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 III 

POVZETEK 

Slovenija je kot izjemno nestabilna družbena skupina v 20. stoletju preživela niz velikih 

sprememb. Leta 1990 je izvedla še osamosvojitev od nekdaj skupne države Jugoslavije. V 

izjemno kratkem času je nato spremenila valuto, temelje notranjih in zunanjepolitičnih 

odnosov, fizično lastništvo domala celote družbenih sredstev, korenito preuredila pravni 

sistem in ustroj večine družbenih podsistemov, zamenjala ustroj upravljavskih elit ipd. 

Obsežne spremembe je slovenska družba ob vrhuncu tranzicije dosegla na relativno miren 

način, z na videz visoko stopnjo družbenega soglasja. Dejstvo je, da današnje družbeno stanje 

niti zdaleč ne potrjuje tistih vrednotnih izhodišč, ki so sprožila te spremembe. Vzroke za 

današnje stanje najde naloga v različnosti tranzicijskih vrednot, ki so povzročile, da so se 

spremembe zgodile v korist maloštevilne tranzicijske elite in v hudo breme interesov ostalega 

prebivalstva.  

Ključne besede: nestabilna družbena skupina, osamosvojitev, upravljavske elite, tranzicija, 

družbeno soglasje, vrednote 

SUMMARY 

Slovenia, as an extremely unstable social group, went through series of vast changes in the 

20th Century. Moreover in 1990, an independence act from former common country 

Jugoslavia, was performed. Currency, fundamental internal and foreign political relations, 

ownership of almost all the society's assets were replaced in an extremely short period of 

time. Structures of the most of the social under-systems were radically reorganised, as well as 

legal system, and the structure of the managerial elites was changed, etc. The Slovenian 

society has accomplished these vast changes at the peak of transition peacefully and 

seemingly with high society consensus. As a matter of fact, today's social situation does not at 

all confirm those value starting points which had started these changes. In this thesis, reasons 

for today's transitional values' differences are found. These differences caused that the 

changes happened on behalf of small group of transitional elite and to severe damage of the 

interest of the rest of the population.  

Key words: unstable social group, independence, social management elite, transition, social 

consensus, values. 
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1 UVOD  

Razvoj družbenih skupin je trajen proces z neenakomernim ritmom dogajanja. Zgodovinsko 

ga običajno obravnavamo kot množico sprememb znotraj razumno določenih časovnih 

obdobij. Od drugih obdobij se razlikuje po vrsti, obsegu, načinu, kakovosti in drugih 

lastnostih dogajanja. Dejavniki, ki na to vplivajo, so mnogoteri, predvsem pa: raven kulture 

posameznikov v skupini, kultura skupine, predvsem kot zmožnost njihovega skupnega 

delovanja za doseganje skupnih koristi in preprečevanja odstopanj od teh, sredstva, s katerimi 

razpolagajo, prostor, v katerem delujejo, razpoložljiv čas in vplivi iz okolja. Spoznavanje teh 

dejavnikov odpira možnosti za njihovo razumevanje in obvladovanje. 

1.1 Problem, predmet in objekt raziskave 

Razvoj družb načeloma ni vnaprej vrednostno opredeljen. Pričakuje se sicer, da bo ljudem 

koristil, a je lahko tudi negativen, običajno pa mešanica obojega. Članom družbe ostaja 

upanje in motivacija, da bo v njihovem obdobju dobro bistveno prevladalo nad nekoristnim, 

zlim. Običajno poteka razvoj s postopnimi, evolucijskimi procesi, ki so zaradi počasnosti, 

predvidljivosti in nadzorljivosti splošno razumljivi in sprejeti. 

S strokovnega vidika so še posebej zanimiva obdobja pospešenega razvoja, ki se družbenim 

skupinam dogajajo v nerednih sosledjih. So posledica pomembnih tehnoloških dosežkov, 

vrednotnih sprememb in motivacijskih stanj v družbi, vplivov drugih organizacij, redkeje pa 

vplivov naravnega okolja. Pogosto so se v zgodovini pojavljala zaradi hitrih, obsežnih in 

radikalnih (revolucionarnih) sprememb družbenih, ekonomskih, političnih odnosov, ki so bile 

za javnost težko razumljive in sledljive ter zato pogosto dolgoročno tudi manj prepričljive.  

Slovenija (prostor s pretežno slovensko govorečim prebivalstvom) je kot izjemno nestabilna 

družbena skupina v 20. stoletju preživela niz velikih sprememb (poleg splošnih sprememb 

tehnologij še dve svetovni vojni na svojem ozemlju, več sprememb državne pripadnosti in 

teritorialnega obsega, več sprememb političnega in gospodarskega sistema, velika vlaganja v 

izobraževanje in kulturo). 

Zadnje velike spremembe so bile pred dvema desetletjema, ko je prevzela mednarodnopravni 

položaj samostojne države. V izjemno kratkem časovnem obdobju je poleg tega večkrat 

spremenila valuto, spremenila temelje notranjih družbenih in zunanjepolitičnih odnosov, 

fizično lastništvo celote družbenih sredstev, korenito preuredila pravni sistem in ustroj večine 

družbenih podsistemov, zamenjala ustroj upravljavskih elit ipd. Obsežne spremembe, ki so se 

v človeški zgodovini običajno pojavljale šele kot posledice krvavih revolucionarnih 

dogodkov, je slovenska družba ob vrhuncu tranzicije dosegla na relativno miren način, z na 

videz visoko stopnjo zaupanja in družbenega soglasja. Očitno so bila pri tem dogajanju 

prisotna ustrezna vrednotna prepričanja in čvrste motivacijske podlage ali morda tudi drugi 
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razlogi (delno lahko tudi kot posledica družbene zmedenosti zaradi preveč doživetih 

sprememb, saj je menda že Churchill svoj čas izjavil, da Balkan ustvarja več zgodovine, kot 

jo je zmožen predelati). 

Vendar danes ugotavljamo, da je sedanjost daleč od tistega, kar želimo in potrebujemo. Praksa 

kaže, da tranzicija ni prinesla obetanega svobodnega trga in novih delovnih mest, vse manj je 

ustvarjanja nove vrednosti s prodajo domačih sposobnosti na tujem trgu in vse več je trošenja 

tujih, tudi manj pomembnih dobrin in izdelkov, pravice pretežnega dela prebivalstva se 

zmanjšujejo, kriminal je dosegel doslej nevidene oblike in ravni, revščina se poglablja, 

razpolaganje s kapitalom je skoncentrirano znotraj majhne skupine lastnikov, tudi takih, ki jim 

slovenska družba ne pomeni neke posebne vrednote. Iz javnih občil pa lahko vsak dan 

izvemo, da imajo družbeni mehanizmi kot so npr. socialni dialog, demokracija in pravna 

država prepogosto zelo omejen vpliv. Bašić Hrvatinova (2009a) navaja, da je v medijih tudi 

vse vplivnejša kultura »političnega prilagajanja« resnice in vsiljevanja trošenja, pozornost 

prebivalstva se namesto v prihodnost načrtno usmerja v preteklost, za kar se mu ponovno 

sistematično vcepljajo presežene vrednote in že preživeta ideološka razdvojenost. Veljko Rus 

(2009) je v Dnevniku komentiral: »Ampak od tega se ne da živeti.« 

Dejstvo je, da današnje stanje niti zdaleč ne potrjuje obstoja in veljavnosti tistih vrednotnih 

izhodišč, ki so z namenom povečanja blaginje sprožila slovensko tranzicijo in osamosvojitev. 

To ni samo površno mnenje med ljudmi, ampak izraz številnih, za takratne spremembe 

najodgovornejših osebnosti. V istem intervjuju je Rus izjavil: »… današnje stanje ni tisto, kar 

smo pričakovali pisci pisateljske ustave leta 1988. V tem smislu doživljamo hudo razočaranje 

(…) Aktivni sooblikovalci pisateljske ustave smo menili, da je do potrebne liberalizacije 

prišlo že v osemdesetih. Niso redka mnenja, da je bilo tedaj več svobode in več avtonomije, 

kot ju imamo danes (…) Takrat ni nihče mislil, da se bomo vrnili v kapitalizem. Nihče ni 

računal s tako radikalno denacionalizacijo, vdorom tujega kapitala in razkrojem večine 

nacionalnih podjetij.«  

Aprila 2010, dvajset let po prvih demokratičnih volitvah, so svojo kritičnost do sedanjega 

stanja prvič skoraj množično izrazili celo številni takrat in še danes najodgovornejši politiki v 

državi. Le o vzrokih in krivcih si niso edini. 

1.2 Namen in cilji raziskave 

Kako je mogoče, da se ob vseh naprednih splošnih družbenih vrednotah zgodi, da gredo stvari 

tako navzdol? Kaj se je v tranzicijski Sloveniji zgodilo? Je prišlo do bistvenega razkoraka 

med vrednotami prebivalstva in vrednotami upravljavske elite ali gre za kaj drugega? Ta 

vprašanja so predmet skromne raziskave v okviru tega strokovnega izdelka, odgovoriti nanja 

pa je osnovni namen naloge. Kritično obravnavanje problema tranzicije izhaja iz njenega 

splošnega in daljnosežnega vpliva na dogajanje v slovenski družbi. Po mnenju Kanduča 
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(2005, 193) je to potrebno »v imenu intelektualne samoobrambe, duhovnega silobrana, 

posameznikovega samoodločanja (oziroma razširjanja možnosti za subjektivizacijo), upiranja 

kapitalističnemu nihilizmu in boja za znosno, racionalno, miroljubno, ekološko osveščeno, 

demokratično in pravično družbeno ureditev«. 

Spremembe v sodobnih družbah so vedno manj posledica naključja in vedno bolj izraz 

zavestno sprejetih odločitev. Dobro upravljani procesi dosegajo cilje, slabo upravljani pa se 

ravnajo po zakonu entropije - težijo k naravnemu stanju nereda. Da bi problem lahko 

primerno pojasnili, bo treba v nalogi s pomočjo sekundarnih virov v zadostni meri: opredeliti 

pomembne okoliščine, ki so vplivale na nastanek tranzicijskih sprememb v Sloveniji, 

ugotoviti prisotne vrednote in dinamiko njihovih sprememb, opredeliti ključne odločitve in 

relevantne upravljavske strukture, pojasniti, kaj je narekovalo vedenje upravljavskih struktur 

in verodostojno opredeliti povezave s stanjem, ki ga doživlja slovenska družba danes.  

Seveda tudi pri tem delu, tako kot pri vsakem razčlenjevanju zgodovine, kljub nujni strokovni 

in tudi osebnostni neobremenjenosti (če povzamemo besede uglednega filozofa znanosti 

Karla Popperja) »ne more biti zgodovine preteklosti, kot se je dejansko zgodila; lahko 

obstajajo le različne zgodovinske interpretacije … in vsaka generacija ima pravico postaviti 

svojo lastno interpretacijo« (Popper 1992 v Balažic 2004, 16). 

1.3 Metodološki pristop 

Da bi o tematiki prišli do strokovno sprejemljivih ugotovitev, je običajen postopek racionalna 

analiza dogajanja in njegovih akterjev v spremljanem obdobju slovenske tranzicije. Analiza je 

kot pripomoček strokovno bistveno prepričljivejša, če so obravnavani pojmi in njihova 

dinamika kvantificirani. To je relativno nezahtevno dosegati, ko obravnavamo enostavne 

fizično merljive pojme in razmerja iz našega fizičnega okolja, bistveno težje pa je tako 

opredeljevati kompleksnejše zadeve, kot so vrednotna stanja in zavestni ali nezavedni procesi, 

ki jih opredeljujejo. Gre za pojme, ki so za družbo nesporno izjemno pomembni, a jih pogosto 

ni mogoče zanesljivo šteti ali meriti. Ker so fizično težko opredeljivi, je tudi spremljanje 

njihove dinamike manj kakovostno, saj so raziskave na tem področju drage, redke in včasih 

tudi nezanesljive. Njihov rezultat je pogosto samo bolj ali manj poenostavljen model, po 

Jelovcu (2002, 136–149) »avtoreferenčni sistem«, ki premalo natančno odraža dejansko 

življenje. Zato so pri tovrstnih raziskavah lahko koristna tudi predvsem kvalitativno 

opredeljena dejstva. 

Pomembno vodilo te raziskave sta teorija izmenjave in iz nje izvedena teorija racionalne 

izbire, ki sta ju avtorja Stark in Bainbridge (2007, 22) razdelala v svoji knjigi Teorija religije. 

O teoriji povzemata Popperja (1959 v Stark in Bainbridge 2007), ki pravi: »Teorija je sklop 

trditev o razmerjih med sklopom abstraktnih konceptov. Te trditve povedo, kako in zakaj so 

koncepti med seboj povezani. Poleg tega morajo trditve sprožati implikacije, ki jih je 
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potencialno mogoče empirično ovreči.« Ta Popperjeva trditev kaže tudi na to, kako je za 

neoporečno strokovno delo pomemben pristop, ki upošteva tudi »drugo stran«.  

