meritokracijo in dejansko prevla-
do zahtevnejših individualnih dosežkov v kadrovski politiki in izbiri 
kandidatov na elitne položaje. Pri tem je treba upoštevati večplastnost 
in inerco sodobnih družbenoekonomskih formacij in soobstoj raz-
ličnih regulativnih mehanizmov, ki lahko delujejo razvojno uspešno 
ali pa zaviralno. Nobena družba ni le meritokratska ali čista družba 
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znanja. Velike težave povzroča tudi nejasno razlikovanje med formal-
nimi meritokratskimi kriteriji in zahtevnejšimi oblikami individualne 
ustvarjalnosti, vključujoč tudi profesionalno avtonomijo in integrite-
to. Z drugimi besedami, gre za dilemo, ali je meritokratska družba le 
odraz prevlade tehnokracije in zastopnikov instrumentalne tehnozna-
nosti v sodobnih družbah ali pa meritokracija pomeni več refleksije, 
več dolgoročnega strateškega mišljenja. V bistvu se s tem sprašujemo, 
v kakšni družbi (znanja) živimo, kako je ta družba strukturirana. Kak-
šen je oz. bo v bližnji prihodnosti tu vpliv različnih kapitalov, ki smo 
jih omenjali. 

Kot tretji vidik je tu poudarjeno razmerje med meritokracijo in 
demokracijo. Omenjeno je bilo že, da tu ni enoznačne povezave. Po-
jav novih globalnih akterjev (kot je Kitajska in še prej Singapur) in 
njihovo prizadevanje za vstop v družbo znanja prinaša nove izzive. 
Tudi v evropskem oz. zahodnem svetu je veliko dvomov in dilem gle-
de uporabe meritokratskih kriterijev in njihovega vpliva na družbeno 
strukturo in družbene odnose. Z globalizacijo in tehnološkim razvo-
jem (industrija 4.0) se vse to le še zaostruje.

Formalna meritokracija: izobraževanje, diplome in testi

Omenili smo že, da je ideja meritokracije, torej vladavine elit 
na podlagi pridobljenega znanja in kompetenc, tesno povezana z 
izobraževanjem, zlasti visokošolskim. Kot vemo, se je v zadnjih 
dveh desetletjih delež populacije z visokošolsko (terciarno) izo-
brazbo zelo povečal in se pri mladih generacijah (v starosti 25–34 
let) že približuje 50 odstotkom celotne populacije, pri nas znaša 44 
odstotkov te generacijske kohorte (European Innovation Score-
board, 2019, podatki za 2017). Podrobnejši podatki o terciarni iz-
obrazbi so razvidni iz spodnjega grafikona (glej tudi prilogo 1).9 

9 Kar zadeva Slovenijo moramo tu opozoriti, da so podatki o doktoratih zavajajoči. 
Vključujejo namreč – poleg pred-bolonjskih in bolonjskih doktoratov – tudi osebe, 
ki so pridobile magisterij znanosti v okviru predbolonjskega študija. V večini dru-
gih držav so upoštevani le »pravi« doktoranti. To je tudi razlog, da smo po podatkih 
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Tu se odpira več vprašanj, povezanih s kakovostjo znanja. Zlasti pa 
je pomembno razlikovanje med formalnimi kriteriji družbene pro-
mocije (kot je diploma) in drugimi vsebinskimi »zaslugami« ter refe-
rencami. Je v ospredju le specialistično, instrumentalno znanje ali pa 
je treba bolj upoštevati ustvarjalnost, sintetično (multidisciplinarno) 
znanje, sposobnost (samo)refleksije (Guinier, 2015)?

O teh in podobnih vprašanjih je malo razprav. Družboslovce (zlas-
ti v edukacijskih) vedah bolj zanima vpliv izobraževanja na socialno 
enakost, mnogi v ideji meritokracije vidijo le krinko za družbeno 
(razredno) reprodukcijo. Po njihovem mnenju – ki se zdi nekoliko 
enostransko in sloni na ideji substantivne pravičnosti oz. enakosti gle-
de na rezultat – namreč klasično pojmovana meritokracija ne pove-
čuje stopnje pravičnosti v izobraževalnih sistemih, saj šola deluje tudi 
v vlogi mehanizma reprodukcije, predvsem zaradi njene kulturne pri-
stranskosti ter vpliva socialnega kapitala na dokončanje terciarnega 
izobraževanja, kar omejuje doseg izobrazbe pri zmanjševanju družbe-
nih neenakosti. Pri tem se omenjajo tudi težave z zaposljivostjo mla-
dih diplomantov ter še vedno močan vpliv socialnega izvora na odlo-
čitve in dosežke v izobraževanju (Gaber in Marjanovič Umek, 2013).10 

OECD in Evrostata svetovni prvaki v številu oseb z doktoratom. O tem smo sicer 
imeli dopisovanje z našim statističnim uradom (SURS) in smo jih opozorili na to, 
da druge države ne vključujejo magisterijev v klasifikacijo ISCED-8. Uradnikov/
strokovnjakov na SURS-u nismo prepričali in videti je, da bodo to prakso kar na-
daljevali. Po drugi strani pa je treba opozoriti na razliko med Evrostatom in OECD. 
Prvi prikazuje (sukcesivni) letni prirast oseb z zaključeno terciarno izobrazbo ter 
novih doktoratov, drugi pa celotno (kumulativno) število takih oseb (oba  na 1000 
prebivalcev, starih od 25–34 let). Nadalje, lahko vidimo, da Nemčija zaostaja v tem 
pogledu, tudi Avstrija ima rahlo slabšo strukturo izobrazbe v primerjavi z nami. 
Presenetljiva je tudi pozicija Rusije, ki kaže čez 60 odstotkov terciarno izobražene 
mlade populacije. Pojasnimo še to, da se vrednost nič za doktorate  nanaša na drža-
ve, kjer je le-teh manj kot 0.5 odstotka.
10 V slovenskem prostoru se koncept meritokracije torej največkrat nanaša na 
področje izobraževanja ter se povezuje s koncepti neenakosti in predvsem pravič-
nosti v izobraževanju. Kodelja (2016) se pri tem osredotoča na Rawlsovo teorijo 
pravičnosti. Ta teorija zagovarja, da morajo biti vsakemu človeku zagotovljene ena-
ke temeljne pravice ter so vse primarne socialne dobrine (sem našteva svobodo, 
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Na kritiko reprodukcije neenakosti se osredotočajo tudi Tašner in drugi 
(2016), ki obravnavajo vzpostavljanje in ohranjanje edukacijske meri-
tokracije in poudarjajo, da meritokratska logika na področju izobra-
ževanja daje večjo vlogo šolam, ki s podeljevanjem potrdil podeljujejo 
tudi družbeno veljavo in s tem moč, pri čemer so kritični do prevelikega 
vpliva spričeval, diplom in certifikatov na dostop do služb, saj se tako 
diplome zahtevajo tudi za pozicije, ki v preteklosti tega niso zahtevale. 
Dodajajo tudi, da so prevelika pričakovanja in občutek upravičenosti do 
službe zgolj na podlagi diplome. Pri tem avtorji ne ločijo med različnimi 
stopnjami diplom in visokošolskega izobraževanja. Čeprav priznavajo 
nekatere njene pozitivne lastnosti, povezane s samorealizacijo posame-
znikov, so omenjeni avtorji do koncepta meritokracije zelo skeptični in 
trdijo, da popularizacija edukacije ne zmanjšuje razlik med mladimi, 
temveč jih le povečuje. Pri tem sicer ne podajajo nobenih empiričnih 
dokazov, a trdijo, da »dokler na posameznikov uspeh v življenju vplivata 
družina in socialni izvor, socialne dobrine niso razdeljene zgolj na podlagi 
zaslužnosti« (Tašner et al., 2016). 

Tako kot Tašnerjeva in sodelavci se vse več avtorjev pri kritiki 
meritokracije osredotoča predvsem na koncept neoliberalizma ter 
problematiko razumevanja šole kot podjetja, katerega cilj ni splošna 
izobrazba, temveč pridobivanje kompetenc in oblikovanje človeškega 
kapitala, znanje pa je ocenjevano glede na profitabilnost in uporab-
nost, ter v tem kontekstu opozarjajo na nujno pozornost na pravičnost 
izobraževanja (Kodelja, 2016; Tašner et al., 2016). Meroeva (2004) 
nadalje opozarja, da je etična sprejemljivost meritokracije odvisna 
predvsem od stanja enakosti in distributivne pravice oziroma enakih 
možnosti. Tudi drugi avtorji (Kodelja, 2006; Lipsey, 2014; Martin et 

možnosti, bogastvo in temelje spoštovanja) v družbi razdeljene enako. Neenaka 
distribucija je po Rawlsu pravična le, če koristi najbolj zapostavljenim posamezni-
kom. Rawls meni, da bi bil tak koncept pravičnosti oblikovan, če bi posamezniki 
z racionalno presojo v družbi oblikovali najboljši koncept pravičnosti, ob čemer 
bi bili postavljeni za »tančico nevidnosti« in ne bi imeli vpogleda v svoje trenutne 
in prihodnje naravne sposobnost in talente, fizično moč ter premoženje (Rawls v 
Kodelja, 2016; Adlešič, 1998).
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al, 2014; Talib in Fitzgerald, 2015; So, 2015; Au, 2016) poudarjajo, da 
mora meritokratska družba zagotavljati enakost možnosti vsakemu 
članu družbe, ne glede na njegovo socialno pozicijo, ekonomski ra-
zred, spol in raso. Pri tem se sicer odpirajo številna vprašanja o tem, o 
kakšni pravičnosti je govor ter kako posamezni avtorji razumejo ena-
kost.

V okviru stratifikacijskih študij so podobne dileme. Po mnenju 
Goldthorpa (2003) se iz (sicer starejših) podatkov o družbeni mobil-
nosti ne da sklepati, da »trud in talent« nevtralizirata izvorni razredni 
položaj posameznika. Ugotavlja, da v praksi mnogih sodobnih družb 
namreč še vedno obstaja velika povezanost med izvornim družbenim 
razredom in stopnjo izobrazbe, hkrati pa je za neizobražene posame-
znike višjih družbenih razredov padec na družbeni lestvici skorajda 
ničen, torej ima stopnja izobraževanja na njihov ciljni družbeni razred 
zelo majhen vpliv (Goldthorpe, 2003). 

Nasprotno meni Sounders (2002), ki ugotavlja, da je britanska 
družba meritokratska, se pravi, da omogoča družbeni vzpon tudi po-
sameznikom iz nižjih razredov oz. takih iz deprivilegiranih okolij, če 
dosežejo višjo izobrazbo (Breen in Goldthorpe, 2002). Tudi Goldtho-
rpe s skupino raziskovalcev (v Bukodi et al, 2019) sicer v kasnejših pri-
spevkih ugotavlja, da se je v zadnjih letih vpliv ekonomskih resursov 
družine na stopnjo izobrazbe otrok zmanjšal, a se je povečal vpliv so-
cio-kulturnih in izobraževalnih resursov staršev na stopnjo izobrazbe 
otrok (Bukodi et al, 2019).

Izvajanje meritokracije pa je odvisno od dogovora o tem, kaj je 
to zaslužnost in kako se jo izmeri ter kdo določa, kaj je zaslužnost 
(Šliwa in Johansson, 2014). Nekateri avtorji opozarjajo na fluidnost in 
fleksibilnost pojma zasluge oz. »merit« (Berger v Meroe, 2014) ter na s 
tem povezano problematiko merjenja zaslug, s tem pa tudi spretnosti, 
kvalifikacij in veščin posameznika.

Pogosto so namreč standardizirani testi, pod pretvezo objektivne-
ga zagotavljanja enakih možnosti in ustreznega merjenja kompetenc, 
veščin in znanj, uporabljajo kot ustrezno orodje meritokracije. Izvi-
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rajo iz testov inteligentnosti, ki so bili sprva uporabljeni za razvršča-
nje mlajših otrok v skupine glede na njihove sposobnosti, danes pa 
se uporabljajo na tako rekoč vseh stopnjah izobraževanja, saj naj bi 
omogočali prepoznavanje sposobnosti posameznika in pri tem izklju-
čili zunanje dejavnike (kot je na primer socialni status pri vpisu na 
fakulteto) (Au, 2013). A vse pogosteje se pojavlja dvom o ustreznosti 
takšnih metod. 

Guinierjeva (2015) opozarja na problematiko testokracije, sodob-
nega pojava, ko se znanje meri kvantitativno, pri čemer se zanemar-
jajo posameznikov značaj in njegove globlje značilnosti. Zanašanje 
na ocene in teste kot kazalnike zaslužnosti priča o tem, da današnja 
družba bolj kot vse drugo ceni individualno tekmovanje. Avtorica pri 
tem zagovarja tezo, da je treba v merjenje oziroma določanje zaslug 
vključiti človekovo zmožnost ustvarjalnega mišljenja, timskega dela 
in sodelovanja, saj te kompetence služijo družbi dolgoročno, hkrati 
pa s tem krepimo funkcijo izobraževanja pri ohranjanju demokracije. 
Avtorica zagovarja, da je prav ponovno definiranje zaslug ključno za 
reformo izobraževalnih sistemov ne le z vidika posameznika, ampak 
tudi z vidika produkcije aktivnih državljanov (Guinier, 2015). 

Au (2013) pojasnjuje, da so standardizirani testi postali pomembno 
politično orodje (pri tem se nanaša predvsem na kontekst ZDA) ter so 
razumljeni kot merilo meritokracije predvsem zaradi domneve o nji-
hovi objektivnosti in nepristranskosti. A kot navaja avtor, je kar 60 % 
dosežka učenca ali študenta pri pomembnih standardiziranih testih 
posledica zunanjih dejavnikov, kot so: prihodki njegove družine, ka-
kovost zgodnjega učenja, pogostost seljenja med šolanjem, dostopnost 
zdravstvenih storitev, stopnja nasilja v njegovi okolici, dostopnost hra-
ne in drugih življenjskih pogojev, jezik, ki ga učenec govori doma ... 
(Berliner v Au, 2013). Raziskave kažejo, da obstaja velika razlika med 
rezultati na različnih standardziranih testih glede na rasno, kulturno 
in ekonomsko pripadnost (Au, 2013).

Različni avtorji (Sacks, 1997; Hargreaves, 2002; Sahlberg, 2015) 
opozarjajo, da standardizirani testi (in nekoliko tudi standardizirani 
učni načrti) merijo in nagrajujejo ravno nasprotne kompetence od 
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tistih, ki bi jih izobraževalni sistemi v družbi znanja morali spodbu-
jati. Vedno več raziskav se tako ukvarja z novimi veščinami, ki so na 
trgu dela potrebne v 21. stoletju in jih izobraževalni sistem sam po 
sebi ne zagotavlja, ter z načini, kako te spretnosti izmeriti (na primer 
Casner-Lotto in Barrington, 2006; Trilling in Fadel, 2009; Reeves, 
2010; Kyllonen, 2012) ter kako te spretnosti učiti med izobraževanjem 
(Bellanca, 2010). 

Jacksonova (2007) je v raziskavi zaposlitvenih oglasov iskala po-
men ravni izobraževanja za zaposlovalce ter s tem preverjala, ko-
liko se delovna mesta delijo na podlagi zaslug (kot zasluge pa šteje 
izobrazbo). Ugotavlja, da sta izobrazba in diploma sicer pomembna 
dejavnika pri zaposlovanju, še zdaleč pa ne edina. Obstajajo namreč 
tudi drugi, nemeritokratski kriteriji, ki se zaposlovalcem zdijo enako 
pomembni, ter gre v večini primerov za kombinacijo meritokratskih 
in nemeritokratskih kriterijev. Ugotavlja, da postaja vloga izobraže-
vanja in izobrazbe manj pomembna v modernih družbah ter je bila 
povezava med stopnjo izobrazbe in tipom zaposlitve večja v sredini 
dvajsetega stoletja.

Collins (2011) že vrsto let opazuje porast certifikatov in diplom v 
sodobnih družbah, kar opisuje s pojmom inflacija kvalifikacij (cre-
dential inflation). Ker se že nekaj desetletij zvišuje število ljudi z di-
plomo na trgu dela, se je proti višji izobrazbi pomaknila tudi ponudba 
služb. To pomeni, da diplomanti danes zasedajo delovna mesta, za 
katera diploma v preteklosti ni bila potrebna, hkrati pa je potrebna še 
višja oziroma bolj specializirana izobrazba za najvišja delovna mesta. 
Hkrati pa Collins opozarja, da formalna izobrazba (ki jo certifikati in 
diplome dokazujejo) posameznikom ne daje ustreznih veščin za služ-
be, pač pa delodajalcem le nakazuje na nekatere druge posameznikove 
lastnosti, ustrezne za zaposlitev. To prikazuje s primerom, da se znanje 
in veščine, potrebne za delo v visokotehnoloških podjetjih, navadno 
pridobijo na podlagi osebnih izkušenj, in ne v formalnem okolju, ki ga 
ponujajo šole. Tako opazuje, da se inflacija kvalifikacij pojavlja zaradi 
velike ponudbe kvalifikacij, in ne zaradi povečane delodajalčeve pot-
rebe po njih (Collins, 2011).
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Na splošno sicer velja, da ljudje z višjo izobrazbo zaslužijo več, a so 
spremembe na trgu dela in v izobraževanju v zadnjih letih to povezavo 
nekoliko zamajale. Stroški izobraževanja so se povečali, delež diplo-
mantov je večji in s tem tudi večja konkurenca na trgu dela. Baum 
(2014) sicer ugotavlja, da se z vidika osebnega dohodka in možnosti 
na trgu dela še vedno izplača imeti diplomo. Pri tem se njena vrednost 
veča z višino izobrazbe. Tako na primeru ZDA ugotavlja, da sta tako 
odstotek zaposlenosti kot višina njihovega zaslužka višja pri posa-
meznikih s terciarno izobrazbo kot pri posameznikih s srednješolsko 
izobrazbo, razlike pa se pojavljajo tudi znotraj visoko izobraženih po-
sameznikov, kjer sta oba deleža višja med posamezniki z doktoratom 
kot pri posameznikih z diplomo prve stopnje (Baum, 2014). Podobno 
je na primeru Portugalske ugotovila Cardosova (2004), ki je obravna-
vala delež visoko izobraženih, ki opravljajo poklice, za katere je zahte-
vana nižja stopnja izobrazbe. Ugotavlja, da se ta delež ne povečuje in 
je torej vrednost diplome na trgu dela še vedno visoka.11

Na splošno lahko rečemo, da so celovitejše raziskave o družbenem 
pomenu meritokracije redke, da se osredotočajo na nekaj izbranih vi-
dikov. Po drugi strani pa temeljijo skoraj izključno na konceptualni 
analizi in sekundarni analizi (statističnih) podatkov.

Meritokracija, politika in demokracija

Meritokratska načela se pogosto uporabljajo kot vrednotne pred-
postavke družb, predvsem pri raziskovanju odnosov družb do ne-
enakosti (Redmond et al., 2002; Newman et al., 2015; Kuppens et al., 
2018; Mijs, 2019). Newman, Johnston in Lown (2015) v svoji študiji 
v ZDA preučujejo vpliv neenakosti v lokalnem okolju posamezni-

11 Fenesi in Sana (2015) pa ugotavljata, da vrednost diplome ni neodvisna od di-
scipline oziroma programa. Avtorici primerjata različne izobraževalne programe 
in njihov vpliv na zaposljivost diplomantov, predvsem s področja humanistike v 
Kanadi. Ugotavljata, da imajo diplomanti s področja humanistike slabšo vlogo na 
trgu dela v primerjavi z diplomanti drugih področij, so pogosteje prekvalificirani za 
svoje delovno mesto ter so pogosteje zaposleni na delovnih mestih, ki tematsko niso 
povezana z njihovo izobrazbo.
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ka na njegovo mnenje o meritokracji. Ugotavljajo, da v ekonomsko 
bolj neenakih lokalnih okoljih (v okoljih z višjo stopnjo dohodkovne 
neenakosti glede na gini koeficient) posamezniki z nižjimi dohodki 
bolj verjetno zavračajo meritokratska načela kot posamezniki z višji-
mi prihodki. Bolj kot je lokalno okolje neenako, manj so najrevnejši 
prebivalci naklonjeni meritokraciji. V okoljih brez izrazite ekonom-
ske neenakosti te povezave niso našli, zato to povezujejo s konceptom 
redistributivne demokracije, ki zagovarja, da se neenakosti v družbi 
skozi čas izravnavajo. Prebivalci z nižjimi dohodki namreč tvorijo zelo 
velik del volilnega telesa, s tem ko se neenakosti večajo, pa z volilnimi 
preferencami težijo k bolj redistributivnim politikam, ki bi te neena-
kosti zmanjšale (Newman et al., 2015). 

Na drugi strani pa Solt, Hu, Hudson, Song in Yu (2016) točno tej 
raziskavi nasprotujejo in sami na podlagi druge javnomnenjske razi-
skave ugotavljajo ravno nasprotno, in sicer to, da ljudje z nižjimi pri-
hodki, ki živijo v bolj neenakih okoljih, pogosteje podpirajo meritok-
ratska načela kot tisti z nižjimi prihodki, ki živijo v bolj egalitarnih 
lokalnih okoljih. Po njihovem mnenju je to tudi kazalnik, da se neena-
kosti v družbi ne izravnavajo same po sebi preko preferenc volilnega 
telesa, temveč se ohranja status quo (Solt et al., 2016). 

Pomembno je upoštevati tudi nekatere raziskave promeritokrat-
skih stališč in razlik v teh stališčih med različnimi družbami. Kuno-
vich in Slomcyznski (2007) obravnavata dejavnike promeritokratskih 
stališč na ravni posameznika in na ravni države ter preučujeta razlike 
v teh stališčih med (zahodnimi) kapitalističnimi in postkomunistič-
nimi družbami. Ugotavljata, da izobrazba in dohodek posameznika 
pozitivno vplivata na njihov odnos do meritokratskih načel. Na ravni 
držav pa ugotavljata, da je ideologija sicer vplivala na razvoj prome-
ritokratskih stališč, a je zavzemanje elit zanje pozitivno vplivalo tudi 
na razvoj promeritokratske drže posameznikov v tej državi. Podobno 
Redmond in drugi (2002) v članku ugotavljajo, da se ob koncu 90. 
let prejšnjega stoletja kljub manjši naklonjenosti prebivalcev vzhod-
no- in srednjeevropskih držav do dohodkovnih razlik in neenakosti v 
družbi njihova mnenja glede tega, kateri dejavniki bi morali vplivati 



30

na posameznikovo višino dohodka, niso močno razlikovali od mnenj 
prebivalcev v zahodnoevropskih državah. 

 V zadnjem času lahko omenimo tudi znano knjigo (in debato v 
zvezi z njo) francoskega ekonomista Pikettyja o porastu neenakosti, 
v kateri omenjeni avtor poudarja, da je meritokracija pravičnejša od 
drugih družbenih konceptov, saj relativizira pomen podedovanih pri-
vilegijev, monopola in bogastva, v bistvu se zavzema za kombinacijo 
meritokracije in egalitarizma (Piketty, 2015).

Na drugi strani pa nekateri avtorji opozarjajo, da meritokratska 
načela niso demokratična. Tako na primer Meroeva (2014) pojasnjuje, 
da pojem meritokracije označuje vladavino zaslužne elite ter je način 
opravičevanja neenakosti, demokracija pa, na drugi strani, označu-
je vladavino ljudstva, konsenza večine ter predvideva enakost posa-
meznikov. Pojma imata sicer skupno točko v svojih idealnih oblikah, 
saj oba stremita k bolj pravični družbi in zavračanju dominacije na 
podlagi pripisanih lastnostih, a je po mnenju avtorice oba pojma tre-
ba kritično obravnavati. Demokracija ima namreč negativno stran v 
zapostavljenosti nekaterih manjših družbenih skupin, etična spreje-
mljivost meritokracije pa je odvisna od enakih možnosti državljanov 
(Meroe, 2014). 

V meritokraciji vidita grožnjo demokraciji tudi Bovens in Wille 
(2017), ki sta sicer mnenja, da je uporaba meritokratskih načel nujna v 
nekaterih družbenih podsistemih (na primer v izobraževanju, znano-
sti in profesionalnem športu), vendar uporaba meritokratskih načel v 
politiki ogroža demokracijo. To pojasnjujeta z dejstvom, da je čedalje 
večji delež predstavnikov (poslancev in politikov) visoko izobraženih, 
podobno pa je delež visoko izobraženih zelo velik v civilnodružbenih 
organizacijah in interesnih skupinah, kar povezujeta s politično meri-
tokracijo, ki jo pojasnjujeta s širšim trendom v informacijski družbi, 
v kateri izobrazba velja za močan družbeni marker. V knjigi obravna-
vata družbene spremembe in posledice prevlade visoko izobraženih 
ljudi in vedno večjih neenakosti v družbi na podlagi izobrazbe po-
sameznika. Nivo posameznikove izobrazbe predstavita kot eno naj-
večjih determinant družbenega statusa in življenjskega sloga, kar vodi 
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do velikih razlik med preferencami in pogledi na družbene probleme 
med visoko in nizko izobraženimi.12

To problematizirata z dejstvom, da imajo visoko izobraženi ljudje 
drugačne svetovnonazorske poglede o nekaterih ključnih družbenih pro-
blematikah, njihov visok delež na pomembnejših pozicijah pa povečuje 
njihovo moč v družbi na račun nižje izobraženih, čigar interesi so nepred-
stavljeni (Bovens in Wille, 2017). Pri tem vzpostavljata pojem politične 
meritokracije, vendar je treba omeniti, da se pri tem ne nanašata na pro-
ces izbire politikov, ki seveda ne poteka po meritokratskih načelih, temveč 
s tem izrazom opisujeta končni rezultat velikega števila visoko izobraže-
nih politikov, pri čemer se nanašata predvsem na dele politike, odgovorne 
za določanje dnevnega reda in predstavljanje interesa državljanov.

Tudi sicer ni najbolj jasno, ali se avtorja osredotočata na kritiko 
dejanskih diplom, ki jih ima elita, ali na znanja oziroma vednost, ki ga 
posedujejo kot bolj izobražen del družbe. Težko je namreč nasprotova-
ti tezi, da je koristno, če glavne funkcije v državi zasedajo posamezniki 
z več znanja in sposobnosti. Na drugi strani pa je težko verjeti, da 
vedno večje število diplomiranih ljudi na najvišjih položajih povečuje 
moč bolje izobraženih na račun slabše izobraženih v družbi, v kateri 
se tudi splošna raven izobrazbe viša. Kot smo opazili že v prejšnjih 
poglavjih, ima v nekaterih državah že več kot petdeset odstotkov mla-
dih diplome. Tudi sicer bi bil potreben globlji razmislek o tem, kaj 
domnevna nepredstavljenost interesov manj izobraženih ljudi pome-
ni za družbo. Inglehart in Norris (2016) namreč opazujeta, da so prav 
nižje izobraženi tisti, ki bolj verjetno zavračajo progresivne vrednote 
ter so bolj dovzetni za populistične apele (Inglehart in Norris, 2016).

12 V nasprotju z ugotovitvami, da so diplome v družbi vse pomembnejše, pa je vred-
no omeniti nenavaden primer britanskega podjetja s področja revizije in davčnega 
svetovanja, Ernst & Young, ki je leta 2015 uradno naznanilo, da bodo s seznama 
kriterijev za zaposlovanje novih delavcev odstranili zahtevo po univerzitetni diplo-
mi, saj domnevno niso našli dovolj dokazov, da je stopnja izobrazbe povezana s 
kasnejšimi dosežki v njihovem podjetju. Podjetje sicer še vedno upošteva izobrazbo 
kandidatov kot enega izmed kriterijev za zaposlovanje (Huffington Post, 2015).
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V zadnjem letu je izšla tudi knjiga avtorice Littler (2017), ki posku-
ša meritokracijo prikazati kot instrument neoliberalne ideologije ka-
pitalizma. V knjigi Against meritocracy (2017) navaja pet problematič-
nih točk meritokracije: dejstvo, da spodbuja tekmovalni, hierarhični 
sistem, v katerem so nekateri ljudje zapostavljeni (1); da meritokracija 
predpostavlja, da sta talent in inteligenca prirojena (2); da zapostavlja, 
da je vzpon po družbeni lestvici za nekatere veliko lažji kot za dru-
ge (3); nekritična valorizacija nekaterih oblik statusa in poklicev (4); 
ter dejstvo, da služi kot ideologija, ki prikriva neenakosti v družbi (5) 
(Littler, 2017). Knjiga je sicer informativna in se osredotoča na veli-
ko vidikov meritokracije, vendar ustvarja vtis ideološke pristranskosti 
avtorice in njene zavezanosti tradiciji leve sociologije, kar prizna tudi 
sama.13

Med egalitarizmom in meritokracijo – primer Slovenije

Iz prikaza okvirnih teoretičnih izhodišč izhaja, da imamo opravka 
z večplastno, ambivalentno in kontroverzno tematiko. Če pogledamo 
na vlogo meritokratskih kriterijev in vrednot, ki podpirajo te kriterije, 
skozi prizmo empiričnih podatkov, takoj naletimo na težave oz. na 
vprašanje, kako jih interpretirati. Izhajamo po eni strani iz podatkov 
in indikatorjev, ki se nanašajo na izobrazbeno strukturo (delež pre-
bivalstva z doseženo terciarno stopnjo, vključujoč tudi doktorante), 
vlaganja v izobraževanje in v raziskovalno-razvojno dejavnost (RRD), 
formalno izobrazbeno raven nosilcev ključnih funkcij v družbi. Vze-
mimo Slovenijo. Opazili bomo, da v številnih pogledih ti podatki in-
dicirajo upoštevanje in realizacijo formalnih meritokratskih kriterijev.

13 Avtorica sama izrecno pove, da sledi tradiciji »leve sociologije«, meni da je beseda 
meritokracija postala preveč toksična, da bi se lahko uporabljala v pozitivnem smislu. 
S to kritiko meri predvsem na to, da meritokracija proizvaja nove družbene delitve, 
sama pa je prepričana, da bi morali zagovarjati družbeni sistem, v katerem bi veljala 
ekonomska enakost, a socialna, kulturna in okoljska raznolikost (Littler, 2017: 221).



33

Na to kaže tudi zasedba vodilnih funkcij, kjer je vsaj na prvi pogled 
videti, da so na te funkcije izbrani ljudje s (pretežno) visoko izobraz-
bo. Če upoštevamo vlaganja v izobraževanje in delno tudi v znanost 
(tu so se sicer zmanjšala državna vlaganja, trenutno se zvečujejo), 
sklepamo lahko, da gre za precejšnja vlaganja v meritokratsko »infra-
strukturo«.14

Če izhajamo iz mnenjskih podatkov in vrednot, je slika 
ambivalentna. Po eni strani (gre za podatke iz World Values Survey, 
2010–2014, in European Values Survey, 2017) slovenska populacija 
izrazito preferira egalitarizem (uravnilovko, nivelizacijo) v dohodkih 
in bogatstvu (v tem smislu je bistveno bolj egalitarna od švedske ali ni-
zozemske populacije), po drugi strani pa se zavzema za tekmovalnost 
v družbi oz. v njej vidi stimulacijo za trdo delo in vir novih idej. Iz po-
datkov ideološko-političnem samouvrščanju levo–desno (podatki iz 
European Social Survey 2014) je razvidno, da je slovenska populacija 
v Evropi ena najbolj levo usmerjenih (več je levih respondentov v Špa-
niji), vendar pa zadnje merjenje ESS, (2018) pokaže zmanjšanje deleža 
leve usmeritve, še vedno pa je Slovenija nadpovprečno levo usmer-
jena (to velja zlasti za tiste respondente, ki so izrazito ali radikalno 
levo usmerjeni (ki na lestvici od 0 do 10 obkrožijo nič in ena). Druga 
značilnost je, da najbolj levo niso pozicionirani ljudje (respondenti) 
z visoko izobrazbo, temveč tisti s poklicno izobrazbo in prvo stopnjo 
bolonjskega študija (Bovens in Wille, 2017: 45). Do neke mere visoko 
stopnjo egalitarizma lahko razložimo z ideološkimi preferencami. Kot 

14 Še večji problem kot pomanjkanje sredstev za raziskovanje je vprašanje, kako 
razdelititi ta sredstva. Je evalvacijski postopek ustrezen? Dobijo sredstva za pro-
jekte tisti, ki imajo ideje? Z drugimi besedami, tudi v znanosti ni nujno, da veljajo 
meritokratski kriteriji delitve omejenega števila projektov. Znano je, da je Evropska 
komisija (v publikacijo Slovenia – Country Report, 2019) imela pripombo, da pri 
nas javna sredstva za znanost niso v zadostni meri namenjena najuspešnejšim znan-
stvenikom. To v bistvu pomeni, da se upoštevajo še drugi kriteriji (institucionalni, 
ideološki oz. pripadnost določenemu omrežju …). Znano je, da precej (mladih) lju-
di z visoko izobrazbo in doktoratom odhaja v tujino. Vse to priča, da ne zadostujejo 
formalni meritokratski kriteriji oz. da samo na podlagi statističnih podatkov o šte-
vilu diplom ali doktoratov še ne moremo sklepati o obstoju meritokratske družbe.
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je rečeno, pa o kakšni konsistentnosti ne moremo govoriti. Prej bi lah-
ko govorili o kognitivni disonanci.

Podobno na podlagi etnografske študije pravi Trdina (2017). Kot 
ugotavlja, v mikro situacijah namreč dediščina radikalnega egalita-
rizma soobstaja z diskurzom o meritokratskih vrednotah. Ugotavlja, 
da prihaja do določene ambivalence in frustracije glede postsoci-
alistične distribucije resursov. V kontekstu postsocialistične trans-
formacije prakse distinkcije namreč temeljijo na konstantnih po-
gajanjih med tržnim individualizmom in meritokratskimi principi 
na eni strani ter radikalnim egalitarizmom, redistributivno etiko 
in protipodjetniško logiko na drugi strani, ta pogajanja pa so okvir, 
skozi katerega posamezniki artikulirajo svoje ideje o odnosih med 
materialnim in moralnim v vsakdanjih interakcijah (Trdina 2017; 
2015). 

Podobno ugotavlja Lutharjeva (2014), in sicer, da obstaja protislov-
je med statističnimi podatki o neenakosti dohodkov ter predstavo o 
neenakosti in idealni družbeni strukturi v slovenski družbi. Čeprav 
imamo v Sloveniji eno izmed bolj egalitarnih družb (glede na Ginijev 
količnik in samooceno anketirancev na hierarhični lestvici, ki se ve-
činsko prištevajo v srednji sloj, Luthar, 2014), pa posamezniki vidijo 
razlike v družbi kot prevelike ter bi jih bilo treba zmanjšati. Avtorica 
to razlaga kot odmev političnega in medijskega diskurza o družbenih 
razlikah, pri čemer vpeljuje pojem protislovnega populizma (Luthar, 
2014). Po drugi strani pa lahko rečemo, da je to posledica neraziska-
nega področja razslojevanja, pri katerem  pa bi morali upoštevati ne 
samo razlike v prejemkih (Gini količnik), temveč tudi premoženjske 
razlike oziroma vire, ki so izrazito neenakomerno razporejeni in pri-
spevajo k družbenim razlikam.

Glede na prej omenjene podatke je slovenska populacija naklonje-
na stališču o pomembnosti novih idej in ustvarjalnosti (kar je tipično 
meritokratska vrednota). Izjemno zanimiv in intriganten je podatek, 
ki se nanaša na obliko vladavine (političnega režima). Slovenci (tako 
kot drugi) deklarativno podpirajo demokracijo, toda ko so soočeni z 
alternativo, ki predvideva ekspertno vlado (namesto izvoljene vlade), 
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se velika večina odloči zanjo (več v Adam, 2018). Pomeni to podporo 
meritokraciji zunaj demokratičnega okvira?

Sklep

Članek predstavlja pregled novejše literature s področja 
meritokracije in njenega vpliva na neenakost ter politično kulturo oz. 
pojmovanje demokracije, pri čemer imajo avtorji precej ambivalen-
tno mnenje. Nekateri menijo, da meritokracija ne zmanjšuje družbene 
neenakosti, ki temelji na razredni poziciji posameznika oziroma prej 
skrbi za reprodukcijo te neenakosti. Kljub temu pa konceptu meri-
tokracije večinoma ne nasprotujejo izrazito, saj je težko najti razumne 
argumente za nasprotovanje konceptu kot takemu. Eden od avtorjev 
takole rezonira: meritokracija je mit, toda v pozitivnem smislu (Mu-
eller, 2017).

Tako avtorji večinoma ostanejo na pol poti, pri čemer pa se odpi-
rajo številna nova vprašanja. Eno izmed večjih je prav gotovo problem 
definicije meritokratskih kriterijev in »zaslug« (merit) ter merjenja 
teh »zaslug«. V praksi se kot orodje največkrat uporabljajo diplome 
in različni testi, ki pa so velikokrat enostranski ter prikazujejo le dolo-
čen vidik, povezan s formalnimi certfikati, pri tem pa se zanemarjajo 
mnogi drugi vidiki. Jasno je, da je družba znanja močno kompatibilna 
s konceptom meritokracije, a obstaja vprašanje, ali se pri tem upošte-
vajo le vidni aspekti (povezani s certifikati in diplomami) ali pa je nuj-
no upoštevati tudi nekatere manj vidne dejavnike, kot so sposobnost 
refleksije, sintetičnega mišljenja, ustvarjalnost ter obstoj profesionalne 
avtonomije in integritete.

Obstaja pa vtis, da se avtorji zavedajo, da meritokracija nima prave 
alternative oz. da so druge alternative še slabše. Tudi utopična (soci-
alistična) družba enakosti bi morala v nekaterih pogledih upoštevati 
»zasluge« posameznika in pripoznati, da je tekmovalnost inherentna 
antropološka konstanta. Zavedajo se, da so nekatere neenakosti druž-
bi lastne, da lahko napetosti in nasprotja med pravičnostjo in neena-
kostjo ter svobodo in učinkovitostjo ugodno vplivajo na kakovost živ-
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ljenja (Gaber in Marjanovič Umek, 2013), da posameznik nikoli prej 
ni imel takšnih možnosti, kot jih je dobil s konceptom meritokracije 
(Tašner et al., 2016). Je pa jasno, da se tekmovalnost lahko izrodi v 
destrukcijo, če izključuje sodelovanje in solidarnost. 

V tej zvezi bi navedli misel – celo nekakšen aksiomatični povzetek 
socioloških spoznanj – ekonomskega sociologa Gambette, ki pravi: 
»Na svetu obstaja kar nekaj krajev, kjer sovpadajo tri nesrečne okolišči-
ne: kjer ljudje ne sodelujejo, čeprav bi bilo to v njihovo skupno korist; kjer 
njihovo medsebojno tekmovanje poteka na škodljiv način, in končno, 
kjer se odpovedujejo tekmovanju tudi v tistih primerih, ko bi s tem vsi 
znatno pridobili« (Gambetta, 2000: 158). Na dlani je, da področje me-
ritokracije zahteva več pozornosti in podrobnejše raziskovanje z več 
vidikov. Še vedno je namreč osvetljenih le nekaj vidikov meritokracije 
ter njene povezave z družbo znanja, nekateri pa se zapostavljajo in še 
niso ustrezno raziskani. 
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Priloga

Tabela 1: Delež populacije v starosti 25–34 let s terciarno izobrazbo glede na 
raven terciarne izobrazbe leta 2018. (Vir: OECD (2019) Education at a Glance 2019, 
https://doi.org/10.1787/dcb6b98a-en.)
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Populizem in identitetna politika proti 
globalizaciji in neoliberalizmu15

Povzetek

V članku raziskujemo aktualni vzpon populizma tako v ZDA kot v 
Evropi. Ključna teza je, da je populizem posledica anomalij in nezažele-
nih posledic globalizacije. Z vpeljavo treh modelov družbenega razvoja 
poskušamo prikazati, da populistični politični voditelji poudarjajo iz-
gubo nacionalne suverenosti, prevlado nadnacionalnih institucij (tudi 
EU) ter penetracijo velikega kapitala in multinacionalnih korporacij. 
Pomembno je, da EU prevzame aktivno vlogo v regulaciji prostega tr-
govanja ter priliva kapitala in aktivno pristopi k reševanju migracijskih 
problemov s kombiniranjem odprtosti in avtocentričnega modela. Prej 
ko EU začne aktivno reševati naštete probleme, manjša je možnost za 
realizacijo populističnih teženj k zapiranju nacionalnih sistemov.

Uvod

Populizem v politiki je trenutno žgoča tema. Vendar ne gre le za 
slog in retoriko, ki poudarja skupnost, temelječo na nacionalni iden-
titeti, in nasprotovanje nadnacionalnim institucijam. Niti ne gre zgolj 
za neke vrste deviacijo od »prave« demokracije. Ne glede na mnenje, 
ki ga imamo, ko govorimo o fenomenu populizma – ki ga prestav-
ljajo politiki, kot so Trump v ZDA, dogodki v povezavi z britanskim 
izstopom iz EU (brexit), Orban na Madžarskem in Kaczynski na Polj-

15 Prispevek je bil objavljen v reviji Teorija in praksa: revija za družbena vprašanja, 
2017, letn. 54, št. 6, str. 1064–1075. Kolikor vem, je to eden redkih tekstov na to 
temo v slovenskem prostoru. S to temo se še naprej ukvarjam. Konec leta 2019 je 
izšel članek Adam, Frane in Matevž Tomšič, The Future of Populism in European 
and Global Context, Comparative Sociology, no. 5-6. Vol. 18: 687–705. Omenil bi 
knjigo dveh britanskih avtorjev, ki je po mojem mnenju najboljša v množici obja-
vljenih del o fenomenu populizma, in sicer gre za knjigo avtorjev R. Eatwella in M. 
Goodwina, National Populism – The Revolt against Liberal Democracy (Pelican 
Books – Penguin Random House, 2018).
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skem, ali zunaj EU, kot so Putin v Rusiji, Erdogan v Turčiji in Cha-
vez v Latinski Ameriki.16 Moramo priznati, da so meje globalizacije 
v smislu svobodnega trgovanja (prost pretok ljudi, blaga in kapitala), 
kot tudi nadnacionalna povezovanja, zdaj pred resnim izzivom (cf. 
Russel Mead, 2017). Ironično so pred enim letom (Zahodno) Evro-
po zajeli protesti proti trgovskemu sporazumu med ZDA in EU, ki so 
bili v dobršnem delu pod okriljem levice. Tem pa je sledil hiter vzpon 
desničarskega Donalda Trumpa z namenom razveljaviti vse dotične 
sporazume, novih pa sploh ne bi začel. Vse to pa utemeljuje s trditvi-
jo, da takšni sporazumi škodujejo ameriškim delavcem in ameriškim 
nacionalnim interesom.

Teza, ki jo v tem članku zavzemamo, je, da je populizem posledica 
nezmožnosti tako levice kot desnice (kot tudi Evropske unije), da ob-
likuje jasen program regulacije svetovne trgovine, migracij, finančne 
industrije, davčnih oaz in prevelike vloge multinacionalnih korpora-
cij. Na kratko, sodobni populizem je reakcija na anomalije in posledi-
ce globalizacije (Rodrik, 2017). Do rešitev, ki jih predlaga, pa ostajamo 
skeptični. 

V članku nimamo namena predstaviti zgodovinskih in teoretičnih 
razlage razmerja med fenomenom populizma in politike. Toda razlaga 
nekaterih karakteristik omenjenega razmerja je potrebna. Populizem, 
kot ga definira Rodrik (2017), je ohlapen označevalec, ki zajema raz-
lična gibanja in režime. Skupna točka teh je nasprotovanje elitam in 
establišmentu (Mudde in Kaltwasser, 2017). Drža, ki se predstavlja, da 
je na strani ljudi, proti elitam ter kot opozicija neoliberalni ekonomiji 
in globalizaciji. V nekaterih primerih je razvidna težnja k avtoritarni 
oblasti (Rodrik, 2017: 1–2). Kot poudarja drug, novejši avtor, vsi tipi 

16 Nekateri avtorji ločijo med desno in levo usmerjenim populizmom. Slednji je 
zastopan v južni Evropi (Podemos v Španiji in Siriza v Grčiji) in pretežno v Latinski 
Ameriki, ki ima bogato zgodovino populistične politike, kot je peronizem v Ar-
gentini (Rodrik, 2017; cf. Laclau, 2005). Na tem mestu je potreben poudarek, da ne 
obstaja konsenz, katere stranke oziroma gibanja lahko označimo kot populistična. 
Mueller (2016) zavrača, da je populistični karakter prisoten v Sirizi in Podemosu. 
Mouffe (2016) pa je nasprotnega mnenja.
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populizma kažejo elemente sovražnosti do pluralistične družbe (Mu-
eller, 2016). Po drugi strani pa je populizem ekstremna posledica per-
sonificirane politike (Tomšič in Prijon, 2013) in vzpona močnih vodij 
(od Berlusconija v Italiji pred nekaj leti do Orbana na Madžarskem).

Pri definiranju populizma je razumevanje personifikacije politike 
nujno, vendar ni zadostno oziroma ta ne nastopa kot edinstven, od-
ločujoč faktor. Populizem je mogoče opazovati kot posledico širšega 
procesa nezadovoljstva s strankami in politiko (v smislu nemškega 
izraza Politikverdrossenheit). Jasno je, da kriza reprezentativne (parla-
mentarne) demokracije pospešuje naklonjenost močnim voditeljem, 
kar predstavlja plodna tla za populistične težnje.

Kot smo že izpostavili, je naš fokus na razumevanju populizma kot 
reakciji na probleme in anomalije globalizacije, kot so prosta trgovina, 
migracije in povečan vpliv velikih tehnološko- ekonomskih korpora-
cij. Medtem ko prosta trgovina uničuje delovna mesta v EU in ZDA 
(Damijan, 2017),17 pa globalnim migracijam sledi šibka integracija, ki 
poraja kulturne konflikte. Velike (multinacionalne) korporacije in fi-
nančne institucije aktivno izkoriščajo zakonske luknje za izogibanje 
plačevanja davkov (davčne oaze), bogato nagrajujejo svoje menedžer-
je in delničarje ter s tem prispevajo k večanju družbene neenakosti. 
Tu velja izpostaviti, da do enormne koncentracije bogastva in hitrega 
zaslužka prihaja v glavnem na globalnem trgu.

