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1. IZZIVI IN ZAMISLI

1.1 Ideologija poklicnega korporativizma

Knjiga se ukvarja z analizo raznovrstnih poklicno-korporativnih in 
podobnih vplivov na posameznikovo poklicno kariero v Sloveniji. 
Glavna ideja knjige obravnava osnovna žarišča strukturnega vpli-
vanja na posameznika v daljšem obdobju, s poudarkom na 20. sto-
letju. Žarišča tega vplivanja delujejo iz več smeri: iz smeri družine 
in poklicnih korporacij, iz smeri države in njenega izobraževalnega 
sistema, in iz smeri rastočega, a vseeno reguliranega trga ter podjetij. 
Slednji, tržni vpliv vse bolj členi ljudi v atomizirane posameznike, z 
zgolj začasnimi vlogami in identitetami – tudi poklicnimi.

Različni vplivi spreminjajo ustaljeno istovetenje ljudi z okoljem. Nji-
hovim družbenim vezem in njihovim osebnim izbiram ter akcijam 
dajejo nove pomene. V takem svetu se ni lahko znajti. Iz gostega tki-
va nekdanjih lokalizmov na Slovenskem se le polagoma dviga posa-
meznik, ki vidi dlje. Kulturno-psihološko ozadje (prva skica spodaj), 
ki ob tem ohranja dokaj različne (dez)integracijske silnice v navide-
znem ravnotežju, sledi Žižkovi (1987) zamisli o glavnih identitetnih 
ustrojih psihoanalitske narave. Intuitivno ponazarja, zakaj je (bilo) 
oblikovanje subjektivnosti v Sloveniji tako zadržano. 

Ponazarja, zakaj simboličnost (besedje in znakovje), ki obnavlja raz-
lične družbene in nacionalne “interpelacije” (Althusser) iz preteklo-
sti, še danes vrvi od simbolnih protislovij. Zakaj se institucionalni 

razvoj v Sloveniji vedno znova nagiba nazaj v znane lege. Zakaj pre-
vladuje kulturna matrica kolektivnega formiranja in interpretiranja 
stvarnosti. Matrica, ki kljub navidezni urejenosti in dobronamerno-
sti obenem tudi duši osebne pobude, “in-korporira” in razvodeni 
človeka. S težnjo po redu preprečuje občasne odrešujoče simbolne 
razkroje družbe. 

Pričnimo napačno, torej logično-razvojno. Slovenija je – poleg tuje-
rodne oblasti – izvorno lahko razvijala pretežno simbolne in materi-
alne forme “korporativizma”, materinskega Ideala-Jaza, ki se napaja 
s pomenom družine in pokroviteljske, očetne oblasti. Večino drugih 
kulturnih pomenov, motivacij, simbolnih form in form institucio-
nalnega sveta, je uvažala in jih še vedno uvaža. Včasih pravočasno, 
včasih zapoznelo, včasih prehitro (oblike objektivnega in materin-
skega Nad-Jaza, na skici). Zato jih tudi prebivalstvo dojema in razu-
meva dokaj različno, v glavnem kot fikcije. Včasih preveč pravover-
no, včasih preveč izkrivljeno. V takšnem simbolno zasičenem okolju 
ljudje le redko zro in govore naravnost, brez posrednika, iz sebe sa-
mih. Pač niso vajeni tega.

Vsaka uvožena materialna in simbolna forma izziva prevrednotenja 
dotedanjih pomenov. Izziva, ni pa nujno, da uspešno. Človek sredi 
risa, Slovenec, je tako ujetnik različnih nedlegovanj, pomenov, po-
danih v mnogokrat nezdružljivih oblikah ter simbolih svobode in 
nujnosti. Posredni izrekovalci Jaza in Nad-Jaza ga, nadlegovanega, 
le redko puste pri miru. Slovenci smo zavoljo številnih obleganj sko-
raj vedno, ko želimo uveljavljati bolj osebne pobude, razcepljeni, že 
v načelu dvomeča bitja. Zaradi razpetosti pomenov, ki prihajajo iz 
različnih zgodovinskih in regionalnih ter simbolnih žarišč, smo tudi 
pogosto demonizirani – v družini, v službi, v politiki ali kje drugje. 
Od drugih, pa tudi od sebe samih.