Njuna (Stark in Bainbridge 2007, 12) ugotovitev je, da sta v družbi najpomembnejši sestavini 

izmenjava in motiv zanjo: »Ljudje si želijo določene vrste redkih ali neobstoječih nagrad in 

jih iščejo s pomočjo izmenjave z drugimi ljudmi.«  

Avtorja (Stark in Bainbridge 2007, 326) izhajata iz sedmih aksiomov. Iz teh aksiomov sta 

nato izpeljala 344 postavk in 104 definicije (v nadaljevanju tega teksta so s črko A označeni 

citirani aksiomi, s črko P postavke, definicije pa s črko D, sledi pa zaporedna številka po 

izvirnem seznamu iz navedene knjige, vse z ležečimi črkami). Urednik slovenskega prevoda 

Aleš Črnič v predgovoru te njune knjige (Stark in Bainbridge 2007, 12) ugotavlja: »Pričujoče 

delo v bistvu predstavi bolj ali manj celovito teorijo človeške družbe in s tem ponudi vzorčni 

model za deduktivno družboslovno analizo 'par excellence'.« Stark in Bainbridge (2007, 23) 

navajata: »Deduktivna analiza je poskus, da postavimo osnovna načela, ki nekatere pojave 

razlagajo. Če so to prava načela, potem lahko sklepamo, kaj se utegne zgoditi in kaj ne, in 

ugotovimo, zakaj.« 

Ker sta avtorja v knjigi na strani 16 izrecno navedla, da vabita bralce, naj sodelujejo s 

prijateljskimi izboljšavami, si dovoljujem njun izraz nagrada za uporabo v tem delu 

nadomestiti s splošnejšim izrazom korist. Menim, da bo za bralca razumljiveje. Torej: 

− A1 – Človeške zaznave in dejanja se odvijajo skozi čas, od preteklosti v prihodnost. 

− A2 – Ljudje iščejo to, kar zaznavajo kot korist, in se izogibajo temu, kar zaznavajo kot 

strošek.  

− A3 – Koristi se razlikujejo po vrsti, vrednosti in splošnosti. 

− A5 – Nekatere zaželene koristi so v omejeni količini, nekatere pa sploh ne obstajajo. 

− A6 –Večina koristi, ki jih ljudje iščejo, propade, ko jih uporabijo. 

− A7 – Posamezne ali družbene lastnosti, ki določajo moč, so med ljudmi in skupinami v 

družbi neenakomerno razporejene. 

Avtorja sama priznavata, da so tudi mejna dogajanja, ko njuna teorija ne drži ali pa drži v 

omejenem obsegu. To lahko pride do izraza pri čustveno poudarjenih oziroma manj 

racionalnih vedenjih, kot so sreča, žalost, ljubezen, zavist, dobrodelnost, igre na srečo ipd. 

V okviru projektne naloge je v razumnem obsegu prisoten poskus opisa (eksplorativna 

raziskava), kateri so bili vplivni dejavniki, katera so bila njihova odločilna dejanja ter zakaj in 

kako je do njih prišlo. To je, v okviru ocenjenih potreb in možnosti, doseženo s kvantitativno 

analizo sekundarnih podatkov o pomembnih vrednotnih usmeritvah prebivalstva in o 

vrednotah drugih, z upravljavskega vidika pomembnih struktur. Tudi te strukture so v okviru 

svojega delovanja pogosto v položaju, da same izrekajo vrednotne sodbe, ali pa jih o njih 

izrekajo drugi verodostojni viri. Ni pričakovati, da bi izsledki imeli napovedno moč 
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potencialnih znanstvenih zakonskih stavkov. Tudi cilj ni tak. Bo pa tak metodološki pristop 

lahko omogočil informacijsko podlago, iz katere bodo na čimbolj preprost, enostaven in 

jedrnat način ugotovljene vzročno-posledične povezave med dejavniki in izpeljani ustrezni 

sklepi oziroma ugotovitve v zvezi s cilji te naloge ter s tem avtorju in bralcu omogočen 

jasnejši pogled na tematiko.  

Osnovna popotnica nadaljnjemu branju so trditve (Stark in Bainbridge 2007, 326): 

− D1 – Preteklost je sestavljena iz množice razmer, ki jih je mogoče poznati, ne pa nanje 

vplivati 

− D2 – Prihodnost je sestavljena iz množice razmer, na katere je mogoče vplivati, ne pa jih 

poznati.  

− P3 – Pri reševanju problemov mora človeški um iskati razlage. 

Samo spoznanja o preteklosti nam lahko omogočijo doseganje boljše prihodnosti. 

V besedilu so obravnavani dejavniki družbenega dogajanja, ki se v praksi pojavljajo povezani 

in v odnosih medsebojne soodvisnosti, vendar je njihovo opisovanje tu ponekod razpršeno, 

drugod združeno, kakor je pač bilo potrebno, da je besedilo razumljivejše.  
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2 VREDNOTE IN TRANZICIJA 

Pri obravnavi družbenega razvoja se pogosto srečujemo z naborom opredelitev, ki dopuščajo 

različno razumevanje. Da bi se temu izognili, je v nadaljevanju podan vpogled v nekatere 

pogosteje uporabljane izraze. 

2.1 Blaginja 

Blaginja je pogosto uporabljena beseda v politiki. Gre za starejši slovanski izraz za pojem 

obilja materialnih dobrin, bogastva, blagostanja, premožnosti (blago kot bogastvo, zaklad, v 

Istri kot živina, iz predindustrijske dobe kot redka in dragocena dobrina tekstil). Blaginja je 

nasprotje revščine. Običajno se uporablja v povezavah kot so povečanje blaginje, država 

blaginje, države socialne blaginje, družba blaginje, ekonomika blaginje, družbena funkcija 

blaginje in podobno. Priljubljenost uporabe te besede v politiki izhaja iz nedvoumno 

pozitivnih obetov, ki jih asociira pri ljudeh. Obljuba povečanja blaginje sproži pri ljudeh želje, 

upanje in pričakovanje boljšega življenja, deluje pa motivacijsko.  

Pojem je predmet strokovnih opredelitev z različnih vidikov. Šušteršič (2003, 28) blaginjo na 

mikro ekonomski ravni meri kot vsoto potrošnikove in proizvajalčeve rente, na 

makroekonomski ravni pa blaginjo opredeljuje kot namišljeno družbeno funkcijo ciljev oz. 

kombinacijo gospodarskih rezultatov (rasti, zaposlenosti, inflacije, enakosti razdelitve ...). 

Stanovnik in Verbič (2004, 66) opredeljujeta blaginjo kot v denarju izraženo raven izdatkov 

za blago in storitve, pri kateri so zadovoljene vse osnovne potrebe posameznika, pa tudi kot 

minimalni dohodek, ki to omogoča. Seveda gre v tem primeru za subjektivno 

(posameznikovo) doživljanje blaginje. Natančno ugotavljanje blaginje kot pojava na družbeni 

ravni je enako problematično kot pri vseh »družbenih pojavih«: manjkajo orodja za natančno 

pretvorbo individualnih percepcij v skupinske ugotovitve. Prav to nezmožnost natančne 

kvantifikacije obetov, ki jih pojem blaginja lahko sproža, politika pogosto zlorablja. Podobno 

kot politični promocijski gesli »Slovenija – zgodba o uspehu« in »Slovenija – svetilnik 

Evrope«. 

Blaginja v razvitih kapitalističnih zahodnoevropskih deželah je bila tista zgledna 

premoženjska in kulturna praksa, zaradi katere so se ljudje v manj razvitih deželah odločali za 

korenite spremembe v svojem okolju v upanju, da jo kmalu dosežejo v enakem obsegu in 

kakovosti. Svoj dosedanji zgodovinski vrhunec je dosegla v socialdemokratskih državah 

druge polovice 20. stoletja. V tranzicijskem času je bila večja blaginja neposredno ali 

posredno obljubljena velikokrat, v letu 2005 celo kot vladni dokument (Vlada RS 2005). 

Božičeva (2010) navaja zgodovinarja Tonyja Judta (2010), ki socialdemokracijo v svoji knjigi 

Težave vodijo deželo (Ill Fares the Land) opisuje kot »… idejo institucije, ki se je 

izoblikovala na ruševinah druge svetovne vojne na obeh straneh Atlantika kot preventivni 

ukrep, da bi se izognili novim ekonomskim situacijam, ki bi ponovno pripeljale v vojno. In ki 
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je uspela bolj, kot so si celo njeni snovalci upali sanjati. Formula je bila preprosta. Če bo za 

ljudi življenje zaradi storitev socialne države lažje in boljše, če bodo ljudje videli in verjeli v 

možnost družbene mobilnosti, če se bo razlika med revnimi in bogatimi manjšala, bodo 

družbeni temelji trdnejši, vezi močnejše in prihodnost bolj gotova.« Seveda obstajajo glede 

teženj po povečani blaginji tudi bolj zadržani pogledi. Svetej (2007) navaja Gregga 

Easterbrooka, enega najuglednejših ameriških komentatorjev, ki v svoji knjigi Paradoks 

napredka: Kako gre življenje na bolje, medtem ko se ljudje počutijo slabše pravi: »Ne bi smeli 

namreč pričakovati, da bodo prihodnja leta prinesla več, kot pravkar imamo, zato bi se morali 

naučiti ceniti sedanjost. Po drugi strani sedanjost seveda še zdaleč ni rožnata. Globoko v 

zahodnjakih je zasidran strah, da Zahod ne bo mogel ohraniti sedanjega življenjskega 

standarda in liberalnih osebnih svoboščin. Bojimo se, da bo zmanjkalo naravnih energetskih 

virov, da bodo terorizem, anarhija ali ekološke katastrofe prevladale v družbah svobode in 

obilja.«  

2.2 Demokratična družba  

Ena ključnih besed v sodobnejših družboslovnih tekstih je demokracija. Glede na to bi 

pričakovali, da gre za enostavno in vsem sprejemljivo družbeno dogajanje. Pa ni.  

2.2.1 O pojmu demokracija 

Eden najbolj propagiranih ciljev tranzicije, tudi slovenske, je bil vzpostavitev demokratične 

družbe. Institucije kapitalističnega sveta so namreč vztrajale, da je samo ureditev, ki sloni na 

kapitalističnih družbenih odnosih, lahko demokratična. A je bila demokracija kljub vsemu 

verjetno eden v svetu najbolj nejasnih, spornih in tudi zlorabljenih pojmov ob koncu drugega 

tisočletja.  

Demokracija je v bistvu eden od načinov upravljanja procesov v človeški družbi. Pojav je star 

in sega verjetno v najzgodnejša obdobja človeške družbe, ko so ugotovili, da je upravljanje s 

prisilo lahko manj ustrezno od svobodnega sodelovanja ljudi. Za delovanje in razvoj sistemov 

je ključnega pomena pravilno upravljanje. Za to pa je treba v procesu odločanja o stvareh in 

dogajanjih pravočasno razpolagati z relevantnimi in verodostojnimi podatki o njihovi zgradbi 

in delovanju ter poznati niz vrednot, ciljev in postopkov, ki lahko njihov obstoj in razvoj 

zagotavljajo. Brez kakovostne in pravočasne informiranosti o dejanskem stanju dobro 

upravljanje ni mogoče, zato tudi demokracija ne.  

Ker smo ljudje družbena bitja, naj bi idealizirano veljalo, da mora proces upravljanja z 

družbenimi skupinami upoštevati interese pripadnikov te skupine po nadaljnjem obstoju in 

razvoju. Ena glavnih (stalno deklariranih) vrednot človeške družbe je pravičnost, to je enaka 

svobodnost vseh ljudi. Iz tega bi lahko izpeljali načelno trditev, da mora biti upravljanje 

skupine izvajano tako, da je zadoščeno interesom (vseh) njenih pripadnikov v enakem obsegu 
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in kakovosti. Ker to načelo v praksi fizično ni izvedljivo, saj so si interesi včasih nasprotujoči 

(vsak pojav pa je v prostoru in času enkraten), je kultura upravljanja pragmatično določila 

najbližjo možno konvergenco: če odločitve ne morejo biti po volji vseh, naj bodo vsaj po volji 

največjega možnega števila pripadnikov. To je omogočalo rast pravic najširšega sloja 

prebivalstva, z rastjo pravic pa tudi možnost njihovega večjega svobodnega sodelovanja na 

trgu in iz tega izhajajoče blaginje.  

Ključnost zadovoljevanja interesov večine je še v časih prevlade globoko fevdalnih odnosov 

16. stoletja poudaril Macchiavelli (1920, 12) z besedami: »Državna moč sloni na splošnem 

blagostanju, ne na dobrobitju posameznikov. V republikah je vse, kar se stori, namenjeno 

občnemu blagostanju. Četudi so pri tem oškodovani posamezniki, ima vendarle od tega toliko 

ljudi dobiček, da je mogoče občno dobro obvarovati zle volje posameznikov.« 

Demokracija je temeljno družbeno orodje za preprečitev možnosti, da posameznik ali 

manjšina kakorkoli upravlja družbo na način, ki ima za ostale pripadnike škodljive posledice. 