17 Slovenski ekonomist Jože P. Damijan s soavtorjema analizira vpliv globalnega tr-
govanja in tehnološkega napredka na trg delovne sile v ZDA in EU. Njihov sklep (ta 
je vključen v publikacijo OECD Employment Outlook) je, da je med letoma 2001 
in 2011, kot posledica proste trgovine ter novih tehnologij – ki so tudi povezane z 
globalizacijo –, ki je bila institucionalizirana prek Svetovne trgovinske organiza-
cije, izginilo 5,7 milijonov delovnih mest v industriji v ZDA, v državah Evropske 
unije pa celo še več (7,2 milijonov). V nasprotju s tem pa eden od neoliberalnih 
nasprotnikov Trumpove trenutne politike protekcionistične politike zavrača pove-
zavo med prosto trgovino in izgubo delovnih mest v ameriški industriji. Tu je treba 
poudariti, da njegovo zavračanje ni podkrepljeno s statističnimi ali empiričnimi do-
kazi. Avtor trditve je akademski ekonomist, ki, kot se zdi, v tem primeru ne zastopa 
znanstvenih, temveč prej lastna ideološka stališča (Irwin, 2017).
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Lahko bi rekli, da je globalizacija v povezavi s tehnološkim na-
predkom v zadnjih dveh desetletjih spremenila (družbeni) značaj 
tako razvitih kot nerazvitih družb. Zato lahko populizem vidimo 
kot posledico politične transformacije, ki nakazuje globlje premike 
družbenih razmerij in modelov integracije. Ključno vprašanje, kako 
regulirati procese globalizacije v smeri zmanjšanja negativnih in po-
večanja pozitivnih posledic, ostaja nerešeno. Čeprav se populistični 
voditelji iluzorno opirajo na zaprte nacionalne sisteme, je reševanje 
težav na ravni posameznih nacionalnih držav nemogoče. Pa vendar 
bi EU prav gotovo lahko koristil bolj aktiven pristop, s katerim bi 
lahko oblikovala razvojni model, ki bi spremenil njeno vlogo in smer 
mednarodnih odnosov. Toda jasno je, da se je EU v sedanji formi 
nezmožna osredotočiti na takšne delikatne in kompleksne težave. 
Zato torej niso potrebne zgolj reforme, temveč izpopolnitev novih 
konceptov in intelektualna revitalizacija.

V nadaljevanju pričujočega teksta bomo analizirali nasprotujoče si 
poglede razumevanja fenomena populizma, nato bomo predstavili tri 
modele družbenega razvoja glede na avtonomnost (avtocentričnost) 
in odvisnost v sklopu družbeno-gospodarskih (mednarodnih) od-
nosov. Fenomen populistične proti globalizaciji usmerjene ideologije 
bomo prikazali prek razlage aktualnih primerov, kot sta nedavna iz-
volitev Donalda Trumpa v ZDA in ponovna izvolitev Viktorja Orbana 
na Madžarskem.

Neoliberalizem, populizem in demokracija

Številni razumejo populistične stranke in gibanja v povezavi s 
(proto)fašizmom. Drugi iščejo analitične pristope, ki bi predstavili 
fenomen z različnih plati. Zdi se, da je najboljši pristop razumevanje 
specifičnih lastnosti trenutnega populizma. Njegova ideologija 
ni vedno konsistentna in deluje na različnih ravneh. Vprašanje in 
dilema, kako interpretirati oziroma kako obravnavati populizem, sta 
predstavljena v posebni izdaji levo orientiranega slovenskega tednika 
Mladina, posvečenega populizmu. Nekateri avtorji vztrajajo, da je 
populizem prvi korak k fašističnemu režimu, medtem ko so drugi, tako 
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tuji kot domači avtorji previdnejši pri opredelitvi oziroma zavračajo 
takojšnjo stigmatizacijo populizmov (Zupančič Žerdin, 2016/17 – ta 
je v tesnem sodelovanju s Slavojem Žižkom; Rizman, 2016/17). Na-
sprotno, francoski filozof Alain Badiou poudarja, da imamo opravka s 
tako imenovanim »demokratičnim fašizmom«. Res je, da populistični 
voditelji lahko delujejo znotraj demokratičnih ustanov, toda še raje 
delujejo zunaj njih (kot Mussolini in Hitler v tridesetih letih 20. stole-
tja) – kar upravičuje oznak fašistično (Badiou, 2016/17).18

Povsem drugačno interpretacijo fenomena ima slovenski socio-
log Tomaž Mastnak. Njegova teza je, da je neoliberalizem bližje fa-
šizmu, ne pa populizem. In da slednji predstavlja edino pravo opo-
zicijo neoliberalizmu, kozmopolitizmu in antinacionalnizmu. Tako 
zaključuje razpravo: »Nasprotovanje populizmu pomeni nasprotovanje 
demokraciji. Politična izbira, ki nam je trenutno dana, je izbira med 
liberalizmom in demokracijo. V dani situaciji velja: neoliberalizem ali 
populizem« (Mastnak, 2016/17: 47).

Za levico ugotavlja, da je pretežno na strani neoliberalnih elit. 
Mastnak pravi, da multikulturalizem, inkluzivizem, kozmopolitizem, 
genderizem, lgbtizem, ksenofilija, islamofilija »predstavljajo konec 
levičarskega političnega jezika«. Levica – tako socialdemokrati kot 
bolj radikalno usmerjeni – so disfunkcionalni in obsojeni na pozabo. 
Slednje je najbolj ostra presoja vloge levice in prihaja izpod peresa 
avtorja, ki se je včasih označeval za levičarja. Edina alternativa neoli-
beralno globalni dominaciji je vrnitev k ekonomskemu nacionalizmu, 
nacionalni suverenosti in vladavini ljudstva (ne elite). To je program 
populističnih strank. Zdi se, da v mednarodnih (radikalnih) krogih 
levica večinsko zavrača populizem, toda kljub temu obstaja vplivni 
del, ki zagovarja drugačen pristop. Ta poudarja, da je »levi populi-

18 Inter alia, pred nekaj leti je Badiou sodeloval z znanim filozofom Slavojem Žiž-
kom, v organizaciji kongresa v Londonu na temo prihodnost komunizma. Zdaj za-
govarjata zelo različne pozicije oziroma mnenja glede koncepta populizma. Dobro 
je znano, da je Žižek izrazil določen nivo odobravanja glede Trumpa, predvsem z 
vidika konca statusa quo (Žižek, 2016). Njegovo mnenje je prav tako nakazano v 
Zupančič Žerdin, 2016/17.
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zem« najboljša strategija za dosego ideološke hegemonije, kot jo ra-
zume Gramsci.19

Mastnakova pozicija je izjemno radikalna in osvobojena 
kakršnih koli levičarskih pogledov. Zanimivo je, da je omenjeni 
avtor (sicer dolgoletni gostujoči profesor na kalifornijski univer-
zi, ZDA) objavil številne podobne prispevke v glavnih (v večini 
levo usmerjenih) slovenskih časopisih, kot sta Delo in Dnevnik (v 
slednjem ima stalno kolumno). V njih je izrazil podporo tako Tru-
mpovi izvolitvi kot tudi podporo Viktorju Orbanu in Kaczynski-
jevi stranki na Poljskem. V nedavni kolumni je analiziral franco-
ske predsedniške volitve in izrazil naklonjenost izvolitvi Marine 
Le Pen. Presenetljivo njegova podpora in analiza nista spodbudila 
nikakršnega neodobravanja oziroma kontroverznosti niti med nje-
govimi nekdanjimi somišljeniki niti v širši intelektualni javnosti. 
Verjamemo, da nam Mastnakova analiza lahko pomaga pri razu-
mevanju bistva populizma in dinamike preoblikovanja politične-

19 V tej povezavi je smiselna omemba (post)marksističnega političnega filozofa 
Ernesta Laclaua. Dolgo pred aktualnim vzponom populizma je objavil tekst o 
povezavi med kapitalizmom, fašizmom in populizmom (Laclau, 1977) in po-
zneje na to temo tudi knjigo (Laclau, 2005). V obeh delih je jasno zavzemal 
stališče, da je rehabilitacija koncepta populizem v danih političnih razmerah 
relevantna: »Populizem je dokaj preprosto način konstrukcije političnega.« (La-
clau, 2005: xi) Spraševal se je, kako uporabiti mobilizacijsko moč populizma v 
namen razširitve osnov socialistične hegemonije. Izpostavil je, da je v pogledu 
mobilizacijske moči razredno vprašanje prešibko. To je ena izmed interpretacij 
njegove ne ravno jasne argumentacije. Slednji navedek je na mestu: »Vrnitev 
koncepta ‘ljudstva’ kot politične kategorije lahko vidimo kot širitev horizonta zato, 
ker nam lahko pomaga predstaviti kategorije – kot na primer razred – za to, kar 
so: posebne in kontingentne forme artikulacije zahtev in ne ultimativna bistva, iz 
katerih je mogoča razlaga narave zahteve same. Razširjenje pogledov je predpo-
goj za razumevanje form politične participacije v obdobju, ki sem ga poimenoval 
globalni kapitalizem.« (Laclau, 2005: 250) Bolj podrobno razlago »verige ekviva-
lence« je mogoče najti v intervjuju z njegovo tesno sodelavko, C. Moufee. Z nje-
nimi besedami: »Levica mora oblikovati, čemur jaz pravim, »populistično fronto« 
vseh razredov proti elitam in establišmentu.« (Mouffe, 2016) Eden najostrejših 
nasprotnikov v tistem času (2005) je bil Žižek, ki je ostro zavračal kakršno koli 
idejo, da populizem v osnovi ni nujno vezan na določeno ideologijo. 
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ga prostora. Težje pa je sprejeti njegovo poenostavljeno razume-
vanje razmerja med liberalizmom, populizmom in demokracijo. 
Prav tako težko sprejmemo trditev o neselektivnem zapiranju v 
nacionalne okvire, med katerimi se pojavlja tudi izstop iz članstva 
Evropske unije.

Vendarle pa je treba priznati, da obstajajo razlike med populi-
stičnimi voditelji. Orban in Kaczynski imata lahko tesno poveza-
vo, toda glede odnosa do Putina imata povsem drugačen odnos. 
Poljski in madžarski izstop iz Evropske unije je malo verjeten 
(kar je bila ena ključnih programskih točk Le Penove pri zadnjih 
francoskih volitvah; tudi ona, kot večina populističnih voditeljev, 
vključujoč domnevno tudi Trumpa, ima tesne vezi s Kremljem), saj 
sta obe odvisni od finančnih sredstev, ki jih pridobita s črpanjem 
evropskih strukturnih sredstev.

V veliko državah poteka erozija levice, ki je tudi posledica popu-
listične ideološke ofenzive. To je mogoče zaznati na Madžarskem, 
še posebno na Poljskem, v Franciji kot tudi na Nizozemskem, v 
Nemčiji in Avstriji.

Zaprtost in odprtost nacionalnih sistemov

Sociološka literatura razlikuje tri idealne tipe modela razvoja. 
Prvi je avtocentrični model na podlagi zaprtosti, drugi je avtocen-
trični model na podlagi odprtosti in tretji odvisno-periferni model 
(Menzel and Senghaas, 1986). Avtocentričnost pomeni, da socialni 
ali nacionalni sistem s sprejemanjem ključnih strateških odločitev 
upravlja z viri in sposobnostjo za samoregulacijo. S tem se ohra-
njajo meje in identiteta sistema. Vendar pa je velika razlika med 
odprtimi in zaprtimi avtocentričnimi modeli. Avtocentrični model 
na podlagi odprtosti je kombinacija endogenih razvojnih dejavni-
kov ter njihove vključenosti v mednarodno okolje, kar pomeni tudi 
določeno odvisnost od njega.

Take družbe morajo biti meritokratske, ker morajo za uspešno 
delovanje v kompleksnem okolju aktivirati vse potenciale znanja in 
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razviti kakovostne institucije. Avtocentrični model na podlagi zapr-
tosti poskuša zmanjšati odvisnost od okolja ter poudarja nacionalno 
suverenost in samozadostnost. V sodobnem globaliziranem svetu tak 
model seveda ne obstaja. Lahko zgolj govorimo o obstoju modelov, ki 
se nagibajo k večji oziroma manjši samozadostnosti. Če slednje apli-
ciramo na dosedanje razpravljanje, potem lahko rečemo, da se popu-
listične politike z uveljavljanjem avtocentričnega modela na podlagi 
zaprtosti, nagibajo k večji samozadostnosti. Tu na primer lahko na-
vedemo Trumpov program, ki je v tem pogledu tipičen, saj bi naredil 
zid na ameriško-mehiški meji, opustil trgovinske sporazume in druge 
mednarodne zveze (še posebno tiste v povezavi s klimatskimi spre-
membami).

Glavna značilnost tretjega modela (periferno odvisnega) je, da je 
preveč odprt do okolja in zato zunanji interesi diktirajo glavne odlo-
čitve, domači akterji pa tako izgubijo možnost samostojnega delova-
nja. V ekstremnih primerih lahko govorimo celo o tako imenovanih 
neokolonialnih odnosih. V bolj blagih različicah pa govorimo o mo-
delu, ko domači akterji nimajo pravih strategij za uskladitev domačih 
interesov s tujim kapitalom. Populistična ideologija izhaja ravno iz 
občutka, da so njihove države obstale na poti perifernega razvoja in da 
so izgubile atribute močne države, ki se lahko sooča z zunanjimi priti-
ski. Na takšni podlagi je bil rojen brexit. Tudi v vzhodnem delu EU se 
širijo mnenja o podrejenosti znotraj EU. Lahko sklenemo, da mnenja 
o izgubi avtocentričnosti porajajo populizem in državni kapitalizem.

Neokolonializem, globalizem in nacionalizem

Nekateri družboslovci govorijo o neokolonialnih odnosih med 
vzhodnoin zahodnoevropskimi ter jedrnimi članicami EU. Slednje je 
bilo pogosto izraženo predvsem na primeru Grčije. Še posebno je bila 
glasna vplivna skupina v okviru tako imenovane socialne antropolo-
gije tranzicije. To skupino večinsko sestavljajo neomarksisti, ki že v 
osnovi niso navdušeni nad nacionalizmom in populizmom. Kot je v 
svoji knjigi izrazila slovenska antropologinja Vesna Godina (2014), ti 
čakajo na antikapitalistično revolucijo oziroma na prihod »velikega 
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moža«. Zdi se, da je »veliki mož« bližje populističnemu vodji, kot so 
neomarksisti pripravljeni priznati.

Viktor Orban je na Madžarskem dobil tako veliko podporo, ker 
mu je uspelo nagovoriti občutke ljudi. Ti občutki izhajajo iz življenja v 
državi, ki je za časa vladavine levice (nekdanjih komunistov) izgubila 
atribute suverenosti, je prežeta s tujim kapitalom ter odvisna od veli-
kih tujih korporacij in velekapitala. Za to naj bi bila kriva EU oziroma 
Bruselj. Orban je izpostavil nujnost uveljavitve nacionalnih interesov, 
četudi bi to pomenila spor z EU. Z migracijsko krizo se je vse skupaj 
še poglobilo in nekako združilo države višegrajske skupine. Vendar 
situacija ni omejena zgolj na članice v vzhodnem delu EU. Tudi na Za-
hodu je podobno. Eden glavnih razlogov za brexit je bil nadzor migra-
cijskih tokov, pri čemer je bilo za velik del britanske javnosti sporno že 
priseljevanje iz vzhodnih držav Evropske unije.

Znani češki ekonomist in filozof Tomaš Sedlaček20 vidi med naci-
onalno identiteto in odprtostjo globalizma nepremostljivo nasprotje 
(intervju v Delu, 10. 5. 2017). Zanj si lahko ali zaprt nacionalist ali glo-
balist, predan odprtosti. Vmesna pozicija ne obstaja. Sedlaček omenja, 
da se Češka v migracijski krizi ni najbolje odrezala, vendar meni, da 
se bo kmalu pridružila vodilni skupini držav v Evropski uniji. Toda, 
čeprav je bančni analitik, ne pojasni, zakaj Češka zavrača prevzem 
evra. Če bi naredil to analizo, najbrž ne bi več mislil v kategorijah ali-
ali. Zavračanje prevzema evra se ne nanaša zgolj na Češko, temveč 
tudi na Švedsko in Dansko. Zavračanje je vsekakor element zaprtosti 
oziroma uveljavljanje nacionalne suverenosti na račun evropeizacije.

Seveda pa ni na mestu, da bi govorili o Češki ali o omenjenih 
skandinavskih državah kot gospodarsko in drugače samozadostnih. 
Te države želijo v svojih rokah ohraniti vzvode monetarne politike 
in pri tem jim ne gre slabo. Pred dvema letoma je Češka po BDP 

20 T. Sedlaček je avtor knjige, objavljene v angleščini (in prevedene v druge jezike), 
ki je bila nekaj časa prodajna uspešnica (Sedlaček, 2012). Njeno bistvo je, da ekono-
mija ne bi smela biti zgolj tehnična, temveč bi morala biti bolj odprta do filozofije 
in humanističnih ved.
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glede na kupno moč prehitela Slovenijo. Za drugi državi vemo, da 
spadata v krog najrazvitejših na svetu. Pri tem seveda ne gre za na-
govor k sledenju opisanega pristopa, temveč za ugovor Sedlačkovi 
tezi o izključujočem odnosu med sistemsko zaprtostjo in odprtostjo. 
Poudarjamo, da obstajajo kompromisi ter različne kombinacije za-
prtosti in odprtosti.

Kako in zakaj neoliberalna trdnjava postane populistični raj

Trumpova volilna zmaga, z mobilizacijo tako imenovanih pora-
žencev globalizacije, in britanska referendumska odločitev za brexit 
sta bili presenečenje, saj obe anglosaški državi predstavljata najbolj ti-
pično formo tako imenovane liberalno tržne ekonomije (»LMEs«) in 
neoliberalne politike. Trenutno je težko najdi populistično stranko v 
Veliki Britaniji. Populistični politik Nigel Farage je po zadnjih volitvah 
izginil s političnega prizorišča. Toda po drugi strani so tu politiki, kot 
je Boris Johnson. Politiki, ki niso tipični populisti, ampak vsebujejo 
potencial transformacije. Posledica njegove izvolitve je oblikovanje 
močne opozicije z različnih strani družbe. Lahko rečemo, da je tre-
nutno Trump najbolj značilen primer populističnega politika. Zato 
ga je treba upoštevati, ne zgolj ko je govor o specifičnem ameriškem 
kontekstu, temveč tudi ko je govor o širših okvirih drugih nacionalnih 
držav, v katerih imajo populisti pomembno vlogo.

Če analiziramo Trumpove javne nastope, lahko ugotovimo, da 
so mešanica sindikalizma, misijonarstva in robustne simplifikacije. 
Tipičen primer je bilo zborovanje v Pensilvaniji konec aprila, kjer 
je bilo mogoče proučevanje ikonografije in razporeditve Trumpovih 
privržencev (ožjih povabljencev), ki so tvorili njegovo spremstvo. 
Mogoče je bilo opaziti vsaj dva predstavnika delavskega razreda, 
rudarja. Eden ključnih poudarkov zborovanja je bil v obljubi, da bo 
nova oblast ponovno odprla rudnike premoga in zaposlila 48.000 
brezposelnih. Kakšne bodo okoljske posledice ponovnega delovanja 
rudnikov in uporabe premoga, seveda ni bilo omenjeno. Toda Trump 
je obljubljal nove zaposlitve v podjetjih, ki naj bi jih prepričal, naj se 
ne selijo v druge države. Vprašanje, kako bo to dosegel, ostaja nejasno, 
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kot so še vedno nejasni tudi njegovi načrti o infrastrukturnih projek-
tih (Paulson, 2017).

Drug poudarek je bilo dejstvo, da trgovinskega sporazuma med 
ZDA, Mehiko in Kanado ne more preprosto kar ukiniti, se bo pa zav-
zel, da se ti sporazumi uskladijo z ameriškimi nacionalnimi interesi. 
Ena najpogosteje uporabljenih besednih zvez je bila vnovično pogaja-
nje. Kot je dejal eden od komentatorjev, je Trumpova politika v zna-
menju »briljantne neskladnosti«.

Ob razmišljanju o zidu na ameriško-mehiški meji lahko omeni-
mo knjigo, ki sta jo napisala ameriški ekonomist in britanski politolog 
z naslovom Zakaj državam spodleti (Why Nations Fail, Acemoglu in 
Robinson, 2013, prevedeno tudi v slovenščino). Knjiga je izšla pred 
leti in je postala prava prodajna uspešnica. Glavna teza je, da so za 
uspešen družbeno-gospodarski razvoj potrebne kakovostne in inklu-
zivne institucije, v nasprotju z ekstraktivnimi, ki razvoj zavirajo. Prvo 
poglavje omenja mesto Nogales v Arizoni, ki je razdeljeno na ameriški 
in mehiški del. Avtorja dokazujeta, kako je ameriški del mesta pri-
mer blaginje, medtem ko mehiški del, čeprav se mesto nahaja v bolj 
cvetočem delu Mehike, precej zaostaja za ameriškim urbanim delom. 
Poraja se vprašanje o razlogih za takšne razmere? Poleg zgodovinske 
dediščine španske kolonizacije Mehike naj bi bil razlog v dejstvu, da je 
Mehika do leta 2000 imela enostrankarsko vladavino Revolucionarne 
institucionalne stranke. Šele po tem letu naj bi dobila demokracijo. 
Aktualen problem je, da je Trumpova težnja zgraditev zidu, ki bi lo-
čeval dve demokratični državi. Ali pa se organizirani kriminal, ki ima 
v določenih delih Mehike resnično groteskne razsežnosti, ne ozira na 
demokratične institucije?

Naslednje vprašanje je, kako te institucije delujejo v anomičnih 
in klientelističnih družbah, kot je na primer mehiška. Kakorkoli, 
avtorja omenjene knjige dajeta zelo shematično in pretežno neupo-
rabno teorijo razvoja. Predvsem pa sta nekritična do razmer v ZDA. 
Zmaga Donalda Trumpa je posledica premikov v karakterju druž-
be. Ameriška družba izgublja meritokratski značaj in se približuje 
plutarhični družbi (v kateri vlada peščica super bogatih). Kar pome-
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ni, da prevlada inkluzivnih institucij v ZDA ni samoumevna, kot to 
trdita avtorja.21

Prihodnost populizma

V zadnjih dvajsetih letih je svet doživel številne spremembe v druž-
beni strukturi, vrednotnem sistemu in mednarodnih odnosih. Učinki 
globalizacije so kontradiktorni: za nekatere države, regije oziroma druž-
bene skupine so pozitivni, medtem ko za druge negativni. Če Trump 
ne bi zmagal na ameriških volitvah, ne bi vedeli, da je v ZDA mogoče 
zmagati z mobilizacijo poražencev in nasprotnikov globalizacije. V pre-
teklosti smo bili prepričani, da so ZDA glavna pobudnica globalizacije, 
toda izkazalo se je, da ni čisto tako. Vemo, in to pravi tudi omenjeni 
Sedlaček, da je sedaj Kitajska najbolj zainteresirana za nemoten potek 
proste trgovine in kapitala (slednje je bilo razvidno tudi na srečanju v 
Davosu). Toda to ni enako kot odprtost (kot to trdi taisti avtor). Kitaj-
ska v določeni meri upošteva meritokratske principe, je pa še daleč od 
tega, da postane demokratična družba (tezo o meritokratskem značaju 
te države zastopa ameriški sinolog in politolog D. Bell, 2015). Kitajska ni 
odprta navznoter in zato ni odprta družba (Shirk, 2017).

Evropska unija bi morala biti bolj zainteresirana za večjo regulacijo 
neurejenih in anarhičnih globalizacijskih procesov in se bolj uveljavi-
ti kot globalen akter v smeri avtocentričnega modela, temelječega na 
odprtosti. To ne pomeni trgovinske vojne in ostrega protekcionizma, 
kot si to zamišlja Trump. Pomeni pa, da mora biti svetovna trgovi-
na v funkciji trajnostnega razvoja in v znamenju kakovosti potrošnih 

21 Na koncu knjige avtorja opišeta Kitajsko kot družbo, temelječo na ekstraktivnih 
institucijah, ki zavirajo rast. Vprašanje, ki se ob tem opisu poraja, je, kako potem po-
jasniti izjemno kitajsko rast zadnjih nekaj desetletij. Njun odgovor je, da tudi države 
z ekstraktivnimi institucijami lahko izkusijo kratkoročno rast, kot se je to na primer 
zgodilo s Sovjetsko zvezo v sedemdesetih. Za Kitajsko lahko rečemo, da je unikaten 
primer in da tega dejstva avtorja ne upoštevata. Na eni strani ima zelo močan eno-
partijski sistem, vendar hkrati tudi elemente državnega in pajdaškega kapitalizma. 
Zdi se, da se razlog za kitajski uspeh skriva v spretni adaptaciji na globalizacijo in 
njenem vključevanju meritokracije (Bell, 2015).
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dobrin ter visokih standardov varnosti in pravic potrošnikov. S tem 
bi omejili trenutno pretirano nizkokakovostno potrošnjo in čezmer-
no širjenje nakupovalnih središč (v tem je Slovenija neoliberalna par 
excellence, saj prednjači v EU).

Populizem se morda nikoli ne bo uveljavil kot dominantna po-
litična opcija, bo pa živel naprej in bo predstavljal izziv za politične 
grupacije v posameznih državah, kot tudi za celotno Evropsko unijo 
(Mueller, 2016). Veliko jih še vedno razume populizem kot rezultat 
rahlo zlobnih demagoških voditeljev. Vendar ni tako, saj je populi-
zem primarno izraz in odziv na odtujenost in difuznost, morda celo 
na hiperkompleksnost sveta, v katerem živimo. Potreba po identitetni 
politiki, v smislu gemeinschaft proti gesellschaft, je globoko zakoreni-
njena v človeški naravi (Russel Mead, 2017).22

Sklep

Bistvena lastnost modernega populizma je personifikacija politike. 
Z drugimi besedami, stranke oziroma gibanja so neločljiva od njiho-
vih ustanoviteljev oziroma vodij. Člani ali privrženci vidijo vodjo kot 
utelešenje političnega programa in kot jamstva njegove izvedbe. Ne-
kateri analitiki pravijo, da sta pluralizem in demokracija v nevarnosti 
(Mueller, 2016; Mickey, 2017). Medtem ko je to sicer lahko res, pa je 
treba poudariti, da v večini držav, v katerih je populistična stranka 
močna, mehanizmi nadzora in ravnovesja še vedno obstajajo. 

Politika, temelječa na osebnosti vodje, ni zgolj posledica popu-
lizma, saj je sodobna politika šla čez številne spremembe, od medi-

22 Na mestu je naslednji navedek: »Zahodne elite so verjele, da bo v enaindvajsetem 
stoletju kozmopolitizem in globalizem prevladal nad atavizmom in sorodstveno privr-
ženostjo. Niso uspele razumeti globoke zakoreninjenosti identitetne politike v človeški 
psihi in potrebe te zakoreninjenosti po politični realizaciji, tako v tujem kot lokalnem 
političnem polju. Prav tako niso uspele razumeti, da bodo sile ekonomskega in družbe-
nega napredka, pod katere spadata kozmopolitizem in globalizacija, oblikovale nemi-
re in odpor, kot se je gemeinschaft (skupnost) uprla gesellschaft (tržni družbi) stoletje 
nazaj« (Russel Mead, 2017: 7).
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atizacije in nastopanja v medijskem prostoru pa do povečane vloge 
odnosov z javnostjo. Uporaba interneta (Twitter) omogoča direktno 
komunikacijo med vodjo in ljudstvom. Veliko modernih politikov je 
trenutno v središču specifičnih družbenih skupin. Prav tako je tre-
nutno v središču pozornosti koncept močnih vodij (ali strank pod 
vodstvom močnih osebnosti) oziroma obljuba o tem, kaj lahko te do-
sežejo za ljudi.23

Druga značilnost in namera populizma je ponovna vzpostavitev 
suverenosti ljudstva in pristne politične skupnosti v okviru nacio-
nalnih okvirov, združena z uporom proti mednarodnim povezavam 
in nadnacionalnim institucijam. Kot smo izpostavili, je realizacija 
slednjega, četudi bi na oblast prišli populisti, omejena. V prispevku je 
poudarjeno, kar drugi avtorji in raziskovalci populizma zanemarjajo 
(na primer Mueller, 2016), posledice politične, kulturne in gospodar-
ske internacionalizacije in globalizacije. Populistična ideologija pou-
darja, da se je grožnji izgube nacionalne suverenosti in ekonomske 
odvisnosti možno zoperstaviti z močno državo. Močna država in mo-
čan voditelj sta dve strani istega kovanca. Ali na kratko: populistični 
režimi neizogibno vodijo do državnega kapitalizma (o madžarskem 
primeru glej Salai in Schneyder, 2015).

Naj zaključimo z naslednjo mislijo: za zmanjšanje privlačnosti 
populizma moramo spodbuditi diskusijo o revitalizaciji demokracije 
tako v nacionalnem kot evropskem kontekstu (Mueller, 2016) kot tudi 

23 Kot zanimivost, enfant terrible avstrijske politike, Sebastian Kurz (nekdanji zu-
nanji minister), je na avstrijskih volitvah 2017 kandidiral z dobro ustaljeno konzer-
vativno stranko (Ljudska stranka), ki je tudi imensko v ospredje postavila prav Kur-
za (Lista Sebastiana Kurza – za novo Ljudsko stranko). Z njo je tudi zmagal in postal 
najmlajši premier v Evropski uniji. V tej povezavi lahko omenimo Borisa Johnsona 
(»možgani za brexitom«), pri njem je najbrž le vprašanje časa, kdaj bo sledil poti, 
ki jo je ubral Kurz. Sedanji predsednik Macron v Franciji je še en primer personifi-
cirane politike (četudi ni populist in je porazil Le Penovo populistično Nacionalno 
fronto). Znano je, da se je vodilna slovenska stranka sprva imenovala po njenem 
ustanovitelju Miru Cerarju (zdaj predsednik vlade), ki je bil nov obraz v političnih 
krogih. Tudi z določenimi (posameznimi) populističnimi elementi mu je uspelo 
zmagati na volitvah leta 2014. Podobno in še bolj izrazito to velja za Šarčevo LMŠ.
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uporabiti znanje o mogočih rešitvah za dosego bolj kontekstualnih 
(diskretnih) regulacij globalizacijskih procesov. Nujen je preobrat v 
strateškem razmišljanju ter nova družbena »reformacija«. V premislek 
in proces socialnega učenja moramo vključite različne perspektive in 
vire. Tudi od populizma se lahko marsikaj naučimo. Zato se je tega in 
podobnih fenomenov treba lotiti analitično. Vrednotnim sodbam se 
sicer ne moremo izogniti in so tudi zaželene, toda ne morejo biti izho-
dišče, temveč rezultat teoretične in empirične analize (Berger, 2011).
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Sekularizacija, transcendenca in kriza 
konfesionalne religioznosti24

Prispevek Thomasa/Tomaža Luckmanna (1927–2016) k 
sociologiji religije

Thomas Luckmann je bil rojen leta 1927 na Jesenicah v Sloveniji 
(v času njegovega rojstva je to bila Kraljevina Jugoslavija). Mladost je 
preživel v rojstnem kraju in v Ljubljani. Med drugo svetovno vojno se 
je z materjo umaknil v Avstrijo, kmalu zatem pa je emigriral v ZDA. 
Na New School of Social Research v New Yorku je doštudiral ter opra-
vil doktorat. Tu je bil tudi zaposlen kot raziskovalec in predavatelj. V 
60. letih se je vrnil v Evropo, v Nemčijo, in bil nekaj časa zaposlen na 
Univerzi v Frankfurtu, nato je presedlal na novoustanovljeno univer-
zo v Konstanzi ob Bodenskem jezeru in tu ostal do upokojitve. Bil je 
trilingvist, socializiran v treh jezikih že od mladosti, v slovenščini in 
nemščini, potem pa v angleščini. Lahko bi rekli tudi, da je živel v treh 
kulturnih krogih, v slovenskem/slovanskem in germansko/nemškem 
že od otroštva ter v anglosaksonskem v začetku profesionalne kariere 
v ZDA.25

Thomas Luckmann velja za eno največjih avtoritet v okviru fe-
nomenološko usmerjene sociologije. Najbolj znano njegovo delo v 
soavtorstvu s Petrom Bergerjem je Družbena konstrukcija realnosti 
(izvirnik v 1966), v katerem je podan očrt fenomenološko-konstrukti-
vistične epistemologije. Na tem je utemeljen nov pogled na konstituci-
jo družbe in odnosa med posameznikom in institucijami, ki je prebijal 

24 Angleška verzija teksta bo izšla v Enciklopediji sociologije religije (geslo Thomas 
Luckmann), ki jo bo natisnila založba Sage Publications. Slovenska verzija, ki jo 
objavljam v knjigi, je sicer preoblikovana in vsebuje nekaj novih poudarkov.
25 Več o njegovi osebnosti in pomenu za sociologijo, je napisano v (in memoriam) 
članku Slovenski hrast med velikani svetovne sociologije. Napisala sva ga skupaj z 
Igorjem Bahovcem, objavljen je bil v SP Dela, 4. 6. 2016.
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okvire tedaj prevladujočega pozitivizma in strukturalno-funkcionali-
stične paradigme. Luckmann se je ukvarjal z več različnimi temami, s 
sociologijo jezika, komunikativnimi zvrstmi (žanri), sociologijo ved-
nosti, sociologijo religije. Njegove zadnje publikacije govorijo o krizi 
smisla, socialnem kapitalu in intermediarnih institucijah.

Kar zadeva sociologijo religije, je njegovo osrednje delo Nevidna 
religija (1967). Historiat te knjige je zapleten. Prva verzija je nastala na 
osnovi terenskega dela, ki ga je avtor opravljal v 50. letih v Nemčiji v 
štirih protestantskih župnijah. Šlo je za projekt, ki ga je na New School 
for Social Research vodil Carl Meyer. Luckman je tako zbrano gradivo 
pozneje objavil v nemščini, in sicer pod naslovom Das Problem der 
Religion in modernen Gesellschaft (1963). Knjižico je potem predelal 
in sam prevedel v angleščino, izšla je pod naslovom The Invisible Reli-
gion. Njegov sodelavec Hubert Knoblauch je pozneje (1991) angleško 
verzijo prevedel »nazaj« v nemščino, vendar z dodatnim krajšim be-
sedilom Luckmanna ter s svojo obsežno spremno besedo (Knoblauch, 
1991 v Die unsichtbare Religion). Prvi del dodatka se nanaša na pojem 
transcendence, ki je prevzet iz A. Schutza, drugi del pa vsebuje poja-
snitve in dodatne komentarje k debati o vlogi »privatizirane« religije.

Vendar to ni edino njegovo delo s tega področja. Je pa najbolj po-
znano, hvaljeno toda tudi kritizirano. Kritike so letele na preširoko 
definicijo religioznosti, posredno na povzemanje Schutzove dokaj oh-
lapne teorije malih, srednjih in velikih transcendenc (zlasti v drugi 
nemški verziji). Rdeča nit knjige je nasprotovanje pojmovanju seku-
larizacije kot enoznačnem in enosmernem procesu. Njegova osrednja 
teza je, da religioznost ne izginja, temveč se preobraža v smislu in-
dividualizacije, sinkretizma in privatizacije. Sekularizacija velja le za 
institucionalni okvir, cerkve in denominacije izgubljajo monopol in 
javno vlogo v produkciji in diseminaciji smisla, postajajo vedno bolj 
razsrediščene. Kot pravita Luckmann in Berger v knjigi Modernost, 
pluralizem in kriza smisla (1995), institucije religije preživijo le v ob-
liki intermediarnih struktur civilne družbe. Skepticizem do presplo-
šne teze o sekularizaciji pa je na mestu, če pogledamo in primerjamo 
različna okolja. Tako Luckmann analizira razlike po letu 1990 med 
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Vzhodno Nemčijo in Poljsko, prav tako razlike med ZDA in Evropo 
ter se sprašuje o vplivu muslimanskega fundamentalizma na sekular-
ne težnje evropske populacije in elite.

Če pa hočemo zajeti njegovo ukvarjanje z religijo na celovit način, 
je treba upoštevati tudi poznejša dela, v prvi vrsti gre za nekaj člankov, 
ki so zbrani v slovenskem zborniku, posvečenem Luckmannu (2007), 
ter že omenjeno knjigo Modernost, pluralizem in kriza smisla (Mo-
dernity, Pluralism and Crisis of Meaning).26 Zlasti velja omeniti, da 
je v tej knjigi – gotovo tudi pod vplivom soavtorja P. Bergerja – manj 
fenomenološkega izrazoslovja, sam pojem religije kot eden od produ-
centov smiselne orientacije pa je povezan ne toliko s transcendenco 
(v Schutzovem pomenu), temveč predvsem s težnjo po oblikovanju 
manj hierarhičnih ter bolj fleksibilno organiziranih intermediarnih 
struktur, ki povezujejo »small life worlds« posameznika z globalno 
družbo. Posameznik v tem okviru ni več le objekt in pasivni odjemalec 
storitev, ki jih ponujajo »moralni podjetniki«, med katere spadajo 
tudi nekatere cerkve in denominacije, temveč aktivno sodeluje pri 
procesiranju smisla in oblikovanju vrednotnih orientacij.

Povzemajoč Luckmannov oris religijskih trendov v Evropi bi lahko 
rekli naslednje. Ni verjetno, da bi se Cerkve v Evropi spremenile v vi-
talne denominacije po ameriškem vzgledu. Ne bodo pa tudi usahnile, 
del prebivalstva, ki skrbi za religiozno izročilo, bo ohranil krščanstvo, 
vendar v bolj »razredčeni« obliki. Kakšno vlogo bodo pri tem imele 
migracije, je nejasno. Kar pa lahko dodamo sami: največji udarec si je 
zadala (Rimokatoliška) Cerkev sama s svojim neposluhom za nujne 
reforme in stremljenjem nekaterih klerikov, da ohranijo stare hierar-
hične in že zdavnaj nefunkcionalne strukture. To je zaznal že Luc-
kmann, ko omenja spolne škandale in pedofilijo (takrat so se komaj 
pojavile prve informacije o tem); skupaj s finančnimi malverzacijami 

26 Gre za slovenski prevod, glej Peter L. Berger in Thomas Luckmann: Modernost, 
pluralizem in kriza smisla, Nova revija, Ljubljana, 1999, spremna beseda Frane 
Adam: Civilna družba, intermediarna sfera, smiselna orientacija (nekaj misli k pre-
vodu Bergerjeve in Luckmannove knjige).
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je to privedlo do hitrega upada zaupanja in izgube članstva. Kar izhaja 
iz pritiska sekularizacije, pa sta nuja in priložnost, da cerkve in verske 
skupnosti naredijo odločilne korake k oblikovanju skupnosti smisla 
(»communities of meaning«) ter prožnih intermediarnih organizacij.

Post scriptum : Totalna religija

V času, ko sem pisal ta tekst in ko sem pregledoval literaturo s 
področja sociologije religije (junij in julij 2019), sem naletel tudi na 
knjigo oziroma prevod knjige Totalna religija, avtorja J. Assmanna. 
Tega avtorja sem že zasledil (in sicer ga je v nekem tekstu citiral Niklas 
Luhmann, jaz pa sem ta tekst prevedel v slovenščino za Novo revijo) 
in sem vedel, da je egiptolog. Nisem pa vedel, da se ukvarja tudi z 
antiko in zgodovino monoteističnih religij. Gre za avtorja s skoraj po-
lihistoričnim znanjem, med drugim se opira tudi na sociološke vire. 
Tako navaja Webra, Luhmanna in tudi Luckmanna.

Najprej pa sem prebral spremno besedo izpod peresa Iztoka Si-
monitija, ki me je z decidiranimi in skrajno posplošenimi izjavami 
in ponekod vulgarno kritiko krščanstva spodbudila, da sem začel 
natančneje brati Assmannovo knjigo. Kmalu sem ugotovil, da Simo-
nitijev tekst nima pokritja v Assmannovem pogledu na krščanstvo, 
čeprav bralca navaja na tezo, da so njegove misli in izjave oprte na 
tega avtorja. Hoče ustvariti vtis, da Assmann neposredno in nedvou-
mno trdi, da so monoteistične religije (krščanstvo, islam in judaizem) 
totalne, celo totalitarne ustanove. Vendar ni tako. Bom poizkušal na 
kratko dokazati.

Po mnenju Simonitija je monoteizem vir vsega zla na svetu. Res, 
da je (monoteistična) religija imela v zgodovini zelo ambivaletno vlo-
go, vendar bi se morali izogibati prevelikemu posploševanju, zlasti če 
ne upošteva zgodovinskih okoliščin in kulturnih semantik. Simoniti, 
tako je videti, še nikdar ni slišal za hermenevtiko, ki razume in tolmači 
pojave/akterje v njihovem vsakokratnem zgodovinskem in kulturnem 
okviru. Prav tako temu avtorju nič ne pomenijo študije iz sociologije 
religije oziroma religiologije, ki analizirajo velike spremembe religio-
znosti in reliogiznih predstav v procesu sekularizacije v okviru mo-
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derne in postmoderne družbe. Sicer pa v spremni besedi ne navaja 
skoraj nobene literature, tako da je težko ugotaviti in preverjati, na 
katere vire se sploh naslanja.

Čisto drugačen je način pisanja pri Assmannu. Tako recimo pravi, 
da so nekatere navedbe v Stari zavezi, ki govorijo o nasilju, prevzete iz 
asirskih in drugih staroorientalskih virov (str. 35–37) in v tem smislu 
omenja »transpozicijo asirskega despotizma« v Izraelovega boga Jahve-
ja (str. 36). Seveda pa tu ne gre za relativizacijo nasilnih dejanj v imenu 
monoteistične religije in teologije, Assmann je tu zelo jasen, saj opozar-
ja na fundamentalistične razlage verskih spisov. Vendar ne posplošuje 
in se poskuša držati načel zgodovinske in kulturne semantike.

Če se vrnemo k Simonitiju. Po njegovem je monoteizem isto kot 
politični monizem in je neposredno odgovoren za nastanek totalitarnih 
ideologij in režimov, kot so nacizem, fašizem in komunizem (str. 160), 
govori tudi o genocidnih konceptih biblije (str. 173). Takole izjavlja: 
»Zato pravim, da evropski monizmi – komunizem, fašizem in nacizem – 
izvirajo iz krščanskega monoteizma, njihov glavni organon je bojujoča se 
cerkev klerikov, kasta edinih tolmačev božje volje … Zato monoteizmi kot 
totalne religije v praksi delujejo samo kot totalitarni politični režimi; med 
katoliškimi in protestantskimi klerikalci ni razlike« (str. 161). 

Assmann pa izjavlja: »Religija in razsvetljenstvo sledita enemu in 
istemu cilju, miru in pravičnosti na našem ogroženem planetu« (str. 
137–138). In naprej: »… moramo vendarle priznati, da je prispevek 
religij k človekovemu počlovečenju in ustvarjanju možnosti za prebivanje 
na tem svetu neprecenljiv in si brez njega sploh ne moremo predstavlja-
ti zgodovine kulture« (str. 141). Simoniti pa razglablja, da krščanstvo 
nima nič opraviti z moderno dobo, vsi njeni koncepti izvirajo iz gr-
ško-rimske tradicije in »nobeden iz judovsko-krščanske« (str. 156).

Simoniti trdi tudi naslednje: »Veren intelektualec je contradictio 
in adiecto« (str. 183). Mar ni to izraz velike nestrpnosti in psihološke 
agresivnosti ter poveličevanja ateističnega fundamentalizma (Simoni-
ti se sicer deklarira kot ateist). Tu bi navedel izjavo enega od (norve-
ških) sociologov religije, ki je pred leti gostoval v Sloveniji in mu je 
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novinar postavil vprašanje o njegovem svetovnem nazoru. Odgovoril 
je približno tako: »Poskušam biti ateist, vendar mi vedno ne uspe (ker 
se sooča z dvomom, ali morda transcendenca/Bog ne obstaja). Veren 
intelektualec bi rekel, poskušam biti veren, vendar mi (pogosto) to ne 
uspeva (in sem tu in tam ateist ali agnostik).«

Zaključek knjige pa še dodatno potrjuje tezo, da ima Assmann 
zelo diferenciran – toda na koncu koncev morda afirmativen odnos 
do religije in krščanstva še posebej. Sam njegovo pozicijo razumem v 
smislu humanizacije religije. Assmann se tu sklicuje na Jezusovo iz-
javo, da ni človek zaradi sobote, temveč obratno, sobota je v funkciji 
človekovih potreb. Po njegovem Bog ne obstaja, temveč se »dogaja« 
(str. 141). Tu citira iz evangelija »Kjer sta dva ali trije zbrani v mojem 
imenu, tam sem sredi med njimi« (Mt 18, 20).
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Citizen science pilot experiment in high schools27

Abstract 

The paper contains three parts. The first part presents the theoreti-
cal backgrounds of the relationship between science and civil society, 
and the concept as well as concrete examples of the Citizen Science. The 
second part reports the results of a pilot study of young students from 
five (Slovenian) high schools. In the third part, so-called group-feedback 
analysis with the participation of students is considered, regarded as a 
contribution to the concept of the Citizen Science Experiment. 

Introduction 

The period we are currently living in is marked by scientific di-
scoveries and technological innovations in all fields, on all levels. The 
natural and technical sciences in particular are included in this. It is 
very important that part of the humanities and social sciences is given 
the opportunity to become an ideal platform for reflecting on and mo-
nitoring the effects of technical/scientific applications on society and 
the environment. We have recently encountered two processes. The 
first is called the scientification of society and the everyday life of the 
individual. The second may be denoted the socialisation of science. 
We can talk about the socialisation of science when science becomes 
the subject of wider reflections. Important foundations for it are inter-
disciplinarity and ensuring the inclusion of all interested and wellin-
formed citizens in scientific research and technological applications. 

27 Tekst je bil objavljen v reviji Innovative Issues and Approaches in Social Sciences, 
2018, vol. 11, no. 2, str. 51–67. Poudariti velja, da se študija opira na več prispev-
kov bivših sodelavcev IRSA, zlasti bi omenil pokojnega Tonija Pustovrha, nadalje 
Francesco Lori, v smislu zbiranja in analize podatkov na štirih gimnazijah pa so 
sodelovali Nick Vovk, Barbara Tomšič ter Damijan Oven. Za objavo v tej knjigi je 
bila tekst na nekaterih mestih preoblikovan.



70

But what is the true meaning of such inclusiveness? It cannot be 
related to the politicisation of science but, on the contrary, to greater 
respect for people, namely those who are directly affected by scien-
tific discoveries and technological applications. Inclusiveness in this 
respect assumes organised civil society and active citizens; active not 
only in a social but also in a cognitive sense and in the sense of lon-
g-term strategic policymaking. What needs to be emphasised here is 
the popularisation of science and technology through the media and 
spreading the network of non-governmental organisations dealing 
with this type of popularisation and knowledge transfer. 