Če hočemo “ubežati” lastnim in tujerodnim demonom, ki nas prite-
gujejo in preganjajo, jih moramo najprej spoznati. A ne le pasivno, 
tako, kot bi bili ti radi videni, ampak tudi aktivno, torej tako, da je 
bolj jasno, kdo bi nam jih rad posredoval. Skratka, da jih uzremo z 
razdalje, da v njihov pomen vtkemo osebni premislek o hotenem 
videnju. 

Simboli, ki nas izrekajo in uročajo, ko se nahajamo sredi risa, namreč 
še zdaleč niso edini možni. Sploh pa niso vedno koherentni. So pa 
vsaj deloma določujoči za nas in za naš “pogled na svet”. Ohranjajo 
se v govoru, opisovanju in pomenkovanju o naših usodah. Vplivajo, 
da hitro bežimo od navadnih opisov v pristransko barvanje dogod-
kov. Vplivajo na našo prenaglo rabo pridevnikov in podzavestnih 
metafor. In s tem skušajo ustvarjati vtis usodnosti. Čeprav to niso, 
vsaj ne v celoti. Zato nadaljujmo pozitivno, anarhistično (druga ski-
ca spodaj).
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Skica terja naslednje: v bistvu moramo znati vsaj začasno izstopati 
iz gornjega risa kolektivnih interpretacij. Ali, kot bi rekel Žižek, z 
bolj razbremenjenim pogledom bi morali zaživeti tudi onstran glav-
nih korporativnih okvirov, ki nam jih vsiljujejo različne nacionalne 
interpelacije (Žižek 1987: 59). Tudi poklicne, ki na Slovenskem prav 
rade urejajo moralo in etiko kolektivne drže večine bitja in žitja, ute-
meljitve javnega dobrega in s tem navidez nevprašljive socialne ko-
hezije. 

Primer korporativizma: artikulacija tradicionalnega pomena poklica

Zgodnji primer še veljavnega tradicionalističnega izrekanja pome-
na poklicev izhaja iz začetka tega stoletja. Primer, ki ga podajam, 
je seveda le eden v nizu mnogih. Odziva se na problem naglo upa-
dajočega kmetstva in rastočega delavstva ter meščanstva, ideološko 
razpira socialno vprašanje v Sloveniji (Trunk 1904: 7; cf. Žižek 1987: 
14): “Nima sicer vsak stan enakih opravil, a vsakemu stanu je poklic 
težaven, če ga hoče le resno in vestno izvrševati”. Trunk se je zavedal 
očitnega dejstva, da “v nobeni družbi vsi posamezniki ne bodo povsem 
enaki”, da pa je ravno zato treba podeliti vsem nemirnim stanovom 
in poklicem določen legitimitetni okvir, ki naj breme rastoče razdi-
ralne resničnosti naredi za ljudi še znosno. 

Podobno je različnost udov v družbi opredeljeval Krek (1925: 17; cf. 
Žižek 1987: 15–16): “Samo v enem oziru smemo govoriti, da so si udje 
v družbo enaki. Vsi smejo namreč zahtevati, da jim družba da to, kar 
jim po njihove delovanju za skupni namen pripada.” Ta dajatev je se-
veda različna od uda do uda, od stanu do stanu, kajti šele: “Brezverski 
duh je uničil … ono ljubezen, katera je prej vezala delavca z gospodom, 
pomočnika in učenca z mojstrom” (Trunk 1904: 23). Pravi legitimite-
tni okvir družbe, skupni namen, torej rad kliče na pomoč zgodovino.