Z razvojem je prednost dobilo odločanje preko izbranih posrednikov. To imenujemo 

predstavniška demokracija, ki velja za danes prevladujočo obliko družbenega (so)upravljanja. 

O tem Stark in Bainbridge (2007) pravita: 

P325 Ko se politični specialisti v družbi enkrat pojavijo, se običajno združujejo v 

organizacije, ki si prizadevajo za politični monopol. 

P326 V socialno kompleksnih in svetovljanskih družbah lahko politična organizacija 

doseže učinkovit monopol le v zavezništvu z državo. 

D41 Država je monopol kulturnih sredstev prisile v rokah jasno diferencirane skupine 

specialistov. 

D38 Prisila je strategija medsebojnega vplivanja z grožnjo povzročanja velikih stroškov 

drugim, zato da jim s tem vsili menjalna razmerja, ki so pod tržno vrednostjo. 

Pomemben dejavnik uravnoteženega razvoja družb je bila demokratična zastopanost tako 

tistih, ki so se zavzemali za interese kapitalskih elit, kot tudi tistih, ki so podpirali težnje 

izkoriščanega prebivalstva in bili proti elitam. Cerkvena kultura je zaradi strahu pred ljudmi iz 

tega naredila ideološki problem: v kolektivnem imaginariju vere je sebe (in s sabo povezane 

kapitalske elite) poistovetila z Jezusom Kristusom. Zanj naj bi bil zagotovljen prostor ob 

desni (pravi, delovni in zatorej koristni) roki namišljenega boga-človeka-očeta; tiste, ki jim je 

bilo bolj mar za »neuko in nekulturno ljudstvo«, pa je s tem postavila na levo (lat. sinister, 

sinisteritas: zlovešče, kmetsko, grobo, nekulturno), to je nepravo, slabšo stran 

(dvodimenzionalnega) božjega lika. Ta ideologizirana delitev na levičarje in desničarje, 

imenovana tudi diada, je predstavljala (in marsikje še predstavlja) temeljno členitev 

političnega ustroja parlamentarne demokracije kapitalističnega (zahodnega) sveta. Dolar 

(2010 v intervjuju s Štefančičem 2002) pravi: »V ekonomski in socialni politiki so danes 
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razlike med levico in desnico minimalne in obstajajo kvečjemu še pri kulturnih temah, kot so 

splav, istospolni, izbrisani, povojni poboji, NOB, revolucija ipd.« 

2.2.2 Odkloni od demokracije 

Iskanje večje pravičnosti je demokracijo bistveno zapletlo, jo podražilo, upočasnilo in 

naredilo manj pregledno in učinkovito. To ni ustrezalo mnogim, ki jim je bilo več do drugih 

vrednot. Tako se vse pomembnejši del upravljanja v človeški družbi namesto v okviru 

demokracije in javnega odvija javnosti prikrito. To ostaja največkrat nespremenjeno tudi ob 

spremembah formalnih oblastnih struktur. Zamenja se samo javno najbolj izpostavljen del 

»establishmenta«, ostale strukture, predvsem organizacijske, finančne in ideološke, ki 

nadzorujejo kapital (banke, velike korporacije) in kapilarno usmerjano javno mnenje (cerkev, 

mediji), pa se ob zamenjavi začasno potuhnejo, pozneje pa nemoteno delujejo naprej v skladu 

predvsem z lastnimi vrednotami, motivi in cilji. Na to je ameriško in svetovno javnost pred 

desetletji jasno in neposredno opozarjal celo nekdanji, v skrivnostnih okoliščinah umorjeni 

predsednik ZDA J. F. Kennedy (1961): »Dame in gospodje, beseda tajnost je neprijetna v 

svobodni in odprti družbi ... Pred dolgo časa smo se odločili, da nevarnosti prekomernega in 

neupravičenega prikrivanja dejstev močno presegajo nevarnosti, zaradi katerih naj bi bilo to 

upravičeno.« Kakšen je domet teh ravnanj, je nedavno malce osvetlila tudi afera Wikileaks. 

V pogojih, ko je odklonsko vedenje postalo pravilo, ker prinaša ekstra profit, so tisti, ki 

upoštevajo vrednote in se ravnajo v skladu z družbenimi normami, v podrejenem položaju, 

ker ne zmorejo biti konkurenčni tistim, ki npr. bistveno lažje pridobljen nelegalen profit 

vlagajo v razvoj istih panog po metodi, ki jo danes poznamo pod imenom »pranje denarja«. 

Ker ima tudi demokracija svoje šibke točke, saj so problematike in odnosi med ljudmi vedno 

kompleksnejši in strokovno težje obvladljivi. Klemenčič (2008) pravi: »Vladavina prava (…) 

je edini in najpomembnejši korektor dveh demokraciji lastnih anomalij: diktature javnega 

mnenja in oblastne koruptivnosti izvršilne veje oblasti (…) Temelj svobodne družbe, kot je v 

svoji odlični knjigi The future of Liberty zapisal znani ameriški komentator Fareed Zakaria, 

nikoli ni javni referendum, ampak neodvisen sodnik.« 

To seveda velja, dokler ima demokratična praksa dovolj možnosti uveljavitve. Dolar (v 

intervjuju s Štefančičem 2010) opozarja pred kapitalizmom »ki se je znotraj zaprte politične 

družbe izpostavil kot način zgolj ekonomskega delovanja, ne da bi ga spremljale politične 

oblike, ki so bile zvezane z evropskim razsvetljenstvom (…) Gesla francoske revolucije 

svoboda, enakost in bratstvo so bila politična oblika, znotraj katere se je lahko zgodila 

buržoazna revolucija in s tem uveljavila nek nov model družbe (pozneje imenovan 

»kapitalizem«, op. S. G.) (…) Zdaj največje nelagodje povzroča vzpon Kitajske, kjer je nastal 

kapitalizem, ki nima te politične forme (…) ta model pa se vsiljuje celemu svetu, ki ga 

preplavlja kitajska poceni delovna sila kot nova norma, ob kateri naj se merimo (…) Kitajci 

diktirajo globalizacijo …« Tudi sicer je za demokracijo trenutno največja grožnja prav v 
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globalizaciji, saj se ta izvaja izključno kot orodje interesov kapitala, ki človeka in njegovo 

delo svojevoljno reducira na raven surovine. Kapital na globalni ravni nima ustreznega 

sogovornika na nasprotni interesni strani. Vsako naddržavno povezovanje nasprotne strani je 

zgodnja kapitalistična ideologija že zdavnaj razglasila kot družbeno nevarno in se proti temu 

borila z vsemi sredstvi. V resnici pa so bile takšne »internacionale« nevarne predvsem 

kapitalu samemu, ker so mu ogrožale monopolni položaj.  

2.2.3 Mediji 

V teh, z vidika demokracije odklonskih pojavih je v zadnjih desetletjih posebna vloga 

pripadla sredstvom javnega obveščanja. Ta sredstva imajo ogromen učinek na ljudi, saj 

bistveno pripomorejo tudi k vzpostavljanju vrednotnih sodb kot odločujoče prvine človekove 

osebnosti. Ker mediji v kapitalističnem svetu niso javna dobrina, so njihovi vplivi na javnost 

v glavnem izraz pristranskih stališč, da bi uporabniki medijev čim več trošili in imeli o 

stvareh takšno mnenje, kot ga želi kapital. Mediji to počno bodisi s prikrivanjem dejanskih 

stanj, zlonamernimi informacijami, lažnivimi ali pristranskimi komentarji, vsiljeno 

ideologizacijo, usmerjanjem pozornosti na družbeno nepomembne pojave, vsiljevanjem 

nekakovostne rabe časa, spodbujanjem duhovne pasivnosti in vnašanjem zmede v sposobnost 

posameznikove percepcije dogajanj v okolju. Sandra Bašić Hrvatin (2009b) je na simpoziju 

Kapitalizem, tranzicija, demokracija predstavila podatke, ki kažejo mnenje pomembnega 

deleža javnosti, da mediji delujejo nemoralno in škodijo demokraciji, in večinskega deleža, ki 

meni, da delujejo politično pristransko. V zadnjih desetletjih se je družba sprijaznila z 

doktrino, da je svoboda izražanja pomembnejša vrednota od resničnosti sporočil. Bašič 

Hrvatinova (2010) opozarja, da »skupaj z novinarstvom iz medijev izginja tudi odgovornost 

za verodostojnost sporočanja«. Iz človeških sivih celic, najdragocenejšega biološkega gradiva 

v stvarstvu, dela sodobna medijska zmeda gnoj. Tako »obdelane« ljudi je zato bistveno lažje 

usmerjati, utopično pa je od njih pričakovati samostojno pozitivno razvojno angažiranost. 

Takšna populacija je odlična samo za hlapce, ki jim po garanju zadostuje že nekaj 

televizijskih nadaljevanj in industrijsko pripravljene hrane. 

Največja civilizacijska potegavščina na področju demokracije pa je poudarjanje pomembnosti 

demokratičnih metod, načinov upravljanja namesto njegove vsebine. Odličen in v popolnosti 

dognan sistem demokratičnega odločanja je popolnoma brez haska, če se nanaša samo na 

odločanje o nepomembnih stvareh, v pogojih, ko večino dobrin in procesov nadzoruje in 

usmerja kapital v rokah vedno manjšega števila posameznikov. 
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2.3 Vrednote  

Ljudje nekatera stanja in dogajanja sprejemamo, druga pa odklanjamo. Pred tem skušamo 

ovrednotiti njihovo koristnost oziroma škodljivost. 

2.3.1 Splošno o nastajanju vrednot 

Iz produktov, ki jih ustvarja, lahko sklepamo, da je človek tisti del žive narave, ki je dosegel 

najvišjo raven ustvarjalnih sposobnosti in vpliva na svoje okolje. Temeljni dejavnik, ki mu je 

to omogočil, je v primerjavi z ostalimi živimi bitji izjemno razvit razum. Razum mu je 

dopustil podrobnejše dojemanje okolja in oblikovanje takih miselnih postopkov, da je kot 

posameznik skozi vso zgodovino svoje vrste znal ugotoviti najverjetnejša pomembna dejstva 

o tistem, kar ga je obkrožalo, in drugim v svoji bližini razložiti, kaj od tega je prav in koristno 

in kaj ne. Stark in Bainbridge (2007) trdita: 

D24 Socializacija je akumulacija razlag v teku časa s pomočjo izmenjav z drugimi 

ljudmi.  

Človeški razum deluje tako, da med drugim, poleg ločevanja dejavnikov na ugodne in 

neugodne, koristne in nekoristne, pravilne in nepravilne, dobre in slabe, lepe in nelepe ipd., 

tem pojavom pripisuje tudi ustrezno raven pomembnosti, jih v skladu s tem razvršča in shrani 

v spomin. Tiste, za obstoj in razvoj človeštva najvplivnejše pozitivne vrednostne ocene stroka 

opredeljuje kot vrednote. Vrednote so postale temelji, na katerih se je gradil pravni red kot 

oblika družbeno koristnega omejevanja svobode ljudi. 

Svoboden posameznik je na tak način predlagal pravila dojemanja in obnašanja, družbena 

skupina, v kateri je deloval, pa je zaradi avtoritete predlagatelja, prepričljivosti predstavitve 

ali zaradi večkratne pozitivne izkušnje to svobodno sprejemala in imitirala. Vse to zato, da bi 

se ljudje lažje odločali, ko bi se znašli v enakem ali vsaj podobnem položaju. Jelovac (2002) 

pravi:  

Imitiranje vzorov je osnova živalskega in človeškega evolucijskega razvoja, ker na njej 

temeljijo pridobivanje primarnih življenjskih navad, začetek govora, prilagajanje naravni 

in družbeni sredini kot tudi dedovanje kulturne tradicije na sploh … Ne glede na to, ali 

gre pri tem za nezavedno ali zavestno (namerno, hoteno, k določenemu cilju naravnano) 

imitacijo, ta predstavlja osnovni socialni mehanizem pridobivanja znanja, moralnega 

oblikovanja osebnosti in njene socializacije na podlagi veljavnih/uveljavljenih kulturnih 

standardov/paradigem obnašanja in delovanja. 

Ta sklop verjetnih razlag je postal kultura, ki je s časom postajala vedno bolj vseobsegajoča, 

zaradi zapisovanja in povečane mobilnosti ljudi pa vse bolj univerzalna v času in prostoru. 

Kljub temu je kultura še vedno izraz lokalno omejenih družb, predvsem držav in verskih ter 

drugih skupin.  
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Stark in Bainbridge (2007) pravita:  

D29: Družba je zaprta struktura družbenih razmerij.  