The main concern and orientation of our paper that emerges from 
two research projects is how to make young people familiar with the 
scientific way of thinking and problem-solving.28 We decided to focus 
on ecology, environmental aspects and the challenges of sustainable 
development. These topics form part of both the social and natural/
technical sciences. Moreover, they also serve as an inspiration for per-
sonal growth and social engagement (Shirk et al., 2012). 

This paper has three parts. The first presents the theoretical bac-
kgrounds of the relationship between science and civil society, and the 
concept of the Citizen Science Experiment (CSE), which has proven 
to be a successful instrument for the socialisation of science and par-
ticipation of non-scientists from civil society. The second part reports 
the results of a pilot study of young students from five high schools 
(grammar schools), which also involves other activities such as dis-
cussions with young students and teachers. In the third part, so-called 
group feedback analysis is applied, regarded as a contribution to the 

28 This paper is mainly based on research in a project called STEM (Science, Tech-
nology, Engineering, Mathematics) for Youth within the Horizon scheme fundedby 
the EU Commission, where IRSA is one of the partners (see www.institut-irsa.si). In 
addition, the small project “Pioneers: Citizen Science Experiment in High Schools” 
has to be mentioned. It was funded by the American Embassy in the framework of 
calls for projects for NGOs. In this connection, the collaborators Nick Vovk, Barba-
ra Tomšič, Francesca Lori and the late Toni Pustovrh who contributed to these two 
projects should be acknowledged.
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concept of the Citizen Science Experiment. At the end, we provide a 
short summary and a conclusion. 

Civil society and the socialisation of science 

The proliferation of civil society organisations (CSOs) as bearers 
and generators of knowledge and expertise should also be viewed in 
connection with the emerging knowledge-based society, or the lear-
ning society and learning organisation. Only in such an environment 
is there a possibility of deliberative democracy, which brings about 
new actions and a new understanding of the role of civil society. There 
is no doubt that, within this frame of reference, a certain type of ‘eli-
tism’ cannot be avoided. It is quite clear the deliberative democracy 
model itself presupposes meritocratic characteristics, such as articu-
lated knowledge, the ability to enter into public dialogue, and well-in-
formed actors. 

CSOs can play an important role as a mediator between politics, 
business and science and the rest of society and thereby help to esta-
blish a new developmental discourse and in the making of more ca-
refully considered political decisions. Conversely, new approaches to 
the sociology of science underline the distinction between »reliable 
science« (scientification) and »socially robust science«, (socialisation) 
meaning a new social contract between science and society with an 
emphasis on wider stakeholder inclusion and policy deliberation on 
the long-term implications for implementing scientific and technolo-
gical innovations (Nowotny et al., 2003). 

CSOs can also play a vital role as a mediator and ‘translator’ betwe-
en scientific expertise and the broader public. It must be taken into 
account that: »Since expertise now has to bring together knowledge that 
is itself distributed, contextualised and heterogeneous, it cannot arise at 
one specific site, or out of the views of one scientific discipline or group 
of highly respected researchers. Rather it must emerge from bringing to-
gether the many different ‘knowledge dimensions’ involved. Its authority 
depends on the way in which such a collective group is linked, often 
in a self-organized way« (Gibbons, 1999: 6). In this connection, the 
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paradigm of the Mode 2 production of knowledge highlights social-
ly distributed, application-oriented and trans-disciplinary knowledge 
which is subject to multiple accountabilities (Nowotny et al., 2003). 
The participation of citizens and stakeholders is an essential part of 
the research process and reflexivity. 

In the last decade, the growing distrust of the general public in 
developed countries in the objectivity and reliability of scientific 
expertise can be detected. Especially is this true concerning the so-
cietal benefits, risks and unintended consequences of new develo-
pments in science and technology. Such climate has led to the for-
ming of tentative mechanisms to enable the inclusion of a broader 
range of knowledge and opinions from various stakeholders in the 
scientific and technological research, development and deployment 
process ideally creating a two-way channel between scientists and the 
various publics. This has become especially salient given the extensive 
implications of existing technologies, such as nuclear technology and 
biotechnology, and the new and emerging technologies like nanotech-
nology (Roco et al., 2011), synthetic biology (Schmidt et al., 2009) and 
human enhancement technologies (Savulescu et al., 2011). 

The report of the Expert group on the Global Governance of 
Science, for example, proposes several new exchange mechanisms 
on the interfaces between the »society of science« and general so-
ciety that could maximise the societal good and minimise the risks 
and negative consequences of scientific and technological processes 
and products, possibly even allowing some degree of societal con-
trol over what kinds of innovations and resulting social changes will 
be introduced (Mitcham and Stilgoe, 2009). This approach has also 
been further elaborated under the concept of »responsible research 
and innovation«, which seeks to foster the ‘right’ impacts of science 
and technology, that is, socially desirable innovation in a broad sen-
se, by enabling the establishment of deliberative mechanisms that on 
one hand inform experts such as scientists and policymakers about 
public opinions, preferences and debates and, on the other, inform 
other stakeholders and the public about proposed scientific and 
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technological funding, research and development directions (von 
Schomberg, 2011). 

These approaches strive to take account of both the serendipitous 
nature of scientific discovery and the need to steer scientific and tech-
nological development into socially desirable and beneficial applica-
tions, as well as towards society’s pressing problems. In the scope of 
‘socially responsible innovation’, approaches that include deliberations 
with a wide range of stakeholders and especially various segments of 
the public as key elements, CSOs could perform important functions, 
especially as mediating agents between the society of science and po-
licymakers on one side, and the civil society and other stakeholders 
on the other. 

Attempts to identify and address potential ethical, legal and socie-
tal implications (Sanderson, 2009), including the risks and benefits, of 
new scientific and technological development in the “upstream”, na-
mely the early phase of funding and setting of research trajectories, all 
require the broad collaboration of the actors directly engaged in rese-
arch and other affected stakeholders, including citizens. As the medi-
ation of individual citizens’ preferences and opinions to the key actors 
represents one of the great challenges in modern knowledge societi-
es, CSOs are best suited to organising and aggregating such atomi-
sed knowledge, even though specific aspects and minority voices are 
often lost in this process. Such collaborations would ideally result in 
the exchange of knowledge and expertise, and in better general accep-
tance of innovations that address specific, widely recognised societal 
needs.29 As is evident, all these requirements regarding knowledge 

29 It is worth mentioning once again that practically all CSOs have their own inte-
rests and agendas. Two illustrative examples in the discourse on the desirability of 
radical new technologies are the international transhumanist umbrella organisation 
Humanity Plus (Humanity+, 2011) which promotes the wide development and use 
of advanced technology to drastically improve the human condition, with goals ran-
ging from radically extended life-spans to greatly enhanced cognitive abilities. On 
the other side, the international cultural and ecological conservation Action Group 
on Erosion, Technology and Concentration (ETC Group, 2011) rejects such techno-
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production systems in modern knowledge societies point to a strong 
need to develop “hybrid forums” (Callon et al., 2009) where experts, 
policymakers and citizens discuss and create new approaches for the 
social regulation of science and technology. Currently best placed 
among the institutions that could feature mechanisms and channels 
for stakeholder and citizen inclusion in science and technology deli-
berations are National Ethics Committees (NECs), expert bodies that 
provide policy advice on ethically and socially contentious technolo-
gies at the level of individual nations. However, a recent overview of 
NECs in 32 European countries (Mali et al., 2011) shows that less than 
half of these feature distinct mechanisms for public involvement. 

Further, a majority feature passive mechanisms, meaning one-
-way channels of knowledge flow from experts to the public for the 
purpose of informing and educating, and only a minority feature acti-
ve mechanisms, meaning two-way channels that enable the exchange 
of knowledge, preferences and opinions between experts on one side 
and stakeholders and the general public on the other. Among the la-
tter NECs are those of Germany, with its open meetings for a public 
exchange of views, the Netherlands, with its enlarged special thema-
tic committees, Portugal, with its Citizenship Forum, and the United 
Kingdom, with its consultation papers and deliberative workshops. In 
the USA and some EU countries, different forms of Citizen Science or 
Citizen Science Experiment (Projects) can be noticed. 

A closer look at Citizen Science 

The term Citizen Science refers to a broad concept which includes 
many different aspects ranging from the observation of natural events 

logies due to their negative impacts outweighing any benefits they might introduce. 
Such ideologies are diametrically opposed, but the new models of deliberation and 
participation would ideally enable CSOs with converging or diverging agendas to 
influence each other, eventually arriving at a mutually desirable direction for so-
ciety’s development that would be communicated to policymakers and influence 
science and technology policy decisions.
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to the democratisation of science. Nonetheless, many attempts have 
been made to define Citizen Science. One of the first definitions appe-
ared 14 years ago (Lewenstein, 2004), with three parts: 

1. the participation of non-scientists in the process of gathering 
data according to specific scientific protocols and in the pro-
cess of using and interpreting that data; 

2. the engagement of non-scientists in true decision-making on 
policy issues that have technical or scientific components; 

3. and the engagement of research scientists in democratic and 
policy processes. 

It can be noted that in Lewenstein’s definition (also see Lewenste-
in, 2016), the broadness characterising the concept of Citizen Science 
persists, as each part refers to a distinct scientific branch (i.e. scientific 
research, scientific policy-making and science advocacy). Another de-
finition is offered by the Green Paper on Citizen Science where Citi-
zen Science refers to the general public’s engagement in scientific rese-
arch activities when citizens actively contribute to science either with 
their intellectual effort or surrounding knowledge or with their tools 
and resources (Shirk et al., 2012). Other authors use citizen science 
to describe a situation in which people employ scientific techniques 
to investigate a phenomenon of interest without any institutional co-
operation (Heiss and Matthes, 2017). However, we find the coopera-
tive aspect to be crucial in Citizen Science. This is well emphasised in 
the Oxford Dictionary where the term is referred to as scientific work 
undertaken by members of the general public, often in collaboration 
with or under the direction of professional scientists and scientific in-
stitutions. 

The abovementioned collaboration enables professional rese-
archers to gather large-scale or hidden data they could not access 
otherwise. In this sense, although Citizen Science projects have pri-
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marily concerned and flourished in the natural sciences,30 nonetheless 
recently Citizen Science projects have also been initiated within the 
social sciences. As Heiss and Matthes explain, the rise of certain favo-
urable conditions is responsible for that. They not only include more 
attractive funding programmes for citizen engagement, but also the 
increasing willingness of societal actors to actively contribute to scien-
tific research. Further, public engagement has been favoured by new 
technologies. One example is the Austrian Citizen Science project 
Young Adults’ Political Experience Sampling. In this project, school 
students are asked to send comments and pictures from their smart 
phones, and this engagement enables researchers to collect hard-to-a-
ccess data on young people’s political participation. 

Nonetheless, Citizen Science goes beyond the mere collection of 
data. It also has an educational value, insofar as it can be responsi-
ble for increasing knowledge and scientific interest among its parti-
cipants. This is witnessed by a project underway at Michigan State 
University to address the issue of students’ attraction to STEM sectors. 
Ultimately, these Citizen Science experiments are found to lead to 
more positive attitudes and aspirations, as well as a more active in-
terest, concerning science. Moreover, the experiments contribute to 
the certain STEM related skills being acquired (i.e. responsibility, cri-
tical-thinking and problem-solving). 

Experiences with Citizen Science pilot experiments 

As part of the European project STEM4YOUTH, the University of 
Barcelona is carrying out three Citizen Science experiments. They in-
volve a total of 96 high school students from three schools in the Bar-
celona metropolitan area. The schools were chosen for their different 

30 In this sense, the American colonists who recorded changes in the weather may 
be considered the first citizen scientists. We owe credit to Thomas Jefferson and 
Benjamin Franklin for the birth of a network of weather observers that provided, 
and still does, the National Weather Service with data. Other examples of Citizen 
Science pioneering experiences include fields such as ornithology and astronomy.
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socioeconomic backgrounds, whereas the students taking part in the 
project are in the same age range. The students are gathered in small-
-scale working groups and each working group includes the following 
profiles: two early-stage researchers, one post-doctoral researcher, one 
final-year undergraduate student, one senior researcher, one resear-
cher and up to 3 teachers involved in the pilot experiment, making a 
total of seven teachers for the three schools. The working groups are 
in charge of the design and implementation of research projects which 
aim to study behavioural traits in a given community. 

The originality and value of these Citizen Science experiments 
consist in the degree of student engagement in the projects. In fact, 
students and members of the research team collaborate in every single 
stage, giving birth to a ‘co-created’ project. This implies an active par-
tnership with the research team in defining the research questions, de-
veloping the hypotheses and discussing the results. There were some 
important outcomes of the experiments. The research team detected 
an increase in the sense of motivation and engagement of the students. 
These feelings emerged when the students and research team worked 
together to build the experiment’s structure and invited passers-by to 
take part in the experiments. 

As far as the environmental context is concerned, some aspects 
appear to influence the students’ levels of participation and inventive-
ness. In particular, the extent to which students share daily experiences 
and concerns proves to be more important than their education level. 

The second positive outcome concerns the volunteers participating 
in the experiments. The volunteers affirm they had changed their mind 
about STEM learning, their conception of scientific research and the re-
lative possibility to contribute to it. Finally, the project is responsible for 
launching collaboration with local institutions and associations, which 
may support further discussion of the findings emerging from the expe-
riments and deploying them when designing new policies. 
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In the continutation, the field work at five high schools in Slovenia is 
outlined with special attention to one class of students who commented 
on the findings of the survey and other activities conducted at their own 
and other schools. 

Survey on the meaning of ecology in Slovenian high schools 

The project was run at five high (grammar) schools, four in Ljublja-
na and one in a rural area outside of Ljubljana. We note we had certain 
difficulties making contacts with these schools. We spent more time esta-
blishing contacts and agreeing on our presence and activities than was 
estimated at the start of the project. While the grammar high schools were 
responsive (except for one), it later emerged that the young students have 
little interest in ecological themes. Therefore, in these three high schools 
we only conducted short surveys (sondage). In the given time frame, only 
in the case of one high school – thanks to the natural sciences teacher – 
could we also engage in a more profound discussion with the young 
students involved in the survey.

In the period 19 September 2017 to 23 March 2018, we performed 
several project activities. At two high schools (simply named Grammar 
School 1 and Grammar School 2), we held lectures on social aspects of 
ecology and sustainable development for a group of young students who 
had chosen sociology as their optional exam subject. We also conducted 
a group discussion with these young students, but – at least during these 
activities – none of them decided to become acquainted with the men-
tioned topics in greater detail and further develop it into a research or 
project agenda as part of the final examination (matura) or in another 
aspect. In order to explain this situation, we conducted an open-ended 
survey (sondage) in four high schools. In total, 215 young students were 
respondents, mainly from Grades 3 and 4. In this period, the communi-
cation with teachers and meetings with them were intense. We also gathe-
red information from the high schools’ webpages.31

31 All of these activities and data are presented at
https://www.dropbox.com/sh/n860aq2701mkj3/AADViKB9cbzHjiDboFI12mNua?dl=0.
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The research in this project is exploratory in nature. This means 
the hypothesis was not defined at the beginning but formulated du-
ring the research process. We also used elements of action research 
and a quasi-experiment. 

The questionnaire involved ten open questions addressing three 
thematic parts. The first part was cognitive/informative. Here we wan-
ted to establish the high school students’ level of knowledge of ecology, 
where this knowledge stems from, and how they estimate it (selfesti-
mation). We found the young students acquire the greatest knowledge 
and information about ecology from the subject of Biology, followed 
by Geography and Environmental Studies (the last being an optio-
nal subject not implemented in all high schools). To a small extent, 
Sociology and Chemistry are also mentioned here. In the framework 
of Biology as a subject, there is a textbook entitled Ecology for High 
Schools (Gaberščik et al., 2013), although we could not determine 
the actual degree of its use in the classes. More than half the young 
students who responded discuss these topics at home, a little less so 
with their peers. More than half follows media reports and websites 
on these topics. Most (around 60%) believe their level of knowledge of 
ecology is very good and consider their level of knowledge is sufficient 
for them to form and express their own opinion. 

The second part relates to the significance and the meaning the 
young students assign to ecological topics. We asked them about this 
meaning in an intellectual and personal sense. Their answers show the 
topic is relevant for almost two-thirds of the young students. Answers 
are divided in response to the question of whether their attitude to 
this topic is likely to change. 

The third part relates to an active approach and a concrete interest 
in dealing (research/analytically) in depth with ecological topics. This 
thematic part also included the interest of young students in personal 
and social engagement. The question of whether they would choose an 
ecological topic in the framework of an optional (research) seminar for 
an examination-based degree (matura) was met with a modest response. 
About ten young students (5% of all respondents) answered that they are 
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thinking about this option. We have already mentioned that in Grammar 
School 1 and Grammar School 2 we discussed this with young students 
who had chosen sociology as a final exam subject or course, but none of 
them had decided to focus on an ecological or environmental topic in this 
context. One young student from Grade 3 referred to a plan to research 
the topic of media reporting on preservation of the environment, but we 
could not determine if he/she is willing to pursue this. We note the curri-
culum of sociology contains ecological subjects which are also found on 
the list of optional seminar topics for the final examination. 

 Almost half the young students responded positively to the following 
question: Are you willing to collaborate with a research project led by a 
team from scientific institutions? In relation to involvement with grou-
ps, interest circles and NGOs, about 20 young students are active (less 
than 10%). We should mention that at one of the high schools (Grammar 
School 3) the optional eco-school subject/activity is organised as well. 

Estimation of the data collected 

The survey results may be summarised as follows: 

• the young students acquire most information from Biology 
and Geography; 

• knowledge and acquaintance with ecological problems is esti-
mated to be at a high level; 

• ecological and the related issue of future development is esti-
mated to be high in importance; and 

• activities in both a cognitive and social-engagement sense are 
low; engagement that extends beyond school subjects is we-
akly expressed. 

If we enrich the above conclusions from the short questionnaire 
(sondage) with other data (conversations with pupils at High Schools 
1 and 2 as well their teachers, especially the study of sustainable de-
velopment and ecology in high school programmes (Kos and Pavlin, 
2017), the following picture emerges: 
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• young students obtain a lot of information at school but their 
synthetic and interdisciplinary level of knowledge is quite 
poor; 

• a passive and partly declarative attitude to ecology prevails; 
• the social sciences in this context are mostly inactive and do 

not play the expected knowledge transfer role; 
• there are huge differences among high schools regarding 

knowledge transfer, optional subjects and study programmes 
(curriculum); and 

• young students with a natural sciences orientation are more 
likely to deal with ecological topics. 

It is quite obvious there was a gap between the self-estimated and 
declarative levels of knowledge (and its importance) and the readiness 
to devote more time and use ecological topics as a seminar or research 
task subject. In order to explain this gap, we sought an opportunity 
to have a discussion with students from one high school. It was beli-
eved that discussion would contribute considerably by adding to the 
final interpretation of the findings. At the same time, it would make it 
possible to include the students in some variant of the Citizen Science 
arrangement. 

 Group feedback analysis as part of the Citizen Science 
Experiment – A case study 

In March 2018, a teacher enabled us to meet with young students 
from Grade 4 who had taken part in the survey (at High School 4). 
Our purpose was to present the survey results and other collected data 
and to receive their feedback. We presented the young students with 
the whole research process and the results based on the acquired data. 
We then asked for their comments. We divided the class into small 
groups of five and instructed them to discuss the results, especially the 
question: How to explain the gap between the high levels of self-esti-
mated knowledge of ecology and its importance on one side and the 
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low level of readiness to adopt an active approach to this topic on the 
other? We also instructed one member of each team to write down the 
answers and form a final opinion on whether the group had achieved 
a total consensus or the answers were divergent. 

The groups started the discussions and after 20 minutes delivered 
their records. The group member who wrote the answers down had 
reported on the discussion process before that. From their reports and 
records, we can establish the young students are highly concentrated 
on their school work and dealing with ecological topics is connected 
with their school obligations. This means the young students are quite 
well informed about these topics but have no time or desire to deepen 
this type of knowledge. They act pragmatically concerning their cho-
ice of topics for examination or research topics at the end of Grade 
4. We may assume that, in this sense, ecological topics are marginal 
and it is more likely they will choose topics or subjects where they are 
assured of meeting their obligations without additional complicati-
ons. Some expressed the view that »you can’t change anything in our 
country« and active engagement therefore makes no sense or does not 
lead to any results. 

One group expressed the view that their knowledge of ecology is 
more school-based and theoretical. »... All this theory comes from scho-
ol and is ‘forced’ while no one is willing to deal with this outside from 
school.« The other group stated: »... we don‘t internalise our knowled-
ge«. In relation to social engagement, it holds no meaning: »... people 
are aware of problems in general but do not deal with them unless they 
are directly affected.« 

 We may conclude from these comments that the young students 
are »school-centric« and pragmatic in relation to their engagement with 
ecological issues. What we know from conversations at other high scho-
ols (namely Grammar Schools 1 and 2) is that even those young stu-
dents oriented towards the social sciences show little interest in global 
and (macro) social problems. Of the topics in sociology suggested for 
the final exam (matura), they have mostly chosen (micro-level) topics 
related to youth subcultures, lifestyle and family relations. These topics 
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are not problematic, although the students should be more strongly en-
couraged to connect them with macro and global societal issues. 

Conclusion 

In the course of the field work at the five high schools we gathe-
red different types of data. In conversations with the teachers we 
realised that huge differences exist among high schools in terms of 
their openness or closedness regarding the environment and initiati-
ves from the outside. The same is true of their study programmes. In 
some schools, students acquire most information related to ecology 
or sustainable development from traditional subjects like Biology. 
In others, they have the opportunity to choose the study of the envi-
ronment or ecoschool as optional subjects (at High School 4). 

However, despite the high level of self-estimated knowledge, the 
interest in dealing with these topics in any more profound way pro-
ved to be low. By using the method of group feedback analysis where 
the students of one class deliberated on the research results for the 
five high schools, it turned out that they are acquiring »theoretical« 
knowledge that is relatively disciplinary fragmented and disorganised. 

On the other side, social engagement is also weakly expressed. The 
CSE revealed that the high (grammar) schools are in a cognitive and 
social sense quite closed systems, despite some teachers being willing 
to experiment with new methods, due to their study programmes 
(curricula) being determined on the basis of a mono-disciplinary 
approach. Such a constellation requires the full attention of pupils, 
leaving very little room for manoeuvre for other learning/teaching 
options parallel to a lack of incentives for a more creative approach to 
practise alternative methods of learning and doing research. 

High schools should open themselves up to external cooperati-
on with scientific institutions, (interested) teachers should have the 
opportunity to spend every few years at a scientific institute and parti-
cipate in its research activities. In class, the curricula should be re-de-
fined, with greater attention paid to: 
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• combining individual performance with teamwork (an amal-
gamation of competition and cooperation – ‘co-opetition’); 

• organised discussion and reflection in small groups;
• a problem-solving approach by employing knowledge from 

different disciplines; 
• scientific methods with a special accent on a synthetic appro-

ach (metaanalysis); 
• and ethical issues of research. 

We believe that students will be more productive and creative in 
such a cognitive and social climate. Our analysis of the results of using 
CSE reveal this method of intervention is worth applying in high 
schools. We also believe we have added to understanding of scienti-
fic research and its role in broader society. In order to obtain deeper 
insights, it would be necessary to include more high schools and for 
the project to last a longer period. In any case, we have established 
the basis for future use of the mentioned concept and methodological 
approach. 
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Kognitivna mobilizacija in akademsko 
(visokotehnološko) podjetništvo32

Uvod

Glavne karakteristike sodobnih družb so predvsem povezane z 
ustvarjanjem, diseminacijo in uporabo znanja. To pomeni, da se v 
ospredju razvoja in blaginje pojavljajo predvsem izobraževanje, kom-
pleksne kompetence in ustvarjalnost raziskovalnega sektorja, konku-
renčnost gospodarstev pa je vse bolj odvisna od uspeha raziskovalnega 
in inovacijskega sistema ter investicij vanj. Zato je ključnega pomena, 
da ustrezno merimo njuno uspešnost in dinamiko. 

A to pomeni le enostranski oziroma idealno-tipičen (po Maxu 
Webru) pogled na (post)moderne družbe, saj poleg človeškega in 
drugih manj oprijemljivih oblik kapitala še vedno pomembno vlogo 
igra ekonomski (finančni) kapital. Ne nazadnje pa so družbe v raz-
ličnih fazah razvoja, v katerih se ne dogaja samo napredek, temveč 
sta mogoča tudi stagnacija ali celo nazadovanje. V Evropski uniji, na 
primer, obstajajo velike razlike v inovacijski kapaciteti in vlogi zna-
nja v različnih državah in regijah. Nedavna gospodarska kriza pa je 
povzročila, da številne države namenjajo še manj pozornosti visoke-
mu šolstvu in inovacijam. To je vidno predvsem v novih članicah EU 
in v južnoevropskih regijah, kjer sta beg možganov in osiromašenje 
človeškega kapitala pogosta pojava. Na drugi strani pa je nekaterim 
državam (predvsem skandinavskim, Nemčiji in Avstriji) uspelo svoje 
inovacijske in raziskovalne potenciale v zadnjih letih še povečati. 

Glede na dolgoročna sociološka opazovanja tako lahko trdimo, da 
imamo opravka s poznanstvenjevanjem družbe, kar pomeni, da imajo 
znanstvena odkritja in znanstvena logika vedno večji vpliv na različne 

32 Tekst je nastal v soavtorstvu z Marušo Gorišek, mlado raziskovalko na Inštitutu 
za razvojne in strateške analize in doktorsko študentko na Fakulteti za uporabne 
družbene študije, in sicer v okviru raziskovanja v programski skupini kot tudi v 
okviru proučevanja meritokracije v družbi znanja. Doslej še ni bil objavljen.
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družbene podsisteme ter na družbo na splošno. Govorimo pa lahko 
tudi o socializaciji znanosti, ki predvideva, da se posamezniki in druž-
be lahko srečujejo z novimi tveganji in priložnostmi, ki jih prinašata 
znanstveni in tehnološki napredek. Etzkowitz v tem primeru govori 
o »kognitizaciji družbe (cogitization of capital)«, pri čemer se nanaša 
predvsem na prepletanje znanosti, gospodarstva, institucij javnopoli-
tičnega odločanja ter civilne družbe (Etzkowitz, 2011), avtorji »Mode 
2 production of knowledge« pa v tem kontekstu predvsem poudarjajo 
»kontekst aplikacije (context of application)« (Gibbons et al., 1994; 
tudi Carayanis in Campbell, 2012). 

Velik problem teh in podobnih pristopov je, da sistematično ne 
upoštevajo posledic razlikovanja med komercializacijo znanja in zna-
nosti ter med socializacijo oziroma umeščanjem znanosti in tehnolo-
gije v širši kontekst civilne družbe. V povezavi s tem lahko uporabimo 
izraz kognitivna mobilizacija, ki zajema odziv posameznikov, organi-
zacij in družbenih podsistemov na oba procesa – poznanstvenjevanje 
družbe in socializacija znanosti (Adam, 2014). Pri tem je pomem-
ben predvsem naslednji poudarek: kognitivna mobilizacija ni samo 
sposobnost utilizacije znanja, temveč se nanaša tudi na sposobnost 
(samo)refleksivnosti in lahko sproža dolgoročno, strateško razmišlja-
nje in odločanje. 

Kako najustrezneje opredeliti izraz kognitivna mobilizacija? Izha-
jamo iz predpostavke, da je kognitivna mobilizacija intenziven pro-
ces ustvarjanja in utilizacije znanja ter prenosa tehnoloških (ter tudi 
družbenih in institucionalnih) rešitev. To vključuje: (1) izobraževa-
nje (predvsem terciarno izobraževanje, še posebej nivo ISCED-8); (2) 
raziskovanje oziroma R & R aktivnosti; (3) podjetništvo na področju 
visokotehnoloških produktov in storitev; ter (4) inovativnost (pred-
vsem patente). Z drugimi besedami, akademsko podjetništvo se naj-
verjetneje pojavlja v družbah in okoljih z ustreznim številom visoko 
izobraženih posameznikov (predvsem tistih z doktorati), ustrezno 
visokimi investicijami v razvojno-raziskovalne aktivnosti (vsaj 2,5 % 
BDP), nadpovprečnim številom patentov ter v okoljih, kjer se pogosto 
ustanavljajo visokotehnološka podjetja. 
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Omenili smo pomemben vidik kognitivne mobilizacije, in sicer spo-
sobnost refleksije in dolgoročnega mišljenja. Važna je distinkcija med 
instrumentalnim in refleksivnim znanjem (Burawoy, 2011). Vendar je 
problem v tem, da glede empiričnega raziskovanja tu nimamo razdelane 
operacionalizacije, še manj podatkov ali kazalnikov, na katere bi se oprli.

Na drugi strani pa lahko trdimo, da so akademska podjetja pros-
tor, kjer se prepletajo vse štiri omenjene dimenzije kognitivne mobi-
lizacije. Ker podatki o številu in značilnostih akademskih podjetij ne 
obstajajo, ali zgolj za nekatere države, pa še tu so pomanjkljivi, kot 
proxy spremenljivko v tem prispevku uporabljamo visokotehnološka 
podjetja, hkrati pa to dopolnjujemo z rezultati kvalitativne raziskave 
akademskega podjetništva, ki pa se navezuje le na slovensko okolje. 

Podjetniška univerza

Etzkowitz izraz podjetniška univerza definira kot naravni podalj-
šek akademskih organizacij, ki so bile v preteklosti osredotočene le 
na učenje in raziskovalno delo, zdaj pa kot svojo tretjo misijo dodaja-
jo aktivnosti prenosa tehnologij, ustanavljanja podjetij ter regionalni 
(ekonomski in socialni) razvoj. Na eni strani je zamisel, da bi univer-
ze neposredno prispevale k nacionalnim in regionalnim inovacijam 
in razvoju, privlačna političnim odločevalcem. Na drugi strani pa so 
zaradi zmanjšanja sredstev, namenjenih univerzam v času globalne fi-
nančne krize, te prisiljene iskati nove finančne vire, med drugim tudi 
s komercializacijo znanja. Oba razvoja sta opazna v trendu vse večjega 
vključevanja elementov tretje misije univerz v njihov model razisko-
vanja in učenja, ki prevladuje dandanes. 

Ideja podjetniške univerze izhaja iz Združenih držav Amerike, 
kot šolska primera na primer štejemo MIT in Stanford, a se variacije 
podjetniške univerze pojavljajo že po vsem svetu. Ključni izzivi, ki jih 
obravnavamo v nadaljevanju, so predvsem financiranje, prakse sode-
lovanja, zmožnosti in infrastruktura. 

Večina pomislekov ob težnjah po večji komercialni in podjetni-
ški usmerjenosti univerz se dotika predvsem potencialno škodljivega 
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vpliva zasebnega (predvsem industrijskega) financiranja na univerze. 
Etzkowitz sicer pojasnjuje, da so se podobni pomisleki pojavljali že v 
prvi polovici dvajsetega stoletja, ko so državne dotacije postale naj-
večji vir financiranja ameriških univerz. Po njegovem mnenju bi lahko 
raziskave postale bolj kratkoročno in aplikativno usmerjene, javno fi-
nancirane raziskave in raziskave z odprtim dostopom pa bi lahko vse 
pogosteje postale zaprta intelektualna lastnina industrije in zasebnih 
financerjev (Gulsvrandsen in Slipersaeter, 2007: 115). Sklepamo lah-
ko, da je večina zasebno financiranih raziskav usmerjenih predvsem 
v kratkoročne investicije, ki obljubljajo visoke donose in so precej za-
nesljive, dolgoročne in špekulativne raziskave, ki bi morda imele večje 
družbene koristi, pa bi sčasoma ostale brez virov financiranja. 

Akademiki na podjetniških univerzah igrajo dvojno vlogo, saj 
združujejo podjetniške in akademske aktivnosti, kar pa lahko vodi v 
njihovo izrazito preobremenjenost. Prav tako bi potrebovali ustrezno 
administrativno podporo, vendar so zaradi nedavnih trendov varče-
vanja in optimiziranja delovanja univerz velikokrat prepuščeni sami 
sebi, torej se poleg akademskih aktivnosti spopadajo še z dodatnimi 
administrativnimi nalogami. Nadalje pa podjetne aktivnosti akade-
mikov predpostavljajo vzpostavljanje mreže in sodelovanja z industri-
jo oziroma poslovnim sektorjem, kar še dodatno poveča zahteve po 
njihovih osebnih resursih in kapacitetah. 

Ne glede na pomen podjetniške aktivnosti na univerzah pa je ta 
nedvomno povezana s številnimi nevarnostmi in izzivi. Intenzivna 
usmerjenost na podjetništvo, ustvarjanje profita in tržno usmerjanje 
raziskovalnih outputov lahko vodijo v komercializacijo izobraževanja. 
Izraz komercializacija univerz (oziroma komercializacija univerzite-
tnega raziskovanja) sicer sam po sebi ni nujno negativen, saj lahko 
okrepi sodelovanje med industrijo in izobraževanjem ter omogoča, 
da novi produkti in storitve dosežejo končne uporabnike. Obstaja pa 
veliko tveganj, ki spremljajo podjetniške univerze in intenzivno ko-
mercializacijo visokošolskega izobraževanja. 

Nekateri avtorji (Bok, 2003; Caulfield in Ogbogu, 2015) imajo pod-
jetniške univerze za grožnjo akademskim standardom in akademski 
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skupnosti. Izrazita komercializacija visokošolskega izobraževanja na-
mreč lahko vodi v pristranske raziskovalne ugotovitve, subjektivnost 
in slabšo integriteto raziskovalcev, saj glavna cilja postaneta komerci-
alni uspeh in dobiček. Raziskovalci se tako lahko počutijo prisiljene 
razvijati tržno uporabne produkte, kar lahko vodi v prezgodnjo upo-
rabo izdelkov in storitev na trgu. Raziskovanje navadno traja dlje časa, 
medtem ko komercializacija izobraževanja promovira hitre, uspešne 
in uporabne rezultate. To lahko negativno vpliva na integriteto, kako-
vost, varnost in učinkovitost raziskav ter lahko vodi v zanemarjanje 
širših, bazičnih raziskav, ki nimajo takojšnjih komercialnih učinkov. 
Posledica je lahko izrazito zmanjšanje sredstev za raziskovalne pro-
grame, ki ne prinašajo takojšnjega dobička in komercialnih produk-
tov (Caulfield in Ogobgu, 2015). 

V tem kontekstu Philipott et al. (2011) opozarjajo, da lahko, glede 
na njeno razumevanje, komercializacija visokega šolstva ustvari jasno 
ločnico med različnimi raziskovalnimi disciplinami (predvsem med 
tradicionalnimi humanističnimi in znanstveno oziroma tehnološko 
naravnanimi disciplinami). Medtem ko nekatere discipline v tem vidi-
jo priložnost, druge to dojemajo kot grožnjo klasičnim namenom uni-
verz – učenju in raziskovanju. Na eni strani to še dodatno pripomore 
k internim konfliktom, na drugi strani pa lahko vodi v pristransko 
financiranje med različnimi disciplinami. Avtorji tako zagovarjajo, 
da je podjetniška univerza ustrezna oblika predvsem za tehnološko 
usmerjene univerze, ne pa za splošne univerze, ki vsebujejo veliko šte-
vilo samostojnih fakultet. 

S temi kritikami podjetniške univerze se strinjamo in menimo, da 
akademsko podjetništvo pomeni ustreznejši koncept prenosa znanja. 
Akademsko podjetništvo se prav tako začne na univerzah, vendar po 
ustanovitvi ohrani le še ohlapne vezi z univerzo. V nasprotju s pod-
jetniško univerzo aktivnosti potekajo zunaj univerze, zaradi česar ne 
pomeni težnje po komercializaciji drugih aktivnosti univerze. 
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Akademsko podjetništvo

Glede na različne značilnosti ločimo več vrst podjetništva. Poleg 
mikro, majhnih in srednje velikih ter velikih korporacij (vključno z 
multinacionalkami) lahko podjetja opišemo tudi glede na njihovo 
tehnološko kompleksnost. Nadalje lahko razlikujemo podjetja, ki se 
usmerjajo predvsem glede na trg, in podjetja, ki upoštevajo tudi dru-
ge okoliščine. Na tem mestu lahko omenimo klasična, tržna podjetja, 
socialna podjetja ter akademska podjetja. Socialna podjetja so usmer-
jena predvsem v potrebe lokalnih skupnosti ter se usmerjajo tudi na 
zaposlovanje. Akademska podjetja pa načeloma upoštevajo tržne si-
gnale, a se hkrati osredotočajo na ustvarjanje in kultivacijo znanja. 
Nekateri avtorji nadalje omenjajo še nekatere druge vrste podjetij, ki 
se razlikujejo od klasičnih tržnih podjetij, Westlund (2011) na primer 
omenja še politična, civilno-družbena in inovativna podjetja. 

Akademsko podjetništvo (AP) je splošno definirano glede na način 
prenosa znanja iz univerzitetnega okolja na trg. To se lahko dogaja s 
tako imenovanimi trdimi aktivnostmi (patentiranjem, licenciranjem, 
ustanavljanjem spin-off podjetij) oziroma z mehkimi aktivnostmi 
(akademskim objavljanjem, iskanjem dotacij, pogodbenim raziskova-
njem). V okviru komercializacije vključuje ustvarjanje v profit usmer-
jenih podjetij, univerzitetnih spin-off podjetij ter podjetij, ki jih us-
tanovi akademska sfera (Shane, 2004; Siegel in Wright, 2015). Glede 
na vlogo raziskovalcev lahko AP vidimo kot vključenost akademskih 
znanstvenikov in organizacij v različne oblike komercialnih aktivnosti 
(sodelovanje med industrijo in univerzo, univerzitetni tvegani skladi, 
univerzitetni inkubatorji, akademska zagonska podjetja ter dvojne za-
poslitve akademikov in članov fakultete v akademskih institucijah in 
podjetjih). 

Ameriška fakulteta MIT akademsko podjetništvo opisuje kot ino-
vacijska podjetja, ki se ustanovijo v akademski sferi (MIT Sloan Exe-
cutive Education, 2014). Številne definicije akademskega podjetništva 
lahko razvrščamo predvsem na definicije, povezane s komercializaci-
jo, definicije, povezane s prenosom znanja, oziroma definicije, pove-
zane z ustvarjanjem dodane vrednosti. Na podlagi vseh treh kategorij 
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Cantargiu (2012: 687) definira akademsko podjetništvo kot prakso, ki 
se izvaja za prenos znanja med univerzo in zunanjim okoljem. Cilj je 
ustvariti ekonomsko in socialno (dodano) vrednost tako za zunanje 
akterje kot za člane akademske sfere, pri čemer ima vsaj en član aka-
demske sfere v njej primarno vlogo. Akademski podjetnik igra ključ-
no vlogo kot indikator podjetniške prakse ter je njen glavni oblikova-
lec. Glede na to definicijo se znotraj akademskega podjetništva lahko 
razvijejo tako podjetniške kot socialne aktivnosti, ali pa kombinacija 
obojega. 

Komercialno podjetništvo se osredotoča predvsem na ekonomske 
dobičke, socialno podjetništvo na socialne inovacije, akademsko pod-
jetništvo pa se osredotoča predvsem na ustvarjanje znanja za zunanje 
partnerje in akademijo s poglobljenim dialogom, ki lahko odpira ko-
mercialne in socialne priložnosti. Socialno podjetništvo je razumlje-
no predvsem kot inovativna aktivnost, ki ustvarja dodano vrednost 
v družbi, in se lahko pojavlja tako v neprofitnem, poslovnem ali vla-
dnem sektorju ter je predvsem motivirana zaradi specifičnega proble-
ma v okolju. V kontrastu s tem pa je akademsko podjetništvo bolj pro-
aktivno pri predvidevanju družbenih problemov in ustvarja rezultate 
na področjih, kjer še ni vidnih družbenih problemov. 

Akademsko podjetništvo spreminja način ustvarjanja, uporabe 
in razširjanja znanja ter vključuje produkcijo in diseminacijo znanja 
med univerzo in zunanjim okoljem. Fakultete kot podjetni misleci iš-
čejo nove načine povezovanja s skupnostjo, da bi ustvarjale dodano 
vrednost ter razvile skupnostno učenje, kjer se akademska perspektiva 
združuje z izkušnjami resničnega življenja v skupnostih. Komunika-
cija oziroma dialog med institucijami, ki ustvarjajo znanje, in trgom 
oziroma družbo sta nujna za ustvarjanje novega znanja in razumeva-
nja. Pri tem univerze gradijo mostove z okoliškimi skupnostmi ter se 
osredotočajo na zmožnosti nadaljnjega razvoja skupnosti. Akadem-
sko podjetništvo k skupnosti aktivno prispeva predvsem z vključeva-
njem, interaktivnostjo in interdisciplinarnostjo (Cantaragiu, 2012). 

Nova tehnološka podjetja so ključna značilnost sodobnih družb 
znanja, saj pripomorejo k nastanku visokotehnoloških klastrov in no-
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vim investicijam v bazično znanost, kar se nato odraža v gospodar-
ski rasti, visoki zaposlenosti in konkurenčni prednosti. Iz tega vidika 
morajo vlade in drugi deležniki ustvariti ustrezno okolje za ustanav-
ljanje in razvijanje inovativnih, predvsem majhnih in srednje velikih 
podjetij tako, da ustvarjajo povezave med univerzami in podjetji ter 
komercializirajo rezultate raziskav zlasti z licenciranjem intelektualne 
lastnine. Nova visokotehnološka podjetja lahko nastanejo iz že usta-
novljenih podjetij pa tudi iz univerz (univerzitetni spin-offi).

V sodobnih ekonomijah so univerze vse pogosteje primorane upra-
vičevati svojo vlogo v gospodarstvu ter svoj učinek na družbo, da bi 
obdržale višino javnega financiranja. Z neposrednim naslavljanjem 
družbenih problemov in prispevanju h gospodarski rasti univerze iz-
boljšujejo svojo javno podobo, upravičenost do javnih sredstev ter širijo 
svoje vire tako, da začnejo vključevati tudi nevladne in javne organiza-
cije. Podjetniške univerze imajo zmožnost, da prevajajo znanje, ki se 
ustvarja na univerzi, v ekonomsko in socialno dobrino ter s tem pri-
pomorejo k nastanku novih podjetij, ki so ključni nosilci izkoriščanja 
raziskovalnih rezultatov. Ustvarjanje odcepljenih (spin-off) podjetij bolj 
verjetno ustvarja večji prihodek od licenciranja intelektualne lastni-
ne, hkrati pa so ta podjetja v prihodnosti lahko pomemben sodelujoč 
partner ali podizvajalska organizacija univerze. A pomen akademskih 
podjetij se ne meri le v finančnem doprinosu univerzi, ampak tudi v 
kontekstu širših družbenih in ekonomskih ugodnosti, kot so difuzija 
znanja, nova gospodarska aktivnost ali pa doprinos k večji zaposlenosti. 

Znanje pa se v družbo ne prenaša le za opozarjanje na družbene 
probleme, pač pa ga lahko ustrezno usmerjamo in oblikujemo tudi 
tako, da lahko naslavlja nacionalne, regionalne ali lokalne probleme 
in izzive, z ustvarjanjem znanja, ki upošteva kontekst, je uporabno in 
ustvarjeno na podlagi moči skupnosti, da se zoperstavi družbenim iz-
zivom in potrebam, oziroma z drugimi besedami, gre za družbeno 
robustno znanje (Nowotny et al., 2001). 

Namen tega poglavja je analizirati akademsko podjetništvo v kon-
tekstu prenosa znanja in novih inovativnih produktov in storitev v 
Evropi. Kot že omenjeno, ubiramo drugačen pristop ter začenjamo 



97

z definicijo akademskega podjetništva, ki se razlikuje od podjetniške 
univerze. Akademsko podjetništvo je definirano kot posebna oblika 
podjetništva ter vsebuje značilnosti, ki ga razlikujejo tako od klasične-
ga, tržnega podjetništva kot od socialnega podjetništva. Menimo, da 
ne gre toliko za podjetja, ki bi jih ustanovile in si jih lastile univerze. 
Poudarek je na raziskovalcih, ki razvijajo ideje, inovacije in prototipe 
znotraj univerz ali inštitutov, a jih nato nadalje razvijejo v komercialne 
produkte ali storitve zunaj univerz. Menimo, da je izraz model pod-
jetniške univerze manj ustrezen, sugerira namreč podjetizacijo in ko-
mercializacijo celotne univerze. Naša teza je, da morajo biti univerze 
sicer pozorne na možnosti tržnega ovrednotenja raziskovalnega dela, 
toda je bolje, da prepustijo komercialni razvoj idej svojim podjetjem 
ter z njimi ohranijo le ohlapne vezi (v bistvu se bolj nagibamo k mo-
delu spin-out podjetij in manj k modelu spin-off podjetij).

Visokotehnološka podjetja kot del družbe (ekonomije) 
znanja v Evropi

Velika večina akademskih podjetij je usmerjenih v visoko tehno-
logijo, vendar lahko le nekatera visoko tehnološka podjetja štejemo za 
akademska. Na razpolago imamo zgolj podatke, ki se dotikajo izključ-
no visokotehnoloških podjetij (ne glede na velikost podjetja – to je 
spet dodatna pomanjkljivost).33

Začenjamo s proučevanjem najnovejših podatkov Evrostata glede 
števila visokotehnoloških, majhnih in srednje velikih podjetij in od-

33 Evrostat uporablja tri pristope k identifikaciji tehnološke intenzivnosti pod-
jetij – sektorski, produktni in patentni pristop. Sektorski pristop uporablja klasifi-
kacijo NACE rev. 2 in glede na to v visoko tehnologijo spadajo proizvodnja osnov-
nih farmacevtskih produktov in preparatov, izdelava računalnikov, elektronskih in 
optičnih produktov, izdelava letalskih, vesoljskih in podobnih strojev. Produktni 
pristop je osnovan na SITC rev. 4 kategorizaciji, in sledeči produkti spadajo med 
visokotehnološke: vesoljski, računalniški stroji, elektronski in telekomunikacijski 
produkti, farmacevtski produkti, znanstveni instrumenti, električni stroji, kemijski 
produkti in neelektrični stroji ter orožje. Glede na patentni pristop spadajo med 
visokotehnološke predvsem tehnični sektorji, kot so: letalstvo, komunikacijska teh-
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stotkom zaposlenih v tem sektorju. Leta 2014 je bilo v Evropski uniji 
1.016.440 podjetij, ki spadajo v kategorijo visokotehnoloških industrij 
in storitev. Največ jih je lociranih v Veliki Britaniji in Franciji (celo več 
kot v Nemčiji), je pa vprašanje, kako velika so ta podjetja. V nekate-
rih državah dominirajo majhna in srednje velika podjetja, medtem ko 
so v drugih državah v ospredju velika podjetja. V Sloveniji je več kot 
8800 visokotehnoloških podjetij, številka pa se vsako leto viša. Glede 
na število prebivalcev je v Sloveniji več visokotehnoloških podjetij kot 
na primer na Slovaškem, Madžarskem, Češkem, v Avstriji, Nemčiji, 
Franciji, ali pa v Veliki Britaniji (več v tabeli 1 v prilogi). 