Jelovac (2000) opredeljuje kulturo kot »celoto specifičnih pogledov, dosežkov, običajev, 

tradicij itn., ki vzpostavljajo ozadje neke družbe«. Weber (v Podovšovnik 1998, 9) meni, da 

»se posamezniki pri svojem ravnanju obvežejo, da bodo delovali tako, da bodo dosegli višje 

vrednote«. Podovšovnikova navaja Giddensa (1995 v Podovšovnik 1998, 12), ki pravi, da 

»posamezniki oblikujejo družbo tudi na podlagi predhodnih virov; med njimi je tudi sistem 

vrednot. Vrednote so namreč tisto orodje kulture, ki svojim pripadnikom omogoča 

razvrščanje pojavov.« Vsak človek (pa tudi kulturna skupina) ima tudi svojo vrednotno 

hierarhijo (zaporedje vrednot) glede na tisto, kar mu je pomembnejše oziroma za kar in 

kolikor se mu zdi takrat vredno prizadevati si. To zaporedje se seveda spreminja skozi 

življenjska obdobja v skladu z njegovimi potrebami in dosežki ter pričakovanji okolja. 

Z nastankom družbenih organizacij kot sta država in cerkev se je skrb za razširjanje vrednot v 

veliki meri prenesla tudi nanje. Vrednote so postale temelji, na katerih so gradile pravni red 

kot obliko družbeno koristnega omejevanja svobode ljudi. Stark in Bainbridge (2007) pravita:  

D50 Norme so pravila, ki določajo, kakšno obnašanje je v različnih okoliščinah 

pričakovano ali prepovedano. Torej so ekvivalent skupnih kulturnih razlag, ki vodijo 

pogoje izmenjave 

Vrednote razvitega zahodnega sveta so v veliki meri odraz krščanske kulture, ki izhaja iz 

številnih starejših, predvsem bližnjevzhodnih in azijskih kultur. Krščanska kultura je bila tisoč 

in več let prevladujoča v svetu, najočitneje v obliki dekaloga in drugih cerkvenih pravil, 

verovanj in praks (Malo sveto pismo 1967), ki so sloneli na več tisoč let starih verovanjih in 

praksah, opisanih v Bibliji. Sodobna javnost v teh besedilih še vedno najde tudi niz zgrešenih 

usmeritev in napačnih, tudi na nasilju temelječih vrednot. Stark in Bainbridge (2007) 

ugotavljata:  

PS 17 Ko kulturni napredek doseže visoko raven, bo religija z nizko napetostjo svoje 

razlage prilagodila znanosti, politiki in vsem drugim uspešno razvijajočim se sekularnim 

kulturnim sistemom. 

2.3.2 Strokovnjaki o vrednotah  

Vrednot posamezni avtorji ne opredeljujejo enako, različno pa jih tudi razvrščajo po pomenu. 

Njihovi seznami obsegajo pri nekaterih manj kot deset vrednot, pri drugih pa več sto. 

Biloslavo (2008, 115–119) pravi: »Ravnanje v nasprotju z vrednotami, ki prevladujejo v 

družbenem okolju, je lahko nesprejemljivo, grdo, sprijeno – prinaša kazen.« O njih povzema: 
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− vrednota je tisto, čemur priznava kdo veliko načelno vrednost in mu zato daje prednost 

(SSKJ 1991); 

− vrednote so vseobsežna mnenja (prepričanja), ki usmerjajo delovanje in presojanje v 

širokem naboru okoliščin (Rokeach 1973 v Schermerhorn et al. 1991); vrednote lahko 

vplivajo na stališča, zaznave, potrebe in spodbude ljudi; 

− »pojmovanje želenega« (Morris 1956 v Ronen 1986); 

− »sodila, po katerih presojamo pomen vsega v družbi« (Steinger 1971 v Ronen 1986); 

− »trajna mnenja, da so določeni načini vedenja ali izidi osebno in družbeno prednost pred 

drugimi načini vedenja in izidi« (Rokeach 1973 v Schermerhorn et al. 1991). 

Biloslavo navaja Rokeacha (1973 v Schermerhorn et al. 1991v Biloslavo 2008, 116), ki deli 

vrednote na: 

− terminalne (ciljne), to so nameni: udobno življenje, občutek uspešnosti - dosežkov, 

varnost družine, zrela ljubezen, samospoštovanje, modrost. Med njimi poudarja: svet 

miru, svet lepote, občutek dosežkov, modrost, srečo, svobodo, priznanje v družbi, 

notranjo skladnost, varnost družine, odrešenje, resnično prijateljstvo, spoštovanje 

samega sebe, užitke, varnost dežele, zrelo ljubezen, vznemirljivo življenje, enakost in 

udobno življenje; 

− instrumentalne (procesne), to so sredstva: častihlepnost, pripravljenost pomagati, pogum, 

poštenost, neodvisnost, ustvarjalnost. Med njimi poudarja: širokosrčnost, ambicije, 

stremljenje, strpnost, pogum, zmožnost, vedrina, čistoča, odpuščanje, pripravljenost 

pomagati, poštenost, domišljija, neodvisnost, razumnost, logika, ljubezen, poslušnost, 

vljudnost, odgovornost in samoobvladovanje. 

Biloslavo povzema Gordona (1931 v Schermerhorn et al. 1991 v Biloslavo 2008, 116), ki 

razvršča vrednote na šest tipov: 

− teoretične: zavzetost za odkrivanje resnice s sklepanjem in urejenim razmišljanjem; 

− ekonomske: zavzetost za uporabnost in praktičnost, vključno kopičenje premoženja; 

− estetske: zavzetost za lepoto, obliko in umetniško usklajenost; 

− družbene: zavzetost za ljudi in ljubezen kot razmerje med ljudmi; 

− interesne (politične): zavzetost za moč in vpliv na druge ljudi; 

− verske: zavzetost za celovitost in razumevanje sveta. 

Biloslavo navaja Meglina in soavtorje (1990 v Schermerhorn et al. 1991 v Biloslavo 2008, 

117), kateremu nabor vrednot tvorijo: 

− dosežki: uspešno opravljanje zadev in trdo delo za uresničevanje težavnih nalog v 

življenju; 

− pomoč in skrb za druge: zavzetost za druge ljudi in za pomoč; 

− poštenje: govoriti resnico in početi, kar se nam zdi prav; 

− pravičnost: nepristranskost in ravnanje, ki je pravično do vseh vpletenih. 
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Stark in Bainbridge (2007) pravita o poštenju: 

Def 80 Poštenost je strategija medsebojnega učinkovanja, ko nekdo drugim ponuja samo 

tiste razlage, ki jih sam osebno sprejema. 

Krašovec (2003) meni:  

Kljub velikim razlikam v utemeljevanju vrednot obstaja soglasje v izhodišču: vrednota je 

nekaj, kar je dobro in človeka torej moralno zavezuje. Kar je negativno (slabo), ni 

vrednota. Načelo dobrega izključuje privolitev v slabo in omogoča zelo širok obseg 

področij, ki jih dojemamo kot vrednote na osebni in družbeni ravni: spoštovanje do 

življenja, pravičnost, resnicoljubnost, solidarnost, enakost, sočutje, osebna in narodna 

identiteta, znanje, estetski čut, pravni red, gospodarski red itn. Pri vsem tem obstaja 

soglasje, da je vest v presojanju dobrega in slabega odločilni osebni kriterij, medtem ko 

objektivni kriteriji niso v vsakem pogledu neposredno razvidni. 

Hribar (2003) gleda na vrednote skozi zgodovino civilizacij: 

− staroegiptovska (temeljna) vrednota: Ne stori drugemu tega, česar ne želiš, da bi drugi 

storil tebi, 

− antično grške s pravičnostjo na čelu, 

− starozavezno judovske vrednote, povzete v dekalogu (tako imenovanih desetih božjih 

zapovedih), 

− novozavezne vrednote vera, upanje in ljubezen, 

− vrednote francoske revolucije svoboda, bratstvo (solidarnost) in enakost, 

− meščanske vrednote, 

− socialistične vrednote iz fraze delu čast in oblast, 

− nato vrline kot so pridnost, poštenost, prijaznost in  

− vrednote za kakovost življenja kot so zdravje, zaposlenost, prosti čas, itn. 

Janek Musek (2003) navaja, da so »vrednote pojmovanja ali prepričanja o zaželenih končnih 

stanjih ali vedenjih, ki presegajo specifične situacije, usmerjajo in vodijo izbiro ali oceno 

ravnanj in pojavov ter so urejene glede na relativno pomembnost«. Po njegovem mnenju so 

vrednote najsplošnejša in najbolj abstraktna oblika motivacijskih ciljev. Razvršča jih na 

dionizične in apolonske. Prve, ki se posameznikom običajno pojavljajo v mladosti, deli na 

hedonske (veselje, zabava, uživanje) in potenčne (moč, ugled, slava, denar, politična 

uspešnost). V zrelejšem obdobju človeka pa najde apolonske vrednote, kot so moralne 

(ljubezen, družina, sreča, mir) in izpolnitvene (resnica, modrost, lepota, narava, umetnost, 

kultura). Problem v praksi pa predstavlja dejstvo, da vrednote lahko tudi ne dosegajo polne 

veljave, z izgovorom, da niso natančno opredeljene kot pravno zavezujoče norme, njihovo 

neupoštevanje pa tudi ni zakonsko sankcionirano. Njihovo upoštevanje lahko ugotavljamo 

šele ex post, zanesljivost izkazov pa je izpostavljena zavestnim in podzavestnim obrambnim 
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manipulacijam posameznika in v celoti odvisna od njegove iskrenosti. Zato si tudi tu 

strokovnjaki niso enotni. 

Sodnika Zupančiča (2006) bi lahko celo razumeli, da vrednota niti ne sme imeti atributov 

pravno zavezujoče norme, saj mora izhajati iz spoštovanja do nekega odnosa, ne pa iz strahu.  

To cenjenje vrednot … je lahko izredno visoko nabito z občutkom spoštovanja; v tem 

primeru govorimo na primer o 'svetosti življenja', o 'človekovih pravicah', o 'ustavnih 

vrednotah' itd. Za take vrednote pravimo tudi, da so 'institucionalizirane' v ustavi, v 

mednarodnih konvencijah, deklaracijah o človekovih pravicah itd. Institucionalizacija 

vrednot ima jasno smisel samo, če izraža pristen sentiment ljudi. Prevod spoštovanja 

(določenih vrednot) v pravne formule pa žal pomeni tudi prevod čustvovalne dovzetnosti 

v miselno funkcijo, torej transformacijo neke vrednostne drže v formalno logiko … 

Dodajmo le, da drži kitajski pregovor, ki pravi, da je družba z mnogimi pravili 

(institucionaliziranimi vrednotami) v očitnih težavah. Vrednote namreč, ki drže, ne 

potrebujejo institucionalizacije. 

Psiholog Vid Pečjak (1999, 8–9) pa ugotavlja ohlapno veljavnost vrednot, in sicer: 

… da vrednote niso tako tesno povezane z vedenjem ljudi. To je namreč odvisno od 

življenjskih situacij in družbene vloge posameznika v njih. Vrednote ljudje sicer 

priznavajo, ravnajo pa se pogosto v skladu s stereotipi in zahtevami konkretnega okolja, z 

vrednotami pa le opravičujejo lastno dejavnost. Vrednote so kot milo za pranje vesti.  

Dodali bi lahko, da si očitno posameznik lahko vzpostavi lasten kognitivni model videnja 

konkretne življenjske situacije, v katerem priredi dejstva in razumevanje vrednot tako, da 

ustrezajo potrebi po ohranitvi njegove vrednotne samopodobe in čustvenega ravnovesja ne 

glede na dejansko stanje.  

Zanimivo je ob tem tudi mnenje filozofa Slavoja Žižka (2010a), ki v tem zapisu obravnava 

kulturo kot okvir religije, a lahko njegove ugotovitve o kulturi posplošimo tudi na področje 

vrednot:  

V tem je stava današnjega sklicevanja na 'kulturo', (…) ki vznika kot osrednja kategorija 

življenjskega sveta. Danes (…) več ne 'zares verjamemo', ampak zgolj sledimo 

(nekaterim) (…) ritualom in običajem kot del spoštovanja 'življenjskega stila' skupnosti, 

ki ji pripadamo. 'V to v resnici ne verjamem, je samo del moje kulture'. 

Del te »neobvezujoče« kulture so lahko tudi vrednote. 

O sodobnih vrednotah v svoji knjigi Socialna država in družba blaginje Rus (1990, 85) 

povzema Georga in Wildinga: »Vrednostne orientacije se v 20. stoletju ne razlikujejo po tem, 

kakšne vrednote vsebujejo, ampak po tem, kakšno hierarhijo uveljavljajo med njimi. 
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Komunisti, liberalci in konservativci imajo iste vrednote, ne pa tudi isto hierarhijo vrednot. 

Komunisti npr. poudarjajo bratstvo, liberalci pa svobodo.«  

Na področju vrednotenja socialnih politik Rus (1990, 85) kot najpogostejše navaja naslednje 

svobodo, enakost, varnost in blaginjo ter jih komentira: 

Bratstvo zgublja svojo ekspresivno težo in se v socialističnih krogih pojavlja v bolj 

instrumentalni preobleki kot solidarnost. Solidarnost je geslo, ki se uporablja izrazito 

večpomensko: včasih se enači z enakostjo, drugič z varnostjo, najbolj pogosto pa je 

nekakšen skupni imenovalec za uveljavljanje socialne enakosti, varnosti in blaginje. 

Nekaterim je končni cilj socialistične socialne politike (Andersen 1985), drugim pa le 

izhodiščni pogoj zanjo (Offe 1987). Težišče vseh razprav se nanaša na razmerje med 

enakostjo in svobodo: ne gre za opredeljevanje ene in druge, ampak za opredeljevanje 

razmerij med njima. Liberalci menijo, da izenačevanje ljudi ne sme ogroziti svobode, 

socialisti pa menijo, da svoboščine ne smejo spodbujati neenakosti.  

Vrednote ter njihove civilne in cerkvene interpretacije običajno prevladujejo med ljudmi do 

pojava velikih kriz, ki jih narekujejo neustrezne družbene razmere kot posledica neskladnosti 

družbenih praks s temi vrednotami.  

2.3.3 Vrednote in Slovenci 

Vrednote zadnjih generacij Slovencev pa so bile tudi pod močnim vplivom socialistično 

usmerjene povojne Jugoslavije s političnim poudarkom na pogosto kratkoročnih ciljih: hitrem 

splošnem družbenem razvoju (razvoju vsega, od zdravstva in kulture, inovativnosti, 

proizvodnje, ustvarjalnosti, znanosti, izobraževanja …), kolektivizmu in enakosti ter 

solidarnosti za vsako ceno. Pravica do dela je bila skoraj zajamčena, odpuščanje pa je bilo 

dovoljeno samo iz disciplinskih razlogov, tako da je družba navidez jamčila dosmrtno 

socialno varnost. Družbeno lastnino proizvajalnih sredstev sta pozitivno vrednotila človečnost 

ter prizadevanje za pravičnost in enakopravnost večine zaposlenih, zagotovljen pa je bil tudi 

dostop do kakovostnih zdravstvenih, kulturnih in izobraževalnih storitev. Visoko vrednost je 

med ljudmi imelo tudi delo. Dobro gospodarjenje in učinkovitost so sicer šteli za vrednoti, 

vendar bolj v povezavi s poslovanjem zasebnikov kot pa družbenih podjetij. Pri teh sta šteli 

bolj solidarnost in skupna korist. To je zanesljivo trajalo, dokler so imeli prebivalci občutek, 

da jim takratna država vsaj do neke mere jamči ustrezno kakovost življenja. Potem pa je 

začelo zaupanje tudi v te vrednote in v družbene institucije kot garante teh vrednot bledeti 

(Toš et al. 1999, 18, tab. A1. 30, tab. 12, 13, 14 in 15). 

Pomembne premike je v zvezi z vrednotami v Sloveniji sredi osemdesetih let prejšnjega 

stoletja z obsežno raziskavo ugotavljala Uletova (1988, 69). Pomembne zato, ker je šlo za 

populacijo, ki bi lahko močno vplivala na takratne začetne procese tranzicije slovenske 

družbe. Za takratnega mladega človeka trdi avtorica: »… da ne ve, kaj hoče, in da nastopa kot 
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subjekt, ki (…) vse manj prepoznava sebe in druge v oznakah dane družbe.« Mladi slovenski 

anketiranci so v raziskavi izkazali zelo visoko raven odpora do političnega aktivizma. To je 

bilo obdobje široko razvejanega sistema posredniškega, delegatskega soupravljanja obsežnih 

področij delovanja družbe. Na vprašanje, »ali si delegat ali član delegacije«, so odgovori 

prikazani v preglednici 1. 

Preglednica 1: Odnos do delegatske funkcije 

Odgovor Delež 

1. Nisem delegat in ne želim to postati 66,7 

2. Nisem delegat, pa bi želel to postati  12,7 

3. Sem delegat oz. član delegacije 10,1 

4. Bil sem delegat, sedaj nisem več 10,5 

Vir: Ule 1988, 82. 

Izrekli so se kot tisti, ki ne sodelujejo in ne nameravajo sodelovati pri upravljanju družbe ker 

v tem ne vidijo smisla. To so bili odgovori slovenskih anketirancev na vprašanje: Poskusi 

oceniti lastni vpliv na važne odločitve in tisto najvažnejše, kar se dogaja v okolju, kjer živiš in 

deluješ?  

Preglednica 2: Vpliv na pomembne odločitve in dogajanja v okolju 

 velik srednji majhen nikakršen 

1. v delovni organizaciji, šoli, fakulteti 5,0 22,2 38,6 34,1 

2. v DPO (ZSMS, sindikat, ZK) 4,7 14,9 27,7 52,7 

3. v krajevni skupnosti, v kateri živiš 3,7 17,7 30,4 48,2 

4. v tvoji družini ali gospodinjstvu 36,0 49,6 12,6 1,9 

5. v krogu prijateljev in vrstnikov 30,5 60,6 6,7 2,2 

Vir: Ule 1988, 82. 

In to kljub temu, da je večina tako ali drugače menila, da slovenska družba potrebuje najširše 

družbene in ekonomske spremembe (Ule 1988, 101).  

Namesto t. i. »velikih« vrednot, ki so bile oprte na močne ideologije (politični angažma, 

nacionalna enakopravnost in emancipacija, revolucionarna družbena preobrazba, osvoboditev 

zatiranih, enakost, pravičnost, svoboda, religiozne in tradicionalne vrednote, napredek 

znanosti in tehnike itd.), se pojavljajo vrednote, ki so bližje posamezniku in njegovemu 

osebnemu izkustvu (materialna in socialna varnost, zdravo okolje, kakovost življenja, 
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možnost za »eksperimentiranje« z različnimi izkustvi, novimi oblikami medosebnih odnosov 

ipd.). To kaže na nove oblike krepitve individualnosti, ki sicer negira množično kolektivnost, 

velike socialne in simbolne organizme, toda vsebuje veliko socialno občutljivost in potrebo 

po spontanih in neprisiljenih medosebnih in družbenih odnosih (Ule 1988, 110). To so takrat 

imenovali privatizem. 

V letih neposredno pred osamosvojitvijo je tudi zaradi razhajanj z gospodarsko slabše 

razvitimi in ideološko manj liberalnimi okolji tedanje Jugoslavije v Sloveniji naraščalo 

zavzemanje za poudarjeno individualne politične vrednote, kot so svoboda oblikovanja 

mnenj, govora in shodov, svoboda združevanja in verovanja, solidarnost, enakost pred 

zakonom ter enakost političnih in socialnih pravic. Drugačnega vrednotenja in upanja pa so 

bili deležni tudi družbeni pojavi, kot so svoboda naroda in demokracija, legitimna, na 

svobodnih, tajnih in neposrednih volitvah izvoljena oblast. Uveljavila se je tudi zavest o 

pomenu delitve oblasti, o pomenu in zagotavljanju pogojev za obstoj civilne družbe in novo 

razumevanje legitimnosti oblasti, pravne države in civilne družbe, ki neločljivo povezane 

ustvarjajo razmere za demokratičen razvoj (Kosec Zorko 2009, 394).  

O slovenskih vrednotah je v govoru ob 15. obletnici razglasitve državnosti 24. junija 2006, tik 
pred kulminacijo tranzicijske gospodarske krize, takratni predsednik slovenske vlade Janez 
Janša izjavil (Janša 2006): 

Ne želimo biti nič manj kot ena najuspešnejših držav na svetu. Eden svetilnikov 21. 

stoletja. Na poti k temu cilju bomo posegli po najboljšem, kar je v narodnem značaju, 

ustvarjalnost, delavnost, podjetnost, predanost, pravičnost, odprtost, strpnost, poštenje, 

solidarnost. Stare slovenske vrednote, nova slovenska samozavest (…) V ospredju vizije 

Slovenije so vrednote, kot so ekonomska svoboda in socialna varnost, človekove pravice, 

človekove sposobnosti in odgovornost, da vsak bolj neposredno odloča o svojih 

prihodnosti (…) Slovenija jutri mora ob večji konkurenčnosti postati socialna in socialno 

pravična država, to pomeni, da imajo vsi njeni državljani enako možnost dostopa do 

osnovnih virov, ki omogočajo kakovostno življenje. Pomeni pa tudi zagotavljanje 

blaginje in varnosti tistim, ki so v vsakdanjem tekmovanju manj uspešni, saj je temeljna 

odgovornost države, da zagotavlja določeno raven socialne varnosti za vse državljane.  

Nekaj tranzicijskih merjenj pomena vrednote zaupanja v institucije in vrednote odnosa do 

nekaterih pojmov kažeta naslednja dva grafa. Prvi kaže, da obstaja izjemno visoka raven 

spoštovanja do zasebnih in nadnacionalnih institucij, zelo nizko pa je zaupanje v domače 

politične institucije, tiste, ki bi morale v državi skrbeti za doseganje boljših razmer.  
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Slika 1: Zaupanje v institucije 

Vir: Toš et al. 2004, 46. 

 

 

Slika 2: Odnos do pojmov 

Vir: Toš et al. 2004, 46. 
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Drugi graf kaže visoko naklonjenost pojmom, s katerimi so zrasle povojne generacije, in 

odpor do tistih, ki jih je v ospredje prinesla tranzicija. 

2.4 Slovenska tranzicija 

Za obdobja prehodnih dogajanj pospešenega razvoja v razvoju družb je stroka uveljavila izraz 

tranzicija. Beseda izhaja iz latinskega izraza »transeo«, ki pomeni preiti. V bistvu se ta beseda 

v javnosti pogosteje uporablja šele v zadnjih desetletjih in sicer predvsem za označevanje 

obdobja prehoda nekdanjih bolj ali manj komunističnih ali socialističnih držav v drugačno, 

novo ureditev upravljanja v družbi, ki naj bi bila gospodarsko uspešnejša, večstrankarska in 

zato bolj demokratična. 

Vendar sedanjo tranzicijo različni avtorji opisujejo različno. Pomembna razlika med njimi je 

v prostorskem in časovnem pristopu do pojava. Ožji kontekst nam v tranziciji res lahko kaže 

lokalno omejen pojav kot posledico notranjih težav sicer dokaj različnih družb preseženega 

komunističnega bloka ob koncu 20. stoletja. Gledano širše pa je to lahko tudi bistveno 

zgodnejši pojav, ki je v imenu kapitala nastal v ZDA, po drugi svetovni vojni pa začel 

pridobivati svetovno razsežnost »vse bolj destruktivnih strukturnih transformacij (vsaj z 

vidika družbene solidarnosti in kohezivnosti, demokracije in političnega delovanja, varovanja 

naravnega okolja ter posameznikovih možnosti za določanje samega sebe)« (Kanduč 2005, 

193). Med najpomembnejšimi promotorji neoliberalnega pojava ob prehodu iz sedemdesetih 

v osemdeseta leta stroka običajno navaja Ronalda Reagana, Margaret Thatcher in papeža 

Janeza Pavla II.  

Robert W. McChesney v uvodu knjige Chomskega (2005, 15) navaja, da je globalizacija 

postala prevladujoča globalna politična usmeritev, ki predstavlja neposredne interese izjemno 

bogatih vlagateljev in manj kot tisoč velikih korporacij. 

Kanduč (2005, 193) tranzicijo označuje kot posledico postmodernističnega postopnega 

globalnega prevzemanja nadzora nad svetom, ki ga izvajajo »lastniki sredstev«, ki se kot 

globalna kapitalistična transformacija izraža v pojavnih oblikah, kot so:  

… realizacija svetovnega tržišča, prehod iz fordizma v postfordizem, naglo napredujoča 

informatizacija gospodarstva, zlom kompromisa med delom in kapitalom (in posledično 

kriza njegove institucionalne konfiguracije, namreč socialne države), vznik igralniškega 

kapitalizma (kot reperkusije strukturnih blokad na ravni realne akumulacije), vzpon 

neoliberalne in neokonservativne ideologije, preobrazba 'disciplinske družbe' v 

'kontrolno' (učinek intenzivne ekspanzije kapitala), slabljenje nacionalne suverenosti 

(povečanje oblasti zasebnih ekonomskih organizacij in nadnacionalnih ali 'imperialnih' 

pravnopolitičnih institucij), kulturna homogenizacija (širjenje potrošniške, uživaške in 

individualistične mentalitete), prekarnost delovnih razmerij (hkrati s stopnjevanjem 
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pritiska na prodajalce delovne sile), povečevanje ekonomskih razlik in socialne 

razdrobljenosti … 

Posledice globalizacije so velike, daljnosežne in nepredvidljive, v dobrem in v slabem. 