V Evropski uniji je v visokotehnološkem sektorju skupaj zaposle-
nih 8.300.000 ljudi. Kljub temu je to leta 2017 v povprečju pomenilo 
zgolj štiri odstotke celotne delovne sile. Najvišji odstotek takih zapo-
slitev lahko opazimo na Irskem (8,4 %) ter na Malti, Finskem in v 
Sloveniji (pri vseh 5,8 %). To je na primer višji odstotek kot na Šved-
skem (5,0 %), v Avstriji (4,4 %) ali Nemčiji (4,1 %). Najnižje deleže 
zaposlenih v visokotehnološkem sektorju lahko opazimo v Grčiji, na 
Portugalskem, v Litvi in Romuniji, kjer je odstotek najnižji med vsemi 
državami (pod 3 % zaposlenih v visokotehnološkem sektorju). 

Treba je omeniti, da Evrostat in EIS poznata še dodatno kategorijo, 
in sicer zaposleni v aktivnostih z intenzivno izrabo znanja. V to kate-
gorijo spadajo aktivnosti, pri katerih ima vsaj tretjina zaposlenih terci-
arno izobrazbo. Najnovejši podatki EIS (2018) kažejo, da v povprečju 
14,2 odstotka vseh zaposlenih v EU spada v kategorijo zaposlenih v 
aktivnostih z intenzivno izrabo znanja. Največji odstotek takšnih za-
poslitev najdemo na Irskem in v Luksemburgu (okoli 20 %) ter v Ve-
liki Britaniji in na Švedskem (okoli 18,5 %). V Sloveniji je ta delež ne-
koliko nižji od 14 odstotkov celotne delovne populacije. Ali lahko na 
podlagi teh podatkov res trdimo, da je Evropska unija družba znanja?

V tem kontekstu pa so zanimivi tudi drugi podatki, predvsem v 
povezavi s patenti in visokotehnološkimi izvozi. Največ patentnih 

nologija, računalniška in avtomatska poslovna oprema, laserji, mikroorganizmi in 
genetični inženiring ter polprevodniki.
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prijav PCT (podatki iz EIS) imajo na Švedskem, Finskem, Danskem 
in v Nemčiji (med 6 in 9 na milijardo BDP). Podobne države so v 
ospredju tudi glede na oceno Evrostata za leto 2017 (patentne prija-
ve pri Evropskem patentnem uradu na milijon prebivalcev). Sloveni-
ja ima po teh ocenah 55,30 patentnih prijav na milijon prebivalcev, 
kar je pod povprečjem EU, vendar še vedno bolje od Češke, Madžar-
ske ali Slovaške. 

Podatki o patentnih prijavah pa se ne ujemajo s podatki o dele-
žu izvoza visokotehnoloških produktov (po državah ali v EU skupaj). 
Na nivoju EU je bil leta 2017 delež visokotehnološkega izvoza 17,8 
odstotka celotnega izvoza. Zanimivo je, da imajo države z največ pa-
tentnimi prijavami navadno nizke deleže visokotehnološkega izvoza. 
Velika Britanija je pri tem izjema, sicer pa to velja za Švedsko, Fin-
sko, Dansko in Nemčijo, kjer je delež visokotehnološkega izvoza pod 
evropskim povprečjem. Na Finskem delež znaša celo manj kot polo-
vico EU povprečja (6,6 %). Najvišje deleže visokotehnološkega izvoza 
imajo tako Malta (25,5 %), Luksemburg in Irska. Z metodološkega 
vidika je zanimiva predvsem Malta, zato bi pričakovali podrobnejšo 
razpravo o njenem primeru, vendar je dostopne publikacije – kot je 
IUS – ne vključujejo. 

Podobno zanimiv je primer Slovenije, ki ima precej majhen delež 
visokotehnološkega izvoza (5,5 %), vendar jo publikacije vseeno uvr-
ščajo v vrh s kombinacijo deleža visoko- in srednjetehnološkega izvo-
za. Publikacija Research and Innovation Performance in EU Member 
States and Associated Countries (Učinkovitost raziskovanja in inovacij 
v državah EU in pridruženih članicah) na primer navaja, da Sloveni-
ja glede na svojo srednje- in visokotehnološko specializacijo zaostaja 
samo za Nemčijo (Evropska komisija, 2013: 250). A ustreznost in pri-
merljivost statističnih podatkov Evrostata (in IUS) sta pri tem vpra-
šljivi. Trditev se zanaša na indikator »prispevek srednje- in visokoteh-
noloških produktov k trgovinski bilanci, pri čemer Slovenija dosega 
105 odstotkov povprečja EU (IUS, 2014: 66). Zanimivo je, da je večina 
držav uvrščenih okoli povprečja, še bolj pa bode v oči podatek, da ima 
Severna Makedonija, ki je glede na druge kazalnike razvoja in inova-
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tivnosti na dnu evropskih držav, enako vrednost kot Slovenija (105 % 
povprečja EU). 

Glede na ta pregled statističnih kazalnikov lahko sklenemo, da 
Evropska unija še ni dosegla točke, na kateri bi jo lahko poimenovali 
ekonomija znanja. Visokotehnološka podjetja so še vedno na obrobju 
in še nimajo odločujoče vloge v konkurenčnih ekonomijah. Na dru-
gi strani pa se spoprijemamo z veliko nezmožnostjo pojasnjevanja, 
nekonsistentnostjo in celo kontradiktornostjo ugotovitev in podat-
kov. Baze podatkov potrebujejo svež veter, Evrostat nujno potrebuje 
korekcije ter boljšo koordinacijo z nacionalnimi statističnimi uradi. 
Trenutne razmere so namreč nevzdržne, saj pogosto ne omogočajo 
niti primerjav med državami niti primerjav med različnimi časovnimi 
obdobji.

Študije kažejo, da je Evropska unija sicer učinkovita v produkciji 
visokotehnološkega znanja, vendar zaostaja za nekaterimi drugimi 
regijami (predvsem za ZDA) glede njegove komercializacije znotraj 
ključnih visokotehnoloških panog – biotehnologije (Ernst and Young, 
2014: 25–33), nanotehnologije (Savolainen, 2013: 73) ter napredne in-
formacijske in komunikacijske tehnologije (van Lieshout et al., 2006: 
158). Zgolj produkcija visokokakovostnega znanja brez ustreznih 
podpornih sistemov, spodbud in investicij namreč ne more zagota-
vljati ustreznega prenosa znanja v nove produkte in procese ter njiho-
vo komercializacijo ter tako ne more zagotavljati doprinosa k razvoju 
gospodarstva in družbe ter naslavljanja različnih družbenih izzivov in 
potreb. 

Visokotehnološka podjetja in akademsko podjetništvo v 
vzhodni Evropi in Sloveniji

Iz podatkov, ki smo jih predstavili, izhaja, da na tem področju 
vzhodna Evropa, oziroma nove članice, EU precej zaostaja za seve-
rozahodnim delom EU. Zaostanek je viden tudi v južni Evropi. V 
nekaterih kazalnikih so nove članice EU sicer navidezno (statistično) 
uspešne (recimo visokotehnološki izvoz), vendar je to posledica tujih 
vlaganj oziroma tujih podjetij, ki delujejo v teh državah. Če vzamemo 



101

več najpomembnejših indikatorjev, potem bi rekli, da Slovenija, Esto-
nija in Češka do neke mere lovijo evropsko povprečje.34

Tchalakov, Mitev in Petrov (2010) vidijo nastanek akademske-
ga podjetništva v vzhodni Evropi kot spontan fenomen od spodaj 
navzgor, ki je v obdobju tranzicije omogočil obnovo nekaterih gospo-
darskih sektorjev. Kot navajajo, se akademsko podjetništvo v vzhod-
ni Evropi v številnih točkah loči od glavnih značilnosti akademskega 
podjetništva. Opazujejo dve nasprotni si tendenci v postsocialističnih 
spin-off podjetjih; na eni strani gre za avtentično obliko akademskega 
podjetništva, na drugi strani pa za aktivnosti iskanja koristi in črpa-
nja javnih sredstev. Akademska podjetja v vzhodni Evropi niso usta-
novljena le za prenašanje znanja v industrijo, temveč pogosto igrajo 
pomembno vlogo tudi kot posrednik med nastajajočimi zasebnimi in 
tujimi podjetji. Zaradi kolapsa nekaterih sektorjev ekonomije v tran-
ziciji so bila akademska podjetja pogosto edini ponudnik nekaterih 
tehničnih storitev. Kljub temu pa se akademska podjetja ne razlikujejo 
posebno od preostalega gospodarstva v vzhodni Evropi v času tranzi-
cije, saj je tudi za akademska podjetja značilna nizka stopnja uprav-
ljavskih in podjetniških sposobnosti. 

Študije čeških in estonskih akademskih spin-off podjetij kažejo 
podobno sliko pomanjkanja podjetniškega duha in izkušenj. V svoji 
raziskavi Peterkova in Wozniakova (2015) ugotavljata, da na Češkem 
obstaja veliko število podjetniških inkubatorjev, a zelo malo zagonskih 
ali odcepljenih podjetij. To povezujeta prav s pomanjkanjem skupnih 
podjetniških izkušenj in podjetniškega duha ter z nepripravljenostjo 
sprejemanja tveganj. 

V Estoniji je bilo gospodarstvo, predvsem izvoz, pretežno sesta-
vljeno iz delovno intenzivnih sektorjev in produktov z nizko dodano 
vrednostjo, kar je povzročilo nizko produktivnost in slabo zanimanje 

34 Tu se sklicujemo na zadnje poročilo Evropske inovacijske lestvice – European 
Innovation Scoreboard (EIS, 2019), ki omenjene tri države uvršča v drugo in tretjo 
skupino. Slovenija je bila precej časa v drugi skupini (močni inovatorji), vendar je 
zdaj padla v tretjo skupino (zmerni inovatorji).
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za podjetništvo. Šele po letu 2000 so univerze bolj aktivno začele s 
promocijo in podporo podjetništva znanstvenikov in komercializa-
cije znanstvenih rezultatov z različnimi subvencijami. Kljub temu pa 
raziskave kažejo, da bi znanstveniki in raziskovalci potrebovali več iz-
obraževanja o upravljavskih in podjetniških veščinah, prav tako pa je 
nujno ustvariti bolj ugodno okolje za ustanavljanje in razvoj majhnih 
visokotehnoloških podjetij (Andrijevska et al., 2006). 

Nekatere evropske države, kot na primer Romunija, se nadalje 
srečujejo tudi z velikimi razlikami v inovacijskem okolju med posa-
meznimi regijami, predvsem zaradi neenakomerne razporejenosti 
univerz, pomanjkanja inovacijske in podjetniške tradicije in zaupanja 
ter majhnega zanimanja za razvojno-raziskovalne aktivnosti podjetij 
(Srebanica et al., 2012).

Če podrobneje pogledamo Slovenijo, ugotovimo, da zaradi 
restriktivne zakonodaje ne obstajajo odcepljena podjetja, ki bi jih 
ustanovile univerze ali javni inštituti. Akademsko podjetništvo v 
Sloveniji35 nastaja v obliki univerzitetnih spin-off (ali spin-out) podjetij, 
ki bazirajo na dvojnih vlogah akademikov, kjer podjetja niso v lasti uni-
verz ali inštitutov, marveč v lasti raziskovalcev oziroma akademikov, ki 
prenašajo znanje in komercializirajo raziskovalne ugotovitve z univerz 
in inštitutov preko novih podjetij. V večini primerov akademiki ostane-
jo polno zaposleni na univerzi ali na inštitutu ter v novoustanovljenem 
podjetju prevzamejo le dopolnilno, 20-odstotno zaposlitev. 

Tako en delež majhnih in srednje velikih podjetij obdrži tesne po-
vezave z akademsko sfero in jih zato lahko glede na njihovo organiza-
cijsko strukturo označimo za akademska podjetja. V zadnjih letih se 

35 Tu moramo opozoriti tudi na slabšalni vidik tega pojma. Tu se sklicujemo na 
dogajanja na Univerzi v Mariboru, kjer naj bi za časa rektorja I. R. in pod taktirko 
glavnega tajnika B. B. (ki je bil obsojen zaradi ponarajenja javnih listin in zlorabe 
položaja) nastala v javno-zasebnem partnerstvu »… nepregledna množica medseboj-
no prepletenih univerzitetnih podjetij, preko katerih se je pretakal in občasno izgineval 
javni denar … « (Klampfer, 2018: 33). Iz citiranega članka ni razvidno, za kakšna 
podjetja je šlo, niti ni jasno, ali ta še obstajajo.
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je v Sloveniji močno razvila tudi mreža podpornih mehanizmov v slo-
venski akademski in podjetniški sferi, ki predvsem spodbuja prenos 
znanja, podjetništvo in ustanavljanje zagonskih podjetij. Leta 2018 je 
slovenska vlada predstavila akcijski načrt Slovenija – dežela start-upov, 
s katerim želi še bolj aktivno promovirati take aktivnosti ter odpraviti 
morebitne ovire za nastanek zagonskih podjetij (Ministrstvo za eko-
nomski razvoj in tehnologijo, 2018).36

Pustovrh et al. (2017) v svoji študiji iz leta 2014 ocenjujejo, da je v 
Sloveniji skupno 105 majhnih in srednje velikih podjetij v kategoriji 
visokotehnološke proizvodnje ter 2.156 podjetij v kategoriji aktivnosti 
z intenzivno izrabo znanja. Na podlagi ankete med 105 predstavniki 
majhnih in srednje velikih podjetij v Sloveniji ugotavljajo, da se slo-
venska podjetja manj verjetno vključujejo v aktivnosti odprte izme-
njave informacij, kamor spadajo tudi pisarne za prenos znanja, podje-
tniški inkubatorji in raziskovalna partnerstva, znanstveno objavljanje 
ter sodelovanje na konferencah. Prav tako ugotavljajo, da se slovenska 
majhna in srednje velika podjetja v večini ne odločajo za sodelovanje 
v odprtih inovacijskih sodelovanjih, kamor spadajo predvsem sodelo-
vanja s komercialnimi laboratoriji, zasebnimi raziskovalnimi inštitu-
cijami in univerzami. 

36 Predvsem na javnih univerzah obstajajo številni mehanizmi, ki spodbujajo aka-
demsko podjetništvo. V tem pogledu je najbolj razvita Univerza v Ljubljani, v okvi-
ru katere deluje Ljubljanski univerzitetni inkubator, ki je bil ustanovljen leta 2008. 
Poleg tega v okviru univerz pogosto delujejo tudi pisarne za prenos znanja, inovacij-
ski inštituti in tehnološki centri. V Sloveniji so tudi trije tehnološki parki, vsi v lasti 
občin ter aktivno vključeni v nacionalno mrežo podpornih mehanizmov. Obstaja 
tudi 14 lokalnih javnih podjetniških inkubatorjev (v lasti občin ali skupine občin 
in pogosto podprti z različnimi državnimi ali evropskimi sredstvi in shemami) ter 
nekaj zasebnih podjetniških inkubatorjev (npr. inkubator Gea College). Podjetniški 
inkubatorji so se pogosteje začeli ustanavljati po letu 2000, povprečno pa so pripo-
mogli k nastanku od 10 do 40 novih podjetij. Največji podporni mehanizem v Slo-
veniji pa je iniciativa Start:up, ki je rezultat sodelovanja med Tehnološkim parkom 
Ljubljana, Tovarno Podjemov z mariborske univerze. Skupaj iniciativa združuje tri 
tehnološke parke, štiri inkubatorje in pet vladnih agencij. Na leto organizirajo več 
kot 340 dogodkov, ki vključujejo več kot 400 podjetij.
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Povzetek kvalitativne študije primerov

Na podlagi preliminarne kvalitativne analize37 sklepamo, da neka-
tera majhna in srednje velika visokotehnološka podjetja združujejo 
tržno orientacijo z logiko raziskovalne skupine. V tem smislu lahko 
govorimo o simbiozi dveh kultur, klasične, poslovno naravnane kul-
ture in epistemološko-akademske kulture. Razvijati morajo tako stra-
tegijo poslovnega uspeha kot strategijo upravljanja znanja in kognitiv-
ne mobilizacije. Nekoliko to drži za veliko podjetij, ki se ukvarjajo z 
bolj sofisticiranimi tehnologijami, vendar so majhna in srednje velika 
podjetja temu še bolj izpostavljena in so prisiljena uspešno koordini-
rati obe kulturi in strategiji. Vzpostaviti morajo povezave in kontakte 
tako s podjetji in akterji v poslovnem okolju kot tudi s kompetentnimi 
državnimi institucijami in akademsko sfero (univerzami in inštituti). 

Pri tem nekatera podjetja ostanejo bolj zvesta logiki raziskovalne 
skupine in to združujejo s poslovnimi funkcijami in tržno orientacijo. 
V tem primeru nekateri avtorji uporabljajo izraz akademsko podje-
tništvo. V prvi vrsti bi pri tem šlo za podjetja, ustanovljena kot odcep-
ljena podjetja pod pokroviteljstvom univerze. 

Med našo raziskavo smo identificirali več podjetij, ki bi jih lahko 
šteli med akademska podjetja. Kljub temu pa smo za določanje aka-
demskih podjetij uporabili nekatera dodatna merila in indikatorje, kot 
so število zaposlenih z doktoratom, vključenost podjetij v nacionalne 
in mednarodne raziskovalne projekte, aktivnosti objavljanja zaposle-
nih, pogostost stikov z domačimi in tujimi akademskimi institucija-
mi, kot so na primer soavtorstvo oziroma sodelovanje pri patentnih 
prijavah in ustanavljanju centrov odličnosti. Kot smo že omenili, v 
Sloveniji zaradi restriktivne zakonodaje ni odcepljenih podjetij, ki bi 

37 Na tem mestu si podrobneje oglejmo podatke in rezultate naše analize (Adam et 
al., 2014), v kateri smo opravili 11 intervjujev s predstavniki majhnih in srednje veli-
kih visokotehnoloških podjetij v Sloveniji. To smo dopolnili z ugotovitvami podobne 
raziskave iz leta 2016 (Gojkovič, 2017), v kateri je bilo opravljenih še šest intervjujev 
na podlagi istega vprašalnika. Podatki so arhivirani in javno dostopni v Arhivu druž-
boslovnih podatkov: https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/vtpod14/ (avgust 2019).
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jih univerze ali javne institucije ustanovile neposredno (novi zakon o 
visokem šolstvu sicer napoveduje nekatere spremembe na tem podro-
čju). A na drugi strani obstajajo nekatera majhna in srednje velika vi-
sokotehnološka podjetja, ki imajo znanstveni značaj in so močno vpe-
ta v akademsko okolje. Nadalje nekatera podjetja ustvarjajo produkte 
ali storitve, za katere so kupci večinoma znanstvene organizacije (na 
primer merilne naprave ali njihove komponente, programska oprema 
ali orodja za raziskovanje). 

Hibridna struktura podjetij se odraža v njihovi organizacijski 
strukturi in kulturi ter v njihovem socialnem kapitalu. Glede na to je 
naša raziskava pripeljala do nekaterih specifičnih ugotovitev, ki bi jih 
v nadaljnjih raziskavah radi preverili in nadgradili. 

Akademska podjetja nastanejo predvsem na osnovi preliminarne-
ga raziskovalnega dela v akademskem okolju. Raziskava kaže, da so 
soustanovitelji teh podjetij na organizacijsko kulturo znotraj podje-
tja prenesli nekatere vzorce, ki obstajajo v akademskem okolju, kar je 
predvsem vidno v: (1) njihovi močni povezavi z akademskimi insti-
tucijami; (2) fleksibilni organizacijski strukturi, ki večinoma sloni na 
projektnih skupinah in skupinskem delu; (3) odprti in neformalni ko-
munikaciji na podlagi demokratičnega diskurza; (4) prenosu znanja 
glede na načrtovana in formalna sodelovanja znotraj programov in 
raziskovalnih skupin ter z drugimi podjetji in akademskimi instituci-
jami; (5) vključevanju novih članov, ki je vidno predvsem kot utrjeva-
nje socialnega kapitala podjetja in zagotavljanje inovacijske kapacitete 
ter v pomenu formalne izobrazbe; (6) večji prilagojenosti poslovnemu 
okolju v Sloveniji; (7) velikem delu prihodkov od države; ter (8) v bolj 
intenzivni integraciji z akademskim okoljem in drugimi podjetji pred-
vsem v smislu ustanavljanja novih poslovnih enot. 

Glede na vse to lahko definiramo kulturni okvir, v katerem se us-
tanavlja akademsko podjetništvo. Brez dvoma koncept predstavlja 
povezavo med akademsko sfero in zunanjim okoljem, kjer sta vidik 
trga in logika profita prepletena z željo po prenosu znanja in ustvar-
janju novih koristi, ki niso nujno le ekonomske. Medtem ko imajo 
tržno usmerjena podjetja več skupnih točk z akademskimi podjetji, 
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pa se kažejo specifični vzorci organizacijske kulture, ki jih od njih tudi 
razlikujejo: (1) njihova poslovna strategija omogoča več manevrskega 
prostora za sprejemanje tveganih odločitev; (2) komunikacija znotraj 
njih je večinoma formalna; (3) manj sodelujejo z akademsko sfero; (4) 
bolj kot formalno izobrazbo cenijo izkušnje; (5) državna sredstva ne 
igrajo velike vloge v njenih aktivnostih; (6) njihove partnerske mreže 
pa so sicer pomembne, manj obsežne in raznolike (Gojkovič, 2017). 

Sklep

Glede na širši kontekst lahko sklenemo, da Evropska unija še ni 
razvila nujne kritične mase za preboj v smislu kognitivne mobilizacije. 
V tem tekstu smo kognitivno mobilizacijo operacionalizirali s štirimi 
dimenzijami: z izobraževanjem, visokotehnološkim podjetništvom, 
raziskovalnimi in razvojnimi aktivnostmi ter z inovativnostjo. Seveda 
je, glede na velike razlike med njenimi članicami, težko o EU govoriti 
kot o celoti. Kljub temu pa niti podrobna analiza v tem smislu najbolj 
razvitih držav članic ne omogoča sklepa, da je bil kljub trendom v to 
smer dosežen prevladujoč obrat k intenzivnejši uporabi znanja in z 
inovativnostjo povezanih aktivnosti. 

V tem prispevku smo analizirali podatke Evrostata ter želeli opre-
deliti države z najvišjim nivojem kognitivne mobilizacije, saj se aka-
demsko podjetništvo najhitreje razvije v teh okoljih. Ker podatkov o 
akademskem podjetništvu v Sloveniji ali v Evropi ni, smo se osredoto-
čili predvsem na majhna in srednje velika visokotehnološka podjetja. 
Pri tem moramo opozoriti na problem ustreznosti in točnosti meritev 
in klasifikacij posameznih aktivnosti. To je treba poudariti predvsem 
v povezavi z Evrostatovimi podatki in metodologijo zbiranja podat-
kov, ki jih Statistični urad Republike Slovenije uporablja za določitev 
obsega, virov in sektorjev, ki se nanašajo na raziskovalno in razvojno 
dejavnost (Adam, 2014). 

V nadaljnji analizi smo se osredotočili na mikro nivo na prime-
ru Slovenije in predstavili rezultate naše kvalitativne analize organi-
zacijske kulture, načinov povezovanja in splošnega načina operacij 
v majhnih in srednje velikih visokotehnoloških podjetjih v Sloveniji 
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(na vzorcu teh podjetij). Rezultati kažejo, da lahko podjetja razdelimo 
na pretežno tržno usmerjena podjetja in tako imenovana akademska 
podjetja, ki se uvrščajo v akademsko podjetništvo. Vsa majhna in sre-
dnje velika visokotehnološka podjetja imajo hibridno strukturo, kjer 
se prepletajo tržno-poslovne ter raziskovalno-epistemološke funkcije. 
V akademskih podjetjih je slednja bolj izrazita ali celo prevladujoča. 

Pojavlja pa se vprašanje, ali gre pri tem za novo obliko podje-
tništva in novo, obstojno obliko organizacijske kulture ali pa gre le za 
razvojno fazo, ki jo bodo podjetja v razvoju presegla. A dejstvo je, da 
v raziskovanih podjetjih prihaja do hitrih menjav lastništva, ustanav-
ljanja novih poslovnih entitet ter njihove internacionalizacije. Drugo 
evidentno dejstvo pa je, da država močno vpliva na akademska pod-
jetja oziroma nastajajo velike razlike v načinu, na katerega podjetja 
reagirajo na državno financiranje oziroma sheme financiranja razi-
skovalnih in razvojnih aktivnosti v podjetjih. Nadalje so akademska 
podjetja vključena v centre odličnosti, kompetenčne centre in druge 
oblike sodelovanja med državo, poslovnim svetom in akademsko sfe-
ro. Druga dilema je tudi, ali so nekatera izmed teh podjetij zmožna 
preživeti na trgu brez zunanje, državne pomoči oziroma dostopa do 
evropskih sredstev. Spletna stran enega izmed najbolj znanih majhnih 
oziroma srednje velikih visokotehnoloških podjetij, Zemanta (gre za 
IKT podjetje, ki je zdaj v lasti večjega izraelskega podjetja s podobno 
dejavnostjo) sicer trdi, da je bolj kot neposredna državna pomoč nuj-
no znižanje stroškov dela ter obdavčitev oziroma izboljšanje poslov-
nega okolja.

Potrebno bo več raziskovanja, da bi dognali, kako ta podjetja v 
resnici funkcionirajo v različnih razvojnih fazah. Očitno imamo tudi 
opravka s pluralizmom modelov akademskega podjetništva.
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Izbrani indikatorji: 

1. High-tech export: izvoz visokotehnoloških produktov (delež celot-
nega izvoza).

2. Number of high-tech enterprises: podjetja v visokotehnološkem 
sektorju glede na NACE rev. 2 aktivnost v številu. 

3. Number of high-tech enterprises per 1million inhabitants: izraču-
nano na milijon prebivalcev.

4. Employed in high-tech sector: zaposlitve v tehnologiji in v aktivno-
stih z intenzivno izrabo znanja na nacionalnem nivoju po spolu (od 
2008 dalje, NACE rev. 2) v odstotku celotne delovne sile: visokoteh-
nološki sektor. 

5. Employed in knowledge intensive activities: letni podatki o za-
poslenosti v aktivnostih z intenzivno izrabo znanja na nacionalnem 
nivoju po spolu (od 2008 dalje, NACE rev. 2) v odstotku celotne de-
lovne sile: aktivnosti z intenzivno izrabo znanja. 

6. Graduates at doctoral level: diplomanti na doktorskem nivoju po 
spolu in starosti ter starostni skupini: na 1000 prebivalcev starosti 
25–34 let.

7. Graduates at doctoral level, in science, math., computing, engine-
ering, manufacturing construction: po spolu na 1000 prebivalcev 
starosti 25–34 let. 

8. Intramural R&D expenditure: intramuralni vložki v raziskovalno 
in razvojno dejavnost (GERD) po sektorju: v evrih na prebivalca.

9. Number of patents: patentne prijave na EPO po prioritetnem letu: 
na milijon prebivalcev.

10. Number of high-tech patents: visokotehnološke patentne prijave na 
EPO po prioritetnem letu: na milijon prebivalcev.
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Predlogi za izboljšanje delovanja ARRS38

V kratkem tekstu so na strnjen način predstavljena kritična opa-
žanja, ki se nanašajo na disfunkcije v delovanju evalvacijskega sistema 
na ARRS. Obenem so podane korekcije teh disfunkcij ter predlogi no-
vih (možnih) rešitev.39 Izpostavljam naslednje vidike: 

1. Eden že dolgo nerešenih problemov je obsesivno točkovanje 
v Sicris bazi. To točkovanje – ki daje v mnogih primerih zelo 
izkrivljeno sliko o uspešnosti raziskovalcev – je potrebno uki-
niti, obdržati pa bibliografske in citatne podatke za vsakega 
raziskovalca. Poleg tega daje točkovanje napačen signal, ni va-
žno kaj in kje objaviš, tudi ni važno ali te objave pridobivajo 
citate (so citabilne), ključne so točke. Še enkrat, to ne pomeni 
odpravo kvantitativnih kriterijev, temveč le odpravo točkov-
anja (numerologije) v Sicris bazi (A1 ter A3 – zanimivo, A2 
manjka oz. bi A3 moral biti A2; tudi A’ ter A” ne dajeta – vsaj v 
humanistiki in družboslovju – prave slike o kvalitetnejših ob-
javah. To seveda predpostavlja popravke v krovnem Pravilniku 
o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju iz-
vajanja raziskovalne dejavnosti. Večina raziskovalcev se na ta 
sistem le malo spozna, vendar se zavedam, da mnogi niso za 
ukinitev točkovanja. 

2. Prav tako ni razčiščeno vprašanje, kakšno naj bo razmerje med 
kvantitativnimi in kvalitativnim ocenjevanjem oz. kriteriji. Po 

38 Prispevek je bil objavljen na portalu Kvarkadabra, maja 2019. Kratica ARRS se 
nanaša na Javno agencijo za raziskovanje Republike Slovenije.
39 Ta tekst je nastal na podlagi posvetov in okroglih miz. Prvo sta v začetku fe-
bruarja organizirala IRSA ter INR, udeležili pa so se je predstavniki vseh ved. Kot 
predstavnik IRSA sem bil povabljen na sejo Komisije za kulturo, izobraževanje in 
znanost v okviru Državnega sveta (6. marca 2019). Na našem inštitutu smo sredi 
marca organizirali posvet o stanju in perspektivah družboslovja. Svoje videnje pro-
blematike sociološkega raziskovanja sem podal tudi na posvetu v okviru Sekcije za 
sociologijo časa, ki jo je konec marca organiziral akademik Zdravko Mlinar. Podat-
ke/povzetke teh dogodkov se najde na spletni strani www.institut-irsa.si.
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nekaterih razlagah, naj bi ključno za presojo znanstvene uspeš-
nosti (odličnosti) bila ocena petih najboljših del, ki jih predlo-
ži raziskovalec. Toda, ali recenzenti res berejo pet predloženih 
del?40 Kakšno vlogo naj imajo citati? Sam menim naslednje: šte-
vilo citatov oz. citiranih del je še najboljši kazalnik znanstvene 
reputacije, odmevnosti in vizibilnosti. Ni pa edini. Toda, mora-
mo upoštevati več citatnih baz, citate na monografije, upoštevati 
citate na avtorja, posebnosti ved, starost raziskovalca … Zgolj 
mehanično navajanje števila citatov (ki jih Sicris baza povzema 
iz WoS in Scopusa) ne zadostuje. Tudi tu mora biti neka vrsta 
kvalitativne presoje kvantificiranih podatkov. 

3. Pereče je tudi vprašanje razmerja med temeljnim raziskova-
njem in aplikativnimi rezultati. Semantična (diskurzivna) 
analiza recenzije, ki jo je prejel dr. Noč, namreč kaže, da re-
cenzenta menita, da je dr. Noč »well-known researcher« (kar 
ponovita dvakrat), da ima dobre objave in je nadpovprečno 
citiran, vendar ne najdeta pravih podatkov o širši aplikabilno-
sti, upoštevajoč elemente obrazca, ki sta ga dobila od ARRS. 
Ta obrazec za recenzente je – mimogrede – precej zmeden in 
redundanten (pleonastičen) in jih dodatno ovira, da se kon-
centrirajo na bistvene zadeve. 

4. Pomemben je postopek izbora oz. nabora recenzentov. Znan-
stvena odličnost je nujen kriterij, toda ni zadosten, gre za 

40 Pred nekaj tedni sem imel dopisovanje z enim od članov aktualnega ZSA. Le-ta 
mi je zatrdil, da ARRS uveljavlja kvalitativno ocenjevanje, in sicer v tem smislu, da 
recenzenti ocenijo pet najboljših del. Ko sem ga vprašal, ali se mu to zdi realno (to 
pomeni lahko nekaj sto strani teksta) in ali so recenzenti usposobljeni in motivira-
ni za tak pristop, pa nisem dobil odgovora. Tudi v primeru dr. Noča (ko je bila v 
Kvarkadabri objavljena recenzija njegove prijave) se je videlo, da recenzenta nista 
prebrala teh del. Sta pa vedela zanje. Mi pa je zaupal, da ZSA (in on osebno) nima 
pregleda nad izbiro recenzentov in da tudi on ne ve, kako se recenzenti sploh izbira-
jo. Ko sem omenjenega člana ZSA vprašal, ali je možno, da je neka objava priznana 
kot dobra ali odlična oz. ali se njena odmevnost ne meri s citati, je temu pritrdil (da 
se morajo citati upoštevati). Iz tega izhaja, da gre vedno za preplet kvantitativnih 
(numeričnih) in kvalitativnih (kontekstualnih) kriterijev ocenjevanja.
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njihovo znanstveno integriteto, poznavanje bibliometrije in 
profesionalno etiko. Večji problem je v družboslovju in hu-
manistiki, kjer ideološki in svetovnonazorski dejavniki igrajo 
pomembno vlogo pri ocenjevanju kakovosti oz. se mešajo z 
znanstvenimi principi. Zato (in drugih razlogov) mora obsta-
jati možnost ugovora na recenzentske ocene in komentarje. 
Sicer je recenziranje zamišljeno kot povratna informacija av-
torju oz. prijavitelju projekta. Iz dobro utemeljene ocene se ta 
lahko dosti nauči. Sedaj to ni mogoče. Postopek je preveč for-
malen/birokratski. ARRS je treba ponovno pozvati k temu, da 
omogoči prijaviteljem, da se pritožijo na oceno. 

5. Ne sme se dopustiti, da vlogo ocenjevalcev prevzamejo 
uslužbenci ARRS (kot v primeru razpisa o dodatnih sred-
stvih za PS prejšnje leto) ali da so komisije za ugovore na 
ocene sestavljene izključno ali večinsko iz zaposlenih na 
ARRS, ki so udeleženi pri obravnavi prijave (kar se je do-
gajalo v razpisu za CRP – pri teh razpisih je možen interni 
ugovor na postopek, vendar je skoraj vedno avtomatično 
zavrnjen). Konflikt interesov je resen problem. Drugače 
bi bilo, če bi ARRS zaupali, da je nevtralna, profesionalna 
ustanova. Pa ni. Na žalost. 

6. Ustanovitev komisije za etiko in integriteto v znanosti je nuj-
na. Indikativno in simptomatično je, da so bile že pobude za 
njeno ustanovitev, pa so propadle (obstaja pa Komisija za etiko 
na UL). Ta bi obravnavala hujše primere kršitve znanstvene 
poštenost ter kršitve profesionalnega kodeksa. Po drugi stra-
ni pa bi tudi omogočila, da se raziskovalci pritožijo na zlona-
merne recenzije ali samovoljne odločitve upravnih organov, ki 
moteče (v smislu diskriminacije ali neutemeljenih odločitev) 
vplivajo na njihovo raziskovalno delo. Delovala bi kot forum, 
ki daje možnost razčiščevanja etičnih, družbenih dilem v zna-
nosti in tehnoloških in družbenoekonomskih aplikacijah. Tega 
recimo Etična komisija na UL ne počenja oz. je oblikovana kot 
telo, ki občasno reagira na pritožbe institucij/fakultet. Njena 
dejavnost je skrivnostna. Do zdaj so menda obravnavali le dva 
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primera (primer iz FDV ter doktorat o »spominu vode« na Ke-
mijski fakulteti). 

7. ARRS bi morala biti drugače organizirana, to velja tudi za or-
ganizacijo razpisov, ki jih ta institucija vedno težje »sprocesira« 
(v zadnjem, projektnem, je 780 prijaviteljev). Izpeljati dober 
recenzentski postopek v takih okoliščinah je misija nemogoče. 
Uspešnost prijav pa je manj kot 10-odstotna (sicer odvisno od 
vede). Zmanjšati bi bilo treba birokratski balast, improvizacije 
in hkrati pretirano reglementacijo. Na drugi strani pa imamo 
opravka z mnogimi enostranskimi (diskrecijskimi) odločitva-
mi (ki se pokrijejo sicer z avtoriteto ZSA ali UO ali direktorja). 
Primer: preklic ali ponovitev že potekajočega razpisa (v letu 
2018 se je to trikrat zgodilo), retroaktivno delovanje novih 
pravilnikov (spremembe točkovanja daleč nazaj), hektično 
spreminjanje metodologij ocenjevanja, uporaba nepreverjenih 
obrazcev za prijave ali recenzije. 

8. Pred kratkim je bilo spet opozorjeno (B. Turk iz IJS v SP Dela), 
da ARRS financira le 80 odstotkov polne zaposlenosti. Od RO 
zahteva, da ima polno zaposleni največ 1700 ur (kar je po nji-
hovem en FTE), na plačnih listah ali v pogodbah o zaposlitvi 
pa morajo RO seveda navajati polno zaposlenost v višini 2080 
ur. Tu gre za vprašanje, ali je to ravnanje ARRS oz. MIZŠ v 
skladu z zakonom (ZDR). Drugo pa so reperkusije, ki se kaže-
jo v napačnem prikazovanju zaposlenosti oz. števila FTE v RO 
in v celotni raziskovalni sferi. 

9. Prav tako je vprašljivo, ali so v skladu z zakoni in ustavo do-
ločeni členi že omenjenega krovnega Pravilnika ter Pravilnika 
o normativih in standardih. Gre za diskriminacijo RO glede 
na njihov pravni status. Recimo, predvideno (zahtevano) je, 
da imajo JRO pravico v programskem financiranju do obsega 
najmanj 2,5 FTE, ne glede na uspešnost. Za ostale visokošol-
ske RO in (zasebno-nepridobitne) RO, ki imajo koncesijo, pa 
ta obseg ni določen oz. je praviloma poljuben (precej manjši). 
Isto velja glede vloge direktorja. 
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10. Postavlja se vprašanje, kaj je vodstvo ARRS naredilo v vseh teh 
letih, da bi se stanje normaliziralo. Kaj je (bila) vloga ZSA in 
ZSV in OST ali UO (tu je angažiranih kakih 70 raziskovalcev 
(sic!) iz vseh ved in področij)? Namreč, docela ISTI problemi 
so aktualni že 10 let!! O tem priča tudi analiza Inženirske aka-
demije (ki se časovno nanaša na obdobje nekako med 2008 in 
2014). 

11. Tudi vloga t. i. OSIC(D) – ki nadzirajo vnašanje oz. klasifi-
ciranje objav v Cobiss-Sicris bazi – je v nekaterih primerih 
problematična. Pritožba tudi tu ni možna. Nasploh je večina 
gremijev na ARRS popolnoma neresponzivnih, delujejo kot 
da so sami namen in ne upoštevajo minimalne demokratične 
procedure oz. izključujejo ljudi, ki mislijo drugače. Kako je do 
tega prišlo? Eno je prevlada birokratske logike, drugo pa so 
različni (ekskluzivni) lobiji, ki se bojujejo za svoje institucije. 

12. V dosedanjem delovanju ARRS (od 2004 do danes) je bilo pre-
cej sprememb, toda le zato, da vse ostane isto? Mnoge stvari so 
absurdne. To, da imajo nekateri več tisoč točk v Sicris bazi (in 
mnogi med njimi nimajo pravih mednarodnih objav in cita-
tov). Da ARRS porabi 2,2 milijona evrov na podlagi popolno-
ma nepreverjenega izračuna o sredstvih iz drugih projektov, 
s katerimi naj bi razpolagale programske skupine (o tem sem 
pisal v Kvarkadabri). In to se vleče vse do primera dr. Noč, ki 
edini (od 70 prijavljenih) dobi negativno recenzijo in s tem 
izgubi možnost nadaljevanja programske skupine. 

Povzetek in predlog rešitev 

Ukiniti je treba sistem točkovanja, kot je zdaj prisoten v Sicris bazi. 
Takega sistema nimajo nikjer v Evropi. V bistvu gre za državno regu-
lacijo znanosti, ta regulacija oz. že kar reglementacija zanika svobodo 
znanstvenega raziskovanja (kot je to definirano v Ustavi). 

Raziskovalcem oz. prijaviteljem na razpisih je treba omogočiti, da 
se v določenih primerih lahko pritožijo tudi na vsebino oz. oceno re-
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cenzentov. Najboljše bi bilo, da je ta pritožba obravnavana na panelu, 
kjer je prisotnih več recenzentov. Odločitev o pritožbi pa mora biti 
sprejeta pred razglasitvijo rezultatov. Tak postopek je bil že uveljav-
ljen, in sicer l. 2007 (kot se spomnim, se pozneje ni več prakticiral, pač 
pa je možna le pritožba na postopek – toda v primeru programskih 
skupin niti to ni možno!). 

Ustanoviti bi bilo treba Komisijo za etiko in integriteto v raziskovanju. 
Ta bi omogočila, da se sankcionirajo raziskovalci, ki kršijo etična načela, 
obenem pa bi se raziskovalci lahko pritožili v primerih samovolje recen-
zentov ali organov ARRS.41 To telo bi moralo delovati kot pobudnik raz-
prave o družbeno-etični vlogi znanosti in ne kot birokratska ustanova. 

Ustanoviti bi bilo treba novo fundacijo. ARRS (oz. pristojno mi-
nistrstvo) je že dolgo edini pomemben financer raziskovalnih projek-
tov. Sicer od 1994 naprej obstaja tudi Slovenska znanstvena fundacija 
(SZF), vendar je do danes, zlasti v zadnjih dveh desetletjih, odigrala 
le vlogo promotorja znanosti, njen prispevek k financiranju projektov 
ali podeljevanju raziskovalnih štipendij pa je bil minimalen. V pre-
cejšnji meri je to posledica ignorance s strani pristojnega ministrstva 
(in ARRS). Doseči bi morali, da se ta (ali podobna) inštitucija uveljavi 
tudi alternativa ARRS vsaj v minimalnem obsegu oz. da financira to, 
kar ARRS in tudi evropske fundacije/sheme ne financirajo (dokon-

41 Tu bi omenil, da tako zahteva po pritožbi kot tudi predlog za ustanovitev komisije 
za etiko oz. integriteto v raziskovanju, nista nekaj novega. O tem sem sam pisal že l. 
2010 (v prilogi Znanost v Delu), ponatisnjeno je v knjižici Raziskovalna politika in 
dileme evalvacije v znanosti (IRSA, 2015). Na seji Komisije za izobraževanje, kul-
turo in znanost Državnega sveta sem izvedel, da se ta komisija ustanavlja na SAZU. 
Dobil sem tudi pravilnik o delovanju te komisije. To, da je na SAZU, je v redu, 
je pa vprašljivo to, da bo delovala kot enotno telo oz. ni predvideno, da recimo v 
družboslovju obstaja etična problematika, ki jo je težko reševati brez kompetentnih 
raziskovalcev iz te vede. To se je pokazalo na primeru K. E. s FDV pred dvema le-
toma. Ta primer je reševala Etična komisija UL, vendar dokaj neposrečeno. Vzrok: 
v komisiji ni bilo človeka, ki bi se spoznal na področje, ki ga je pokrivala K. E., ki je 
bila s strani FDV obtožena, da je fabricirala podatke, ki jih je uporabljala v svojih 
člankih. Komisija pa je bila mnenja, da ni dokazov o tem. O tem sem več povedal v 
intervjuju za Reporter (junij, 2018).
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čanje projektov, pregled in kritika rezultatov v smislu metaanalize, 
predstavitev izsledkov širši publiki …). 

Dodatek: za večjo raznovrstnost financiranja42

Moj prispevek se nanaša na problematiko financiranja raziskovalne 
dejavnosti oz. na možne alternativne vire v tem okviru. Znano je, da 
imamo tu Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slove-
nije (ARRS), pa tudi druge mednarodne, zlasti EU-sheme in razpise. 

Problem je v tem, da ARRS v mnogih ozirih deluje podoptimalno, 
to kaže mnogo analiz v zadnjem času, nekatere so bile predstavljene 
pred enim mesecem na seji ene od komisij Državnega sveta. V njej (glej 
poglavje Predlogi za izboljšanje delovanja ARRS) sem predlagal nekaj 
ukrepov, ki bi povečali transparentnost, nediskriminatornost ter meri-
tornost odločanja. Potrebne bi bile spremembe v bibliometriji, nadalje 
ustanovitev Komisije za etiko in integriteto v raziskovanju, dana bi mo-
rala biti možnost pritožbe na pristranske recenzije (spomnimo se na 
primer dr. Marka Noča). V tem okviru sem predlagal tudi razmislek 
o tem, kako bi vzpostavili fundacijo, ki bi – v sicer manjšem obsegu – 
dopolnjevala financiranje ARRS oz. bi podpirala tiste segmente razisko-
valnega dela, ki ga ta ne financira (tudi druge EU-sheme).

Predlog za revitalizacijo Slovenske znanstvene fundacije: 

Pokazalo se je, da ne bi bilo treba ustanavljati novih institucij, 
temveč bi bilo smiselno revitalizirati že dalj časa obstoječo Sloven-
sko znanstveno fundacijo (SZF), ki deluje od 1994. Ta fundacija, ki 
je oseba zasebnega prava, je bila v začetku zamišljena (in je tako tudi 
delovala) kot fundacija, ki z raziskovalnimi štipendijami za mlade raz-
iskovalce in drugimi oblikami nudi podporo raziskovalcem različnih 
disciplin. Nekaj časa si je prizadevala v tej smeri, nato pa je zaradi 
nerazumevanja pristojnega ministrstva in pozneje tudi ARRS (oz. po-

42 Prispevek je bil objavljen na portalu Casnik.si, aprila 2019, ter v zborniku, ki ga 
je izdal INR.
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litike sploh) svoje delovanje omejila na promocijo in popularizacijo 
znanosti in le v manjši meri na podporo zlasti mlajšim raziskovalcem. 