Temeljno nasprotje znotraj pojava je zgodovinska stalnica: poenostavljeno jo lahko 

prikažemo kot večni konflikt interesov lastnikov sredstev proti interesom lastnikov dela, kot 

posledica tega, da sta ti dve lastništvi na ravni posameznikov fizično jasno razmejeni, njihova 

razprostranjenost med ljudmi pa zadnje čase vedno bolj neenakomerna. Še posebej je taka 

postala po vpeljani tranziciji. Tako imenovani »desničarji«, ki so kot vneti zagovorniki 

kapitalizma najbolj zaničevali komunistični temeljni postulat »zagotavljanja razrednega 

nadzora nad produkcijskimi sredstvi«, so nenadoma postali glavni zagovorniki te lastniške 

opredelitve, seveda tokrat v korist številčno marginalnega razreda kapitalistov. Cikličnost se 

danes še nadaljuje in stopnjuje: obdobju prevlade bolj ali manj socialdemokratskih usmerjenih 

politik preteklih desetletij, ki so v okviru socialne države omogočile solidno raven 

povpraševanja širokih slojev prebivalstva, sledi zdaj obdobje prevlade kapitala na planetarni 

ravni. Kapitalistična logika oz. njegove vrednote so v tem obdobju poenostavljene do 

skrajnosti v ravnanja, ki omogočajo predvsem doseganje maksimalnega dobička lastnikom 

kapitala. Vzrok takšnemu stanju najdejo strokovnjaki tudi v nastanku ideološkega in 

vrednotnega monopola, saj je zaradi propada socialističnih oz. komunističnih držav izginilo 

tudi edino kapitalizmu konkurenčno razmišljanje. 

Od konca druge svetovne vojne do osamosvojitve leta 1990 je bila Slovenija ena od republik 

znotraj federativne države Jugoslavije, pred tem pa vse od konca prve svetovne vojne del 

industrijsko, kulturno in tudi sicer slabo razvite buržoazno-kapitalistične Kraljevine 

Jugoslavije. Družbeno-gospodarska ureditev se je po letu 1945 zgledovala po komunistični 

Sovjetski zvezi. Vladajoča politična sila je bila Komunistična partija. Ta je Jugoslavijo vodila 

po upravljavskih vzorcih, ki so dopuščali malo osebnih svoboščin in skoraj nič svobodnega 

trga. 

V prvih desetletjih po vojni se je gospodarilo z željo po doseganju čim večje notranje 

samozadostnosti. Država je v strahu za varnost politične usmeritve in njenih nosilcev 

zagotovila trdne mehanizme nadzora in represije. Kriminal je bil po obsegu precej omejen, po 

kompleksnosti pa na zelo nizki ravni, je pa to onemogočilo delovanje politične opozicije in 

sistemu odvzelo nujno potrebno notranjo kritičnost. Po politični decentralizaciji in prehodu na 

tržno plansko vodenje gospodarstva se je začelo razvijati vse, od predelava lesa iz domačih 

gozdov do petrokemične industrije. Družba je lahko zagotavljala visoko stopnjo zaposlenosti, 

rast kakovosti javnih storitev in tudi soliden gospodarski napredek znotraj dokaj zaprtega 

domačega trga. Zaprtost v varovano domače jugoslovansko območje je mnogim podjetjem 

preko mehanizmov političnega odločanja dajala potuho, da se jim ni bilo treba boriti s 

konkurenco na svetovnem trgu. Manjkala je zasebna podjetniška pobuda, manjkalo je denarja 

za razvoj, še posebej tujih valut, zmanjkovati pa je začelo tudi veliko specifičnega sodobnega 
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znanja, ki je v osemdesetih letih izviralo iz okolij z zahtevnejšimi pogoji mednarodne 

konkurenčnosti. V podjetjih in družbi nasploh sta predvsem zaradi političnih razlogov, 

naraščali slabo produktivna administracija in politična birokracija, kar je ustvarjalnejši del 

prizadevanj postavilo v podrejen položaj. Izdelki so postajali predragi, prav tako tudi 

delovanje družbe kot celote. Politično izzvana gospodarska neravnovesja so generirala visoko 

inflacijo in zaradi sosledja kriz tudi splošno gospodarsko nestabilnost.  

Državni organizem, od katerega se pričakuje drugačne učinke, je treba spremeniti, 

modernizirati. Jelovac v svojem izjemno pronicljivem zapisu Vpliv medsebojnega odnosa 

civilne družbe in političnega podsistema na družbeno regulacijo sociosistemov v tranziciji 

citira Franeta Adama (Adam 1989 v Jelovac 2002):  

V sociologiji se pojem modernizacije nanaša na »prehod iz tradicionalne, 

nizkodiferencirane, relativno imobilne in neinovativne (izročilu zavezane) družbe v 

diferencirano, mobilno in inovativno moderno družbo. Modernizacija je torej povezana s 

sposobnostjo družbenega oziroma institucionalnega sistema, da generira inovacijske 

impulze ter absorbira spremembe in konflikte, ki jih sproža proces difuzije inovacij oz. 

proces modernizacij.«  

Seveda morajo spremembe biti skladne z interesi deležnikov, v tem primeru predvsem 

prebivalstva, izvajati pa jih je možno le z viri, s katerimi sistem razpolaga oziroma nanje 

lahko vpliva. Relativna majhnost Slovenije tako z vidika ozemlja, številčnosti prebivalstva in 

obsega njegovega znanja in veščin, naravnega bogastva, lastništva kapitala ipd. pomeni tudi, 

da ima država omejen izbor pripomočkov za gospodarsko ukrepanje. Koristna izraba teh 

pomeni približevanje ciljem oz. doseganju interesov, nekoristna izraba pa najmanj zožuje 

nabor razpoložljivih dejavnikov in s tem tudi zmanjšuje možnosti za uspeh ali ga oddaljuje v 

nedoločeno prihodnost. Gre namreč za končen, ireverzibilen ekonomski proces.  

Šušteršič (2003) je jugoslovansko dogajanje grafično ponazoril s slikama 3 in 4. 
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Slika 3: Politično gospodarska cikličnost v Jugoslaviji 1950–1962 

Vir: Šušteršič 2003, 166. 



 

 
24 

  

Slika 4: Politično gospodarska cikličnost v Jugoslaviji 1962–1983 

Vir: Šušteršič 2003, 167. 

Stark in Bainbridge (2007) trdita: 

P226 Neuspeh številnih nižjih razlag v kulturnem sistemu se običajno prenese navzgor, 

dokler se tako ne stopnjuje, da spodbije večino sistema.  

V Sloveniji je nastopila sinergija treh političnih blokov – ZSMS se je vztrajno borila za 

nadaljnjo demokratizacijo, v Demosu so združeno delovali z osamosvojitvenimi težnjami, 

Zveza komunistov pa je kljub pogostim nejasno izraženim stališčem s svojim vplivom v vrhu 

države celotnemu procesu zagotavljala institucionalno zaščito vse do osamosvojitve. 

Stark in Bainbridge (2007) menita: 

P215 Žrtev prisilnega menjalnega razmerja bo iskala sredstva, da bi prisilo odpravila. 
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P216 Ljudje, ki sebe zaznavajo kot žrtev represivne države, si bodo prizadevali 

organizirati lastna kulturna sredstva prisile proti državi. 

Konec osemdesetih sta bili opciji dve: ali represija ali korenita sprememba. Slovenska družba 

je bila na dovolj visoki kulturni ravni, da je izbrala drugo: tranzicijo (kot prehod) v novo 

(družbeno) stanje, v upanju, da bo to izhajalo iz vrednot, ki v prihodnosti zagotavljajo boljše 

življenje vsem.  

Do tranzicijskih sprememb v Sloveniji je torej prišlo bolj zato, da bi prekinili z neustreznimi 

starimi praksami, kot pa za zavestno dosego nečesa, kar bi bilo strokovno vnaprej natančno 

predvideno oziroma večini prebivalstva jasno predstavljeno. Ljudje so pač verjeli, da bo novo 

stanje v skladu z vrednotami in interesi večine. Kosec Zorkova (2009, 392) trdi, da se je 

zaradi razširjenosti mnenja, ki je vrednote, kot so učinkovitost, dobiček in napredek, tržni 

sistem in zasebna lastnina, pripisovalo izključno kapitalizmu, v začetnem obdobju tranzicije 

vzpostavilo prepričanje v njegovo splošno družbeno koristnost.  

Dejansko je bil odnos do sprememb strokovno površen in romantičen. Slovenske politične 

elite so se že pred tranzicijo v določenem obsegu prekrivale s poslovnimi elitami zaradi 

narave prejšnjega političnega in ekonomskega sistema. »Ko je Slovenija odšla iz Jugoslavije, 

ni padla v tržno gospodarstvo, v organiziran kapitalizem, o katerem je sanjala, ampak v ta 

ekscesni stadij kapitalizma, v špekulativni kapitalizem veriženja, piramid in balonov 

fiktivnega kapitala.« (Dolar v intervjuju s Štefančičem 2010) Politiki so potrebovali navodila, 

kako naprej. Odločilen strokovni dokument, ki so ga mednarodne institucije »priporočale« 

tranzicijskim družbam, je bil t. i. Washingtonski konsenz (Lesar 2003, 9), ki je stroki v 

tranzicijskih okoljih dal alibi za neinventivnost. Med drugim je dokument zahteval 

privatizacijo družbene lastnine. Ta je potekala bistveno hitreje, kot jo je država regulirala. 

Vzporedno s potekom priprav na privatizacijo pa so se več let odvijali procesi legalnega in 

legitimnega ter nelegalnega in nelegitimnega (divjega) lastninjenja. Nosilci teh sprememb so 

bili izobraženi, inteligentni, strokovno podkovani, inovativni in izkušeni ljudje na pomembnih 

položajih v družbi ter z močnim vplivom v politiki, financah, državni birokraciji, cerkvi in 

medijih. Iz njihovih vrst je izšla majhna skupina gospodarsko-političnih oligarhov, 

imenovanih tudi tajkuni, ki so postali lastniki vsega tistega, kar je bilo nekoč last vseh 

državljanov Slovenije oz. Jugoslavije.  

V slovenski praksi je bila ta privatizacija izvedena tako, da je bil velik del skupnega 

premoženja državljanov (ob nikakršnem nadzoru) prenesen na zasebnike po cenah, ki so bile 

daleč pod tržno vrednostjo, saj so bile na strani prodajalca in kupca iste fizične osebe (ki so 

tujo, družbeno lastnino prodajale same sebi). Tako je bilo družbeno premično in nepremično 

premoženje, tako tisto, ki ga je država nasledila, kot tudi akumulacija, ki jo je nekaj generacij 

državljanov Slovenije z odrekanjem ustvarjalo, premalo selektivno, pogosto skoraj brezplačno 

in, kar je še pomembneje, brez kakršnih koli obveznosti novih lastnikov do prihodnosti te 
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družbe, predano v zasebno last in trošenje. S tem je bila državljanom Slovenije prizadejana 

strahotna škoda, ki jih je dolgoročno ekonomsko močno oslabila in njihova socialna 

pričakovanja postavila v brezupen položaj. Tako netržno ravnanje države je pozneje 

povzročilo tudi huda gospodarska neravnovesja. Na istih panožnih trgih so se nenadoma 

znašli tisti, ki so v sredstva investirali svoj denar in bili obremenjeni tudi s krediti, in tisti, ki 

so do kapitala prišli s površno državno prerazporeditvijo lastništva; tisti, ki so si delež 

pridobili z učinkovitim in strokovnim delom, in tisti, ki so bili pač po naključju izbranci 

politike.  

Nahtigal (2002, 28) trdi:  

Suspenz vladavine prava kot nasledek radikalne privatizacije je omogočil vzpostavitev 

koluzijskega zavezništva med starimi in novimi političnimi elitami, ki je obojim 

omogočilo neovirano vzpostavljanje privilegijev, imunitet ter izključevalnih pravic nad še 

ne popolnoma uničenim delom ekonomije. Strankarski klientizem je nadomestil idejo o 

vladavini prava, vladni ideologi so uspeli prepričati večinsko prebivalstvo, da pomeni 

kapitalizem samo drugo ime za načelo, da najmočnejši preživijo; drugih kriterijev pa 

kapitalizem ne pozna. Darvinistično pojmovanje sodobnih družb, kjer ne obstajajo drugi 

kriteriji, je imelo učinek samouničevalne prerokbe, ko je večinsko prebivalstvo začelo 

verjeti, da je to stanje 'naravno' in da je samo od njih samih odvisno, ali bodo uspešni na 

trgu, in sicer na trgu, katerega značilnost je suspenz učinkov pravnega reda in večine 

institucij. Takšno pojmovanje je pomagalo ustvariti tragedijo skupnosti, kjer posameznik 

ravna racionalno v primeru, da za zagotovitev svojih interesov spodkopava skupne 

interese. Kdor je hitrejši, je zmagovalec, ki uživa rento, ne da bi kakorkoli prispeval k 

razvoju skupnosti. Tragedija skupnosti je končni nasledek neoliberalnega projekta v 

Vzhodni Evropi, kjer se kot zmagovalci pojavljajo 'heroji divje privatizacije', ki so uspeli 

ne zato, ker bi tvegali in produktivno investirali lastne prihranke, ampak zato, ker so si ob 

siceršnjem suspenzu pravnega reda uspeli zagotoviti rento na nekdanjem 

družbenem/državnem premoženju. Uspeli so torej toliko, koliko so spodkopali skupne 

interese.  