SZF bi kazalo okrepiti v organizacijskem in finančnem smislu, in 
sicer z naslonitvijo na neodvisne vire financiranja, zlasti donacije, ter 
na sodelovanje s tujimi fundacijami, tako poslovnimi kot individual-
nimi filantropskimi. Pri nas sicer take fundacije obstajajo, vendar niso 
usmerjene v raziskovalno sfero. So pa tudi finančno šibke, kot je ce-
lotni nevladni sektor. SZF bi pokrivala nekaj segmentov raziskovanja 
in znanstvene dejavnosti, zlasti v smislu podpore pri prijavljanju več-
jih projektov, ki jih financira EU, ter pri dokončanju projektov, ko je 
potrebno preverjati izsledke in izvajati dodatne sondaže in metaanalizo. 
Zlasti pa bi bila potrebna asistenca SZF pri različnih aplikacijah v smeri 
socialnih, institucionalnih in podjetniških inovacij. Kar nam manjka in 
kar bi veljalo podpreti, sta interdisciplinarni dialog in sodelovanje. Po-
sebej sta tu pomembna input v razne strateške dokumente in uvajanje 
novih metod komunikacije med raziskovalci, javnostjo in potencialni-
mi uporabniki v politiki in gospodarstvu ter nevladnem sektorju. 

Meritokratska družba potrebuje tudi razvit nevladni in 
zasebni sektor v okviru vseh družbenih podsistemov

Pozorni moramo biti ne samo na scientifikacijo družbe, temveč 
tudi na socializacijo znanosti, se pravi na njeno uokvirjanje v druž-
benem okolju. Teh vidikov in segmentov raziskovalnega dela, ki so 
pogosto zanemarjeni, izrecno ARRS ne financira. V okviru Obzorij 
2020 – HORIZON 2020, ki je glavna akademska shema za financira-
nje projektov v EU, se te teme občasno pojavijo, vendar tudi na evrop-
ski ravni ni pravih instrumentov za sintezo raziskovalnih rezultatov. 

Če bi SZF razširila svoje delovanje in se profilirala v smeri, ki sem 
jo nakazal – in interes za to obstaja –, bi to bilo pozitivno tako za znan-
stvene discipline kot tudi z vidika samoorganizacije zainteresiranih 
raziskovalcev. Pluralistična in odprta, meritokratska družba ne more 
biti utemeljena na monopolu državnih in paradržavnih institucij, pot-
rebuje poleg javnega tudi razvit nevladni in zasebni sektor v okviru 
vseh družbenih podsistemov. 
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Recepcija in vpliv raziskav v humanistiki in 
družboslovju43

Glavno vprašanje, ki je implicirano v zgornjem komentarju,44 se 
nanaša na uporabnost spoznanj, ki se generirajo preko raziskovanja 
v družboslovju in humanistiki. Za to, da ostaja aplikabilnost teh spo-
znanj majhna ter da na splošno pojema vpliv obeh ved v širši jav-
ni zavesti, je odgovornih več dejavnikov. Po mojem mnenju je treba 
preveriti (hipo)tezo, da so humanistične in družboslovne discipline 
slabo pripravljene na soočenje z izzivi družbenega, političnga in eko-
nomskega okolja. So enostavno preveč razdrobljene, ne sodelujejo 
med seboj, zato so njihovi predlogi parcialni, večkrat tudi ideološko 
pristranski. Manjka timsko delo. Zato bom rekel naslednje: odgovor, 
zakaj so te vede premalo odzivne in premalo »uporabne«, je treba 
iskati prvenstveno v njih samih. Predlagam, torej, da se lotimo te vaje 
iz samorefleksije. Bom pa v glavnem navajal primere iz sociologije, 
družboslovne discipline, ki je najbolj poznam. 

Prva stopnja uporabnosti: da te berejo in citirajo 

Kot vemo, se vplivnost in odmevnost znanstvenega dela meri – 
predvsem, ne pa izključno – s številom citatov na posamezno objavo 
ali s skupnim številom citatov v citatni bazi, kot je Web of Science 
ali Scopus. To lahko za vsakega raziskovalca, raziskovalno skupino ali 

43 Objavljeno v drugem zborniku Spoprijem z razmerami in razmerji v Sloveniji 1.1 
(Adam et al., ur.), INR, Ljubljana, 2018.
44 Zbornik je nastal na podlagi ponovne presoje tez iz tekstov, ki so bili objavlje-
ni v prvem zborniku Spoprijem z razmerami in razmerji v Sloveniji (Zalaznik in 
Komel, ur.), INR, Ljubljana 2017. Od 25 avtorjev se jih je 15 odločilo sodelovati 
pri tem kognitivnem eksperimentu. Večino komentarjev sem napisal jaz, komentar 
na moj tekst pa je napisal Dean Komel. Verjetno se je prvič zgodilo, da je načrtno 
prišlo do dialoškega in interaktivnega projekta, v katerem so morali avtorji kori-
girati svoje teze ali jih obširneje utemeljiti. Na žalost pa ta zbornik (kot prejšnji) 
ni naletel na kakšno večje zanimanje v medijih in intelektualnem prostoru. Vendar 
včasih recepcija traja dalj časa.
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institucijo spremljamo v domači bazi Sicris, ki povzema iz prvih dveh 
omenjenih mednarodnih baz. Ti podatki so dostopni na zelo enosta-
ven način, vprašanje pa je, kako se jih obravnava in upošteva v analizi 
znanstvene uspešnosti (o tem pišem v zadnji publikaciji Raziskoval-
na politika in dileme evalvacije v znanosti, IRSA, 2015). Citatov ne 
smemo absolutizirati, toda jih tudi ne moremo relativizirati. V vseh 
znanstvenih vedah (zlasti v naravoslovju) so priznani kot odločilen 
kazalnik znanstvene uspešnosti. V družboslovju je treba te revialne 
citate nadgraditi z upoštevanjem citatov, ki izhajajo iz monografij. V 
tej zvezi naj povem, da je inštitut, kjer delujem (IRSA) na svoji spletni 
strani že pred leti uvedel citatno bazo na podlagi spremljanja citira-
nosti mojih del v mednarodnih monografijah. Večkrat sem to ome-
njal, toda nihče od pristojnih institucij (ARRS ali akademske instituci-
je) se zato ne zanima. Ta nizkocenovna baza pa deluje in bo še naprej. 

Če objaviš v slovenščini ali domači reviji (čeprav je indeksirana), 
moraš računati, da članka nobeden ne bo citiral. Morda ga tudi 
prebral ne bo nobeden ali le nekaj ljudi. Če podoben članek oz. s 
podobno vsebino objaviš v mednarodni reviji, je velika verjetnost, da 
bo vsaj nekaj citatov. Za veliko tematik (ne pa za vse) smo preprosto 
premajhni in premalo tematsko diversificirani oziroma ne dosežemo 
»kritične mase« na mnogih področjih. Internacionalizacija družbov-
ja je zato nujna. Prav tako moramo upoštevati mednarodno prizna-
ne kriterije in kazalnike znanstvene uspešnosti. Seveda – cum grano 
salis. Poznati je treba te bibliometrične kazalnike, vključno z njiho-
vimi pomanjkljivostmi ter omejitvami. In ravno tega manjka: ali si 
fanatično prepričan, da WoS ali Scopus baza vse izmeri objektivno, 
ali pa fanatično zavračaš vse možnosti, da bi se uporabljala ta merila 
znanstvene uspešnosti. Ta nihanja in prehajanje iz ekstrema v ekstrem 
so pri nas tudi na drugih področjih, deluje pa tak način obnašanja 
destruktivno … 

Prenos in aplikabilnost socioloških spoznanj 

O vplivu socioloških raziskav na politične odločitve ali poslovne 
odločitve v podjetjih je težko oziroma čedalje težje govoriti. Vemo, 
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da je sociologija v zadnjih 15 letih na robu družbenega in medijskega 
zanimanja. Seveda izjeme obstajajo. Lahko rečemo, da je zelo malo 
priložnosti, da bi kot sociolog vplival, neposredno sploh ne, morda 
posredno, vendar koga pa zanimajo kritične observacije in predlogi, 
ki ne upoštevajo časovnega in interesnega okvira, v katerem razmišlja 
politika ali poslovne elita. Ena izmed takih priložnosti je bila moje 
(pa tudi drugih kolegov in kolegic) sodelovanje v okviru oblikova-
nja projekta/dokumenta Strategija Republike Slovenije (SRS) v letih 
2003–2005, vendar sta ta študija in politični dokument zelo kmalu 
izgubila relevantnost in aktualnost. Tudi ekonomska veda je v fazi de-
zintegracije ter izgube pomena in vloge, ki jo je imela v prejšnjih de-
setletjih. Družboslovje se mora na novo definirati in artikulirati svoje 
spoznavne možnosti/omejitve. Sam menim, da je vztrajanje pri »čisti« 
sociologiji neproduktivno; sociologi bi morali aktivno sodelovati v in-
terdisciplinarnih projektih in diskusijah. Celo več, morali bi inicirati 
take projekte in diskusije. 

Tudi v medijskem prostoru je sociologija šibko prisotna. Večji 
uspeh imajo tisti družboslovci oz. akademiki, ki se prelevijo v poli-
tike ali strankarske funkcionarje ali so angažirani kot kolumnisti ali 
komentatorji. Vendar pa je vprašanje, ali jih vodijo politični/nazor-
skoideološki ali strokovni interesi. Politizacija družboslovja je dosegla 
izjemen obseg. To bi nas moralo skrbeti. Problem slovenske družbe je 
v enostranski medijski usmeritvi. Brez dvoma obstajajo elementi in-
ternega pluralizma, toda eksterni pluralizem je šibek. Zanimivo je, da 
dobijo največ prostora družboslovci, ki zastopajo dokaj radikalne in 
ortodoksno zaostrene pozicije. Za tiste, ki bi radi razpravljali s stališča 
argumentov za in proti, ki zastopajo neke vrste heterodoksne pozicije, 
pa ni posebnega zanimanja. 

Problem uporabnosti je viden tudi v EU 

 V zvezi z mednarodnimi odzivi bi morda tu omenil svojo mo-
nografijo (knjižico), ki je izšla pri mednarodni založbi Springer na 
podlagi večletnih raziskav. V njej se ukvarjam s kritiko merjenja ino-
vacijske uspešnosti v EU, kot to prakticira študija Innovation Union 
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Scoreboard oz. sedaj European Innovation Scoreboard. Poudaril bi, 
da je ta študija (ki izzide vsako leto) glavno izhodišče za ukrepe in 
priporočila Evropske komisije na področju raziskovalno-razvojne 
in inovacijske dejavnosti. Je »policy« relevantna študija, ki vpliva na 
odločitve političnih in strokovnih gremijev EU. V omenjeni knjižici 
so podani predlogi, kako preoblikovati indikatorje in kako bolj upo-
števati kontekstualne dejavnike, ki v vsaki državi na poseben način 
vplivajo na inovativnost. Moja raziskava oz. ekspertiza, strnjena v tej 
knjižici, bi zahtevala spremembe v statističnem zajemanju podatkov 
ter bolj post-pozitivistični pristop v oblikovanju indikatorjev. 

Vendar je odziv (do zdaj) majhen, se pa povečuje, če ta odziv (upo-
rabnost) merim s številom citatov. Kot rečeno, najprej mora ustrezno 
število ljudi prebrati neko študijo, šele potem je moč računati, da se 
sprožijo postopki, ki bi to študijo upoštevali kot podlago za izboljša-
ve in spremembe. Je pa treba računati s tem, da je proces recepcije/
diseminacije novih idej in kognitivnih strategij lahko precej dolgo-
trajen – kljub vsem informacijskim tehnologijam in kljub temu, da se 
nam čas hitro vrti. Sicer o tem, kako tudi EU podoptimalno izkorišča 
družboslovno znanje, govorim v publikaciji Raziskovalna politika in 
dileme evalvacije v znanosti (Adam, 2015). 

Birokratizacija znanosti 

Živimo v času silovite birokratizacije (tega si niti Max Weber ni 
predstavljal); vsebina nikogar več ne zanima, razen redkih recenzentov. 
Naročnike (naj bo to Komisija EU ali Javna agencija za raziskovalno 
dejavnost – ARRS) zanimajo časovnice, kvantitativni rezultati in točke 
in drugi formalistični postopki, ne pa kaj novega je bilo odkritega, kaj je 
relevantno in kaj ni, v povezavi z razvojem družbe ali reševanjem aku-
tnih družbenih anomalij in patologij. Drugi problem pa je komerciali-
zacija, potrženje, ki večkrat zahteva kratkoročne rešitve, ne pa integral-
nega, dolgoročnega pristopa. To velja za celotno znanstveno dejavnost. 

Razvidno je v tem, da nimamo pravih meril, da ne znamo loči-
ti med teoretsko in empirično utemeljenimi študijami ter površnimi 
paberkovanji. Tu se je uresničila napoved teoretikov postmodernizma 
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izpred 30 let o fragmentaciji, skrajnem individualizmu ter patološ-
kemu narcisizmu in relativiziranju vseh kriterijev (»anything goes«). 
Enostavno ni prave podlage in volje za diskusijo in polemiko v okviru 
pluralistične atmosfere. 

Ideologizacija ali napačno razumljena »politična 
korektnost« 

Na stičišču znanosti in institucij imamo opravka z ideologizacijo, 
ki temelji na prehitrem vnašanju vrednotenja in zavzemanju za poe-
nostavljene in enostranske rešitve družbenih problemov. To se dogaja 
povsod, toda pri nas sta ideologizacija in politizacija znanosti dobili 
razsežnosti, ki so že moteče in ustvarjajo kup anomalij. Ali ni parado-
ksalno, da se v toliko opevani družbi znanja opredeljujemo na podlagi 
emocij in zelo pomanjkljivih informacij. 

Kot bi rekel Max Weber, v ospredju je etika prepričanja in ne etika 
odgovornosti. To se vidi v razpravah o ključnih problemih sodobne 
družbe. Iz kar precej teh razprav izhaja, da je za vse kriv kapitalizem 
ali neoliberalizem. Kaj je konsekvenca? Ko bo konec kapitalizma, bo 
konec vseh težav? Smo res tako naivni, da nam nič ne pomagajo niti 
zgodovinske lekcije niti sociološko znanje o kompleksnosti družbenih 
sistemov? Ali pa recimo, glede aktualne begunske oziroma migrantske 
krize. Ali si za begunce ali pa proti. Ali zagovarjaš popolnoma odprte 
meje ali ne bi sprejel nobenih imigrantov.

Ta politična (manihejska) delitev, ki v veliki meri obvladuje tudi 
družboslovni diskurz, pušča ob strani zapletena vprašanja integraci-
je oziroma integracijske sposobnosti posameznih držav v EU. Ali pa na 
to odgovarja brez empirične oz. znanstvene podlage. Kot, da ni v EU na 
tisoče družboslovcev, ki se ukvarjajo s temi tematikami in imajo empi-
rične podatke o izkušnjah v zvezi z demografskimi trendi, integracijo 
imigrantov ali etničnih manjšin, vlogo socialne države ali karitativnih 
(civilnodružbenih) podpornih organizacij ali vključenostjo na trg dela. 
Kolegi iz Nemčije so mi pripovedovali, da je bila pri njih v l. 2016 oz. času 
velikega begunskega vala, enostavno predpostavljeno, da se tega ne pro-
blematizira, veljala je neke vrste politična korektnost (ta velja še vedno).  
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Kompleksnosti modernega sveta le ne moremo tako poenostaviti in 
iskati poenostavljenih rešitev na bazi pravičniške retorike in neke 
vrste »advokature«, v katero se spreminja del družboslovja (o tem je 
že pred časom pisal Peter Berger). 

Pozitivizem 

Po drugi strani znotraj sociologije in družboslovja še vedno perzi-
stira pozitivistični pristop, ki ne upošteva kontekstualnih dejavnikov 
in ki ni sposoben dojeti zapletenega odnosa med empirijo in interpre-
tacijo. Pa ne gre za enostavno kritiko ali celo zavračanje statističnih 
podatkov ali izsledkov kvantitativnih raziskav. Sploh ne! Le postaviti 
jih moramo v širši okvir preverjanja kakovosti vhodnih podatkov oz. 
zajemanja podatkov, upoštevanja tudi kvalitativnih izsledkov (trian-
gulacija) ter vztrajanja pri uporabi in primerjavi različnih (vsebinsko 
kompatibilnih) virov podatkov (meta-analiza). 

Namesto sklepa 

V sociologiji in družboslovju se je akumuliralo veliko znanja in 
empiričnega gradiva. Na žalost pa ta fond vednosti ostaja vse preveč-
krat neizkoriščen in razdrobljen potencial, ki ga ne znamo aktualizi-
rati, integrirati in predstaviti v kontekstu družbenih problemov in iz-
zivov, ki nas čakajo v bližnji prihodnosti. Imamo pripravljene metode, 
kot je triangulacija, metaanaliza ali rudarjenje s podatki, imamo izku-
šnje z interdisciplinarnim delom. Preseči bi bilo treba ozko specializi-
ranost, ideološko oz. doktrinarno ortodoksijo in površni pozitivizem. 
Potrebno je spodbujati avtonomni prostor diskusije in refleksije na 
nacionalni in evropski oz. mednarodni ravni. Toda raziskovalna poli-
tika teh tendenc in nastavkov ne podpira niti na nacionalni ravni niti 
na ravni EU. Tu bi moralo priti do preboja. Zelo pomemben element 
je timsko delo. Tu se moramo učiti od naravoslovja. Vidimo, kakšno 
dinamiko odkritij lahko opazujemo v mnogih naravoslovnih disci-
plinah, pa drugi strani pa prihaja do prenosa v prakso. Družboslovje 
in humanistika sta čedalje bolj v ozadju, tako kar zadeva zanimanje 
javnosti kot tudi v pogledu financiranja. Tu moramo vedeti, da obe 
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vedi potrebujeta svobodno diskusijo in intenzivno komunikacijo. 
Kompleksnosti sistema (tako na globalni ravni kot na ravni majhnih 
življenskih svetov) ne moramo biti kos z individualističnim, mono-
loškim in monodisciplinarnim pristopom. Težiti je treba k timskemu 
delu, izmenjavi mnenj, interdisciplinarnosti. V javnem diskurzu se 
šele oblikujejo predpostavke za preverjanje (ali falsifikacijo, kot pra-
vi Popper) hipotez, za oblikovanje teoretično utemeljenih in obenem 
praktičnih in uporabnih predlogov za družbene reforme in korekcije 
sistemskih disfunkcionalnosti. 
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Znanost in raziskovalno-razvojna dejavnost v 
luči statističnih podatkov – kako jih razumeti?45

Glavni poudarek razmišljanj o znanosti je na financiranju oz. 
na tem, da je znanost prezrta in da si še ni opomogla od velike-
ga reza sredstev po 2012. V ozadju je dilema, ali naj preživijo vse 
raziskovalne organizacije z vsemi in morda še novimi raziskoval-
ci, ali bodo tu potrebni posegi na podlagi meritokratsko vodene 
evalvacije. Ta razmišljanja je še vzpodbudil nov predlog zakona o 
raziskovalno-razvojni dejavnosti, ki favorizira institucionalno fi-
nanciranje na račun programskega financiranja. 

Kaj pokaže razrez pogače za raziskovalno-razvojno dejavnost 
(RRD)? Leta 2016 je bilo na voljo 809 milijonov evrov ali 2 odstotka 
BDP (ta znaša dobrih 40 milijard evrov). Leta 2015 so bila vlaganja 
višja (853 milijonov). Če pogledamo z vidika virov financiranja, je 
največ prispevalo gospodarstvo (559 milijonov evrov), nato država 
(164 milijonov), na tretjem mestu so viri iz tujine (malo manj kot 
83 milijonov), dobre 3 milijone pa naj bi prispevalo visoko šolstvo. 
Gledano z vidika sektorjev izvedbe je daleč največ porabilo gospo-
darstvo (76 odstotkov celotnega zneska oz. 612 milijonov), javne 
raziskovalne organizacije (JRO) 13 odstotkov oz. 109 milijonov ter 
visokošolski sektor 11 odstotkov oz. 88 milijonov evrov. 

Državna vlaganja gredo večinoma v znanost, torej JRO in uni-
verzam, vendar tudi v poslovni sektor (19 milijonov). Od tujih 
sredstev pa je največ dobil poslovni sektor (50 milijonov evrov), 
JRO dobijo dobrih 18 milijonov, visokošolski del RRD pa 14 mili-
jonov. Poslovni sektor financira tudi znanstvene inštitute oz. nji-
hove raziskave, ti iz tega naslova dobijo v obeh sektorjih malo manj 
kot 17 milijonov. Če seštejemo, dobi znanost 145 milijonov evrov 

45 Prva verzija je bila objavljena v časopisu Delo, 12. januarja 2018, vendar je bila 
za objavo v tej knjigi dopolnjena oz. ažurirana in delno spremenjena.
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neposredno iz proračuna ter 32 milijonov iz tujine in 17 milijonov 
od poslovnega sektorja. 

To pomeni skupno za znanost 194 milijonov oz. 0,48 odstotka BDP. 
Predstavniki inštitutov so do zdaj operirali le s številko, ki se nanaša 
na celoten državni proračun, ki ga niso razčlenili, ali pa na proračun 
ARRS. Tu se postavlja kot vprašanje, kako to, da poslovni sektor dobi 
večino sredstev iz tujine, in kako to, da znanstveni inštituti v obeh 
sektorjih (zlasti univerzitetnem) pridobijo tako malo financiranja iz 
tujine. Nadalje vidimo še eno morda vprašljivo tendenco: kako to, da 
poslovni sektor več dobi od države, kot sam financira akademsko sfe-
ro (razlika je dva milijona v njegovo korist). 

V krizi največja vlaganja, v gospodarskem razcvetu padec 

V zvezi z vlaganji oz. izdatki za razvojno-raziskovalno dejavnost 
(RRD v celoti) lahko ugotovimo nenavadno značilnost. V času naj-
večje krize in recesije (celo padec BDP za 9 odstotkov leta 2009) je bilo 
to področje finančno na vrhuncu. V času izjemne gospodarske rasti 
v zadnjih dveh do treh letih pa se izdatki nižajo. Leta 2012 in 2013 je 
Slovenija – zahvaljujoč velikemu porastu vlaganj v poslovnem sektor-
ju – dosegla delež celotnih vlaganj v obsegu skoraj 2,6 odstotka BDP. 
S tem smo se uvrstili med šest držav, ki največ investirajo v RRD. Pred 
nami so bile le skandinavske države ter Nemčija in Avstrija. Skorajda 
evropski in svetovni rekorderji pa smo bili v vlaganju v poslovni del 
RRD. 

Gospodarstvo je leta 2016 znižalo vlaganja za skoraj 39 milijonov 
(6 odstotkov), toda še vedno vlaga relativno precej nad povprečjem 
EU (poleg podatkov Sursa, ki so bili objavljeni 10. novembra 2017, 
glej še European Innovation Scoreboard – EIS, 2017). 

V zvezi z izračuni in metodologijo zajemanja podatkov se pojav-
ljajo čedalje glasnejši dvomi. O njih sem obširno pisal že leta 2014 
(tudi na straneh Sobotne priloge). Takrat to skoraj nikogar ni zani-
malo. Dvomi o kredibilnosti zajemanja podatkov pa naraščajo. Tako 
letos (2018) Vito Turk pravi: »Ko pa gre za vlaganja gospodarstva, gre 
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v resnici za davčne olajšave.« Še ostrejši je Jadran Lenarčič, saj pravi, 
da so podatki o skupnih vlaganjih nerealni in da ta vlaganja verjetno 
ne presegajo 1,5 odstotka (Sobotna priloga, 16. 12. 2017). Ob tem se 
postavi dilema, ali so nekateri podatki Sursa (in posledično Evrostata 
in drugih mednarodnih baz) samo statistični konstrukti, ki nimajo 
povezave z realnostjo. 

Mimogrede naj ob tem omenim dodatne zadrege s podatki. Ekono-
mist in bivši minister Dušan Mramor v zadnjem intervjuju (Sobotna 
priloga, 9. 12. 2017) pravi – sklicujoč se na znanega ekonometrika –, 
da samo delež majhnih visokotehnoloških podjetij v strukturi izvo-
za znaša 17 odstotkov. Če citiramo: »Njegovi sveži podatki kažejo, 
da 17 odstotkov slovenskega izvoza ustvarijo mala visokotehnološka 
podjetja.« V Eurostatu dobimo podatek, ki je skoraj trikrat nižji, na-
naša pa se na vsa, tudi velika visokotehnološka podjetja. V Umarje-
vem Poročilu o razvoju imamo podatek, da je ta delež (spet vključujoč 
tudi velika podjetja) na ravni 21,6 odstotka, kar pa je pod povprečjem 
Evropske unije. Kje so vzroki za podatkovno kakofonijo? Verjetno 
različni viri, neuglašene klasifikacije ipd. 

Izdatki za RRD v 2017 in 2018

Podatke, ki se nanašajo na leto 2016, dopolnjujem s podatki za 2017 
in 2018 (ti so začasni in so bili ravnokar – november 2019 –, objavljeni 
na spletni strani SURS-a). Leta 2017 so se naložbe v RRD spet skrčile 
in dosegajo le 1,86 odstotka BDP oz. 809 milijonov evrov. Najnovejši 
(začasni) podatki pa kažejo v 2018 rahlo povečanje, in sicer gre za 892 
milijonov oz. 2 odstotka BDP. Glavnino je spet prispevalo (in porabi-
lo) gospodarstvo, 74 % vseh vloženih sredstev. Država je prispevala 
več kot 2017, in sicer 15 % več. Inštituti in univerze so skupaj porabili 
207 milijonov evrov. Vendar je to manj kot 0,50 % BDP, EU-povprečje 
v 2017 znaša 0.68 % BDP. Po podatkih SURS-a za 2017, so RO v okvi-
ru visokega šolstva ter javni inštituti (JRO) porabili skupaj 201 milijon 
evrov (drugi več kot univerze).

Ponovno pa se povečuje vložek gospodarstva. Če je le-to v RRD 
leta 2017 vložilo (kot vir financiranja) 505 milijonov, jih je v 2018 ne-
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kaj več, in sicer 558 milijona evrov. Tudi poraba (sektor izvedbe) je 
večja, in sicer za 62 milijonov, kot je bila v 2017 oz. 1,4 % BDP, le za 
malenkost več ko leto poprej (1,39 %). Lahko sklenemo, da visoka 
gospodarska rast (lani še 4,5-odstotna in letos en odstotek manj) ne 
pripomore bistveno k večjim poslovnim vlaganjem, zlasti pa k temu, 
da bi ta sfera povečala sodelovanja z akademskimi raziskovalnimi in-
štitucijami.

Kaj pomeni enoodstotni delež od BDP za znanost? 

Kar zadeva javna oz. državna (proračunska) vlaganja, ki so name-
njena pretežno znanstvenim disciplinam, pa so raziskovalci oz. znan-
stveniki na nedavnem protestnem zborovanju (o čemer poroča Ro-
man Jerala) postavili zahtevo ali vsaj predlog, da se ta vlaganja zvišajo 
na raven enega odstotka BDP. Tudi v zadnjem času (2019) je ta zahte-
va aktualna.46 Toda ali je 1 odstotek realen? To namreč pomeni več kot 
400 milijonov evrov oz. v letu 2018 skoraj 450 milijonov evrov. Ali je 
bilo to rečeno v slogu gesla: Bodimo realisti, zahtevajmo nemogoče?

46 O tem piše Boris Cizelj v SP Dela (12. 10. 2019) v članku Strategija brez prioritet 
ni strategija, ampak opis lepih želja (uporablja zadnje podatke za 2017). Tu podaja več 
predlogov za izboljšanje raziskovalne poltike in v smislu večjega povezovanja med zna-
nostjo in inovacijskim sistemom. Z nekaterimi se mogoče strinjati. Vendar pa je prevelik 
poudarek na tem, da bi morala država svoja vlaganja povečati na 1 odstotek BDP. To bi 
trenutno pomenilo več kot še enkratno povečanje trenutnega zneska (ca. 200 milijo-
nov evrov), torej nekje  blizu 450 milijonov evrov. Problem je v tem, da nobena drža-
va ne izkazuje tako visokega financiranja RRD oziroma javnega financiranja raziskav 
akademskih inštitucij. Iz poročil EIS je sicer razvidna le poraba, ki pride iz državnega 
proračuna (R&D expenditure in the public sector ali sektor izvedbe) in ta je manjša 
od 1 odstotka pri vseh, razen pri Danski, blizu 1 odstotka pa je na Finskem, Avstriji in 
Švedski. Avtor tudi meni, da bi morala Slovenija vlagati v celoti 3 odstotke BDP v RRD 
(kar je zaveza iz Lizbonske agende), vendar pozablja, da ta nivo dosegajo le Avstrija, 
Švedska, Finska, Danska ter Nemčija. Poleg tega so v članku nekateri podatki vzeti iz 
domačih virov in niso primerljivi. Recimo, podatki ARRS o objavah v desetini najbolj 
citiranih revij pravijo, da smo visoko nad EU povprečjem (179 odstotkov), dokumenti 
EU (kot EIS) pa govorijo o podpoprečnem rezultatu slovenskih raziskovalcev. Kako to? 
ARRS podaja podatek o omenjenih objavah glede na milijon prebivalcev, EIS (pa tudi 
Scimago – Scopus) pa glede na vse objavljene (indeksirane) članke.
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 Če pogledamo Eurostat oz. EIS 2017, nobena država v EU ne 
dosega te višine porabe (sektor izvedbe). Sicer naletimo na trditev, da 
naj bi Avstrija v zadnjih dveh letih dosegla en odstotek vlaganj javnih 
sredstev, vendar to iz EIS ni razvidno. Ta država vlaga po tem viru 
0,88 odstotka BDP, kar velja za leto 2016. V zadnjem poročilu (EIS, 
2019 – podatki za 2017) pa je poraba večja, znaša 0,92 % BDP). S tem 
nočem povedati, da nima smisla pri nas vlagati več, če nobena držav-
na vlaganja tudi v najbogatejših državah niso tako velika, da bi bila 
poraba v javnem sektorju (univerze in inštituti) več kot odstotek BDP. 
Namreč, vedeti je treba, da gredo javna sredstva tudi v gospodarstvo. 
Sedaj govorimo o podatkih, delamo primerjave in ugotavljamo stanje 
ter trende. 

Upoštevati pa velja, da Avstrija dosega po tem kazalcu mesto takoj 
za Švedsko (povemo naj še, da so trenutno v EU štiri države, ki imajo 
izdatke, ki presegajo 3 odstotke BDP). Tako v Sloveniji kot Avstriji in 
Švedski pa je največ denarja namenjenega poslovnemu RRD (v Slo-
veniji še malo več, čeprav je v zadnjem letu prišlo do znižanja). Če bi 
bil predstavnik javnega inštituta, pa se ne bi skliceval na Avstrijo, saj 
le-ta tem inštitutom namenja le 5 odstotkov od celotnega zneska (pri 
nas je to 13 odstotkov). Bistveno več pa Avstrija (in večina razvitejših 
držav EU) nameni visokošolskemu sektorju (24 odstotkov), pri nas 
namenimo le 11 odstotkov od celotnih sredstev za RRD. 

Slovenija – svetovni rekorder v doktorskih študentih in 
doktoratih ali problem klasifikacije?

Predstavniki velikih javnih inštitutov večkrat izpostavijo tudi pro-
bleme zaposlovanja mladih doktorantov oz. mladih raziskovalcev. 
Ne omenijo pa, da je Slovenija svetovni rekorder v številu doktorskih 
študentov in tudi v številu novih doktorantov glede na število prebi-
valcev. Kot rečeno, dobimo v EIS (2017) tudi podatke o zaključenih 
doktoratih. Tudi tu je Slovenija prva, rahlo zaostaja Danska, občutno 
pa Avstrija, ki ima, podobno kot Nemčija, tudi precej manj populacije 
s terciarno izobrazbo kot Slovenija. Vendar pa je leta 2015 povečala 
število diplom iz naravoslovja in tehnologije, ni pa še dohitela Slove-



136

nije. Zadnji podatki kažejo že drugačno sliko. Število oseb s terciarno 
izobrazbo se je v Avstriji izredno povečalo v zadnjih 10 letih, in je 
tu izenačena s Slovenijo, vendar na račun zelo velikega deleža oseb 
v kohorti od od 25–34 let, ki so dosegle le prvo stopnjo terciarnega 
izobraževanja (short cycle terciary). Slovenija ima (relativno) več oseb 
z bolonjskim magisterijem, zlasti pa neprimerno več oseb z (starim) 
magisterijem in starim ter bolonjskim doktoratom (petkrat več kot 
Avstrija). Kot rečeno, pa slovenska statistika ta kategorijo prikazuje, 
kot da gre doktorante (glej tudi graf in tabelo v poglavju o meritok-
raciji).

 Kar zadeva diplomante naravoslovja in tehnike, je Avstrija neko-
liko na boljšem (ima 30 odstotkov od vseh diplomiranih v letu 2017), 
Slovenija pa 27 %. Prva ima nekoliko manj diplom iz humanistike in 
družboslovja. Vendar moramo tudi tu previdni, saj je mednarodna 
klasifikacija izobraževalnih področij v nekaterih vidikih nelogična 
(recimo študijsko področje izobraževanja zaobsega tako družboslov-
je in humanistiko kot naravoslovje, posebej oz. ločeno se obravnava 
kmetijstvo, medicina je skrita v rubriki zdravstvo in sociala etc.). Kar 
zadeva doktorate, pa sta državi izenačeni (obe okrog 40 % vseh iz 
naravoslovnih-tehničnih ved).

 Izhajajoč iz zadnjih ugotovitev in poizvedovanj, pa moramo tu ko-
rigirati podatke o številu doktoratov. Ugotovili smo (glej tudi članek o 
meritokraciji in izobraževanju), da SURS, in posledično tudi Evrostat 
in druge mednarodne baze, med doktorante šteje tudi osebe z zaklju-
čenim pred-bolonjskim magisterijem. Ker pa druge države v glavnem 
upoštevajo le osebe s starim ali bolonjskim doktoratom, so podatki za 
Slovenijo neverodostojni. Če gledamo le prirast oseb z doktoratom na 
letni ravni, smo pod povprečjem EU (glej EIS, 2019).

Učinkovitost ne glede na vložena sredstva? 

Če primerjamo input (vlaganja) in output (objave, patente ipd.), 
opazimo še en paradoks. Slovenski znanstveni sistem namreč dosega 
iste oz. celo malo boljše rezultate tudi ob nižjih vlaganjih javnih oz. dr-
žavnih sredstev. Seveda govorimo o učinkovitosti in rezultatih, kot jih 
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objavlja EIS (v rubriki oz. indeksu attractive research systems). Da ta 
obravnava ni ravno zgled metodološke in konceptualne konciznosti, 
sem dokazoval v publikaciji, ki je l. 2014 izšla pri založbi Springer. 
Vseeno pa vsaj en kazalnik (objave v najbolj citiranih revijah) nekaj 
pomeni in tu je Slovenija izboljšala svojo oceno; leta 2010 je dosegala 
67 odstotkov povprečja EU, zadnje poročilo pa govori o 81 odstotkih 
tega povprečja oz. v 2017 se je uspešnost zmanjšala na 63 % EU-pov-
prečja. Podatki o teh objavah slonijo na Web of Science, pri čemer se 
primerja vse objave v tej bazi z objavami v desetih odstotkih najbolj 
citiranih revijah v isti bazi. Toda če ta kazalnik primerjamo z Grčijo 
ali Ciprom, ki za znanost dajeta bistveno manj kot Slovenija, opazimo, 
da imata boljše rezultate. Podobno tudi Irska, ki je občutno znižala dr-
žavna vlaganja, vendar dosega izjemno dober rezultat (122 odstotkov 
povprečja EU). Irska še nadalje znižuje tovrstne izdatke.

V razpravah predstavnikov velikih inštitutov je bila izražena misel, 
češ da izdatki neposredno vplivajo na ekonomski razvoj oz. rast BDP. 
Ne bo docela držalo. To je nujen, ne pa zadosten pogoj. Upoštevati je 
treba časovni zamik in druge razvojne dejavnike (nova podjetja, učin-
kovit prenos znanja …). Poglejmo primer Južne Koreje. To je država, 
ki v svetovnem merilu (poleg Izraela) največ vlaga v RRD, in sicer 
4,23 odstotka BDP. Njeni gospodarski rezultati pa trenutno ne upra-
vičujejo tako visokih vlaganj – ki pa so skoraj 80-odstotno usmerjena 
v gospodarstvo. Recimo, BDP per capita bi glede na države s primer-
ljivim vlaganjem moral biti višji. Italija vlaga trikrat manj v RRD, pa 
ima večji BDP. Seveda lahko rečemo, da so to vlaganja na zalogo, za 
prihodnost. Gotovo pa lahko trdimo, da nimamo nikjer gospodarstva 
z razvito tehnologijo in inovacijami (kot so ZDA, Japonska ali skan-
dinavske države in Nemčija), ki ne bi nadpovprečno vlagale v RRD. 
Vendar pa rezultati tudi tu niso konsistentni, na kar sem opozoril v 
omenjeni publikaciji. 
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Paternalizem države in ideologija (hegemonije) javnega 
sektorja 

Za dodatno aktivizacijo raziskovalcev je poskrbel predlog novega 
zakona o RRD v letu 2017. Iz obsežnega poročila o tiskovni konferen-
ci zastopnikov naravoslovno-tehničnih raziskovalnih organizacij v za-
četku decembra v četrtkovi rubriki Znanost v Delu in nato še nasled-
nji teden izhaja nekaj intrigantnih ugotovitev in implikacij. Praktično 
vsi navzoči so nasprotovali predlogu tega novega zakona. Povsem je 
razvidno, da hoče država (vlada) prevzeti nadzorno vlogo na RO, reci-
mo z imenovanjem direktorjev (ki jih je do zdaj izbiral upravni odbor, 
kjer so tako ali tako zastopani predstavniki države). Kot so poudar-
jali govorci, je v predlogu izbrisan pojem avtonomnosti znanosti pri 
raziskovanju. Glavni problem oz. nevarnost se skriva v premiku od 
programskega k institucionalnemu financiranju in menedžerskemu 
pristopu pod pretvezo stabilnosti financiranja. Tu se povsem strinjam 
s kritiki tega zakonskega predloga. 

Sklep je pač lahko naslednji: sedanja vladna garnitura načrtuje ob-
širno etatizacijo znanosti. Zanima jo sektor JRO, ogromne univerze, 
kot je ljubljanska, se komaj dotakne, kot je izjavil rektor Papič. Tu pa 
lahko potegnemo vzporednico z dogajanji v zdravstvu in izobraže-
valnem sistemu. Kaj in kje je jabolko spora med večino zdravnikov 
in sedanjo politiko? To je znano: vprašanje, ali bo prevladalo javno, v 
bistvu podržavljeno, zdravstvo ali pa bodo vplivni tudi zasebni modeli 
in načini njihove vključitve v koncesionarsko dejavnost. Predsednica 
zdravniške zbornice poudari, ko ocenjuje novelo zakona o zdravstveni 
dejavnosti, da je tu izraženo »ideološko (politično) ozadje z neprik-
ritim namenom, da bi čim več zdravnikov spravili v ogrado javnega 
zdravstvenega sistema« (Sobotna priloga Dela, 9. 12. 2017). 

Kaj pa izobraževanje? Mar ni aktualna polemika o spreminjanju 
ustave zaradi določbe o financiranju zasebnih osnovnih šol? Kaj hoče 
vladajoča politika pod taktirko SMC in sedaj LMŠ? Prevlado javne-
ga šolstva. Alternative je ne zanimajo. Ali vidi v njem torišče tudi za 
ideološko hegemonijo oziroma, marksistično rečeno, ideološki aparat 
države? V raziskovalni dejavnosti je podobno, boj za prevlado javnih 
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inštitutov, vendar pod taktirko vlade, in ne znanstvene elite. Skupni 
imenovalec dogajanj v vseh treh podsistemih je jasen, v ozadju je ide-
ologija, ki implicira hegemonijo javno-državnega interesa. 

Toda to zavzemanje za javni sektor je malo hipokritično in nekon-
sistentno. Če ne bi bilo zasebnih vložkov v zdravstvo, bi se to popolno-
ma sesulo. Tudi ARRS ne financira projektov in programov 100-od-
stotno, temveč 80-odstotno. ARRS namreč definira polno zaposlenost 
oz. vrednost enega FTE (ekvivalenta polne zaposlenosti – EPDČ) v 
obsegu 1700 ur na letni ravni. Uradna razlaga je, da gre pri tem za 
»efektivne ure« (brez praznikov in dopustov). Ko vprašaš drugod, 
kako to pojasnijo zaposlenim oz. kako je urejen njihov status navzven, 
vsi rečejo, da na plačnih listah piše drugače. Torej ne 1700 ur, temveč 
2080 ur oz. 40 tedensko za polno zaposlitev. Toda inštituti (zlasti veli-
ki) so se navadili na ARRS pošiljati obrazce, kjer mora biti upoštevano 
le 1700 ur, drugače so sankcije. S tem pa pristojno ministrstvo (ARRS 
se mu podreja) že dolgo dodatno kaotizira stanje v raziskovalni poli-
tiki. 

Kaj lahko sklepamo in napovemo? 

Vlada bo najbrž popustila glede novega zakona o RRD, saj ga no-
čejo niti tisti, ki jim je namenjen. Je pa namen tega zakona vzposta-
viti večji nadzor nad velikimi inštituti. Tudi če je letos iz državnega 
proračuna za RRD namenjenih 174 milijonov evrov oz. v letu 2019  
nekaj čez 200 milijonov (proračun ARRS), to ni veliko povečanje gle-
de na potrebe RO in se bo agonija statusa quo nadaljevala. Če bo (bi) 
šlo v institucionalno financiranje več denarja – kot terja predlog za-
kona –, pomeni to manj za programe in projekte. To je vsem jasno. 
Pomembno vprašanje je organiziranost univerze in JRO ter razmerje 
med njimi. To pa je možno rešiti le v politično prosvetljeni situaciji in 
s kančkom zaupanja. Tega sedaj ni. Predstavniki znanstvene skupnosti 
bi morali znotraj te skupnosti ter v javnosti nastopiti malo drugače, 
z bolj elaboriranimi podatki in večjo širino pri iskanju optimalnejše 
organizacije raziskovalnih ustanov ter evalvacije raziskovalnih skupin 
(programov). Podatkovno gradivo bi morali vsi skupaj preverjati in 
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ga jemati cum grano salis in interpretirati kar se da celovito (ali čim 
manj parcialno). 

Predstavniki znanosti bi se morali bolj osredotočiti na organizacij-
ske, komunikacijske in institucionalne vidike regeneracije raziskoval-
nih dejavnosti. Finance so pomembne, toda spet ne tako, da bi zgolj 
zvišanja financiranja pomenilo višjo raven raziskovalnih rezultatov. 
Ukvarjati se moramo z evalvacijo, preseganjem disciplinarnih mej, 
etiko in integriteto. S tem, da se uveljavijo meritokratski principi pri 
pridobivanju projektov.

Post scriptum

Moja napoved glede osnutka zakona o raziskovalno-razvojni in 
inovacijski dejavnosti se kaže po skoraj dveh letih za utemeljeno. Res 
pa je, da je marca in aprila 2019 osnutek imel kar nekaj zagovornikov 
med velikimi (javnimi) raziskovalnimi organizacijami, vendar očitno 
soglasja ni. Osnutek je bil spomladi 2019 umaknjen ali zamrznjen, 
nato pa konec 2019 ponovno vrnjen v razpravo. Je pa ponovno tarča 
kritičnih pripomb in komentarjev, zlasti s strani velikih naravoslovno-
-tehničnih JRO (KI, IJS). Nesprejemljiv je tudi za zasebne, nevladne in 
sploh nedržavne raziskovalne institucije. Treba je vedeti, da omenjeni 
zakon pripravljajo skoraj 10 let. Ali ni to fascinantno? Nikakor ne iz-
gleda, da bi bil kmalu sprejet.
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Univerza in raziskovanje – kako do večje 
sinergije47

V zvezi s stavkovnim valom v javnem sektorju se pojavljajo kri-
tike, da je naše visoko šolstvo podhranjeno. Kot smo že navajeni, se 
te kritike naslanjajo na včasih vprašljive podatke ali pa se podajajo 
enostranske razlage teh podatkov. Tipičen primer je zapis v Mladini 
(2. februar 2018) z naslovom Podhranjena intelektualna elita, avtorice 
Urše Marn. Takole pravi: »Naša država za visokošolski sektor, kamor 
spadajo tudi raziskovalni inštituti, letno nameni le še okoli 42 evrov na 
prebivalca.« Povprečje EU naj bi bilo 135 evrov. Tu ne gre le za vpra-
šljive podatke, ampak za popolno nerazumevanje podatkov. V ozadju 
pa je mešanje financiranje terciarnega izobraževanja in raziskovalnega 
dela. Namreč podatek o 42 evrih se nanaša na raziskovalno delo, ne pa 
na študente, programe ali plače predavateljev. 

Razvidno je tudi, da novinarka nima prave predstave o organizira-
nosti visokega šolstva, še manj o organizaciji raziskovalno-razvojnih 
enot znotraj visokega šolstva, kot tudi zunaj tega prostora. Podatek o 
42 evrih (dejansko gre v 2016 za 44 evrov) se izračuna iz zneska 88 mi-
lijonov evrov, ki so po podatkih SURS na voljo za visokošolsko (uni-
verzitetno) raziskovalno delo. Če upoštevamo le sredstva iz proračuna 
(62 milijonov), pa je financiranje še manjše od omenjenih 42 evrov. 

V kolikor postavimo v ospredje financiranje pedagoškega dela, 
je situacija čisto drugačna. Namreč, izdatki za terciarno izobraževa-
nje dosegajo v l. 2016 nekaj manj kot 1 odstotek BDP (380 milijonov 
evrov). To pa pomeni 190 evrov na prebivalca. Primerjalno gledano je 
to več, kot dajejo nekatere podobno ali bolj razvite države (Portugal-
ska, Češka, Španija, Irska …). Ne govorim pa, da je to optimalno fi-
nanciranje. V letu 2016 so institucije terciarnega izobraževanja dobile 

47 Prispevek z naslovom Težave univerzitetnega financiranja in plačnega sistema je 
bil objavljen na portalu Casnik.si, marca 2018. V istem času je bil najprej poslan na 
uredništvo tednika Mladina, vendar ni bilo nobenega odziva. Za objavo v knjigi je 
bil predelan.
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nekaj več kot leto poprej, vendar pa se je delež v BDP zmanjšal (zaradi 
visoke gospodarske rasti). 

Gotovo pa lahko govorimo o podoptimalnem financiranju razi-
skovalnega dela na univerzah. Tu pa nastopi še en dejavnik, ki ga no-
vinarka ne omeni. Gre za raziskovalne inštitute izven univerz, tako 
imenovane javnoraziskovalne organizacije (JRO). Večina razvitih 
držav financira te institucije v dosti manjšem obsegu (kar pomeni, da 
univerze dobijo več za raziskovalno delo). Res se je tudi njim (JRO) 
zmanjšalo financiranje, vendar še vedno dobijo od države več denarja 
kot univerzitetni inštituti. Poleg državnega vira se univerzitetni inšti-
tuti (tudi JRO) financirajo z denarjem iz tujine ter na osnovi pogodb 
z gospodarstvom. 

Če pa – upoštevajoč citirano izjavo Marnove – k denarju za 
izvajanje študijskih programov prištejemo še denar za raziskave (tako 
iz proračuna kot iz tujih virov ter gospodarstva), dobimo znesek 
okrog pol milijarde evrov. Vendar to ni vse. Fakultete dobijo sredstva 
tudi na »trgu«. V članku je omenjen primer Ekonomske fakultete, 
ki naj bi imela »presežek« v višini 280 tisoč evrov. Kaj ta presežek 
računovodsko pomeni? Dobičkov javni zavodi ne bi smeli izkazovati. 
Tudi FF služi iz tega naslova, verjetno gredo v denar razni jezikovni 
tečaji. Potem so tu še evropska (kohezijska) sredstva. Precej fakultet 
zasluži s šolninami, uradno so le na doktorskem študiju. Ta pa znaša 
na eno leto tudi do 15 tisoč evrov (Fakulteta za management v Kopru), 
pod 4 tisoč pa se verjetno nikjer ne da delati doktorata. 

Javna skrivnost je, da je glavni razlog za zelo ohlapno strukturo 
univerze v tem, da fakultete nočejo večje integracije, ker bi rade ob-
držale intaktne svoje računice in notranje delitve. To je tudi razlog, da 
izven univerze vztrajajo JRO. Vsak kandidat za rektorja, ki je pokazal 
nagnjenje k večji integraciji univerze, je pogorel že na začetku. Zato so 
rektorji ali cinični (kot Mencinger) ali pasivni kot Svetlik (ki je neke 
svoje pobude obelodanil šele na koncu mandata) ali anonimni, kot je 
sedanji. Večinoma so bili dosedanji rektorji tudi politično eksponira-
ni. 
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Na univerzah imajo precej višje plače, kot je povprečje v javnem 
sektorju. Vendar so nekatere kategorije na slabšem. Potem je tu stro-
šek administracije (režije). Vprašanje je, v koliko sedanja namerna 
razdrobljenost univerze prispeva k večjim stroškom poslovanja. Ver-
jetno precej. Kot je znano, morajo raziskovalni centri na fakultetah 
prispevati nekje od 20–30 % od prihodkov k vzdrževanju administra-
cije in stroškom, ki so povezani s stavbo. Tu bi omenili nove stav-
be dveh fakultet, Kemijske in Fakultete za računalništvo na Brdu. Ta 
kompleks bi marsikaterega tujca zavedel k misli, da je to kakšna nova 
univerza (ne pa samo dve fakulteti). 

Tu nastopi še en moment: na univerzah (zlasti to velja za UL) ima-
mo opravka z obrnjeno piramido. Namesto da bi bilo največ asisten-
tov in docentov, je največ (ali zelo dosti) rednih profesorjev. Eno je, 
da niso poceni, drugo pa, da pri njihovi promociji niso upoštevani 
meritokratski kriteriji. Nastajajo pa novi programi, ki jih je ogromno 
in čez vsako mero, zahtevajo dodaten denar. Ne pomislijo pa skupaj 
z drugimi fakultetami na podatek o brezposelnih diplomantih, ki ga 
je pred kratkim objavilo Delo (to velja za 2017, do zdaj se je delež 
brezposelnih z diplomo gotovo zmanjšal). Teh je registriranih 13 ti-
soč, med njimi je tri tisoč diplomantov naravoslovno-tehničnih smeri. 
Koliko je še neregistriranih in zlasti takih (res pretežno v družboslovju 
in humanistiki), ki so zaposleni, vendar na mestih, ki nimajo zveze z 
njihovo izobrazbo (neujemajoče zaposlitve)?

Novinarji Mladine za »delavski razred« nimajo zanimanja, 
čeprav so nekateri blizu marksizma. Imajo pa razumevanje za »eli-
to«, kot se je izrazila Marnova. Tu bi se lahko celo strinjali, če bi 
imela novinarka v mislih meritokratski tip elite, nisem pa gotov, ali 
je temu res tako. Bolj se mi zdi verjetno, da gre za ideološko-inte-
resno razumevanje elit. Izbira sogovornikov in zlasti izbira (napač-
nih) podatkov in njihovo vehementno tolmačenje govorita v prid 
tej domnevi. 

O problematiki visokošolskega študija in raziskovanja je treba 
razmišljati celovito. To pa ne pomeni, da lahko zanemarimo dejstvo 
o relativno majhnih raziskovalnih vlaganjih države. Tu pa so fakul-
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tete res prisiljene, da »lovijo razne krivine« in »optimirajo« svoje 
proračune (kako je to počela mariborska univerza poroča Klampfer, 
2018, ki je omenjen v uvodu). Vlaganja so se najbolj znižala rav-
no pod sedanjo Cerarjevo uradniško-univerzitetno vlado. Kot pa 
vidimo, obstaja še cela vrsta drugih virov, ki pa ostajajo v domeni 
poslovnih skrivnosti fakultet in te skrivnosti niso poznane – tako 
sklepam iz prejšnjih afer – niti rektoratu. Povejmo, da pri nas uni-
verz,  kot dobro integriranih skupnosti fakultet, pravzaprav nimamo. 
Gotovo to velja za UL in UM. Zanimivo, da smo v tem podobni dru-
gim bivšim jugoslovanskim okoljem, zlasti zagrebški in beograjski 
univerzi. 

Zastavljajo se vprašanja o tem, ali je UL ustrezno organizirana. Ali 
ne bi bilo na mestu, da obdrži le krovno povezavo, sicer pa se razdeli 
vsaj na tehnično univerzo in splošno univerzo. Prva bi lahko vklju-
čila dele javnih inštitutov z naravoslovno-tehničnega področja, ki so 
usmerjeni v temeljna raziskave. Preostali, bolj aplikativno usmerjeni 
del (recimo na Inštitutu Jožefa Stefana ali na Kemijskem inštitutu) bi 
se profiliral v razvojno (intermediarno) inštitucijo, ki bi sodelovala z 
industrijo ter ustanavljala podjetja.

Problem je v tem, ker z univerze prihaja le malo predlogov, kako 
doseči optimalnejšo organizacijsko strukturo in kako vzpostaviti 
večjo sinergijo v smislu interdisciplinarnih povezav. Za obe največji 
univerzi (pa tudi za ostale) lahko rečemo, nimajo urejenih pravil in 
postopkov glede etične problematike in profesionalne integritete. To 
se je z vso ostrino pokazalo ob primeru K. E. s FDV.48

48 O tem govorim v intervjuju za Reporter, FDV pospešuje politizacijo in ideologi-
zacijo družboslovja (26. junija 2018, intervju je izvedel N. Gluecks).
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Imamo premajhen ali prevelik javni sektor?49

V zadnjih letih je vprašanje delovanja in obsega javnega sektorja še 
posebej aktualno. Nekateri so mnenja, da je ta sektor pri nas preobse-
žen, drugi nasprotno. Novinar Mladine Borut Mekina v članku Vitki 
ali shirani (Mladina, 2. februar 2018) dokazuje, da je ta sektor pri nas 
pravzaprav zelo majhen v primerjavi z razvitimi zahodnoevropskimi 
državami (zlasti skandinavskimi) in da bi ga morali povečati. Pri tem 
se sklicuje na podatke Evrostata, na podlagi katerih prikaže graf o šte-
vilu zaposlenih v javni upravi, obrambi, izobraževanju, zdravstvu in 
socialnem delu v članicah EU. Za Slovenijo je razvidno, da ima ma-
lenkost manj kot 20 odstotkov zaposlenih v teh dejavnostih, za njo 
so le Češka, Bolgarija in Romunija. Sicer je po teh podatkih največ 
zaposlenih v javnem sektorju na Švedskem (34 odstotkov). 

Pri podrobnejšem pregledu se pokaže več podatkovnih in metodo-
loških težav. Podatki, ki jih obelodanja Mekina, izhajajo iz publikacije 
Evrostata z naslovom Kateri sektor je največji zaposlovalec v državah 
članicah EU? (Which sector is the main employer in the EU member 
states, 2017). V poročilu je upoštevanih deset področij zaposlovanja – 
poleg že omenjenih dejavnosti, ki jih Mekina (ne pa Evrostat) uvršča v 
javni sektor – 1) kmetijstvo, 2) industrija, 3) gradbeništvo, 4) trgovina, 
transport in gostinstvo, 5) informacije in komunikacije, 6) finance ter 
zavarovalništvo, 7) nepremičnine, 8) strokovno in znanstveno dejav-
nosti, 9) umetnost, zabava in rekreacija. 

49 Prispevek je bil objavljen na portalu Casnik.si, februarja 2018. Tekst je bil naj-
prej poslan v uredništvo tednika Mladine, vendar ni bilo odziva. Za objavo v knjigi 
je bil deloma predelan.
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Že na prvi pogled se to zdi dokaj čudaška in z logiko sprta 
klasifikacija (sicer pa so take vse birokratske klasifikacije, tudi 
klasifikacija študijskih smeri). Recimo, strokovna in znanstvena 
dejavnost se lahko odvija tako v industriji kot v javnem sektorju. 
Si zaposlen na javni univerzi, ali boš obkrožil, da si zaposlen v tej 
dejavnosti (pod točko 8) ali v javnem sektorju? Ta klasifikacija ne 
uporablja kriterija javno, državno, zasebno, neprofitno … ampak le 
seznam dejavnosti, ki so v bistvu poklicne skupine. Kot rečeno, se tudi 
posebej ne ukvarja z definicijo javnega sektorja. 

Če pogledamo druge podobne primerjalne analize, opazimo 
precejšnje razlike. Vzemimo analizo OECD (Public sector employment 
as a percentage of total employment, 2009 and 2013, Government at 
a Glance, 2015). Iz tega grafa je razvidno, da je Slovenija nad povpre-

Graf 2: Delež 'javne uprave, obrambe, izobraževanja, zdravstvenih in socialnih 
aktivnosti' v celotnih zaposlitvah v državah EU, 2016 (Vir: Evrostat).
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čjem OECD, in sicer naj bi bilo v javnem sektorju zaposlenih približ-
no 23 odstotkov delovne sile. Za Slovenijo so oz. imajo manjši delež 
zaposlenih v javnem sektorju: Belgija, Francija, Kanada, Nizozemska 
itd. Na lestvici je prva Danska, nato Norveška in Švedska, četrta pa je 
že Slovaška. 

Graf 3: Zaposleni v javnem sektorju kot odsototek celotnih zaposlitev, 2009 in 
2013 (Vir: OECD)

Razlike med OECD prikazom in Evrostatom so ogromne. Če vza-
memo Češko, v Evrostatu je še za Slovenijo, v OECD pa v letu 2009 na 
prvem mestu (sic!), podatka za 2013 pa ni. Omenim naj, da se opirajo 
na podatke ILO (ILOSTAT). Vendar lahko ugotovimo, kako so priš-
li do 23 odstotkov. Upoštevali so splošnejšo zaposlenost (odvisno od 
leta, vendar nekje od 750 do 780 tisoč) ter zaposlene v javnem sektorju 
(okoli 165 tisoč), brez javnih družb (kot to upošteva SURS). Za Slove-
nijo imajo podatek, ki je natančnejši od Evrostata. Vendar moramo tu 
biti previdni, saj Evrostat ne govori direktno o javnem sektorju. To je 
naredil šele novinar Mladine, ki je hotel hitrostno dokazati, da imamo 
premajhen javni sektor. 
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Tovrstne podatke zbira tudi Statistični urad Republike Slovenije 
(SURS). Ta v okviru javnega sektorja loči »sektor država« ter javne 
službe. Obvestilo SURS-a z dne 26. oktobra 2017 se začne tako: »V 
zasebnem sektorju je bilo v letu 2016 zaposlenih bistveno več kot oseb 
(64,4 %), kot v javnem sektorju (35,6 %) …« Če odmislimo malo ar-
haičen poudarek o zaposlenosti v zasebnem sektorju, preseneča in-
formacija, da je v javnem sektorju zaposlenih skoraj 36 odstotkov 
vseh zaposlenih. To je čisto nekaj drugega od podatka, ki ga prikazuje 
Mekina. 

Toda, kaj je s temi številkami mišljeno? SURS namreč – v skladu 
s Standardno klasifikacijo institucionalnih sektorjev (SKIS) – k jav-
nemu sektorju prišteva (poleg državne uprave in segmentov, kot so 
šolstvo, zdravstvo …) še javne družbe. Tu pa moramo povedati, da 
se tudi zaposleni (od katerih se računa delež v javnem sektorju) de-
finirajo na več načinov. Ne gre le za ločitev med delovno aktivnimi 
in zaposlenimi (v prve spadajo tudi samozaposleni), temveč v zvezi z 
zaposlenimi govorimo o restriktivni opredelitvi in splošnejši oprede-
litvi. Na žalost tu ni prostora za podrobnosti.

Kar zadeva omenjeno obvestilo, je zasnovano na restriktivni defini-
ciji zaposlenosti (zato tako majhno število vseh zaposlenih). Konkre-
tno: v letu 2016 naj bilo po tej definiciji zaposlenih 542 tisoč oseb, od 
tega 193 tisoč v javnem sektorju (36 %) in 349 tisoč v zasebnem (64 
%). Če se upošteva splošnejša definicija, imamo okoli 750 tisoč zapo-
slenih, od tega 237 tisoč v javnem sektorju, preostali so v zasebnem. 
Tu pa dobimo delež v javnem sektorju, ki znaša skoraj 32 %. Zakaj so 
s strani SURS-a potrebne vse te variacije v opredelitvah zaposlenosti, 
mi ni jasno. Dejstvo pa je, da po slovenski uradni razlagi imamo v 
javnem sektorju zaposlenih od 32–36 % zaposlenih. To pa nas uvršča 
v sam svetovni vrh. 

Tu moram navesti novejše podatke oziroma razlage SURS-a (stat.
si/StatWeb/News/Index/7452), ki pa so spet dajejo drugačno sli-
ko. Tako pravijo: »Glede na institucionalni sektor zaposlitve je bilo 
leta 2017 približno tri četrtine delovno aktivno oseb zaposlenih 
v zasebnem sektorju, približno četrtina (28 %) v javnem sektorju.« 
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Delovno aktivnih naj bi bilo v tem letu 856 tisoč, zaposlenih pa (brez 
samozaposlenih) okoli 770 tisoč. V prvem primeru to pomeni okoli 
240 tisoč zaposlenih v javnem sektorju, v drugem pa 217 tisoč. Zadnji 
podatki govorijo o okoli 900 tisoč delovno aktivnih. Vendar je v tem 
času naraslo število zaposlenih v javnem sektorju. Se pa razlage razli-
kujejo. Dobimo podatke od 170 tisoč do 187 tisoč zaposlenih v javnem 
sektorju (državni upravi ter v zdravstvu, šolstvu in sociali).50 Odločil-
no pa je, kako se šteje (oziroma prišteje) zaposlene v javnih podjetjih 
oz. javnih gospodarskih družbah.

Vrnimo se k podatkom, ki jih na osnovi Evrostata podaja Mekina. 
Vzemimo javno (državno) upravo v Sloveniji. Mekina tudi navaja poda-
tek o njeni številčnosti, in sicer gre za približno 31 tisoč zaposlenih. Sam 
bi preveril, ali gre res le za to število oz. kaj se šteje in kaj ne šteje v javno 
upravo. Če vzamemo v roke tabelo z naslovom Podatki o številu zaposle-
nih v skladu s skupnim kadrovskim načrtom po mesecih v l. 2017 (dobi se 
na spletni strani Ministrstva za upravo), potem vidimo, da so – poleg mi-
nistrstev, vojske in policije – navedene nekatere agencije, nekatere pa ne. 
Takoj pomislim na Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije (ARRS), te ni na seznamu (kot da ne bi spadala v okvir MIZŠ). 

Prav tako ni na seznamu zaposlenih v pravosodju (sodnikov ima-
mo sicer okoli 950), računskem sodišču, SDH, DUBT … Občinske 

50 Tu navajamo odgovor vlade na poslansko vprašanje Tomaža Lisca, ki je vprašal, 
ali je je bilo za časa Šarčeve vlade na novo zaposlenih 4 tisoč ljudi v javnem sektorju. 
V odgovoru vlade najprej pravijo, da to ni res (da je bilo le nekaj deset novih zapo-
slitev), nato pa pravijo: »Po tej metodologiji (obstaja več metodologij, op. F. A.) se je 
število zaposlitev v obdobju od konca septembra 2018 do aprila 2019 res povečalo 
za 4189.« Spet smo v dilemi. Sam moram reči, da teh metodologij ne razumem dob-
ro. Zanimive so tudi ugotovitve J. P. Damijana (glej njegov blog), ki navaja podatke 
OECD za obdobje 2000–2010. Tu naj bi Slovenija imela podpovprečno število zapo-
slenih v javni (državni) upravi ter nadpovprečno (pred Slovenijo so le skandinavske 
države) v ostalem delu javnega sektorja (zdravstvo, šolstvo). Po mnenju omenjenega 
ekonomista je to povsem sprejemljivo. Če tu seštejemo, dobimo nekaj čez 20 od-
stotkov zaposlenih v javnem sektirju. Vendar so to že zdavnaj zastareli podatki, kot 
vidimo iz pojasnila vlade poslancu, se število zaposlenih lahko spremeni v manj kot 
letu dni (odvisno od metodologije). 



154

uprave so upoštevane, toda kje so zaposleni v drugih občinskih služ-
bah in zavodih, ki imajo javni status in so financirani (pretežno) iz 
javnega denarja? Nekatere od teh področij SURS prišteva k javnim 
družbam (torej k drugemu delu javnega sektorja). 

Tudi Evrostatovo poročilo (in vse druge vire podatkov) bi se dalo 
razčleniti in preveriti. Seveda pa bi to zahtevalo že majhno raziskavo. 
Kot vem, je pri nas še ni, tudi ni znano, če je interes, da bi do nje sploh 
prišlo. Potrebno bo malo več truda in rudarjenja s podatki, dnevni oz. 
površinski kop po navadi navrže le malo izplena. 
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Zdravstvo med javnim in zasebnim51

Eden od znanih predstavnikov medicinske stroke, dr. Alojz Ihan, v 
svoji kolumni (Delo, 11. maja 2018) obravnava probleme zdravstva in 
predlaga tudi nekaj rešitev. V okvirju oziroma s krepkimi črkami je iz-
postavljena avtorjeva misel, da gremo »proti najhujši možni privatizaci-
ji zdravstva«. To je prikazano kot zaključen stavek, vendar to ni, stavek 
se v tekstu nadaljuje, najprej je pomišljaj, nato besedilo: »… prisilnemu 
samoplačništvu pod lupino nefunkcionalnih državnih zdravstvenih za-
vodov«. Morda urednik, morda tiskarski škrat, je izpustil oz. odrezal 
pomembno misel oz. vzročno-posledična propozicijo, da se ta spontana 
privatizacija kaže v prisilnem samoplačništvu, ki je posledica nedelu-
jočega javnega zdravstva. Izpuščen je namreč vzrok za to privatizacijo. 

Anomalije zdravstvenega (pod)sistema 

Zdravstveni podsistem je v zadnjih letih eden od najbolj kritičnih 
in problematičnih podsistemov. V njem so se nakopičile mnoge dis-
funkcije in protislovja slovenske družbene realnosti. V javnosti od-
mevajo trije pojavi, ki kažejo na to problematičnost. Najprej so bila 
v ospredju koruptivna dejanja povezana z naročanjem in nakupom 
oz. preplačevanjem opreme za zdravstvene ustanove. Spomnimo se 
nedelujočih operacijskih miz izpred 12 let, v zadnjem času pa žilne 
opornice (Noč, 2018). Najbolj so v zadnjih dveh letih izpostavljene 
čakalne vrste. Simptomatičen je tudi eksodus zdravnikov in drugega 
osebja iz javnega zdravstva v zasebništvo ali v tujino. 

Po mojem mnenju je pričakovanje, da bo neka (nova) politika ali 
koalicijska pogodba predstavila rešitve, iluzorno. Dokler ne nastane 
dovolj velika kritična masa v stroki in javnosti ne bo bistvenega na-
predka. Seveda se ne začenja od začetka ali na novo. Protest je že tu, 

51 Prispevek je bil objavljen v časopisu Dnevnik, Objektiv, junija 2018. Najprej je 
bil članek poslan v Delo, za objavo v SP, vendar je urednik te priloge A. Ž. odklonil 
objavo, in sicer brez vsebinske pojasnitve. Za objavo v knjigi je bil dopolnjen in 
aktualiziran.
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čakalne vrste – konec januarja letos (2018) naj bi bilo 59 tisoč ljudi, ki 
nedopustno dolgo čakajo na preglede ali posege in to število verjetno 
samo narašča – ogrožajo (dobesedno) vitalne interese precej velikega 
dela populacije. Prvak SD je v predvolivnem intervjuju za Delo pove-
dal, da gre skupaj za 240 tisoč ljudi, ki čakajo na storitve. Tudi stroka 
(oz. del nje) je aktivna, vendar še vedno manj slišna, kot bi bilo zaže-
leno in potrebno. 

V oči bode spoznanje, da verjetno ne obstaja aktualizirana sinte-
tična študija, ki bi obelodanila glavne kritične parametre zdravstvene 
politike, vodenja zdravstvenih ustanov ter učinkovitosti vlaganj oz. 
vpliv vlaganj na zdravje populacije v luči primerjav z drugimi država-
mi. Sicer je pred kratkim Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) 
izdal zbornik, ki obravnava nekatere od teh tem, vendar so prispevki 
v veliki meri metodološko pomanjkljivi, opirajo se na zastarele podat-
ke oz. opisujejo stanje v času ekonomske krize (2008–2014). Konec 
lanskega leta so bili razpisani projekti v okviru Ciljno-raziskovalnega 
programa (CRP), sofinancerji oz. naročniki so bila ministrstva, med 
njimi Ministrstvo za zdravje. Toda med temami, ki so bile določene s 
strani naročnika, ni praktično nobene, ki bi se ukvarjala z aktualnim 
stanjem v zdravstvu (recimo z vprašanjem, kako zmanjšati čakalne 
vrste). Denar za raziskave in ekspertize je na voljo, toda zaman se ozi-
ramo po uporabnih in zanesljivih rezultatih (to je razvidno iz Ihano-
vega prispevka, saj ne omenja niti ene take študije). 

Nepopolni podatki in enostranske razlage 

Kot že omenjeno, se težave začnejo že pri razumevanju in razlagi 
podatkov o vlaganjih v zdravstvo. Zlasti bodejo v oči določene razlike 
med podatki OECD in Evrostata. Kar ni čudno, saj se nabor držav 
(vzorec) razlikuje. Če pogledamo poročila Statističnega urada Repu-
blike Slovenije (SURS), dobimo zadnje potrjene podatke za leto 2015, 
isto leto velja za Evrostat. V Umarjevem Poročilu o razvoju (2018) so 
na voljo tudi ocene za 2016 in 2017. Se pa celotni izdatki gibljejo na 
ravni od osem do osem in pol odstotka BDP, zadnji podatek (za 2017) 
govori o 8,1 odstotka BDP. Zadnji primerljiv podatek (8,5 odstotka 
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za leto 2015) je identičen s povprečjem EU (glej UMAR – poročilo o 
razvoju 2019).

Zanimivo je, da podatki, ki jih predstavita avtorja (ekonomista) 
poglavja Finančna dostopnost do zdravstva v Sloveniji in njen vpliv 
na neenakost v zdravju v omenjenem zborniku NIJZ, ne potrjujejo 
teze o naraščajočem samoplačništvu. Pretežni del zasebnih vlaganj je 
v obliki dopolnilnega zavarovanja, ki naj ne bi obremenjevalo stro-
škov gospodinjstev. To se mi ne zdi korektna razlaga, saj to za mno-
ge (samozaposlene, upokojence …) pomeni neposredno plačilo (»iz 
žepa«). Pravzaprav avtorja zbornika oz. poglavja ugibata, da čakal-
ne vrste vendarle vplivajo na zasebne izdatke, vendar le v najvišjem 
dohodkovnem razredu. V povprečju pa gre v sklopu mednarodnih 
primerjav za zelo majhne zneske. Drugo je vprašanje metodologije 
zbiranja podatkov. Posebej je poudarjeno, da v stroške gospodinjstev 
ne vključujejo zobozdravstvenih storitev. Zakaj ne? Če bi jih, bi bili za-
sebni izdatki precej večji. Podatki so iz obdobja 2012 do 2015. Kakšni 
bi bili danes?52

Učinkovitost 

O učinkovitosti in dostopnosti zdravstva govori tudi že omenjen 
zbornik Neenakosti v zdravju v Sloveniji v času ekonomske krize 
(Lesnik et al., 2018). Avtorji (gre pretežno za avtorice) ugotavljajo, da 
slovensko zdravstvo v krizi ni doživelo pretresov, da je ohranilo visoko 
(celo zelo visoko) stopnjo enakosti in (finančne) dostopnosti v (pri-
marni) zdravstveni oskrbi. Pravzaprav ni čisto jasno, ali avtorji govo-
rijo o primarni ravni ali o celotni zdravstveni oskrbi. Celo več. Delež 
nezadovoljne in nezadovoljene populacije naj bi znašal le en odstotek 
In je najmanjši v mednarodni primerjavi (str. 131). Kaj pa sekundarna 

52 Tako imenovani izdatki iz žepa naj bi bili pri nas precej manjši, kot je povprečje 
EU. V poročilu UMAR-ja navajajo, da se tovrstni izdatki pri nas zmanjšujejo in zna-
šajo okoli 12 % vseh izdatkov za zdravstvo, povprečje EU pa je okoli 22 %. Podatki 
so za leto 2018. Menim, da gre za zavajajoče podatke oz. je zajemanje teh podatkov 
nepopolno (kar smo že omenili, saj zobozdravstvo ni upoštevano).
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in terciarna raven? Čakalne vrste so omenjene v le v predzadnjem po-
glavju. Po mnenju (ostalih) avtoric naj bi mednarodne primerjave po-
trjevale tezo o učinkovitosti. Le-to opredeljujemo kot korelacijo med 
finančnim vložkom in kazalniki zdravja populacije. V zborniku v tem 
pogledu naletimo na prehitro in neutemeljeno sklepanje. 

Okvirno gledano, bi morala ocena o učinkovitosti izhajati iz dveh 
propozicij, prva je, da so vlaganja v zdravstvo na ravni povprečja EU 
in v skladu z razvitostjo države (nivo BDP). Iz tega sledi, da bi tudi ka-
zalniki zdravja morali imeti vsaj povprečne vrednosti, da bi govorili o 
učinkovitosti. Kot rečeno, bi potrebovali celovitejši vpogled v delova-
nje zdravstvenega podsistema in njegov vpliv na zdravje populacije. V 
omenjenem zborniku pa avtorice na osnovi primerjave med vlaganji in 
enim samim indikatorjem, in sicer »pričakovanim trajanjem življenja«, 
sklepajo, da je zdravstveni sistem pri nas učinkovit (stran 34). Vendar 
pa so v okviru EU-28 države, ki dajejo manj za zdravstvo, imajo pa dalj-
šo življenjsko dobo. Toda tudi tu je pri nas razlika med pričakovanim 
trajanjem življenja ob rojstvu (nekoliko nad povprečjem EU) ter priča-
kovanim trajanjem življenja pri 65 letih (tu zaostajamo za omenjenim 
povprečjem). Če pa upoštevamo kazalnik oz. več kazalnikov, ki merijo 
delež pričakovanega življenja, ki ga prebivalci preživijo v dobrem zdrav-
ju, smo pod povprečjem EU (stran 32 in 33). Omenimo naj, da precej 
zaostajamo, kar zadeva dolgotrajno oskrbo (tudi tu so čakalne vrste).53

Podobno velja tudi za nekatere druge izbrane kazalnike zdravja oz. 
kot sta umrljivost zaradi malignih neoplazem in srčno-žilnih bolez-
ni, kjer smo (podatki so za 2014) nad povprečjem EU28 (str. 31) oz. 
pod povprečjem, če sklepamo na stopnjo uspešnosti zdravljenja. Kot 

53 Novejše podatke o tem najdemo v Poročilu o razvoju (UMAR, 2019). Tu je za-
pisano, da se je zaostanek za EU v pričakovanih zdravih letih življenja ob rojstvu 
in v starosti 65 let ponovno povečal v obdobju 2015–2016. Po prvem kazalniku 
pričakujemo pri nas 58 let zdravega življenja, v EU pa 64 let. Pri starosti 65 let lahko 
v povprečju Slovenec pričakuje še 8,3 leta zdravega življenja, v EU pa 10 let. Zaosta-
nek se je precej povečal pri ženskah, malenkostno zmanjšal pri moških (str. 107). Na 
str. 108 je trditev, da ob relativno nižjih vlaganjih v zdravstvo dosegamo povprečno 
raven preprečljive umrljivosti.
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vidimo, iz teh podatkov ne moremo na splošno govoriti o učinkovi-
tost zdravstva. V nekaterih segmentih ta dosega dobre rezultate (kar je 
posledica razmeroma dobre primarne oskrbe), v drugih se popravlja 
(recimo delež moških z dolgotrajno boleznijo), toda v mnogih ozirih 
še vedno zaostaja za povprečjem EU. Lahko rečemo, da bi glede na 
vlaganja pričakovali malo boljše izide glede kazalnikov zdravja. 

Graf 4: Izbrani kazalniki zdravja, položaj Slovenije v primerjavi s povprečjem 
EU28, za leti 2007 in 2014 (Vir: NIJZ, SURS). 

(Ne)zavedanje o posledicah/simptomih in vzrokih/
ozadjih krize zdravstva 

V zadnjih mesecih smo opazovali hudo aroganco in ignoranco vla-
dajoče koalicije, zlasti vodilne stranke in njene ministrice za zdravje 
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do aktualnih in akutnih dilem v zdravstvu. Zdaj že bivši predsednik 
vlade se je v zadnjem intervjuju posul s pepelom, češ, da jim ni uspelo 
skrajšati čakalnih vrst ali kot še drugače pove: »Projekt zmanjševanja 
(čakalnih vrst) teče naprej, vendar je treba priznati, da nismo naredili, 
kar smo si zadali« (Reporter, 23. aprila 2018: str. 33). Takoj nato pa 
relativizira to izjavo, rekoč, da »smo bistveno izboljšali upravljanje 
v nekaterih bolnišnicah« in navaja še druge ukrepe (poenotenje jav-
nih razpisov etc). Seveda pa ne omeni, da je vlada oz. SMC s svojim 
agresivnim kadrovanjem še dodatno negativno vplivala na zdravstve-
ne ustanove (recimo UKC). Zaključek je: »Česar nismo storili, bomo 
opravili v prihodnjem mandatu.« Obstaja verjetnost, da bo SMC po 
letošnjih predčasnih volitvah res del vladne koalicije in da bo imela 
vpliv na zdravstvo. 

Po eni strani vidimo, da se politika zaveda problema problematike 
zdravstvenega podsistema, zlasti čakalnih vrst ali korupcije pri naba-
vi opreme, vendar jih obravnava izolirano, kot pojav, ki nima nekega 
usodnega ozadja. Vendar politika vidi samo tisto, kar ji njeni interesi 
in ideologija omogočajo, da vidi. Kar je izven tega vidnega polja, os-
taja netematizirano. 

Ideološki (idejni) in materialni interesi 

Nadaljujmo z ozadjem. Čakalne vrste in korupcija ter eksodus 
zdravstvenega osebja niso nekaj slučajnega, temveč so anomalije, ki so 
bistveno povezane z ideološkimi in materialnimi interesi, ki delujejo v 
ozadju zdravstvenega podsistema. Kaj pomeni ideološki interes? Gre 
za težnjo in upravičevanje dominacije javnega sektorja (javnega zdra-
vstva) kot edinega zagotovila za ohranitev solidarnosti, egalitarnosti 
in dostopnosti zdravstvenih storitev. To upravičevanje ne pozna meja, 
je dogma. Če ni javnega zdravstva, ni zdravja, ni socialne države. 

Tudi če analize (kot je Ihanova) kažejo, da prisilno javno zdravstvo 
razpada in proizvaja učinke, ki ga v temelju deformirajo. Namreč da 
ne bo nesporazuma, javno zdravstvo je potrebno, vendar v funkcio-
nalnem obsegu in na prostovoljni bazi ter vodeno v skladu z racional-
nim poslovanjem. 
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Ideološko vztrajanje pri nedomišljenem konceptu javnega sek-
torja/zdravstva je samodestruktivno. Slabo vodeno in prisilno javno 
zdravstvo namreč na drugi strani povzroča čakalne vrste, te pa silijo 
v drugo prisilo, v samoplačništvo. Od tega pa ima korist neregulirani 
del zasebne pobude, kjer je treba za storitev oz. za to, da se izognemo 
čakalni vrsti ali slabi javni storitvi, plačati, celo jo preplačati. 

Kar zadeva materialni interes, lahko rečemo, da se je okrog javnega 
zdravstva izoblikoval sloj parazitske ekonomije, ki sega od dobavite-
ljev opreme do izvajalcev gradbenih del in infrastrukture. O posebnih 
interesih farmacevtske industrije lahko le ugibamo. Najbolj močni 
»deležniki« v tem okolju pa so tisti, pri katerih se pokriva materialni 
interes z ideološkim (oz. obratno). 

Kako naprej? 

Iz te kratke analize izhaja, da bi razprava morala odgovoriti na več 
proceduralnih vprašanj. Kot prvo, ali pri reformi zdravstva težimo k 
nujnim ukrepom (krizni menedžment), ali pa naj bodo ti ukrepi že od 
začetka usklajeni s spremembo konceptualnega okvira reforme. Če je 
odgovor pritrdilen (kot razumem, je to implicirano v Ihanovi analizi), 
potem je treba jasno povedati, da to pomeni redefinicijo javnega zdra-
vstva oz. drugačno razmerje med javnim in zasebnim (koncesionira-
nem), kot pa ga poznamo danes. Kdo je za to redefinicijo zainteresiran 
(od stroke do političnih strank)? 

Na dlani je, da tega premika ni mogoče doseči v kratkem času. Pri 
tem pa se odpira tudi kup dilem v zvezi z raznimi modeli. Večkrat 
je omenjen nizozemski model zdravstva ali pa recimo model, ki bi 
omogočal večjo konkurenčnost – in posledično specializacijo – zdra-
vstvenih ustanov in zdravstvenih zavarovalnic, ali preoblikovanja 
zdravstvenih ustanov v javne gospodarske družbe. Delovati pa je treba 
tudi kratkoročno. Kako? Kaj so prednostne naloge? Ureditev razmerij 
med MZ in ZZZS (kot predlaga Ihan)? Pravilno in pravično nagraje-
vanje zdravnikov? Ali pa bolj domišljeno reševanje vprašanja čakalnih 
vrst? Spet, kako? So na voljo rešitve in modeli? Je res rešitev v finančni 
injekciji kot predlaga stranka SD, ki se tu naslanja na zdravnika in 
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bivšega ministra Marušiča (glej intervju z Židanom v Delu). Ihan, re-
cimo to rešitev apriori zanika. 

Bati se je, da je premalo koncentriranega znanja, da je zbranih pre-
malo informacij o funkcionalnih (tujih) modelih. Empirično gradivo, 
ki obstaja in ki sem ga kritično ovrednotil, pa je zelo pomanjkljivo in 
bi potrebovalo nadaljnje (meta) analize. Ideologijo in površno paber-
kovanje s podatki bi moralo zamenjati nepristransko rudarjenje s po-
datki. Kar imamo, so gradiva, pridobljena s površinskim kopom, ali 
sicer lucidno esejistiko (Ihan). Potrebujemo globinski kop. Poseben 
problem predstavlja ideološka enostranost in pomanjkanje plural-
nega, toda kompetentnega in odgovornega raziskovalnega dialoga. 
Domnevam, da gre za kompleksnejšo problematiko, kot izhaja iz do-
sedanjih političnih in strokovnih stališč (o konsensus konferenci je 
govoril Možina, 2017).

Tveganja in vložki so veliki. Največje tveganje pa je (vsaj srednje-
ročno, tudi z vidika demografskih trendov) ohranjanje statusa quo. 
Na začetku leta 2020 se še vedno vrtimo v krogu … To potrjuje tudi 
naslednja Ihanova izjava: »Leto 2019 si bom zapomnil po tem, da je 
šlo zdravstvo pravzaprav v nepovratno stanje razpadanja« (Delo, 9. 1. 
2020: str. 4).
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Kaj iz Bruslja vidijo v Ljubljani in na Dunaju 
in česa ne: ali v socio-ekonomskem pogledu 
zaostajamo ali prosperiramo?54

Pred časom (marec 2018) je Evropska komisija objavila analizo na-
predka pri odpravljanju makroekonomskih nesorazmerij pri članicah 
EU. V tem okviru je objavljeno tudi poročilo o Sloveniji.55 Ta analiza 
je v mnogočem povedna, seveda če je ne beremo zgolj z vidika teh-
nično-ekonomskih podrobnosti, temveč celovitejše in hermenevtič-
no, kar je »med vrsticami« in kar je v tekstu implicitno, latentno in v 
kontekstu. Treba pa je poznati celo vrsto podatkov in biti usmerjen v 
primerjalne perspektive. Sam sem z branjem tega teksta (ter analize, 
ki se nanaša na Avstrijo) pridobil nove vpoglede v delovanje in bodoči 
razvoj EU. Mimogrede, tu se kažejo precej pesimistični trendi. 

Glede avtorstva sklepam, da je več avtorjev, verjetno je eden iz Slo-
venije (na koncu poročila je navedenih vsaj deset referenc v slovenšči-
ni). Avtorje omenjam, ker je to poročilo precej naklonjeno Sloveniji, 
zlasti če ga primerjam z avstrijskim poročilom. Je to dobro ali slabo? 
Pustimo to za zdaj ob strani. 

Evropska komisija opaža napredek na področju pokojnin 
in zdravstva ter razdolževanja 

Poročilo že na začetku obelodanja, da je Slovenija naredila velik 
napredek pri odpravljanju makroekonomskih nesorazmerij, ki so bila 
izrazita v času krize, torej od 2009 do nekje 2013. Za razliko od do-
mačih kritikov vlade, pa ravno njej oz. ekonomski politiki (sustained 
policy action) pripisuje zasluge za gospodarsko rast, sanacijo bank 

54 Prispevek je bil objavljen na portalu Casnik.si, marca 2018. Za objavo v knjigi je 
bil dopolnjen in preoblikovan.
55 Gre za publikacijo European Commission: Country report Slovenia 2018, Co-
mission Staff Working Document (27. 2. 2019): https://ec.europa.eu/info/sites/info/
files/file_import/2019-european-semester-country-report-slovenia_en.pdf. Upo-
rablja se tudi poročilo za 2019.
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in zmanjševanje slabih kreditov ter zmanjševanje javnega dolga. Tu 
bomo videli, da Komisija uporablja podobno argumentacijo kot Ce-
rarjeva vlada, namreč da se je dolg zmanjšal v odnosu do BDP, ne 
omenja pa, da se je v absolutno oz. vrednostno oziru celo povečal. V 
času zdaj že odstopljene vlade za tri milijarde evrov! 

Izvemo za obstoj zasebnega dolga (poslovni subjekti plus gospo-
dinjstva), ki znaša 81 % BDP (v 2016). Vendar to za Komisijo ni spor-
no, saj govori o razdolžitvi gospodarstva, čeprav skupni dolg dosega 
skoraj 160 odstotkov BDP. To pa ni problem v njenih očeh, (verjetno) 
zato, ker je v drugih državah še slabše oz. so bistveno ali precej bolj 
zadolžene (med njimi tudi omenjena Avstrija). 

Prav tako poročilo ocenjuje, da so bili narejeni premiki na podro-
čju pokojnin in zdravstva. Upadel naj bil delež revnih prebivalcev oz. 
tveganja revščine in socialne izključenosti. Neenakost v prejemkih je 
majhna, trg dela deluje. So pa tudi problemi. Poročilo večkrat poudari, 
da velik del upokojencev živi na robu revščine. Največji izziv pa je sta-
ranje prebivalstva in pritisk na zdravstveno in pokojninsko blagajno 
ter na reformo dolgotrajne oskrbe ter na celotno fiskalno situacijo. 
Vendar pa to velja tudi za Avstrijo (in druge članice), razen tega naj bi 
ta problem postal aktualen v naslednjih obdobjih. Kar pomeni, da ga 
zdaj niti ni treba reševati (demografski sklad ni omenjen). 

Kaj Evropska komisija izpostavlja kot (delno) 
problematično? 

Poleg posledic, ki jih povzroča staranje družbe in negativni de-
mografski trendi, poročilo izpostavlja določene problematične vidi-
ke, vendar pa nobeden od njih ni tako akuten v očeh Komisije, da bi 
zahteval takojšnje ukrepanje ali bi bistveno odstopal od opazovanega 
stanja ali trendov v drugih državah. Tipičen primer je javni dolg. Po 
mnenju avtorjev poročila predstavlja tveganje za javne finance, ven-
dar pa se zmanjšuje. S tem je ta vidik zrelativiziran. Ugotavlja se tudi 
obstoj strukturnega deficita, se pravi, da država dolgoročno več troši 
kot ustvarja, vendar tudi v tem primeru ni ugotovljeno, da bi to pred-
stavljajo oviro za javnofinančno konsolidacijo. 
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Nominalni proračunski deficit pa se itak manjša oz. je bil lani že 
spremenjen v majhen suficit (tega poročilo še ne vključuje). Vidimo 
tudi, da Komisije nekako ne zanima, kako vlade operirajo v teh prime-
rih. Spet verjetno zato, ker ima večina članic tovrstne probleme (pov-
prečje proračunskega deficita v EU je 1,5 % BDP, v evro območju pa še 
več). Sploh večina članic (vlad) ima več izdatkov kot prilivov v držav-
no blagajno (glej Eurostat, Provision of deficit and debt data, 2017). To 
pokrivajo z zadolževanjem, kar velja denimo tudi za Avstrijo (ne pa za 
Nemčijo, čeprav ima ta še vedno javni dolg nad 60 odstotki BDP, kar 
pomeni kršitev mastrijskih kriterijev). 

Sicer poročilo navaja, da imajo pri nas upokojenci večje tveganje 
revščine, kot je povprečje v EU. Kot je znano, je povprečna pokojni-
na 612 evrov, kar je pod ravnijo, ki še zagotavlja dostojno življenje 
(615 evrov). Imamo pa zato stranko upokojencev, ki že 20 let politično 
dobro kotira. Le zakaj? Iz poročila izvemo tudi, da imamo nadpov-
prečno število mladih, ki so zaposleni za določen čas oz. v prekarnem 
razmerju (str. 34). Podatek o tem, da je malo starejših zaposlenih in 
da imamo precej dolgotrajno brezposelnih, pa je poznan že dalj časa. 

Nadalje se izpostavlja stagnacijo v produktivnosti in premajhne 
zasebne in tuje investicije (javne investicije z 18 odstotki BDP so si-
cer nad EU-povprečjem, seveda pa je tu precej sredstev iz EU-skla-
dov). Zanimiva je trditev o tem, da ima Slovenija nadpovprečni delež 
državnega lastništva in da imamo močan državni intervencionizem. 
Zanimivo pravim zaradi tega, ker avtorji ne pridejo do kakšnega po-
sebnega sklepa. Recimo, da gre za varianto državnega kapitalizma in 
ne za kakšne »kaprice« te ali one vlade. 

Omenim naj še področje raziskovanja (RRD). Tu namreč najdemo 
trditev, da je raziskovalna učinkovitost manjša zaradi tega, ker javno 
financiranje ne upošteva dovolj meritokratskega kriterija (v poročilu 
je formulacija, da ni upoštevan performance-based kriterij). Z dru-
gimi besedami to pomeni, da se javna sredstva za raziskovanje delijo 
po lobističnih in političnih merilih. To je seveda velika nezaupnica 
Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) 
in pristojnemu ministrstvu. Priznati pa velja, da za to trditev v ome-
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njenem poročilu ni navedenih kakšnih dokazov ali referenc (ki vse-
kakor obstajajo). Večkrat v analizi stanja v Sloveniji in tudi v Avstriji 
naletimo na trditve, za katere avtorji ne navajajo konkretnih virov oz. 
argumentov (bi jih pa morali). 

Kaj Evropska komisija izpostavlja kot pozitivno 

V prvi vrsti je to gospodarska rast. Ni pa omenjeno, da je to pos-
ledica konjunkture v Nemčiji in drugod ter politike nizkih obrestnih 
mer, ki jo vodi Evropska centralna banka. To namreč pomeni, da je 
ta rast začasna in da se lahko vsak trenutek sprevrže v drugo smer, v 
zmanjšanje izvoznega povpraševanja in v dvig obrestnih mer. To bi se-
veda zelo vplivalo na procese razdolževanja, na javnofinančni položaj 
in na celotno socio-ekonomsko situacijo. Ali drugače, spet bi prišlo 
do makroekonomskih nesorazmerij. Kot rečeno, avtorji poročila oz. 
Komisija so tu optimisti in scenarija z manjšimi zastoji, ali celo z obra-
tom v negativno smer, ne predvidevajo (čeprav bi ga morali). 

Kot izrazito pozitivno je ocenjen izobraževalni sistem, pretežno 
tudi zdravstvo. Celo več: avtorji poročila še nikdar niso slišali, da se 
Slovenci pritožujejo zaradi čakalnih vrst. Le-ti navajajo drugačne po-
datke, da zdravstvo zadovoljuje vse potrebe in da je dostopno. Obstaja 
samo podatek, da je se je rahlo povečalo število tistih, ki se pritožujejo 
glede čakalnih vrst, vendar je takih le 13 odstotkov. Razen tega je (naj 
bi bilo) zdravstvo zelo učinkovito (str. 22–24 ter str. 32). V socialnem 
pogledu je Slovenija egalitarna družba z majhnimi razlikami v pri-
hodkih ter z relativno majhnim tveganjem za revščino (stanje se tu 
celo izboljšuje). Čuti se lahkotnost, s katero Komisija obravnava zlasti 
sanacijo bank ter posledice staranja in absolutizira trenutno gospo-
darsko rast. Od evropskih ekspertov bi pričakovali več. Tudi to, da se 
podpišejo pod svojo ekspertizo. 