Glede strokovnosti je bil zelo oster tudi Rastko Močnik (2006), ki je zapisal, da so 

(tranzicijski, op. S. G.) reformatorji:  

… obilo izkoristili okoliščino, da ima v neoliberalnem okviru ekonomija status 

šamanistične prakse. Ker se ekonomija zadnje čase bolj malo ukvarja s kritiko politične 

ekonomije, so reformatorji stroko ujeli v njeni slepi pegi. Preostalo javnost pa tudi: 

začenši s tem, da so jo prepričali, kako naj bi šlo za 'ekonomske' reforme. Ne pa, denimo, 

za družbeno (kontra) revolucijo, kakor dokazujeta Tonči Kuzmanić in Zoran Kanduč.  

Najmogočnejši ukrep je bilo odprtje trga za zunanje ponudnike. Vzpostavil je mednarodno 

konkurenco tudi na trgih tranzicijskih držav, z vsemi dobrimi pa tudi nekaterimi neugodnimi 
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posledicami. Liberalizacija je bila zamišljena kot pomemben pripomoček za prihod svežega 

tujega kapitala v tranzicijske države. Zgodilo se je ravno nasprotno. »Radikalni privatizaciji je 

sledilo radikalno dezinvestiranje in beg kapitala.« (Nahtigal 2002, 27) Privatiziran domač 

stvarni kapital je bil torej prodan, denar iz prodaje je s tem postal prost, nevezan na teritorij, 

zato se je v velikem obsegu neovirano in nenadzorovano selil v tujino. Tam je bil naložen v 

donosnejše tuje produkte, tako v realnem sektorju kot tudi na področjih špekulativnega 

»casino« kapitala. Prihoda težko pričakovanega tujega kapitala pa ni bilo. Posebej 

katastrofalno je bilo to v Rusiji, kjer je OECD ocenil, da je v tujino odšlo blizu 40 milijard 

ameriških dolarjev, v državo pa so lahko pritegnili letno le eno milijardo ameriških dolarjev 

tujih neposrednih investicij (Nahtigal 2002, 27). 

Alice Amsden (Amsden et al. 1994 v Nahtigal 2002, 26), ameriška profesorica in ena 

največjih kritikov privatizacije v vzhodni Evropi meni, da privatizacija tu ni prispevala k 

ekonomskemu in demokratičnemu razvoju družb, ampak k redistribuciji ekonomske in 

politične moči, neodvisno od razvojnih potencialov. 
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3 ZAKLJUČEK 

Dognanja tega besedila o ljudeh in njihovih vrednotah v tranzicijski Sloveniji omogočajo, da 

se v sklepnem delu le izlušči bistvo takratnega dogajanja in njegove posledice za današnjo 

družbo. 

3.1 Vrednote kot ključ 

Predmet obravnave v nalogi so vrednote, bistvena vsebina kulture, produkt zgodnje 

socializacije človeka, tisto, kar naj bi bilo za vsakega posameznika temeljno vodilo ravnanja. 

Preko proučitve pomena teh vrednot naj bi naloga ponudila odgovore o vrednotnih 

(ne)skladnostih v tranzicijskih postopkih kot pomembnem dejavniku za stanje v sodobni 

slovenski družbi. Ker je bila tranzicija, kakorkoli že, usmerjen, upravljan, voden postopek, je 

bilo treba v nalogi proučiti tudi to, ob upoštevanju dejstva, da odgovornost za odločitve in 

izvedene postopke ni enakomerno razpršena na vse pripadnike družbe, ampak je to v pretežni 

domeni ozkega segmenta populacije, ki je del upravljavskih struktur in ga imenujemo elita 

družbe. Zato so bile prav njihove temeljne vrednotne usmeritve ključne v teh procesih. 

Vendar so vrednote kljub drastičnemu pomenu za družbo in posameznike lahko pomembno 

nezanesljiv dejavnik. Vrednote so nekaj, kar nam družba daje in kar od nas pričakuje, da 

bomo spoštovali, ni pa nujno pri tem uspešna. Hofstede trdi, da organizacijsko kulturo 

oblikuje praksa, torej načini obnašanja in artefakti, ne pa kulturne vrednote managementa. 

Pečjak (1999) svari, da so vrednote lahko tudi predvsem pripomoček za ohranjanje 

samopodobe, Žižek (2010b) pa, da so vrednote lahko samo del kulturnih običajev, v katere 

niti ne verjamemo.  

3.2 Pred tranzicijo 

Po drugi svetovni vojni sta za Slovenijo sledili dve hudi desetletji. Pozneje se je stanje umirilo 

in dosegalo solidne ravni, tako z vidika kulture prebivalstva kot doseženega razvoja na 

številnih pomembnih področjih. Vendar je vsaka tovrstna družbena skupina v bistvu le 

organizem, katerega delovanje in napredek sta odvisna od skladnosti učinkovanja večine 

pomembnih dejavnikov. V takratni državi je največ škode povzročilo ideološko pogojeno 

površno upoštevanje ekonomskih zakonitosti, kar je med drugim dogajanja preobremenilo s 

pretirano družbeno solidarnostjo ter z drago in neučinkovito družbeno nadgradnjo. To je 

skupaj tudi demotiviralo in zaviralo gospodarske pobude. Zato je bilo za gospodarsko in 

družbeno stanje v predtranzicijski Sloveniji značilno hitro sosledje gospodarskih kriz, v veliki 

meri kot posledica teh neskladij. Prebivalstvo je zaradi odprtosti Slovenije imelo vpogled v 

življenje ljudi v okoliških tržno naravnanih deželah. Ljudje so se ob tem počutili prikrajšane, 

predvsem tisti del, ki je bil bolj ustvarjalen in ambiciozen in so zahtevali spremembe na 

boljše. Družba pa tako kot vsaka organizacija potrebuje najprej jasne in stabilne notranje in 



 

 
29 

zunanje razmere, da lahko nudi prijazno okolje za gospodarsko delovanje in razvoj. Treba je 

bilo torej najti izhod, najti možnosti za boljše delovanje družbe kot celote. 

3.3 Tranzicijska demokracija 

Temeljni pristop k obravnavanju družbenih vprašanj je (priporočljivo) razumski. V ekonomiji 

se pojem razumnosti običajno zvede na dve predpostavki (Šušteršič 2003, 22):  

1. ljudje so sposobni logično konsistentno razvrstiti razpoložljive alternative od zanje 

najboljše do zanje najslabše;  

2. ljudje se med alternativami odločajo tako, da dosežejo največje možno zadovoljstvo.  

Odločitve racionalnih posameznikov so tako odvisne od dveh dejavnikov:  

1. omejitev, ki izvirajo iz okolja in določajo nabor alternativ, med katerimi lahko subjekt 

izbira, ter od 

2. ciljne funkcije ekonomskega subjekta, to je funkcije, ki vse dosegljive alternative razvrsti 

glede na (pričakovano) zadovoljstvo, ki bi ga prinesle konkretnemu subjektu, če bi se 

uresničile.  

Za izbiro, razvrstitev, za razumno odločanje mora torej o tem v družbi potekati diskurz. Zato 

je bilo v nalogi treba razmisliti tudi o demokraciji v tranziciji. Številni avtorji pravijo, da 

slovenska tranzicija ni bila polemičen koncept, ampak pasivnost. Med njimi Bernard Nežmah 

(2009), pozoren strokovnjak in publicist meni, da »tranzicija ni bila čas demokracije. Tako 

lahko vidimo, da tranzicija v imenu pozitivne ideje prinaša sistematično kopiranje«. Pa tudi 

sicer je dejanska demokracija v konceptu neoliberalnega kapitalizma slej ko prej moteč 

dejavnik. McChesney (2005, 18) ob tem z ironijo ugotavlja: »Demokracija je dopustna, 

dokler se ne sme ukvarjati z bistvenimi vprašanji.« 

Ni bilo razmišljanj v smeri, katere so slabosti, ki jih je treba odpraviti in katere prednosti 

imamo pri tem na voljo. Namesto izbire iz nabora možnih alternativ je slovenska reformna 

upravljavska elita izbrala, da alternativ ni. Kapitalizem se je v Sloveniji torej pojavil 

nenadoma, in to kot ideološko in ne kot razumsko, strokovno orodje. 

Ob tem se postavlja vprašanje: kako je mogoče, da je bila izbrana (ne)alternativa? Ključ do 

odgovora so cilji, kajti ciljna funkcija je tista, ki sploh omogoča razvrščanje alternativ. Če ni 

jasno definiranih ciljev, potem je lahko vsaka pot dobra. Judt (2010 v Božič 2010) pravi: »Če 

želimo prepričati druge, da je nekaj prav ali narobe, potrebujemo jezik, ki bo govoril o ciljih, 

ne o sredstvih.« Namesto jasnih ciljev pa se je ponujala le meglena podoba kapitalistične 

blaginje. 
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3.4 Globalizacijski kapitalizem 

Kapitalizem je zmuzljiv in nejasen pojem, katerega edina oporna točka je usmerjenost, da se 

dobiček steka v zasebne žepe. Vse ostalo je odvisno od drugih okoliščin v družbi. Zato lahko 

v kapitalizem uvrščamo družbena okolja in stanja, ki so si po drugih lastnostih lahko bistveno 

različna, celo nasprotujoča, kar pomeni, da je označevanje odnosov ali družb s tem pojmom 

najmanj površno in nezanesljivo. 

Za globalizacijski kapitalizem je značilno, da njegovo delovanje ni več vezano na teritorij, 

državo ali kakšno drugo prostorsko omejitev. Že nekaj desetletij se po volji njegovih 

upravljavcev seli od tam, kjer je nastal, tja, kjer je najbolj donosen, kjer je delovna sila 

najcenejša in ima najmanj pravic. Zahodni kapital je tako omogočil razvoj daljnovzhodnih 

regij, obsežna področja nekdaj razvitega sveta pa zato ostajajo razvojno prikrajšana.  

Globalizacijska dogajanja kažejo, da je neoliberalni kapitalizem praksa, ki vodi v 

koncentracijo lastništva sredstev. To pomeni, da bo, ob nadaljevanju tega, vedno manj 

lastnikov razpolagalo z vedno več sredstvi. To je proces, ki sočasno povzroča drastično 

zmanjševanje obsega povpraševalnih zmožnosti za zadovoljevanje potreb pri večinski 

populaciji in povečevanje povpraševalnih zmožnosti bistveno nad obsegom potreb pri eliti. 

Razlika povpraševalnih zmožnosti nad ravnjo potreb bo ostala neizkoriščena. Ker pa je obseg 

produkcije odvisen predvsem od finančno podprtega povpraševanja, to nesorazmerje 

povzroča upadanje obsega produkcije, saj je ta navsezadnje le ekonomski proces in je kot tak 

smiseln in potreben le, če se potrdi z menjavo na trgu.  

Karikiran zaključek procesa takega kapitalizma je stanje, ko so vsa sredstva na voljo enemu 

lastniku, ki s svojimi potrebami opredeljuje celoten obseg gospodarskega potenciala 

svetovnega gospodarstva, vsa ostala svetovna populacija, ki pri tem ne sodeluje, pa postane 

nepotrebna in odveč. Neoliberalna praksa gre v to smer. 

Če bodo gospodarske korporacije ali družba pod njihovim vplivom iz svoje cenovne 

kalkulacije izključevale (po logiki neoliberalizma »odvečne socialdemokratske«) stroške 

znosnega preživetja pomembnega dela prebivalstva, bodo imele konkurenčno prednost pred 

drugimi, ki te stroške še vključujejo. Zato bodo na tak način kmalu znižale stroške tudi te 

druge globalizirane korporacije in družbe ter tako postale konkurenčnejše. Na koncu bodo vse 

korporacije in družbe zelo konkurenčne (to, da bodo ostale brez potrošnikov, brez kulture, 

brez etike, bo le kolateralna škoda). 