Letos v začetku leta (27. 2. 2019) je ista komisija (ne vemo sicer, 
če v isti sestavi) izdala poročilo oz Country Report, ki vsebuje po-
datke iz 2017, delno tudi iz 2018. Bistvenih razlik ni. Izobraževalni 
sitem je med boljšimi v EU, malo več težav je z zdravstvom, toda tu 



171

so zopet podatki o čakalnih vrstah, ki ne presegajo EU-povprečja. Je 
pa pozitivnih trendov več: povečanje investicij, dodatno zmanšanje 
zadolženosti (glede na BDP), boljše fiskalno stanje oz. suficit v javnem 
proračunu, tudi rahel dvig produktivnosti. Avtorji poročila ugotavlja-
jo, da se je povečala konkurenčnost Slovenije. 

Pozitivni trendi naj bi bili tudi na drugih področjih, kot so pra-
vosodje, nizka stopnja socialne izključenosti, nizka stopnnja tveganja 
revščine in kar še posebej bode v oči, družbena neenakost – ki je že 
vseskozi majhna – merjena z Gini indeksom, se zmanjšuje (ta ima 
vrednost 0.23, kar je verjetno blizu svetovnega  rekorda in je manjša 
vrednost, kot ga je imela bivša Jugoslavija – sic!). Podobno velja za 
Slovaško (ki izkazuje še nižjo vrednost). Ponovno omenjajo, da ne-
enakosti in drugi socialni kazalci v Avstriji niso problematični, toda 
trdijo, da so premoženjske razlike v tej državi velike. Za Slovenijo teh 
razlik ne omenjajo.

Share of top 10% of household disposable income and top 10% of 
household net wealth, 2015 (or nearest year)    
Vir: OECD

Graf 5: Delež gospodinjstev z najvišjimi 10% dohodka in delež gospodinjstev z 
najvišjimi 10% neto premoženja, 2015 (Vir: OECD).
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Iz tega grafa vidimo, da se neenakost na osnovi dohodka (plač, so-
cialnih transferjev, pokojnine …) razlikuje od neenakosti na osnovi 
premoženja (lastništvo nepremičnin in premičnin, kapitalski dobički, 
rente). V oči pade velika diskrepanca v tem pogledu na Danskem in 
Nizozemskem. Največja neenakost v premoženju pa je v ZDA (kar po-
trjuje našo tezo o močni plutarhični tendenci v tej družbi). Kar zadeva 
Slovenijo, opazimo, da je neenakost na osnovi dohodkov majhna (le 
Slovaška ima še manjšo). To se pokriva tudi z Ginijevim indeksom. Ne-
enakost v premoženju pa je precej večja, Slovenija tu sicer nima ekstre-
mnih vrednosti, je nekje na sredini vključenih držav. Avstrija pa izkazu-
je še večjo neenakost v premoženju. Sicer se odpira vprašanje Slovaške, 
kako je možno, da ima tako nizko dohodkovno in premoženjsko nena-
kost. V Sloveniji vemo, da imamo progresivno obdavčenje plač ter da 
so višje plače ekstremno obdavčene. Ker pa ti podatki izvirajo iz 2015, 
lahko domnevamo, da bi danes dohodkovna neenakost bila približno 
na istem nivoju, premoženjska pa bi se verjetno povečala.

Sicer je v poročilu malo več poudarka na demografski sliki, sta-
rajoči se družbi in dolgotrajni oskrbi. Tu je poudarjeno, da Slovenija 
zaostaja in da tudi ni upoštevala priporočil Komisije.

Stanje in trendi v Avstriji

V prvem delu smo obravnavali zadnje letno poročilo, ki ga je 
Evropska komisija objavila o Sloveniji. Tu so navedeni glavni makro-
ekonomski in socialni kazalniki. Da bi te kazalnike in njihovo razlago 
bolje razumeli, je nujna primerjava z drugimi državami. V tem pri-
spevku je poudarek na Avstriji, ki je naša soseda in velja za uspešno 
državo. Videli pa bomo, da nam Evropska komisija s svojimi eksper-
ti ne daje odgovora na vprašanje, zakaj so nekatere države razvojno 
uspešnejše od drugih. Tu lahko samo ponovimo nekatere zadržke 
glede objektivnosti in nepristranosti, ki so bili izraženi pri obravnavi 
poročila o Sloveniji.

Podobno poročilo o Avstriji je napisano z manjšo naklonjenostjo. 
Če bi sodili le po tem poročilu, se zdi socioekonomsko stanje v tej 
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državi slabše kot v Sloveniji. Tudi zaradi tega, ker v poročilu ne naj-
demo podatkov o BDP-ju na prebivalca oz. v standardih kupne moči. 
Tudi ni pravih podatkov o produktivnosti in dodani vrednosti ali šte-
vilu patentov. V vseh teh kazalnikih je Avstrija precej pred Slovenijo. 
Če bi nekdo bral obe poročili in ne bi vedel, kje sta državi, bi se v 
primeru, da bi se moral odločiti, kje bi živel, zagotovo odločil za Slo-
venijo.

Poročilo opisuje avstrijski izobraževalni sistem kot zelo povprečen 
ali celo podpovprečen. Rezultati na testu PISA kažejo, da so avstrijski 
učenci slabi v naravoslovju in matematiki (tu so slovenski učenci bi-
stveno boljši), tudi v računalništvu oz. digitalnih kompetencah naj bi 
v Avstriji imeli težave. Manj kot pri nas je terciarno izobraženih ljudi, 
tako v mladi, celotni in delovni populaciji. Zdravstveni sistem tudi ni 
v redu, imajo preveč bolnišnic, ki so razdrobljene. Še več, v nasprotju s 
slovenskim, bi se lahko sklepalo, da je avstrijsko zdravstvo (medicina) 
manj učinkovito. Tudi oni imajo probleme z javnimi naročili.

Tveganje revščine in socialne izključenosti je nekje na nivoju sta-
nja pri nas. Neenakosti v plačah (merjeno z Ginijevim količnikom) so 
sicer manjše kot pri večini evropskih držav (vendar ne tako majhne 
kot pri nas), toda neenakost v premoženju naj bi bila velika. Vendar 
avtorji poročila za to trditev ne omenjajo nobenih podatkov, čeprav ti 
obstajajo. Zanimivo je, da v primeru Slovenije premoženjske razlike 
sploh niso omenjane (samo razlike v plačah).

Zlasti so akutni problemi z bankami, ki so manj kapitalizirane od 
EU-povprečja. Bančne luknje naj bile vzrok za velik avstrijski javni 
dolg (85 % BDP). Poročilo v tem okviru omenja tudi stroške z imi-
granti v zadnjih letih. Davčno breme je visoko. V povprečju višje 
kot pri nas. Poročilo omenja reformo na tem področju v l. 2016. Naj 
dodamo, da je vodilno geslo Sebastiana Kurza na zadnjih volitvah – 
poleg restrikcij v zvezi migrantsko politiko – bilo »Steuer senken« 
(zmanjšanje davkov). V primeru Slovenije davki niso omenjeni, sploh 
ne davčne obremenitve plač (ki so sicer tudi v Avstriji visoke).
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Evropska komisija izpostavlja visoka vlaganja v raziskave 
in razvoj

Gospodarska rast je zaznavna, toda trikrat manjša kot v Sloveniji 
(1,5 % v l. 2016). Kar je v Avstriji pozitivno, so vlaganja v raziskave in 
razvoj. Tu Avstrija, ki je skupaj s Švedsko pri tem edina v EU, vlaga čez 
tri % BDP. Poročilo sicer omenja, da ima država višje cilje (3,25 %), ki 
pa jih še ne dosega. Tako je relativizirana še ta prednost Avstrije, ki se 
v tem poročilu Evropske komisije res ne odreže dobro. Človek, ki to 
poročilo bere, se vpraša, kako ta država sploh prosperira oz. velja za 
bogato. Kako generira visok standard? Kot rečeno, pa se ta ne preveč 
obetavna slika kaže tudi zaradi pomanjkljivih podatkov in določene 
pristranskosti avtorjev poročila.

Stanje v delu EU ne vliva optimizma

Kar zadeva EU, pa lahko ugotovimo, da ima večina držav težave z 
javnim dolgom, nekatere tudi s strukturnim deficitom in proračunskim 
primanjkljajem. Mimogrede bi omenil fenomen Grčije. Iz Evrostata iz-
haja, da je ta država v l. 2016 izkazovala proračunski presežek, čeprav je 
imela še l. 2015 velik minus (6 % BDP). Njen javni dolg pa znaša skoraj 
180 % BDP. Še ena pripomba: Grčija je skupaj z veliko Britanijo edina 
država v EU (oz. zdaj edina), ki daje za vojsko okoli 2 % BDP. Kaj hočem 
povedati? Znano je, da je bila pred leti ta država na slabem glasu zaradi 
statističnih vragolij ali kreativnega računovodstva. Ali je zdaj drugače?

Če pogledamo stanje v EU, je vse preveč držav, ki imajo visoko 
zadolženost, visoke davke in težave s proračunom. Sem spadajo med 
drugimi Belgija, Italija, Španija, Francija, Portugalska in še vedno 
tudi Irska. Sicer se na Irskem hitro izboljšuje. In kot je bilo že rečeno, 
izboljšuje se tudi Avstrija. Med vzhodnoevropskimi državami pa imata 
tovrstne probleme, poleg Slovenije, zlasti Madžarska ter Hrvaška. 
Najbolj izpostavljeni sta Italija in Francija.

Zato nas ne sme presenetiti, da se to odraža v političnih preobratih. 
V Italiji in Avstriji z zadnjimi volitvami, v Franciji z zaenkrat neuspe-
šnimi poizkusi Macrona, da uredi javni sektor in davčno politiko, in 
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tu se mu dogodijo »rumeni jopiči«. Na Madžarskem vemo, da ima Or-
ban dvotretjinsko večino, kar je v Evropi izjema. Ne preseneča zadnja 
akcija severnoevropskih članic EU (skandinavske in baltiške države), 
ki so se postavile proti novejšim predlogom francoskega predsednika, 
ki gredo v smer večje povezanosti EU. Je pa jasno, zakaj prihaja odpor 
iz teh držav. Skandinavske in baltiške države imajo namreč bistveno 
manjše težave z zadolževanjem in fiskalno (ne)stabilnostjo.

Ali Slovenija zaostaja?

Glavna teza Spomenice56 je, da imamo opravka z razvojnim zao-
stajanjem, rešitev pa naj bi bila v veliki (razvojni) koaliciji ali novih 
volitvah. Že nekaj let se ponavljajo isti recepti. Tu ni rešitve. Sicer je 
zdaj v spomenici nekaj več poudarka na mednarodnem okolju, zlasti 
na manj učinkovitem delovanju EU, omenjen je spor med Kitajsko in 
ZDA oz. Trumpom. Vendar je to premalo za celovitejšo analizo.

Manjka empirična dokumentacija in več argumentov (pro et con-
tra) kot podlaga za tezo o zaostajanju. Namreč ni enostavno to tezo, 
kar na splošno sprejeti in braniti. Slika ni črno-bela. Še manj pa je za 
pričakovati, da bi vključitev SDS in morda NSi v obstoječo koalicijo 
kar avtomatično pomenilo nek razvojni zasuk. Ali da bo manj vmeša-
vanja v državna podjetja.

V Delu izpred nekaj dni (2. 11. 2019) je na prvi strani članek s pou-
darjenim naslovom Kako je Češka prehitela Slovenijo. Prvič se je zgo-
dilo, da se v medijih na tako vidnem mestu pojavi takšna informacija, 
do zdaj se je to sramežljivo omenjalo, vendar nobeden od novinarjev 
(niti nobeden od akademskih ekonomistov) ni pobliže in podrobneje 
obravnaval te teme. Bil je interes, da se z takimi novicami ne vzne-
mirja sicer apatičnega in samozadovoljnega dela javnega mnenja. Na 
kratko. Od leta 2012 ima Češka malo višji – za pet odstotkov – BDP 

56 Gre za peticijo ali spomenico ob 30-letnici padca berlinskega zidu, kjer je prvi avtor 
Dimitrij Rupel, objavljena je bila v SP Dela, 9. 11. 2019. Še pred objavo sem opozoril 
na nekatere šibke točke v argumentaciji, vendar te pripombe niso bile upoštevane.
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na prebivalca, merjenega v kupni moči (PPS). Upoštevajoč nominal-
ni BDP na prebivalca, pa Slovenija še vedno prednjači v primerjavi z 
vzhodno Evropo in tudi pred Portugalsko in Grčijo.

Vendar pa je zanesljivejši pokazatelj blaginje, če upoštevamo izra-
čun na osnovi kupne moči. Slovenija je tu izgubila primat, kot rečeno, 
vendar je pred njo (iz vzhodne Evrope) le Češka. Ta dosega 91 od-
stotkov EU-povprečja, Slovenija pa 87 odstotkov. Čez 80 % dosega še 
Litva. Vidno zaostajanje je razvidno za Grčijo, ki je v 2007 dosegala 93 
% EU-povprečja (sedaj pa zgolj 67 %), Portugalsko, Ciper in Španijo. 
Portugalska je po tem kazalcu manj razvita od Slovenije, Ciper je na 
isti ravni, Španija pa je kljub nazadovanju malo na boljšem (91 %). 

Občutno nazaduje tudi Italija, ki je pod povprečjem EU (in je tudi 
zelo zadolžena in z veliko brezposelnostjo mladih, zlasti na Siciliji). 
Celo Švedska in Norveška, zlasti pa Finska ter Nizozemska kažejo trend 
navzdol (čeprav so še vedno precej nad EU-povprečjem). Francija je le 
malo nad EU-povprečjem (104 %) in v tem hipu ne izpolnjuje fiskalnih 
(mastrichtskih) kriterijev za vstop v EU (bi pa rada bila vodilna).

Slovenija je leta 2008 dosegala že 90 % EU-povprečja, nato je v 2013 
padla na 82 %, od l. 2017 pa gre navzgor, vendar še ni dosegla nivoja iz 
2008. Češka pa izkazuje – sicer tudi z majhnimi nihanji – napredek, leta 
2007 je dosegala 82 %, zdaj pa kot rečeno, 91 % povprečja EU. 

V zadnjem času se uveljavlja še en (nov) kazalnik, ki naj bi bil naj-
zanesljivejši v merjenju nivoja kupne moči in individualne potroš-
nje (potrošnje gospodinjstev), in sicer gre za Dejansko individualno 
potrošnjo – AIC (Actual Individual Consumption), ki ga uporablja 
tudi Evrostat. Po tem kazalcu sta pred Slovenija Češka in Litva. Iste 
vrednosti (kot Slovenija) imata Slovaška in Poljska (vse tri 77 % EU-
-povprečja). Na boljšem od Slovenije so še Ciper, Malta, Portugalska, 
na slabšem Grčija, Estonija in Latvija.57 Pri nas akademski ekonomisti 

57 Ti podatki so iz dokumenta Evrostata, ki je bil objavljen marca 2019. Toda v 
novem dokumentu (eurostat – new release), ki je datiran s 13. decembrom 2019, 
se številke deloma spremenijo, in sicer za Poljsko, ta sedaj dosega le 76 % EU-pov-
prečja ter Slovaško (73 %). Pri Sloveniji je dvig, in sicer naj bi po novem izračunu 
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o teh kazalcih ne razpravljajo oz. sam teh analiz ne poznam, zato je 
težko dati končno oceno.

Omenjeni članek v Delu (avtorja Mihailović in Lipnik) pa podatke 
o češkem prehitevanju Slovenije omenjata v luči prevzema ameriške 
družbe CME in posledično tudi Pop TV pri nas. Nov lastnik je Petr 
Kellner, češki tajkun, eden od najbogatejših v tej državi. Omenjena 
novinarja na podlagi pogovora z (liberalnim) urednikom češkega 
časopisa Hospodarske noviny pravita, da je Kellner politično blizu 
Zemanu ter da simpatizira s Putinom in Kitajsko. Znano je, da ima 
češki predsednik države Zeman (tako kot vsi populisti – desni in levi) 
tesne povezave tako s Kremljem kot s Pekingom. Tu pa se zastavlja 
vprašanje: kaj je motiviralo češke volivce, da so tako osebo izbrali za 
predsednika države. 

Vemo kdo je predsednik češke vlade, Andrej Babiš, tudi super bo-
gati tajkun, ki ga nekateri (liberalni) krogi obtožujejo sodelovanja z 
bivšo čehoslovaško tajno službo ter KGB. Kot vem, poteka sodna pre-
iskava. Tudi on je svojo stranko (ANO) ustanovil tik pred volitvami 
(»novi obrazi«). Sicer gre za manjšinsko vlado, ki ima (neformalno) 
podporo Komunistične partije (ki je na Češkem po 1991 vedno bila v 
parlamentu kot tretja oz. zdaj četrta najmočnejša stranka). Vse skupaj 
se sliši bizarno in neokusno ob 30-letnici padca berlinskega zidu.

Vse to priča o veliki (mentalni) zmedi, ki vlada v velikem delu 
Evrope in zahodnega sveta. Če bi omenil še volilna programa War-
renove (da o Sandersu ne govorim) in Corbyna (eden od njegovih 
svetovalcev prekaša našega Kordiša), bi bilo verjetno že preveč. To so 
grenki sadeži neregulirane globalizacije ter neodgovornih korporativ-
nih in pro-globalističnih elit. Tu bi EU morala odigrati vlogo ščita, pa 
ji to ne gre od rok …

dosegala 79 % EU-povprečja. Pred nami sta še vedno Češka in Litva (ta naj bi imela 
že 89 % EU-povprečja) in je blizu Španije (90 %). Vidimo, kako se podatki v enem 
letu spremenijo.
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Sedaj imamo paradoks: pride tuj vlagatelj, ki pa je prorusko usmer-
jen in iz države, ki jo smatramo za politično normalno. Pa mogoče ni. 
Seveda tu ni mišljena češka družba kot taka, mišljeno je sedanje stanje 
stvari in duha. In prevzame elektronski medij, ne tovarno nogavic.

Sedaj pa: Ali je Češka res pred nami? Ne samo ekonomsko, tudi 
politično in drugače. Dvomim. Gospodarsko gre – statistično gleda-
no – dobro tudi Romuniji (ta ima rast večjo kot Slovenija). Relativno 
uspešna je Belorusija (ki pa je res prava avtokratska država). Kot ugo-
tavljata Rupel in Jambrek, ki sta prava avtorja spomenice, pa napredu-
je tudi Kitajska (ki v mnogočem že prehiteva ZDA in je glavna zago-
vornica svobodne svetovne trgovine) in se sprašujeta, kaj to pomeni. 
Pomeni, da med demokracijo in gospodarskim razvojem (rastjo) ni 
enoznačne zveze. S tem se tudi sam ukvarjam. In sicer z vidika meri-
tokracije. 

Prosperirata tudi Orbanova Madžarska (čeprav ta še vedno zaos-
taja za prvo ligo držav iz vzhodne Evrope) in seveda Šarčeva Sloveni-
ja (4-odstotna rast, zdaj manj, okoli 3-odstotna). S tem, da slednji ni 
naredil praktično nič, razen delne in kozmetične davčne razbremeni-
tve plač. Je pa sedanja vlada vsaj priznala, da imamo izjemno visoko 
obremenitev plač. Kdo poganja to rast? Nihče drugi kot EU oz. ECB 
z negativnimi obrestmi ter nemško povpraševanje v avtomobilski in 
drugi industriji. Oboje se bo izčrpalo, verjetno že naslednje leto.

Seveda bi lahko nadaljeval, recimo s podatki o inovativnosti, ki 
se zbirajo v European Innovation Scoreboard (EIS), tu je naša država 
(v zadnjem poročilu) nazadovala in sta jo prehiteli Češka in Estoni-
ja. Vendar ima Slovenija še vedno precej več (EPO) patentov kot obe 
državi, ki sta sicer pred njo. Je pa po teh podatkih oziroma izračunih 
nazadovala tudi Nemčija (ni več v prvi skupini najbolj inovativnih in 
znanstveno-tehnološko prodornih držav, kjer je vedno bila, odkar EIS 
obstaja).

Zdaj pa: Se lahko zanesemo na te in mnoge druge podatke? Ne 
moremo (moramo pa jih poznati), potrebna je kritična analiza virov, 
poznavanja konteksta in neka širša ali večja slika. Strokovno temu re-
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čemo meta-analiza (in se tu navezujem na uvodni tekst, kjer omenjam 
Ioannidisa . Ta je sicer nedavno naredil metodološke napake, ki jih je 
sicer očital drugim58).

Post scriptum

Glede zanesljivosti podatkov navajam opombo v Evrostatovem po-
ročilu, ki se nanaša na obrazložitev ekstremno (in neralno) visoke po-
zicije Luxemburga (254 % povprečja EU): »The high GDP per capita 
in Luxembourg is partly due to the country large share of cross-bor-
der workers in total employment. While contributing to GDP, these 
workers are not taken into consideration as part of the resident po-
pulation which is used to calculate GDP per capita.« Če bi znesek oz. 
celoten BDP delili z vsemi zaposlenimi oz. celotno populacijo, bi bil 
BDP per capita manjši. Sem pa prepričan, da je le malo ljudi (ki niso 
specialisti za ekonomijo ali statistiko) v Evropi prebralo to opombo 
(tudi jaz sem jo bolj slučajno).

Omeniti je treba  tudi razlike med BDP (angleško GDP), bruto na-
cionalnim dohodkom (BND oz. v angl.  GNI) ter bruto nacionalnim 
proizvodom (BNP oz v angl. GNP). Luksemburg (zaradi prisotnosti 
tujih multinacionalk in delovne sile iz sosednjih držav) dosega precej 
manjši BND, in sicer 174 % povprečja EU (kot rečeno po indikatorju 
BDP pa 254 % povprečja EU). Podobno je z Irsko, kjer se – zaradi istih 
razlogov – njen BND zmanjša v primerjavi z BDP za približno 15 %. 
To pomeni, da življenjski standard v obeh državah ni tako visok, kot 
ga prikazujejo podatki o BDP-ju (glej: https://www.investopedia.com/
terms/g/gross-national-income-ghi.asp).

Lahko rečemo, da je BDP (GDP) boljši indikator ravni ekonom-
ske aktivnosti, medtem ko je  kategorija bruto nacionalnega do-
hodka (BND) primernejša za realno oceno življenjskega standarda 
(businesseducation.ie/economic-indicators/economic-growth/). De-

58 Več v prispevku na spletni strani inštituta IRSA, dostopno na: http://www.insti-
tut-irsa.si/index.php?option=com_content&view=article&id=256%3Acovidvidi-
ki&catid=34%3Anovice&Itemid=63&lang=sl
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finicija Evrostata (ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.
php/Glosary:gross_national_income_(GNI)) je: »Gross national in-
come is equal to GDP minus primary income payable by residents units 
to non-resident units, plus primary income receivable from the rest of 
the world (from non-resident units to resident units).«
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Komunikacijska blokada in kultura intelektualne 
diskusije59

Uvod 

Eden od pomembnih razlogov oz. razlag, zakaj nimamo bolj raz-
vitih demokratičnih standardov ter (kognitivnih) elit, ki bi bile kos 
idejni zmedi, dezorientaciji in bi bile sposobne oblikovati scenarije 
prihodnjega razvoja, je v tem, da je družbena (sistemska) komunika-
cija zelo šibka. Obstaja, vendar je razdrobljena, zaprta v majhne kroge, 
sterilna in neučinkovita. To velja zlasti za intelektualno in akadem-
sko sfero. Tu bi poskušal na podlagi konkretnih primerov iz različ-
nih časovnih obdobij pokazati in demonstrirati oblike podoptimalne 
intelektualne diskusije in pokazati, da je to zaenkrat del problema oz. 
perpetuiranja družbene krize: Kako ta proces in spoznavno orodje 
spremeniti v del rešitve? 

Erozija kulture intelektualne razprave 

Primerov, ki pričajo o tem, da je kultura in tehnologija javnih raz-
prav na zelo nizki ravni, je veliko, izjem pa malo ali celo zanemarljivo 
malo. Sam imam v tem okviru kar precej izkušenj in informacij iz prve 
roke. Ponovno sem vzel v roke svojo knjižico Na razpotju družbene 
krize (2013), v kateri so ponatisnjeni tudi nekateri članki ali intervjuji 
za (splošne) medije. 

Tako sem se odzval, in to večkrat, na programske tekste/doku-
mente oziroma strategije razvoja, ki so nastali v letih 2010–2011. Sam 
sem še prej (v letih 2003–2005) sodeloval pri izdelavi (vladnega) do-
kumenta Strategija razvoja Slovenije. Napisal sem tudi dva ali tri pri-
spevke o tem, kako v kognitivnem smislu opredeliti posebnosti dolgo-
ročnega strateškega mišljenja. Kot se spomnim, so v tem času nastali 

59 Prispevek je bil objavljen v knjigi Spoprijem z razmerami in razmerji v Sloveniji, 
INR, Ljubljana, 2017, str. 143–147.
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vsaj štirje podobni dokumenti (tako vladni kot nevladni). Oblikovali 
in promovirali pa so jih posamezniki in skupine, ki svetovnonazorsko 
zastopajo različne pozicije: leve, desne, liberalne in kar je še možnih 
kombinacij … Ugotovitve iz analiz (na podlagi pristopov, kot so ana-
liza diskurza in logično-semantične analize) teh tekstov sem objavil v 
Sobotni prilogi Dela. 

Naj omenim dve taki kritični obravnavi, in sicer program tedanje 
TRS – predhodnice Združene levice oz. sedanje stranke Levica – z 
naslovom Kam po krizi ter program (glavni pisec je bil Matjaž Han-
žek, ki pa je pred kratkim protestno izstopil iz stranke Levica) in 
programatski tekst z drugačnim ideološkim ozadjem, ki ga je uredil 
Žiga Turk in ima naslov Vizija 20+20. Od avtorjev teh tekstov ni bilo 
nobenega odziva … Še več (in kar je pomembnejše), nobeden ni bil 
niti v drugačnem kontekstu pripravljen korigirati sporne formulaci-
je oziroma zavrniti kritične komentarje (ki so prišli tudi od drugih 
oseb). Avtorji Kam po krizi so reagirali le na ideološke kvalifikacije 
(ki so jih imeli za diskvalifikacije), ne pa na strokovne argumente. 
Težko pa rečem, kakšni so bili odzivi na spletu, v raznih blogih in 
portalih. 

Če se preselimo v sedanjost (2016–2017), lahko navedem več 
anekdotičnih in povednih primerov. Začel bi kar s člankom Populizem 
kot reakcija na anomalije globalizacije, ki je bil objavljen letos junija v 
SP Dela. V njem navajam mnenja avtorjev iz posebne številke Mladine 
o populizmu, med njimi se ustavim pri Tomažu Mastnaku (ki je sicer 
reden gost Kalifornijske univerze), ki je naredil presenetljiv idejni oz. 
doktrinarni preobrat. Kot radikalni levičar se je levici odpovedal in 
sedaj urbi et orbi oznanja, da je populistična politika, ki jo ponujajo 
Trump, Orbán ali Kaczyński in celo Le Penova, nekaj edino zveličavne-
ga, da so edina sila, ki se lahko upre neoliberalizmu (ki ga enači s fašiz-
mom – o tem je napisal tudi knjigo; pravzaprav je vsak liberalizem zanj 
fašizem ali vsaj »antiljudski«) in globalizaciji. Nekaj drugih avtorjev v 
tej publikaciji Mladine sicer primerja populizem z neofašizmom ali celo 
direktno z nacizmom (znani zgodovinar in kolumnist Mladine B. R. ali 
znani marksistični francoski filozof Baudiou). 
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Sam se od teh primerjav ali vzporednic distanciram oz. mi nič ne 
povedo (o tem več v poglavju o populizmu). Vsak fenomen je treba 
analizirati »od znotraj« in v relevantnem kontekstu, ne pa se ga lotiti 
z vnaprejšnjimi stigmatizacijami. V bistvu sem do Mastnaka priza-
nesljiv. Vendar tudi kritičen. Je Mastnak kje to omenil? Ne, do danes 
ne in tudi ne bo, čeprav ima izjemne možnosti za to; je kolumnist pri 
Dnevniku (v Sicris bazi ima zabeleženih 157 kolumen v nekaj letih). 
Je urednike Mladine morebiti zanimalo, kaj pomeni ta Mastnakova 
intervencija? Sploh ne, o tem niti besedice. Tudi njegovi (bivši?) so-
mišljeniki so tiho. 

Obenem pa Mastnak skupaj z medijsko dobro pokrito antropolo-
ginjo V. G. vztrajno pledira za izstop Slovenije iz EU ter za naslonitev 
na Putinovo Rusijo (kar je tipično za vse populistične stranke v Za-
hodni Evropi in za Orbána, ne pa za Kaczyńskega). Gre za pomembna 
vprašanja prihodnje usmeritve, vendar to nikogar (na levici) ne zani-
ma. Napisal sem tudi daljši prikaz knjige omenjene V. G. o zablodah 
postsocializma, kjer ta avtorica pravi, da pri nas najbolj potrebujemo 
»velikega moža«. Diktatorja ali prosvetljenega (populističnega) vodi-
telja? Nobenega odgovora ni bilo, pa ne meni, širši javnosti. 

V začetku leta je bila lansirana t. i. Ljubljanska pobuda, ki naj bi 
spet vzpodbudila diskusijo o ustavi oz. novi ustavni pogodbi na ravni 
EU. Njen domet in odmev pa je bil precej skromen. Tako v Sloveniji 
kot izven. S tekstom, ki ga je propagiral predsednik republike (pod 
njegovo taktirko je ta tekst tudi nastal), je bilo seznanjenih nekaj tujih 
državnikov (recimo avstrijski Van der Bellen) in tudi kakšen visoki 
uradnik Evropske komisije, vendar pa ni znano, kakšno je njihovo 
stališče do te pobude. Zdi se, da je tudi ta dokument nastajal v ozkem 
krogu, brez širšega preverjanja. Ali avtorji (na čelu z dr. Jambrekom) 
še na njem delajo, pa mi ni znano, prav tako ne, ali jih pripombe in 
komentarji sploh zanimajo oz. jih zbirajo za izboljšanje kakovosti bo-
doče verzije teksta. 

O Strategiji 2050, ki jo je pripravila vlada, pa niti ne gre izgubljati 
besed, napisali so jo večinoma državni uradniki po službeni dolžnosti. 
Poznejši komentarji tako z leve kot z desne strani pa so bili enotno 
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odklonilni. Ta papir je postal neaktualen, še preden se je posušilo čr-
nilo na njem. Po vsej verjetnosti to velja tudi za Ljubljansko pobudo, 
čeprav je ta vendarle imela kompetentnejše avtorje; vprašanje pa je, če 
bi se ti spustili v ta projekt, če ne bi imeli za sabo najvišjega politika v 
državi. 

Pred kratkim sem dobil v roke program znanstvene konference, 
iz katerega je razvidno, da je za diskusijo namenjenih borih petnajst 
minut, in to na koncu konference. Tehnologija konference je bila res 
poenostavljena in njen cilj ni bila razprava, temveč organizacija mno-
žičnega »dogodka«. Podobno sem doživel pred leti na simpoziju, ki se 
je odvijal v okrilju SAZU. Tudi tu razprave praktično ni bilo oziroma 
ni bila niti predvidena. 

Kako spremeniti kulturo in tehnologijo javnega diskurza? 

Iz teh primerov, ki morda niso reprezentativni, so pa indikativni, 
se da razbrati, da je raven in kakovost intelektualnega diskurza skro-
mna, da je pripravljenost na dialog šibka. V večini primerov gre za 
enosmerno komunikacijo, povratni tok informacij (feedback) pa je 
blokiran iz kulturnih ali tehnoloških razlogov. Prevladuje nekakšna 
ortodoksnost, prepričanje v lastni prav. V ozadju je kultura narcisoi-
dnega individualizma ali pa pripadnost sektam podobnim skupinam 
in omrežjem, ki vključuje ljudi, ki podobno mislijo ali na podlagi lo-
jalnosti. V bistvu gre za domačijske tople grede (»inbreeding«). Tu 
je prisoten le vezivni, ne pa premostitveni socialni kapital ter močne 
vezi. 

V jeziku socialnih omrežij: gre za zaprta omrežja, ki izključujejo 
drugače misleče, kjer je malo variabilnosti. Ni sporno zbiranje isto-
mislečih, sporno je zavračanje dialoga z drugače mislečimi ter nezmo-
žnost pogledati čez horizont svojega (miselno) ozkega življenjskega 
sveta. Politična polarizacija in politizacija družbe skupaj z enostran-
sko usmerjenostjo klasičnih medijev še dodatno prispevata k razdro-
bljenosti razprav, njenim akterjem pa nudita varno pribežališče. Ne 
smemo pozabiti, da je kar nekaj družboslovcev s pomočjo medijev 
in novinarjev stalno prisotnih v medijih, podobno velja za tiste, ki se 
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vključujejo v politiko. Spletni mediji pa le ustvarjajo videz, da se v njih 
nekaj dogaja. Na internetu se sicer dobi mnogo koristnih informacij – 
vendar je potrebno filtriranje in ločevanje zrnja od plev, kar pa zadeva 
razpravo, so načini izmenjave informacij in mnenj taki, da pospešu-
jejo ustvarjanje zaprtih skupin enakomislečih in večkrat tudi anoni-
mnih ljudi (S. Dolenc v Dnevniku – Demokracija v dobi facebooka). 

Prav gotovo ne moremo govoriti o avtonomni intelektualni in 
znanstveni skupnosti (vsaj ne na področju družboslovja in humani-
stike), ko gre za proučevanje in za razpravo o temah, ki so v interesu 
širše javnosti. Drugo so bolj specializirane raziskave v mednarodnem 
okviru. To pa pomembno vpliva na samotematizacijo družbe in iska-
nje skupnih rešitev, ki se izkristalizirajo v pluralni diskusiji. Brez od-
prte komunikacije ni ne znanosti ne demokratične politike (kar je zelo 
dobro opisal že K. Popper). Celo več, ni aktivne in dinamične družbe. 

Kako preseči to podoptimalno situacijo? Kako uvajati kulturo kri-
tičnega diskurza (kot je to imenoval A. Gouldner), ki naj bi bila neka-
kšna blagovna znamka intelektualne elite? Na dnevnem redu je zah-
teva po reflektiranem odnosu do intelektualnega diskurza, spremljati 
je treba njegove različne oblike in opozarjati, da smo v procesu kogni-
tivne mobilizacije in strateškega razmišljanja. Intelektualne razprave 
naj bi se zoperstavile drobitvi znanja z integralnimi in kompleksnimi 
analitičnimi modeli.
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Od postsocialistične tranzicije do »velikega« 
moža60

Na koncu predstavitve oziroma komentarja h knjigi Vesne V. 
Godina Zablode postsocializma Boštjan M. Zupančič poudari po-
membnost te knjige s prispodobo o metulju, ki strese krila na enem 
koncu sveta in s tem povzroči orkan na drugem. Po mnenju tega ko-
mentatorja je namreč svetovni kapitalizem tako labilen, da je samo 
vprašanje nekaj let, da se sesuje. Kaj bo na njegovih razvalinah nastalo, 
je nejasno, odprto, »kontingentno«.

Knjiga postavlja na dnevni red vprašanja postsocializma oziroma 
tranzicije, svetovnega kapitalizma in antropoloških danosti, ki zgo-
dovinsko in kulturno opredeljujejo slovensko populacijo. Večinoma 
se Zupančič strinja s tem, kar ima Vesna V. Godina povedati v svoji 
knjigi, vendar hkrati dodaja določene nove poudarke (recimo vlogo 
starih socialističnih kadrov in celo udbomafije). Sklepali bi, da ome-
njena knjiga ni od muh. Ni muha enodnevnica. Odpira teme in dile-
me slovenske družbe v okviru EU in globalizacijskih pritiskov.

Vprašanje pa je, ali lahko sprejmemo določene precej vehementno 
in decidirano formulirane odgovore in usmeritve. Ali pa moramo iti 
prek spoznavnega horizonta, ki je v knjigi strogo začrtan. Verjetno se 
zdi tistim, ki ta horizont sprejemajo, popolnoma samoumevno, da bo 
kapitalizem kmalu propadel, da je Slovenija v neokolonialnem raz-
merju z EU. Da Slovenci potrebujejo več socialistične dediščine. Da 
so Slovenci nekakšna posebnost na zemeljski obli, saj nimajo pravega 
odnosa do denarja niti do lastnine – kar pa je temelj kapitalističnih 
odnosov. Se borijo le za preživetje, nagnjeni pa so k mikrokolektiviz-

60 Besedilo je bilo objavljeno v reviji De facto (edicija Dela), št. 26, 2015. Po moji 
oceni ga ni prebralo več kot deset ljudi. Delno je to zaradi revije, ki je skoraj nihče 
ne pozna, delno pa je »kriv« moj stil, ki ne uporablja težkih besed in osebnih dis-
kvalifikacij. To, da komu nasprotuješ ali z njim polemiziraš ad rem  ni dosti cenjeno. 
In se zdi dolgočasno. Cenjeni so monolog, všečna (populistična) retorika in osebna 
obračunavanja.
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mu. Jih je pač zgodovina tako oblikovala. Po eni strani so »nebeski 
narod« (če parafraziramo srbske nacionaliste, ki so to trdili za Srbe), 
po drugi strani pa, kot pravi Zupančič, bitja na nižji stopnji moralnega 
razvoja (po Kohlbergu). Niso dorasli zahodnemu kapitalizmu, toda 
dobri za neko indigenizirano mešanico socializma in kapitalizma. 
Verjetno bi jim še najbolj ustrezal demokratični socializem. Ne bi pa 
rad bil sarkastičen, knjiga je mestoma zelo študiozna. Vložek je bil ve-
lik. Toda že iz teh uvodnih opazk se da sklepati, da so v delu (ne tako 
majhnem) intelektualne srenje pri nas v čislih skrajne formulacije in 
primerjave, ki nimajo znanstvene osnove. Vendar pa knjiga hoče biti 
znanstvena in se pri tem sklicuje na raziskave in ugotovitve socialne 
antropologije postsocializma.

Indigenizacija

Kot rdeča nit se skozi knjigo (in tudi v Zupančičevem zapisu) po-
navlja refren, da je bistvo družbene krize in jedro neuspeha celotne 
postsocialistične tranzicije v tem, da so slovenska in druge vzhodno-
evropske družbe prehitro zapustile oziroma se odrekle dediščini so-
cializma in se vrgle v objem zahodnega tipa kapitalizma. Ta jim je 
bil vsiljen ali so ga same hotele na hitro kopirati. Doživele so fiasko. 
Takole pravi avtorica: »Manj kapitalizma ter več kontinuitete z lastnimi 
lokalnimi zgodovinami in lastnimi kulturnimi konteksti – to je antropo-
loška formula za uspešnejši postsocializem« (Zablode postsocializma, 
str. 124). Zupančič prav tako citira ta stavek, dodaja pa za besedo kon-
tinuiteta(e) v oklepaju »socializem«. Torej, avtorico že interpretira.

Postsocialistične družbe naj bi v svoji zablodi, da bodo s prevzemom 
institucij »zahoda« dosegle večjo blaginjo in razvoj, zavrgle svojo tra-
dicijo. To, kar so kopirale in posnele, pa ne deluje: »Kot tak značilen 
primer tujka se pogosto navaja zahodna demokracija.« (str. 111)

Magična formula podomačenja ali indigenizacije – kot iz knjige 
povzema Zupančič – se glasi egalitarni kapitalizem, ki naj bi temeljil 
na delavskem delničarstvu, brezposelni pa bi prejemali državljanski 
temeljni dohodek. Vesna V. Godina se tu sklicuje na neki intervju 
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Veljka Rusa. To o egalitarnem kapitalizmu je seveda oksimoron (bis-
troumni nesmisel). Kvečjemu bi govorili o inkluzivnem kapitalizmu. 
Da delavskega delničarstva pri nas ni, ne bo držalo. Še vedno je pre-
cej podjetij, ki imajo pomembno notranje lastništvo, nobeden tudi ni 
proučil fenomena malega delničarstva. Prepričan sem, da Slovenija 
spada med države z najvišjo razširjenostjo v lastništvu delnic.

 Je pa res, da je pri nas sprva prevladal menedžerski tip kapitalizma 
na nivoju podjetij. Njegov glavni ideolog je bil gotovo Jože Mencinger, 
ki ga Vesna V. Godina kuje v nebo. Vendar je bila to le prehodna faza 
do tajkunstva. Podjetja z delavskim delničarstvom so v glavnem lahko 
le majhna in srednje velika podjetja. Izjema je zadružna korporacija 
Mondragon v Španiji oziroma Baskiji. Ali naj bi podjetja, zlasti pa za-
poslene, prisilili k temu, da bi postali lastniki oziroma, kot pravi Marx 
v Kapitalu, sami sebi kapitalisti? Ne vem, kako si Rus, Zupančič in 
Godina to predstavljajo. Sam sem za socialno podjetništvo in zadruge, 
toda na prostovoljni osnovi (pred kratkim je izšel zbornik, ki sem ga 
uredil, o socialnem podjetništvu v Sloveniji in Hrvaški). 

Vesna V. Godina pravi, da so postsocialistične elite hotele čim 
prej odvreči vse, kar je dišalo po socializmu. Zdi se, da je tu prespala 
debate o reprodukciji in cirkulaciji elit ali o gradualistični tranziciji. 
Njen pristop je pač pod vplivom določene skupine socialnih antro-
pologov, ki pa niso proučevali Slovenije. Recimo, eden od teh je D. 
A. Kideckel, ameriški raziskovalec, ki že od sedemdesetih let deluje v 
Romuniji. Nobeden od socialnih antropologov postsocializma ni imel 
terenskega raziskovanja v Sloveniji. Vesna V. Godina se sicer sklicuje 
na lastne terenske zapiske in intervjuje ter jih obilno citira, vendar ni 
jasno, kako je bil določen vzorec niti kje so transkripti intervjujev (ali 
so dostopni za druge raziskovalce). 

Odpira se tudi intrigantno vprašanje, kako to, da Vesna V. Godina 
ne ve, da je v domači in tuji (sociološko-ekonomski) literaturi – zlasti v 
razpravah o industrijskih odnosih, o čemer bi več vedel povedati Miro-
slav Stanojević, ter v razpravah o tipih ali inačicah kapitalizma – precej 
poudarjena teza, da je Slovenija ena od redkih – pravzaprav edina – 
postsocialističnih držav, ki je ohranila največ kontinuitete s prejšnjim 
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režimom, zlasti s samoupravljanjem. To naj bi se kazalo v (neo)korpo-
rativni ureditvi z močno vlogo sindikatov in njihovi vlogi v tripar-
titnem pogajanju. Nobeden tuj avtor je ne prišteva k neoliberalnim 
režimom oziroma gospodarstvom na osnovi liberalnega trga. Tudi 
na lestvici ekonomske svobode stalno zaseda zadnja mesta. Pri tem je 
treba poudariti, da gre za avtorje, ki s simpatijo obravnavajo slovenski 
model.

 Potem gre še za druge poteze indigenizacije oziroma prilagoditve 
kapitalizma in parlamentarne demokracije slovenskim zgodovinskim 
okoliščinam: državno lastništvo v podjetjih in bankah, relativno malo 
tujih investicij in velik pomen državnih investicij (kot TEŠ 6 ali avto-
cestni križ). Tudi kar zadeva dohodkovno enakost, je Slovenija pre-
cej socialistična oziroma so razlike tu majhne (manjše so le na Slo-
vaškem), vendar pa podatki o porazdelitvi premoženja kažejo malo 
drugačno sliko (glej, graf 5 na str. 171).

Tematika prepletanja tradicije in modernosti je bila obdelana tako 
v sociološki kot ekonomski literaturi. Na žalost pa Vesna V. Godina 
te literature ne pozna (ali je noče poznati). Naj omenim institucio-
nalno ekonomiko (knjiga Douglassa Northa je bila celo prevedena v 
slovenščino) ter sociološke razprave o modernizaciji. Sam oziroma v 
soavtorstvu sem o tej tematiki napisal na stotine strani (tako doma kot 
v mednarodnih publikacijah).

Domačijske samooskrbne skupine

Vesna V. Godina se na strani 235 sprašuje, katere okoliščine (tir-
nice) so najbolj izoblikovale slovensko družbo. Tako odgovarja: 
»Temeljno značilnost in logiko teh ‹tirov› je mogoče strniti v oznako 
družbenega partikularizma oz. v tendenco oblikovanja majhnih, 
pregledno organiziranih družbenih skupin, ki imajo visoko stopnjo 
avtonomije.« Med njimi vladajo neformalni odnosi. Tako so bile or-
ganizirane »tako velike župe v staroslovanski in staroslovenski družbi, 
tako so bile organizirane hube v slovenskem fevdalizmu in tako so 
ostala organizirana tudi kmečka posestva po marčni revoluciji.« In na-
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daljuje: »Tako pa so bile organizirane tudi temeljne družbene skupine 
v socializmu (tovarne, krajevne skupnosti, TOZD-i, SOZD-i itd.), kar 
kaže na to, da je bil socializem po svoji temeljni družbeni organizaciji 
tradicionalen sistem in terenski podatki kažejo, da Slovenci in Slovenke 
prepoznavajo prisotnost te družbene logike tudi do danes« (str. 236). 
Te skupine naj bi tvorile tako imenovani domačijski proizvodni način 
(DNP) – pojem, ki ga je prevzela od antropologa Sahlinsa.

V knjigi se avtorica precej natančno (sicer bolj na ravni kompilacije 
4–5 zgodovinskih virov oziroma stališč zgodovinarjev) ukvarja s fev-
dalizmom na Slovenskem do zemljiške odveze 1848. Potem pa zazi-
ja luknja do leta 1945 oziroma do nastopa socialistične ureditve. Gre 
ravno za obdobje formiranja kapitalizma, industrializacije in procesov 
modernizacije prek opismenjevanja, izobraževanja ali ustanavljanja 
novih institucij (o tem sem govoril, sklicujoč se na ekonomista To-
ussainta Hočevarja, v svojem intervjuju za Sobotno prilogo Dela, 25. 
aprila). Vendar Vesne V. Godina to ne zanima, češ da je teh slabih 100 
let (1848–1941 ali 1945) premalo, da bi vplivalo na značaj in vzorce 
obnašanja slovenskega človeka. Ta neverjetna ignoranca priča o tem, 
da se avtorica zelo trudi, da bi ohranila narativno nit, ki je skladna z 
njeno vnaprejšnjo »teorijo«. Očitno je vztrajanje pri tem, da imamo 
opravka s kontinuiteto in persistenco ruralne, subsistenčne ali celo 
kolektivistične mentalitete. Zastavlja pa se vprašanje, ali bi omenjena 
avtorica še zagovarjala kontinuiteto, če bi proučila močno diskontinu-
iteto po letu 1945, od uničenja prejšnjih podjetnikov do upora kmetov 
proti socialistični kolektivizaciji konec štiridesetih let. Omenim naj še, 
da pripomba Boštjana M. Zupančiča, češ da je Andrej Gosar ob Kar-
delju utemeljitelj samoupravnega socializma, ne drži. O tem priča že 
njegova usoda, saj je bil po letu 1945 popolnoma potisnjen na stranski 
tir. V bistvu je poleg strankarske demokracije predvidel večji pomen 
poklicnih skupin ter določene oblike ekonomske demokracije (vendar 
ob obstoju zasebne, kapitalistične lastnine).
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Tu vidimo tudi neko temeljno ambivalentnost. Ta kmečka oziroma 
domačijska kontinuiteta ima po eni strani romantični nadih kolekti-
vizma in samouprave, po drugi strani pa je nosilec divjega partikula-
rizma in glavni krivec za nespoštovanje meritokratskih načel in s tem 
za degradacijo individualnih dosežkov. Vesna V. Godina sicer pojma 
meritokracija ne uporablja, zelo pa izpostavlja negativne vidike te 
zgodovinske kontinuitete. Pravzaprav vse anomalije in aberacije upra-
vičuje z zgodovinskim determinizmom. To domačijsko logiko imamo 
pač v krvi, v genih. 

Vendar se zaplete, ko opazuje sedanjo situacijo. Neformalna in 
partikularistična dinamika domačijskih skupin je bila v socializmu 
nekako pod nadzorom države in kulta osebnosti. Kaj pa zdaj? Člo-
vek komajda verjame, toda Vesna V. Godina išče rešitev v »velikem 
možu«. To omenja trikrat, prvič na strani 319, kjer ta pojem prevzame 
od antropologa Sahlinsa, nato pa še na strani 330, kjer pravi, da volivci 
zaman iščejo takega moža. Potem pa še čisto na zadnji strani (340), 
kjer govori o tem, kako naj bi Slovenija izstopila iz statusa neo-neoko-
lonije (torej iz članstva v EU). Tu poudarja, da nam za ta veliki korak 
manjka integrativni projekt …, »katerega nosilec je ‚veliki mož‘«. Kako 
velik? In v čem naj bi bila ta velikost ali veličina? O tem niti besede. 
So pa aluzije na titoizem in ljubljanskega župana. Ne pozabimo, da se 
je Vesna V. Godina udeležila zbora na Magistratu leta 2011, ki je pod 
taktirko bivšega predsednika države skušal lansirati v politično orbito 
Zorana Jankovića. Vendar se je zmotila, saj se veliki mož ni pokazal/
izkazal. Zanimiva je tudi dikcija: zakaj ne velika žena (ženska)?

Slovenija kot kolonija EU?

Vesna V. Godina pravi, da Slovenija izpolnjuje vse kriterije (navaja 
jih sedem), ki v »socialni in kulturni antropologiji veljajo za kolonije.« 
Navaja politično in pravno dominacijo EU ter ekonomsko odvisnost. 
Zavzema se za izstop iz članstva EU, saj da nas v statusu kolonije (ali 
neo-neokolonije) čakajo le revščina, beg možganov in hlapčevstvo. 
Toda za to ne vidi pravih pogojev (že omenjenega velikega moža). 
Druga varianta je čakanje na zrušenje svetovnega kapitalizma in na-
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stanek socializma, vendar to ni odvisno od Slovencev. Za to varianto 
se ogreva tudi Boštjan M. Zupančič, ki navaja ameriškega sociologa 
Wallersteina, da kapitalizmu že dolgo pojejo navčki in da je le vpra-
šanje časa, kdaj bo implodiral. Vendar pa se tu zastavlja neprijetno 
vprašanje: ali zrušitev svetovnega kapitalizma pomeni nastop socia-
lizma ali pa so možnosti odprte. To domneva tudi Zupančič (omenja 
kontingenčnost), vendar ga to ne moti, da ne bi vztrajal pri hiliastični 
predstavi svetovne zgodovine. Naj se zgodi pravica, tudi če vse pro-
pade!

Omenjen je Wallerstein, ki je bil pred leti predsednik Svetovne so-
ciološke asociacije. Spada v vrsto marksističnih sociologov s tezo o 
svetovnem sistemu in periferiji. Ne vem sicer, kako se zdaj Kitajska 
uvršča v to njegovo koncepcijo. Zanimivo je, da je sedanji predsednik 
te asociacije tudi ameriški sociolog (Burawoy), ki je že v sedemdesetih 
letih opravljal terensko delo v vzhodni Evropi (v tovarnah v Sovjetski 
zvezi in Madžarski), padec berlinskega zidu pa ga je presenetil. Podob-
no je s socialnimi antropologi, ki jih navaja Vesna V. Godina. Večino-
ma so iz ZDA in ni težko uvideti njihove simpatije do vsega, kar je ne-
kapitalistično, in nostalgije po socializmu. Eden od njih (Chris Hann, 
ki je v knjigi pogosto citiran skupaj s Kidecklom, Kalbom …) celo 
pravi – in to še leta 2002 oziroma 2007 –, da je socialna antropologija 
veda, ki je »strongly influenced by socialist ideals« (sic!). Ni nenavadno, 
da močna skupina raziskovalcev te vede, ki ne ljubi številk, temveč 
opravlja terensko delo v najbolj opustošenih (dezindustrializiranih) 
predelih Vzhodne Evrope, zlasti v Romuniji, Bolgariji, Ukrajini, Rusi-
ji – prav tako zagovarja tezo o neokolonializmu ali postkolonializmu 
znotraj EU. Ne bom pa trdil, da je njihovo celotno delo ideološko po-
gojeno. Z enim od njih (ki ga Vesna V. Godina pogosto navaja in sem 
ga že od prej poznal) sem se med pisanjem tega članka tudi dopisoval. 
Povedal je, da se ne strinja s Hannom, da bi bila socialna antropologija 
tako blizu socializmu, vztrajal pa je (in mi poslal članek), da se jedro 
EU obnaša kot postkolonialna struktura.
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Rop stoletja in kdo ga je zakrivil

Je pa Vesna V. Godina najbolj radikalna, saj na nekaterih mestih 
direktno govori o Sloveniji kot koloniji. Pri tem pa pride v protislovje 
z drugo tezo. Če si kolonija – tako sama pravi –, dobički odtekajo k tis-
temu, ki te obvladuje. Ko pa omenja podatek, da naj bi se … »vrednost 
slovenske države zmanjšala z okoli devetdeset milijard dolarjev na 
deset milijard dolarjev – kar je dovolj zgovoren podatek slovenskega 
postsocialističnega napredka –, bi bilo zanimivo vedeti, kdo je ta 
izplen izvedel: Slovenci ali tujci? Njen odgovor je, da so to izvedli ve-
činoma kar Slovenci (str. 337). Zdaj pa se vprašamo: Smo kolonija ali 
nismo? Če bi bili, bi to bogastvo (sicer ne vemo, na kaj se 90 milijard 
nanaša) odteklo v kolonialni center. Smo ga pa kar sami pospravili! 
Torej, nismo kolonija, saj imamo tako veliko suverenost, da tak rop 
sami izvedemo. V nadaljevanju si avtorica zabije še en avtogol, celo 
dva. Ta rop utemeljuje z domačijsko logiko preživetja, ki da je »tra-
dicionalno sprejemljiva strategija«. Se pravi, taista strategija, o kateri 
pravi, da bi morala biti del indigenizacije (ker nam je v krvi), se zdaj 
kaže kot destruktivna. Potem pa še doda: »In tako so Slovenci izplenili 
svojo državo. In s tem sami sebe« (str. 338). Ali ni to v nasprotju z 
vstajništvom (na katero se sklicuje), ki je postavilo v ospredje slogan o 
nesposobni in plenilski eliti? Zdaj pa smo kar naenkrat vsi odgovorni 
za plenjenje. 

Treba je omeniti oziroma ponoviti, da se Zupančič s tem ne strinja, 
saj presenetljivo govori o udbomafiji in komunističnih menedžerjih. 
Vesno V. Godina – ki se s procesi tranzicije, elitami, privatizacijo sploh 
ne ukvarja, razen na način citiranja tega, kar so določeni socialni antro-
pologi ugotovili o prehitrem zapuščanju socializma – dopolnjuje s pra-
vim (mnogi bi rekli) »desničarskim« diskurzom. Pa navedimo: »Povsod 
v tranzicijskih državah so se komunistični menedžerji na najnižji stopnji 
moralnega razvoja, ker so že bili pri koritu, dokopali do možnosti za rop 
stoletja in masovni grabež tisti trenutek, ko je zanje bolj ko za druge iz-
ginil Godinin strah pred sankcijo. S strani Udbe ‚preverjeni kadri‘ so se 
strahu hipoma znebili in zgrabili za zgodovinsko priložnost za grabež« 
(Delo De facto, str. 38). Pripominja pa, da to ni antropološki, temveč 
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kazenskopravni problem. Zakaj? Saj vendar govori o moraliteti v nekem 
okolju. Do zdaj ni bilo niti sodne obravnave, ki bi se ukvarjala z delikti, 
ki bi jih zagrešili ljudje na način, ki ga omenja Zupančič (nekaj mene-
džerjev je sicer na Dobu, toda ne zaradi povezav z bivšo tajno policijo).

Igranje z mislijo, da je Slovenija (in podobne države) v poziciji, ki 
je v bistvu kolonialna, avtorico Zablod postsocializma privede celo do 
tega, da dvomi, ali je pravna država ustrezen okvir za skupno bivanje. 
Takole pravi: »Če [posameznik] podpira zakonitost in pravno državo, 
podpira kolonializem, saj je difuzija pravnih institucij in pravno-admi-
nistrativnih standardov danes ena najpomembnejših kolonialnih strate-
gij obvladovanja periferije …« In doda: »Če pravne države ne podpira, 
podpira korupcijo. Kot da izhoda ni« (str. 338). Zanimivo, da se na to 
razmišljanje ni odzval Boštjan M. Zupančič, saj je sam dolga leta delu-
joč v eni od takih institucij, ki naj bi bila orodje kolonialnega zatiranja 
periferije. Tu vidimo meje radikalizma, Vesna V. Godina jih prav tako 
zazna, saj je njen zaključek pesimističen in brez odgovora.

Nekaj sklepnih misli

Menim, da Vesna V. Godina in za njo tudi Boštjan M. Zupančič 
odpirata pomembna vprašanja posledic postsocialistične tranzicije, 
nedorečene vloge EU, prevelike moči neformalnih skupin pri nas, 
krize svetovnega kapitalizma …, vendar pa nanje odgovarjata precej 
enostransko in doktrinarno. Sicer je res, da gre za prepričevanje že 
prepričanih, in v tem je knjiga uspešna. Toda nič več kot to.

Po mojem mnenju imamo opravka s civilizacijsko krizo, ki se ne 
da zvesti na kapitalizem v tem smislu, da bi odprava slednjega že kar 
pomenila nastop pravičnejše družbe. Strinjam se, da lahko govorimo 
o prelomnih trenutkih evropske ideje in da EU deluje izrazito po-
doptimalno glede na potencial (zlasti znanje), s katerim razpolaga. 
Strinjam se tudi, da globalni kapitalizem v sedanjih pojavnih oblikah 
ni razvojno vzdržna formacija (o tem govorim recimo v knjižici Na 
razpotju družbene krize – Slovenija Quo vadis?). Sploh pa sta moč 
finančnega kapitala in moralni hazard, ki ga povzroča, ovira za me-
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ritokratsko družbo. Prepričan sem, da bi morala Evropska komisija 
takoj sprejeti nekaj nujnih ukrepov, med drugim uvesti davek na fi-
nančne transakcije ter omejiti pomen davčnih oaz. Kot vemo, se o tem 
že dolgo razpravlja. Oba predloga je podprla tudi nemška kanclerka 
Angela Merkel, toda učinkov še ni. Moja teza je, da je nujno reformi-
rati EU ter civilizirati globalni kapitalizem. Ob tem velja pripomniti, 
da obstaja več tipov kapitalizma. Kar je moteče in destruktivno, je glo-
balizacija hiperprodukcije, potrošništva in finančnih špekulacij.

Družbene vede so pod hudim udarom dveh tendenc oziroma dveh 
ortodoksij, pozitivistične in ideološke. Ali nereflektirano uporabljaš 
podatkovne zbirke in se izživljaš s statističnimi in matematičnimi mo-
deli ali pa si zagovornik antikapitalizma in v vsem, kar ti ni všeč, vidiš 
neoliberalizem. Če si kot družboslovec proti pozitivizmu in proti ide-
ologizaciji v znanosti, se znajdeš v samoti. Vendar le doma. Če delu-
ješ mednarodno, imaš več možnosti. Vesna V. Godina za zdaj deluje le 
doma, Boštjan M. Zupančič pa pozna izraz »in-breeding«. V majhnem 
sistemu, kot je slovenski, družboslovec živi v topli gredi. Vse življenje 
preživi na FDV ali na FF ali na EF. Že to je razlog za prerivanje ali celo 
hude spopade med interesnimi skupinami. Vesna V. Godina namreč 
izpostavlja (str. 324), da reference pri zaposlovanju ali napredovanju 
ne pomenijo dosti oziroma skoraj nič. Toda, kje kot družboslovec 
lahko dobiš reference? Samo v mednarodnem prostoru. Reference pa 
pomenijo konkurenco, tekmovalnost in usmerjenost v dosežke. Mar 
ni to element »kapitalizma«? Tu je avtorica Zablod postsocializma spet 
nekako nekonsistentna. Morda pa bo njena knjiga kmalu izšla pri kaki 
mednarodni založbi? Doma se itak ne znamo več pogovarjati. Nismo 
toliko tradicionalno domačijska družba, bolj na hitro modernizirana 
napol avtistična družba, kjer se dosti govori, ampak malo posluša.
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Graf 6: Globalni tržni delež v izbranih industrijah v odstotkih, 2018 (Vir: Na-
tixis, UNCTAD, The Economist). 

Globalizacija, potrošništvo in trajnostni razvoj

V trikotniku med globalizacijo, potrošništvom in trajnostnim 
razvojem potekajo procesi in trendi, ki bistveno opredeljujejo pri-
hodnost človeštva. Res je, da so ti procesi in trendi zaznamovani s 
kapitalističnimi in tržnimi principi, toda v glavnem gre za krizo civi-
lizacije. Kapitalizem pa je v novi fazi, v fazi globalizma, ki je multipo-
larna in kjer niso ZDA več hegemon, na sceno vstopajo novi global-
ni igralci, zlasti Kitajska. Odprava kapitalističnega produkcijskega in 
regulatornega sistema ne more rešiti civilizacijskih problemov, ki so 
globlje zasidrani v individualističnem in potrošniškem (akvizitivnem) 
obnašanju.

Najočitnejši je vpliv globalizacije oziroma svobodne trgovine na 
potrošniške navade. Včasih so te oblikovale pod vplivom proizvodov, 
ki so prihajali iz ZDA in Zahodne Evrope, zdaj te navade narekujejo 
proizvodi iz Kitajske in drugih azijskih držav. To se lepo vidi iz spo-
dnjega grafa:
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Eksecivno in neodgovorno potrošništvo, ki je posledica global-
ne trgovine, pa ni v skladu s trajnostnim razvojem. Globalizacija je 
»šla predaleč« (Rodrik, 2018). Lahko bi rekli naslednje. Globalizacija 
vpliva na trajnostni razvoj preko potrošniškega modela, ki favorizi-
ra nizkocenovne in manj kakovostne izdelke. To pa povzroča okolj-
sko degradacijo in čezmerno porabo energije. Vsi poznamo problem 
odpadkov, s katerimi smo dobesedno zasuti. Zlasti je pereč problem 
uporabe (mikro)plastike in njeno pronicanje v morja. Vemo tudi, da 
se svetovna trgovina odvija v glavnem po morskih poteh, z velikimi 
kontejnerskimi ladjami, ki izjemno oneznažujejo okolje. Če k potro-
šniškim navadam dodamo še usmerjenost na avtomobil kot glavno 
prevozno sredstvo ter množični turizem, je slika popolna.

Sicer pa k fenomenu modernega potrošništva lahko pristopimo iz 
različnih zornih kotov, iz makroekonomskega (domača potrošnja, ki 
povečuje BDP), iz marketinškega pa iz vidika nakupovanja kot oblike 
statusnih simbolov (o tem že Veblen konec 19. stol. v knjigi Leisure 
Class), iz vidika individualistične identitete in estetskega okusa. In še 
bi lahko naštevali. V sociologiji najdemo apologijo potrošništva ali 
pa radikalno kritiko. Predstavnik prve je C. Campbell, ki poskuša po-
trošništvu nadeti značaj romantičnosti in hedonističnega spektakla 
(Campbell, 2018).61 V zadnjem času so pogoste analize, ki poskušajo 
inavgurirati odgovorno ali etično potrošništvo.62 Nekateri avtorji pa 

61 Knjiga z naslovom The romantic etic and the spirit of modern consumerism je 
sicer izšla že 1987, lani je bil narejen ponatis z daljšim avtorjevim predgovorom. 
Campbell je poznan tudi pri nas, v Družboslovnih razpravah je bi pred časom ob-
javljen njegov tekst, ki izhaja iz tez v omenjeni knjigi. Precej drugačno (bolj kritič-
no) stališče zastopa D. Bell v svoji knjigi The cultural contradictions of capitalism, 
kjer poudari domnevo, da bi utegnil potrošniški hedonizem spodnesti vrednotne 
temelje kapitalizma, ki po Webru izhaja iz askeze in imperativa poklicne etike.
62 Zanimivo je, da je pri nas Snaga, komunalno podjetje Mestne občine Ljubljana, 
že 2013 lansiralo akcijo »odgovorno potrošništvo«. Seveda s poudarkom na odpad-
kih in smeteh. To je sicer hvalevredno, vendar se je od tedaj situacija z odpadki 
le poslabšala in postala že nevzdržna. Omenjeno podjetje sicer korektno opravlja 
odvoz odpadkov, drugo pa je upravljanje deponij in predelava odpadkov. In kar je 
najvažnejše, lahko sklepamo, da se »neodgovorno« potrošništvi kar nadaljuje.
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vidijo ta fenomen izključno kot anomalijo kapitalistične hiperproduk-
cije in komodifikacije družbe. Dejansko je potrošništvo globlje zasid-
rano, od vrednot in karakterja družbene (re)produkcije pa je odvisno, 
kako se bo manifestiralo. Ne bi šel v podrobnosti, saj to ni namen tega 
poglavja, tudi se s to tematiko nisem pobliže teoretsko ukvarjal. Sem 
pa izvajal neke vrste terenskega raziskovanja oziroma opazovanje z 
delno udeležbo, ko sem sam bil v vlogi potencialnega kupca oziroma 
potrošnika.63

Na tem mestu bi poskusil povzeti glavne izkušnje in spoznanja, 
ki izvirajo iz tega nekoliko subjektivno obarvanega terenskega dela. 
Posebej omenjam naslednje ugotovitve:

1. Izbira je res velika, toda pogosto ne v smislu izbire med dobri-
mi in manj dobrimi (kakovostnimi) artikli, temveč v smislu iz-
bire med slabimi in manj slabimi artikli. Nekatere stvari so res 
poceni, toda obenem nekakovostne, pa tudi ekološko potratne 
z velikim ogljičnim odtisom (Videmšek, 2020). Le v tem pri-
meru lahko govorimo o tiraniji izbire (Salecl, 2011).

2. Kar zadeva oblačila (tekstil), otroške igrače, pohištvo, gospo-
dinjske aparate, elektroniko, je pri nas velik del, celo večina 
artiklov uvožena iz Kitajske ali azijskih držav. To se ujema s 
prikazanim grafom. K temu velja prišteti tudi primere, ko so 
artikli prikazani pod drugo, (zahodno) evropsko, blagovno 
znamko, toda izdelani so na Kitajskem. Nekatere znane evrop-
ske korporacije (Philips, Bosch, Zara …) so svojo proizvodnjo 
zaradi poceni delovne sile že pred časom preselile na Kitajsko 
ali drugam v Azijo.Vprašanje je, kakšne normative in standar-
de upoštevajo v mnogih državah izven EU. Še v EU je vloga na-
dzora (pre)šibka. Kot kažejo posamezni, toda pogosti primeri, 
se prodaja poceni blago, ki je v številnih primerih sporno v 

63 V letih 2017–2019 sem imel stike oz. krajše razgovore s prodajalci v nakupoval-
nih centrih, deloma v živo, deloma po telefonu ter elektronski pošti. Gre za okoli 35 
takih razgovorov, ki sem jih zabeležil.
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higiensko-zdravstvenem smislu (o tem Salecl, 2019). Tako se 
navaja naslednje: če hočejo na Kitajskem ugotoviti, katera je 
modna barva, naj gredo do bližnje reke – ob kateri stoji ob-
rat hitre mode – iz obarvane reke (v zeleno, modro, rdeče …) 
bodo sklepali na zadnjo modno barvo (Grgič, 2019).

3. Zlasti je v ekološkem smislu  problematična hitra moda. In-
dustrija hitre mode ima tak ogljični odtis kot vsa Evropa in je 
druga največja onesnaževalka za nafto (ki se jo sicer  uporablja 
pri proizvodnji poliestra in sintetičnih vlaken). Odgovorna je 
za 10 odstotkov celotnih izpustov ogljikovega dioksida in to v 
obsegu, kot letalski in ladijski promet skupaj. Na koncu ostane 
92 milijonov ton oblačil, ki gredo v odpadke. Kot rečeno, je 
največ tovrstne proizvodnje v jugovzhodni Aziji (zadnje čase 
v Burmi). EU bi morala uvesti zakonodajo, ki bi od evropskih 
tekstilnih družb in dobaviteljev zahtevala, da nadzirajo spoš-
tovanje okoljskih in delovnih standardov pri proizvajalcih in 
trgovcih (več o tem v Videmšek, 2020).

4. V nekaterih branžah (zlasti pohištveni) trgovci nimajo podat-
ka, od kod je blago. Tudi nimajo skoraj nobene dokumentaci-
je, certifikatov, v nekaterih primerih niti navodil v slovenščini. 
Na spletnih straneh so sicer tehnični podatki o posameznih 
izdelkih, vendar so pomanjkljivi. Nekateri prodajaci – off the 
record – povedo, da je ta in ta kos pohištva kitajski. Nekateri 
pa za druge izdelke trdijo in tudi propagirajo, da so iz Evro-
pe, vendar nimajo nobenega dokazila, nekateri povedo, da za 
proizvajalca ve distributer, oni pa ne. Ko poskušajo od le-tega 
izvedeti kaj več o poreklu izdelka, pa ne dobijo odgovora. To 
se redno dogaja zlasti pri velikih ponudnikih pohištva (Rutar, 
Lesnina, pohistvo.si, Harvey & Norman). Podobna situacija je 
pri manjših trgovcih. Trgovsko podjetje  z nazivom JYSK  re-
klamira, da gre za »Scandinavian Sleeping and Living«, toda 
nimajo niti enega artikla, ki bi bil iz Skandinavije (večinoma 
so iz Poljske in Kitajske).



201

5. Dobil sem vtis, da o ponudbi oz. nabavi blaga pri posamez-
nih trgovcih ne odloča niti trgovec, niti povpraševanje kupcev, 
temveč veriga distributerjev. Tudi producenti niso pomembni 
(saj – kot je bilo povedano – v mnogih primerih niti ne vemo, 
kdo so), kako pa distributerji funkcionirajo, pa vem le malo. 
Imajo  pa nekatere velike trgovske verige vključeno tudi dis-
tributersko funkcijo (recimo, če kupiš v Lesnini orientalsko 
preprogo, na njej ne piše, kje je bila narejena, pač pa le naslov 
distributerja – v tem primeru Lesnine).

6. Pogosto trgovci reklamirajo prodajne artikle, češ da so nareje-
ni v Evropi, ali da so ekološki. Navajam primer trgovca s Ko-
roške, ki na spletnih straneh ponuja ekološko pohištvo, toda 
ko sem ga pobaral, ali ima certifikat, mi je odvrnil, da on že 
ve, kdo je proizvajalec, vendar tega ne sme povedati (češ da 
ne bo več konkurenčen). Izkazalo se je, da je pohištvo izdela-
no na Poljskem, vendar pa je bila navedba o ekološkem izvo-
ru zavajajoča (morda celo lažna). Razen če ni s tem mišljeno, 
recimo, »eco usnje«, ki v žargonu trgovcev nima nič opraviti z 
ekološko obdelanim usnjem, ampak gre za varianto umetnega 
usnja. Le manjši del prodajalcev ima profesionalno držo, drugi 
so ali zelo prijazni, toda nevedni, ali pa se v velikih nakupoval-
nih centrih skorajda izogibajo kupcem. Vemo zakaj, plače so 
obupno nizke, pogoji dela pa slabi. Kar pa zadeva lastnike in 
menedžerje trgovskih firm, se jim tržnih inšpektorjev ni treba 
bati. 

7. Vtis imam, da je pri nas premalo kakovostnih in ekoloških 
izdelkov za množično uporabo. Omenim naj, da je v Ljubljani 
zelo težko dobiti tkanine, posteljnino ali oblačila iz kašmirja, 
iz organskega bombaža ali bambusovih vlaken. Ne morem do-
kazati, toda mnenja sem – tu izhajam iz lastnih izkušenj – da 
je bilo pred 20 leti lažje kupiti kakovostne izdelke. Težko je 
tudi priti do obrtnikov, ki bi upoštevali ekološke standarde. 
Tudi nakup ekološkega materiala za obnovo stanovanj ali hiš 
ni enostavna zadeva.
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8. Že v knjigi, ki je izšla pred petimi leti (Adam, 2013), sem opo-
zoril na to, da bi moralo delovati močno združenje za zaščito in 
informiranje potrošnikov. Združenje potrošnikov sicer obstaja, 
toda njegov vpliv je vedno manjši. To združenje ima – sodeč po 
bazi Sicris – tudi raziskovalno skupino, vendar gre za dva ali tri 
ljudi, ki nimajo posebnih referenc. V resnici pa bi morali težiti 
k temu, da bi tako združenje baziralo na javno-zasebni pobudi, 
moralo bi biti dosti bolj mobilizacijsko in raziskovalno prodor-
no. V tem smislu bi bilo treba poleg sociologov, psihologov in 
ekonomistov angažirati zlasti naravoslovno-tehnične eksperte.64 
Tako združenje oziroma nevladna organizacija (zasebno-nepri-
dobitnega značaja) bi moralo postati ključna točka in žarišče 
delovanja civilne družbe. Moralo bi biti deležno podpore tako 
vlade, kot lokalnih skupnosti ter filantropskih fundacij.

O ekologiji in ekosocializmu

Ko Dušan Plut govori o nujnih ukrepih, če se hočemo resno spoprijeti 
s podnebnimi spremembami in se usmeriti k trajnostnemu razvoju, pou-
darja naslednje: »Do leta 2050 je treba zapreti vse termoelektrarne in jedrske 
elektrarne, porabo mesa v bogatih državah zmanjšati za 80 odstotkov, več 
kot prepoloviti porabo primarne energije, zlasti v individualnih in vrstnih 
hišah doseči energetsko samozadostnost, bistveno zmanjšati danes skrajno 
energetsko potratno uporabo avtomobila, in sicer z javnim prevozom, ko-
lesarjenjem, železnicami itd« (Plut, 2019). Šele leta 2050? Ne bo to pre-
pozno? V nekaterih ukrepih je avtor zelo radikalen, v drugih postavlja 
ohlapne in verjetno prepozne roke za ukrepanje. Prav gotovo bi bilo treba 
termoelektrarne prej zapreti (vsaj v 15 letih). Zmanjšanje porabe mesa je 
z ekološkega vidika nujno, vendar to ne velja za vse vrste mesa (velja za 
govedo). Vsekakor gre za radikalne posege v potrošniške navade. In tu ni 
soglasja, tega se je treba zavedati. 

64 Raziskovalec in profesor Gregor Majdič poroča o delovanju Bioinštituta na hr-
vaški strani pri Čakovcu), ki je bil ustanovljen z evropskim denarjem. Ukvarja se 
z okoljskimi analizami in analizami prehranskih izdelkov (SP Dela, 19. 10. 2019).
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Sploh pa je psihološko napačno, projicirati ukrepe 30 let naprej 
oziroma reči, da bodo le-ti potrebni v letu 2050 oz. do tega leta. Av-
tor bi moral vztrajati na ukrepih, ki jih treba uresničiti  ali se jih lotiti 
že v naslednjih nekaj (2–3) letih. Tentativno navajam naslednje uk-
repe: omejiti promet (ter razširiti javni prevoz), začeti s postopnim 
zapiranjem TEŠ-6 ter druge temoelektrarne (in iskati alternativne 
energetske vire), racionalizirati (optimizirati) porabo energije ter iz-
vesti nekaj ekoremediacijskih projektov,65 Za vse to bodo potrebna 
finančna sredstva in vse skupaj ne bo poceni. Predvsem pa bo pot-
rebno premisliti, kako nagovoriti državljane in potrošnike, kako jih 
pridobiti in spodbuditi s pozitivnimi primeri in rešitvami (ne pa z 
zastraševanjem in  izsiljevanjem). To bo najtrši oreh.

Omenjeni avtor tudi predpostavlja, da je nujno, da pride do uki-
nitve kapitalizma in njegove zamenjave z ekosocialističnim družbe-
noekonomskim sistemom. Prav tako se ogreva za koncept »odrasti«, 
ki so mu včasih rekli ničelna (gospodarska) rast. Vendar je ta kon-
cept ekonomsko še precej nedomišljen. Sam se strinjam, da je dose-
danji koncept čim večje ekonomske rasti in koncept BDP-ja zastarel, 
zlasti pa je merjenje vprašljivo (o tem je že pred leti pisal Nobelov 
nagrajenec Stiglitz).66 Namesto da bi Plut povedal več o tem, kako 
že zdaj sanirati okoljsko škodo (ekoremidiacija) in kako z manjšimi, 
toda doslednimi in premišljenimi koraki preusmeriti način (re)pro-
dukcije in potrošnje k zaželenim ciljem, to je k zmanjšanju fosilnih 
goriv, toplogrednih izpustov in večjem obsegu obnovljivih energet-
skih virov, razglablja o abstraktnih temah, kot so ukinitev kapita-

65 Kar zadeva emisije toplogrednih plinov (CO2), se stanje v EU-28 vsaj malenko-
stno izboljšuje, nasprotno pa se v Sloveniji poslabšuje oz. te emisije naraščajo (P. 
Malovrh: Iz evropskih dimnikov uhajajo milijarde ton CO2, Delo, 9. 1. 2020). Tudi 
sicer smo pri nas nazadovali in bomo imeli še velike probleme (glej tudi tematsko 
številko Mladine – Globalno pregrevanje, Podnebna kriza, 2020).
66 V najnovejšem članku Stiglitz (Is Growth Passe?, Project Syndicate, 9. 10. 2019) 
pravi, da ne gre za ničelno rast, pač pa za kakovost rasti ter  zagovarja »progresivni 
kapitalizem«, za katerega pravi, da bi moral vključevati javne izdatke za ukrepe, ki bi 
zajezili podnebne spremembe, regulativne mehanizme in plačilo za okoljsko škodo 
(environmental pricing), podobno Wiegant, 2017.
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lizma, odrast namesto rast, vzpostavitev univerzalnega temeljnega 
dohodka ipd.67

Če bi se res zgodile te spremembe, ne vemo, kakšne bi bile po-
sledice, po drugi strani pa bi moralo biti jasno iz zgodovinskih iz-
kušenj, da vsaka revolucija prinaša teror in po drugi strani kontra-
revolucijo. Tudi družbene energije so omejene. Uvajati je treba dve 
komplementarni strategiji: redukcija topogrednih plinov (vzrok 
problema oziroma eden od glavnih vzrokov) ter ukrepi prilaganja 
na podnebne spremembe, se pravi prilaganje na posledice, kot so 
poplave, neurja, suše, vročinski udari, obsežni gozdni požari (več v 
Pustovrh in Adam, v Stehr in Storch, 2010). Ali kot je formulirano 
v tem tekstu: »Dodaten varovalni ukrep tako predstavlja že omenje-
no prilagajanje človeka in človeških družb na spremenjene (okoljske 
in podnebne, op. F. A.) razmere, vendar se moramo zavedati, da je 
prilagajanje lahko učinkovito le v kombinaciji s podnebno politiko 
redukcij, ki je prepletena s prehodom na trajnejše energetske vire, 
saj je vprašljivo, kako obsežnim spremembam in kako  kratkem ča-
sovnem razponu se moderne tehnološke družbe še lahko prilagodijo, 
preden bi prišlo do sodobnega propada civilizacij« (str. 194). 

To je bilo napisano (in tudi podrobneje elaborirano) pred dese-
timi leti. Na žalost (prevedene) knjige (in predgovora) skoraj no-
beden ni prebral, v bazi Google Scholar ugotovim le tri navedbe 
(citate) tega dela. Še več: ta epizoda priča o tem, da je bilo zamu-
jenih deset let, danes (2020) Slovenija (in večina drugih držav) ni 
naredila pomembnejšega napredka niti v strategiji prilaganja niti v 
redukciji toplogrednih izpustov. Kar je še bolj zaskrbljujoče, malo 
je tudi napredka v koncepualnem smislu68 ali v smislu organizira-

67 Tu bi opozoril na intervju z izvedenko s področja medicine dela, ki govori o tem, 
da ni bilo ekološke sanacije, da se tovrstni problemi vlečejo iz socializma, po osa-
mosvojitvi so se nakopičili še novi. Pove tudi, kako vse to vpliva na zdravje ljudi. Ta-
kole pravi: »Nimamo poltike čiščenja Slovenije, imamo le veliko doto onesnaženja 
iz socializma, ki je nadgrajena s sodobnim onesnaženjem« (Dodič - Fikafak, 2020).
68 Pred nekaj dnevi sem naletel na sicer dobro napisan članek Roka Svetliča (Delo, 11. 
1. 2020). V njem ugotavlja, da je treba okoljske in podnebne spremembe vzeti resno 
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nih in integriranih državljanskih pobud (te sicer obstajajo, vendar 
le lokalno).

Po drugi strani se Plut zanaša na domnevo, da je slovenska po-
pulacija naklonjena ekološki paradigmi. Tu se sklicuje na Slovensko 
javno mnenje – SJM. Vendar je to sklicevanje prazno, nima pokritja v 
rezultatih anket. Ekološka zavest se verjetno prej zmanjšuje, ne pove-
čuje. V ozadju sta tudi opisan svet potrošništva ter nizka državljanska 
aktivnost. Če pogledamo zadnjo anketo, ki ponuja primerjalne po-
datke, vidimo, da je slovensko javno mnenje oziroma respondenti v 
anketi Evropska družboslovna raziskava ESS 2016 v večini vprašanj, ki 
se nanašajo na podnebne spremembe in energetiko, pod povprečjem 
vključenih držav – vseh je 18 (glej Toš, 2018).

Na vprašanje o osebni odgovornosti za zmanjšanje podnebnih spre-
memb so manj odgovorni le Čehi, Estonci, Izraelci in Rusi. So pa na 
prvem mestu, ko gre za javno financiranje vetrne in sončne energije. Na 
vprašanje, ali bi podprli povečanje davkov na fosilna goriva, so spet pod 
povprečjem. Tu pa je treba omeniti, da v večini držav javno mnenje ne 
podpira tega ukrepa. Zakaj? Verjetno zaradi navezanosti na avtomobi-
le.69 Najmanj ljudi to podpira na Poljskem, v Estoniji in nato v Franciji 
(Toš, 2018: str. 846–858). Ne naključno vemo, kako je nastalo gibanje 
rumenih jopičev – ker je vlada dopustila podražitev bencina. Samo v 
nordijskih državah (Danska ni vključena) več kot polovica vprašanih 
podpira povečanje davkov. S tem, da so na Norveškem nekoliko hipo-
kritični, saj ta država črpa precejšnje količine nafte v Severnem morju.

… »da ne zamudimo zgodovinske odgovornosti«. Obenem pa resnost te okoliščine 
relativizira, češ, da se skuša na Zahodu vcepiti ljudem občutek krivde in »grešnosti« 
(recimo v zvezi s potrošništvom). Sicer se strinjam, da radikalni ukrepi lahko povzro-
čijo še večje probleme, toda kako naj se ljudje zavedo svoje odgovornosti, če pa gojijo 
o sebi mnenje, da jim ni treba spremeniti (ekcesivnega potrošniškega) stila življenja? 
Avtor sklepa, da se posledic okoljskih in podnebnih sprememb ne da zaustaviti v dog-
lednem času ter da je nujno soočenje s posledicami.  Kot rečeno, pa je (bilo) o tem 
veliko govora v knjigi izpred desetih let (Stehr in von Storch, 2010).
69 O tem razpravlja Staš Zgonik v prispevku Čisto do vrat – Izpuste toplogrednih 
plinov iz prometa bo v Sloveniji najteže omejiti, (Mladina – Podnebne spremembe)
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Plut odpira še eno dilemo, ki je sicer povezana z negiranjem ka-
pitalizma. Govori o tržno-planskem gospodarstvu, kar predpostavlja 
državni kapitalizem ali drugo vrsto etatizma in centralizma. To res ni 
dobra ideja. Bolj ekološko prijazen sistem bi moral temeljiti na inter-
mediarnih institucijah in povezavah. In na kontekstualnem vodenju, 
upoštevajoč kompleksnost sodobnih družbenoekonomskih in poli-
tičnih procesov ter (odgovorno) avtonomijo podsistemov. V mnogih 
ozirih se s Plutom strinjam, tudi v tem, da je ekologija osrednjega 
pomena, se pa razlikujeva glede reševanja podnebne in okoljske kri-
ze. Sam menim, da bo najtrši oreh neodgovorno potrošništvo, ki ima 
globje korenine od kapitalizma. Če pa že govorimo o kapitalističnem 
načinu hiperprodukcije, se je treba ozreti na globalno raven. Kot je 
poudarjeno v tekstih, je glavni zagovornik svetovne trgovine Kitajska 
in ne več ZDA. Druga plat je  povezana s psihologijo (in patologijo) 
akvizitivnega individualizma ter s civilizacijsko krizo.

Post-Scriptum

Zadnje poglavje v knjigi se konča z opozorilom o civilizacijski kri-
zi. To poglavje oz. knjiga v celoti je bila končana nekje v začetku fe-
bruarja. Svetovna zdravstvena organizacija je 11. marca letos oklicala, 
da gre za pojav pandemije novega koronavirusa. Kar se je zdelo, da bo 
omejeno na Wuhan in Kitajsko, se je začelo konec februarja in v prvi 
polovici marca silovito širiti po vsem svetu, zlasti je (bila) prizadeta 
Evropa, najprej Italija oz. Lombardija in nato ZDA. Vendar ne celotna 
Evropa, temveč atlantsko-mediteranski pas oz. večina starih članic EU 
(razen Avstrije, Nemčije, Danske in Finske). Nove članice in druge 
države jugovzhodne in vzhodne Evrope so bile manj prizadete (glej 
moj prispevek o strategijah spopadanja s korona virusom na spletni 
stran IRSA).

Pandemija ima zvezo tako z globalizacijo kot potrošništvom in 
ekologijo oz. trajnostnim razvojem. Sama je produkt globalnih pro-
cesov pretoka ljudi in blaga. Konkretno: ne-trajnostnega turizma, 
prevelikega obsega letalskega prevoza, avtomobilskega prometa, ne-
potrebnih poslovnih in znanstvenih sestankov (da se da veliko nare-
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diti z video konferencami in študijem na daljavo, smo videli v zadnjih 
mesecih – to smo se le naučili).

Prenehanje industrijske proizvodnje v času karantene je rezultiralo 
v izboljšanju okoljskih parametrov: čistejši zrak in vode, manjša po-
raba energije … Morda to nakazuje novo motivacijo za razmislek o 
manj potratnem potrošniškem modelu in življenjskem slogu. Objek-
tivni pogoji bodo gotovo prispevali k temu, da starega, brezbrižnega 
(do narave in uravnoteženega družbenega razvoja) modela ne bo več 
lahko ponoviti. Pandemija je jasen znak, da smo res v civilizacijski kri-
zi, in tudi spodbuda za iskanje realnih alternativ in družbenih reform 
(glej sklepno poglavje).
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Namesto sklepa – nekaj idej in predlogov za 
socialne in institucionalne inovacije

Kljub temu, da je knjiga napisana v polemičnem slogu, da 
izpostavlja šibko empirično osnovo in kritične točke v razvoju druž-
boslovja ter raziskovalne politike, pa se v tekstih skriva nekaj diskusije 
vrednih idej in iztočnic za koncepiranje in implementiranje socialnih 
in institucionalnih ter organizacijskih inovacij, izboljšav in reform. 
Pri tem pa ne trdim, da gre za izvirne ideje. Gre za inovacije, ki so 
bile že preizkušene v drugih okoljih. Ali pa poskušam z rekombinacijo 
različnih ukrepov in že poznanih elementov priti do neke učinkovitej-
še organizacijske rešitve.

Bistvo družboslovja je v tem, da nam pomaga razumeti komple-
ksnost sodobnih družb v lokalnem in globalnem okviru. Mora pa 
se tudi angažirati v smislu aplikativnega in razvojnega raziskovanja. 
Tako kot naravoslovno-tehnične vede generirajo tehnološke inovacije 
in patente, tako mora družboslovje prispevati k izboljšanju organiza-
cijskih in podjetniških pristopov, k novim metodam socialnega učenja 
ter novim oblikam prenosa znanja.

V tem okviru bi omenil, da sem že pred mnogimi leti večkrat 
predlagal, kako bi se dalo koncipirati državljansko vzgojo ter etiko v 
osnovnih in srednjih šolah (Adam, 2009). Ideja je, da se dijaki za krajši 
čas vključijo v lokalne skupnosti, nevladne organizacije ali skupine za 
samopomoč, se spoznajo z njihovim delom, ter s pomočjo mentor-
jev obravnavajo etične in širše družbene posledice tega angažmaja. Tu 
bilo mogoče navezati na Citizen Science oz. povezati izkustveno uče-
nje z raziskovanjem pod vodstvom znanstvenikov.

V tej knjigi je obelodanjena potreba po novi  fundaciji, ki bi del-
no financirala raziskovalne projekte oz. določene faze teh projektov 
in sicer na osnovi že obstoječe Slovenske znanstvene fundacije (SZF). 
V mnogih razvitih državah imajo raziskovalci poleg javnega financi-
ranja ter direktnega vlaganja poslovnega sektorja, tudi možnost, da 
sredstva pridobijo iz poslovnih ali zasebno-filantropskih fundacij.
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Naslednja ideja je povezana s tem, da je potrebno okrepiti delo-
vanje Društva potrošnikov. To sicer že obstaja, toda deluje izrazito 
podoptimalno. To društvo ali združenje bi moralo biti kombinacija 
ekspertnih skupin in aktivnih državljanov, delovalo bi kot javno-za-
sebno partnerstvo, na osnovi financiranja iz proračunska sredstev, iz 
evropskih virov ter iz donacij. Tudi tu bi lahko uporabili metodo Ci-
tizen Science.

Omenjena je bila  publikacija Spoprijem z razmerami in razmerji 
v Sloveniji, ki bi jo lahko imenovali interaktivna (»rastoča«) knjiga. 
Predstavlja neko vrsto kognitivnega in socialnega eksperimenta in je 
prispevek h kulturi kritičnega diskurza. Ta model bi lahko uporabili 
tudi pri drugih knjigah, publikacijah in strateških dokumentih.

Eden od predlogov za izboljšanja delovanja ARRS je ustanovitev 
Etične komisije, vendar ne zgolj kot skupine, ki bi se ukvarjala s pos-
lanimi pritožbami ali z vlogami posameznih fakultet oziroma RO, 
da razsodijo. Gre za več: za interdisciplinarni center za proučevanje 
etičnih in družbenih posledic znanstvenih odkritij ter tehnoloških in 
socialnih inovacij.
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Zahvala

Ko sem pripravljal to knjigo – tako prvo kot drugo izdajo – sem večino 
besedil in tez predstavil širšemu krogu kolegov/kolegic, od katerih sem dobil 
koristne nasvete, kritične pripombe ali informacije o literaturi. V tem smislu 
bi se zahvalil zlasti soavtorici dveh poglavij, Maruši Gorišek, mladi razisko-
valki na IRSA. Prav tako moram omeniti diskusije in delavnice v letu 2019 
na inštitutu, na katerih so bili prisotni Igor Bahovec, Darka Podmenik, Matej 
Makarovič, Tea Golob in drugi. Glede (makro)ekonomskih tem in pojmov 
sem se večkrat posvetoval z Anžetom Burgerjem. Omenim naj tudi Ivana 
Puca, novinarja Reporterja.
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Zabeležka o avtorju

Prof. dr. Frane Adam je diplomiral iz filozofije in primerjalne književno-
sti na Filozofski fakulteti v Ljubljani (1974) ter doktoriral iz sociologije na Fi-
lozofski fakulteti Univerze v Zagrebu (1981). Trenutno je direktor Inštituta za 
razvojne in strateške analize (IRSA) in vodja Raziskovalnega centra inštituta. 
Njegov raziskovalni interes je na stičišču politične in ekonomske sociologi-
je ter družbenih študij znanosti in tehnologije. Usmerjen je v dva tematska 
sklopa. Po eni strani v primerjalne študije elit in demokracije, po drugi pa na 
teorije in kazalnike razvojne uspešnosti, kot tudi na vpliv socialnega kapitala 
na prenos znanja in inovacijsko sposobnost. V tej zvezi proučuje visokoteh-
nološko in akademsko podjetništvo ter v zadnjem času fenomena populizma 
in meritokracije. 

V epistemološkem in metodološkem pogledu je zastopnik postpozitivi-
stične paradigme, ki ob kvalitativnem raziskovanju (ki ga je med prvimi v 
Sloveniji in nekdanji Jugoslaviji) razvijal in udejanjal v različnih domačih in 
mednarodnih raziskavah. Je (so)avtor več kot 350 objav v domačih in med-
narodnih monografijah in revijah. Že od leta 1984 je štipendist Alexander 
von Humboldt-Stiftung, kot prejemnik štipendije pa je kot raziskovalec in 
predavatelj gostoval na več nemških univerzah (nazadnje na Freie Universi-
taet v Berlinu leta 2011, Zeppelin University, Friedrichshafen leta 2011 ter 
na Univerzi v Heidelbergu leta 2019). Leta 2012 je prejel nacionalno Zoisovo 
priznanje za raziskovalne dosežke v družboslovju in humanistiki.
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