Nahtigal (2002, 44) pravi: »Konstitucionalizem osemnajstega stoletja, politične stranke, 

utemeljene v devetnajstem stoletju in masovna fordistična proizvodnja zgodnjega dvajsetega 

stoletja nas ne morejo popeljati v resnični ekonomski in demokratični razvoj v prihodnosti niti 

ne morejo zagotoviti individualne emancipacije, povečujejo pa nelagodje.«  
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Kljub temu da je bil velik del tega znan tudi pred tranzicijo, je bil slovenski reformni proces 

voden in še teče po neoliberalnih načelih, čeprav drži tudi dejstvo, da vpliva strukturnih 

neskladij na globalni ravni ni mogoče odpraviti z lokalnimi ukrepi. 

3.5 Prebivalstvo 

Prebivalstvo je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja doživljalo postopen padec življenjskih 

razmer. Ob sicer solidnih možnostih za izobraževanje in kulturno življenje so se poslabšale 

predvsem možnosti za pridobitev stanovanja, zaposlitve in vzpostavitve družine. To je 

bistveno znižalo zaupanje v dotedanjo demokracijo, samoupravljanje in politične organizacije 

(Toš et al. 1999). Širili so se politični pasivizem, odtujenost od vseh oblik zavezujočega 

družbenega angažiranja, »socialni hlad« v odnosih z ljudmi izven zasebne sfere in 

konformizem do realnih družbenih razmer in nosilcev družbene moči (Ule 1988, 101). 

Naveličani slabo učinkovitih starih praks, naivni in zaupljivi do elite reformatorjev, cerkve, 

kapitalizma so ljudje v novo tranzicijsko obdobje vstopali z optimizmom. Pojavile so se nove 

lokalne politične sile, ki so vlivale več zaupanja kot z Jugoslavijo povezane stare. Slovenci so 

verjeli, da je večstrankarska družba bolj demokratična in boljša od dotedanje, se zavedali 

pomena sodobnejših tehnologij, verjeli so v poudarjen pomen izobraženega posameznika in 

tekmovalnosti v družbi, zaupali so znanju strokovnjakov, prepričani, da jim bo kapitalizem 

omogočil vse to in še večjo blaginjo za povrhu (Halman et al. 2008). Tako naivno so se tudi 

obnašali. Namesto da bi vlagali v lastno gospodarsko prihodnost so, ob brezbrižni državni 

politiki davčnega usmerjanja potrošnje, denar razmetavali za drage avtomobile in druge 

oblike sprotne osebne porabe. 

Kmalu pa je nastopila streznitev. V Toševi raziskavi leta 1997 (Toš, Zulehner in Tomka 2000, 

Q19) je blizu 60 odstotkov vprašanih odgovorilo, da so bili najbolj srečni v obdobju od leta 

1945 do osamosvojitve, po njej pa le 17 odstotkov vprašanih. Pozneje je kljub na prvi pogled 

dobrim gospodarskim kazalcem šlo še navzdol (Vehovar 2009, 23). Kapitalizem, kateremu so 

vedé ali nevedé žrtvovali svojo skupno družbeno lastnino v zameno za večjo gospodarsko 

učinkovitost družbe in boljšo prihodnost zase, jim je vzel oboje. Osiromašena država se skuša 

razbremeniti odgovornosti za solidarno razporeditev globalizacijskega pritiska in jo 

preusmerja na posameznike. Slovenci, pri katerih sredi prvega desetletja po letu 2000 še 

vedno prevladujejo materializem, konservativizem in delavnost, na ravni psiholoških 

značilnosti pa introvertnost in psihoticizem (Igličeva 2004 v Vehovar 2009, 32), zato družbi 

obračajo hrbet in se kot egoistični individualisti vračajo v okrilje prijaznejše in varnejše 

družine in prijateljev (Vehovar 2009, 30). Gospodarska dejavnost v teh okoljih pa je 

vrtičkarstvo in »siva ekonomija«, po možnosti v pogojih predčasne upokojitve. 
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3.6 Elite 

Najkompleksnejše odločitve v družbi sprejemajo izbranci, v politiki do neke mere izvoljeni 

od prebivalstva, sicer pa imenovani od politike ali lastnikov kapitala. Njihova naloga bi 

morala biti doseganje ciljev organizacije ob spoštovanju interesov okolja, ki organizaciji nudi 

kulturni prostor in delovno silo. Določati bi morali kakovostne gospodarske razvojne politike, 

iz katerih bi izhajale usmeritve tudi za raziskovalno dejavnost, znanost in šolstvo. Ravnanja bi 

morala biti etična, v skladu z moralnimi normami, ki preprečujejo neodgovorne in škodljive 

družbene prakse. Vendar v tranziciji ni bilo tako.  

Kultura je počasi spremenljiv, vendar živ družbeni pojav in je ključna pri razumevanju in 

vrednotnem usmerjanju sprejemanja odločitev. Ekonomska uspešnost družbe se zato lahko v 

veliki meri pojavlja kot posledica ustrezne ekonomske kulture. Šušteršič (2003, 13) pravi:  

Model obnašanja racionalnega posameznika (…) je temelj vseh neoklasičnih modelov 

(…) S prenosom na področje obnašanja posameznikov v politiki se je tako razvila teorija 

javne izbire. Oblikovala je modele in ponudila empirične dokaze, da ljudje, ki vodijo 

ključne politične ustanove, prav tako kot vsi drugi akterji, zadovoljujejo predvsem lastni 

osebni interes (ali pa so žrtve vplivnih interesnih skupin).  

Velik del tranzicijskega vodstva izhaja iz stare jugoslovanske, tudi komunistične 

gospodarsko-politične elite, ki se je kmalu po začetku tranzicije prerazporedila znotraj novo 

nastalih »levih« in »desnih« parlamentarnih in družbenih skupin in s sabo prenesla tudi staro 

kulturo v novi, pluralističnemu okusu prikrojeni preobleki. Pripadniki elite so se namesto z 

ustvarjanjem politik ukvarjali predvsem z državnim prerazporejanjem sredstev. Prepogosto so 

se odločali po vrednotah, ki so ščitile njihove interese in se pri tem očitno tudi usklajevali 

med sabo. Tranzicije niso vodili po nekem modelu, ampak s praksami, ki jih noben razumen 

model ne bi prenesel. Suspendirali so star institucionalni sistem, ki je podpiral in branil 

solidno raven temeljnih vrednotnih izhodišč, ne da bi ga nadomestili z drugim vsaj enake 

kakovosti. V vmesnem času pa so brez strokovne in socialne odgovornosti ter upoštevanja 

vrednot pravičnosti in enakopravnosti dali prednost novo prevzetim, skrajnim kapitalističnim 

vrednotam hitrega in brezobzirnega individualnega bogatenja na račun prebivalstva. 

Zgrešenost pristopa ugotavljajo danes mnogi, tudi med tistimi, ki so pomembno prispevali k 

vzpostavitvi sedanjega stanja: »Pohlepa ni mogoče administrativno odpisati. Potrebni so 

boljši korektivi, potrebno je nekaj, kar je v slovenski tranziciji manjkalo.« (Janša 2009) »Tak 

kapitalistični sistem bi morala prevevati etika individualne odgovornosti in distributivne 

pravičnosti.« (Zver 2009) Tisti, ki so v Slovenijo vpeljevali neoliberalni kapitalizem, so 

razočarani, ker je učinkovit. 

Cerkev je tako pomembna politična institucija, da skoraj ne more biti verodostojne družbene 

analize v zvezi z »zahodnim svetom«, če tega ne upošteva. Cerkvena elita je vedno preferirala 

bogate, elito lastnikov. Kolikor je lahko razumljivo, da je nekoč podpirala te, ker so morda 
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bili na višji stopnji kulturne kompetenčnosti, je to nerazumljivo danes in tu, ko je kultura 

pretežnega dela prebivalstva na bistveno višji ravni in je bogastvo pogosto predvsem izraz 

nekulturnih, neetičnih in nemoralnih ravnanj manjšine, zaradi katerih je večina prebivalstva 

revnejša. Organizacija, ki naj bi bila po božji volji skrbnik pravičnosti, je vso svojo zgodovino 

ravnala drugače, tudi v tranzicijski Sloveniji. Danes je še vedno na ravni predrazsvetljenskih 

vrednot in praks ter je med tistimi sodobnimi institucijami, ki najbolj potrebujejo reforme. 

Niso vsi pripadniki upravljavskih in drugih elit enako odgovorni, vendar je neizogiben 

zaključek, da njihov najvplivnejši del vrednotno in organizacijsko ni bil kos izzivu tranzicije. 

Družbene institucije, ki jim je prebivalstvo omogočalo soliden obstoj in razvoj prav zato, da 

bi ga vodile v koristno smer in ščitile pred škodljivimi pojavi, so odpovedale na celi črti. V 

tem besedilu ne moremo vstopati v natančno ugotavljanje, koliko je elita to storila tudi zaradi 

globalizacijskih pritiskov izven države.  

Javnost se na to odziva z enako (ne)spoštljivostjo. Že leta 2003, bistveno pred aktualno krizo, 

je svoje zaupanje izreklo sodstvu samo 35,9 odstotka, vladi 34,7 odstotka, cerkvi 26,4 

odstotka, državnemu zboru 20,7 odstotka in političnim strankam 10,1 odstotka vprašanih 

prebivalcev (Toš et al. 2004). Članek o raziskavi medsebojnega vpliva osebnih vrednot 

državljanov članic EU27 in njihovega zaupanja v nacionalne institucije in institucije EU, ki je 

bil objavljena v reviji Uprava (Primožič in Bavec 2009), navaja, da je zaupanje v nacionalne 

institucije v postsocialističnih državah na splošno slabo, skoraj trikrat manjše kot v državah 

skandinavskega kroga. 

V stanje družbene odličnosti vodijo samo odlični ukrepi. Odlični so lahko le, če so tudi 

izvedeni pravočasno. Več je slabih odločitev, slabši so rezultati. Neustrezno ukrepanje 

pomeni samo, da se reševanje problema seli v prihodnost in na višjo raven kompleksnosti. 

Tako stanje, kot je danes, je posledica velikega števila zelo slabih odločitev. Slovenija je 

zgodovinsko gledano družba hitrih sprememb. Da bi bile te spremembe tudi modre, pa je 

očitno večkrat, tudi v obdobju tranzicije, zmanjkalo časa. Modro, evolucijsko ukrepanje 

namreč je, da v družbi in okolju izbereš kar je dobro in na tem gradiš naprej. Naša pretekla 

zgodovina pa je poznala predvsem težnjo po rušenju vsega starega in začetku »od nule«. Taki 

procesi pa so dragi in počasni ter neprimerni za družbe, ki želijo hiter in stabilen razvoj.  

Zato bo, žal: »Dediščina socialistične ekonomsko-socialne paradigme (…) živela, vse dokler 

ne bo v javnem mnenju, na podlagi ekonomskih kazalcev, prevladalo stališče, da ljudje 

živimo boljše kot v prejšnji politično-ekonomski ureditvi.« (Kosec Zorko 2009, 397) 

Pogled v prihodnost sicer ni predmet tega dela, pa vendar: temeljna vrednota, ki omogoča 

gospodarsko dogajanje in veže ljudi v družbo, je vzajemno zaupanje kot posledica vere v 

prevlado vrednot. Te imajo tolikšno veljavo, kolikor se kot vodilo človeških ravnanj dejansko 

uveljavljajo v družbi, še posebej pri tistih, ki so kot elita, izbranci, ljudem najbolj na očeh. V 

Sloveniji bo do njihove rehabilitacije prišlo le, če bo pravo z dosledno uporabo etičnih 
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ravnanj uspelo izničiti negativne tranzicijske prakse in koristi politične in gospodarske elite 

ter zaupanju omogočiti ponoven razmah. Takrat se bo tudi prebivalstvo lažje odločalo za 

poslovna in druga tveganja, ki so podlaga podjetniškega spreminjanja in pogoj za doseganje 

blaginje.  

Danes ugotavljamo, da je družba neuspešna, zaradi česar mnogi trdijo, da je treba namesto 

aktualne vladajoče koalicije pripeljati na oblast opozicijo. Gre za strokovno površen, 

populističen pristop. Če obstaja mnenje, da so vladajoči premalo sposobni za odpravo 

družbene krize, to še ne pomeni, da so sposobni tisti, ki so v opoziciji. Dejansko sama 

zamenjava oblastnih elit med sabo ne jamči ničesar, če ne sloni na strokovno utemeljenih 

argumentih o vzrokih krize in o postopkih, ki so potrebni za njeno postopno preseganje. Še 

posebej glede na to, da bo izhod težak in počasen, ker bo lahko potekal le z dražjimi tujimi 

viri, saj so bili domači zapravljeni v procesih nekakovostne tranzicije. Namesto jasnih stališč 

in strokovnih argumentov prevladujejo neetičnost, ceneno zaničevanje in rušenje družbenih 

institucij. Malo verjetno je, da lahko vrednotno verodostojnost in strokovne kompetence za 

izhod iz krize premore elita, ki je najbolj odgovorna za današnje stanje. 
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