Zato, trde zaskrbljeni avtorji, naj bi bil potreben povratek h kmetstvu 
in k domačijskosti, ki jo na vrhu uteleša cerkvena oblast, na dnu pa 
“očetna oblast, oblast očeta v družini oziroma rodbini”. Krek se za-
vzema za organizacijsko pogodbo med stanovi, ki bi spravila med 
seboj glavne korporacije, posamezniku pa bi znotraj te pogodbe za-
gotovili ravno prav svobode, le toliko, da še ne kvari človeka. In ki 
zato dela z omejenim ciljem, saj ve, da je delo tudi spokoritev za 
izvirni greh. Zato naj bi ne bil tako prevzeten, da bi se povzpel preko 
nebeških postav in zakonov. Ali, kot pravi Krek (1925: 18): “Če se 
[delavski stanovi] postavijo na stališče splošne enakosti, razdirajo s 
tem državo in vsako družbo, in onemogočajo napredek svojega sta-
nu. Če pa poudarjajo svoj pomen za državo in svojo pravico, da se 
jim mora dati, kar jim gre po tem pomenu, stoje na trdnih tleh in 
njihov boj ne more ostati brez uspeha.”

Tem idejam o tradicionalnih vogelnih kamnih slovenskega družbe-
nega ustroja so bolj ali manj jasno nasprotovali novi sloji okrog na-
stajajočega tržnega gospodarstva in trga dela, porajajoči se mezdni 
delavci in meščanski uslužbenci. Prvi zato, ker so izgubljali materi-
alne temelje svojega stanu in je njihov položaj vse bolj označevala 
“internacionalna revolucionarnost” delavstva; drugi zato, ker jih je 
iz puhlega vsakdana in služenja zapeljeval imperativ uživanja, stila 
in vlog, s katerimi so vsaj začasno lahko preskakovali v preobleke in 
identitete drugih, zlasti višjih socialnih skupin (materinski Nad-Jaz). 
Prve je omreževalo politično radikalno žarišče vplivanja; v Sloveniji, 
kot narodno in državniško prebujajoči se nacionalni skupnosti, je 
bilo postopno zgrajeno iz ideje o poslanstvu ljudstva, materializira-
no zlasti v klerikalizmu, nacizmu (materinski Ideal-Jaza) in nasilni 
socialistični politiki (objektivni Nad-Jaz). 

Tretje žarišče, rastoči preživetveni trg dela, dolgo ni pričel žareti v 
novem, bolj individualnem in ne več toliko kolektivnem, pomenu 
reda. Ker počiva bolj na novih tehnologijah (in njej sledeči delitvi 
dela), te pa so v Slovenijo vdirale zelo postopno, je bil ta nov, bolj 
individualno zasnovan pomen reda, sicer najbolj trajna, a velikokrat 
spregledana možnost določitve smisla stvari.

1.2 “Nepopolna poklicna piramida” v Sloveniji

V knjigi se ukvarjam pretežno s strateško dejavnostjo poklicnih sku-
pin v Sloveniji. Njihov vpliv, ki se je institucionaliziral zlasti iz ideo-
loških premis, vzpostavljenih ob dilemah “zapoznele modernizacije” 
slovenske države, je ustvaril značilno, simbolno gosto, pomensko 
pa velikokrat protislovno, in, kar je še bolj dušeče, neaktulno oko-
lje korporativizma. Simbole korporativizma je namreč ustvarjala 
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okolico lahko delovala le okrnjeno in zato s precejšnjo mero verbal-
ne in duševne nasilnosti. Zmanjkoval je namreč nacionalno nujni 
vrh odločanja, povezan s politiko, gospodarstvom velikega obsega 
in kulturno neodvisnimi finančnimi tokovi. To dejstvo seva v pre-
tiranem, večkrat celo travmatičnem poudarjanju pomena družine 
za razvoj posameznika, v paternalističnem ustroju samega izobra-
ževalnega sistema in tudi v dušebrižni regulaciji podjetij, trga dela 
in socialnih politik. Neodvisni subjekt, zavezan bolj univerzalnim 
simbolnim formam, se je zato v Sloveniji rojeval počasi in je še da-
nes največkrat najden in obravnavan kot nedonošen. Tujci včasih to 
predmoderno zamozadovoljstvo slovenskih voditeljev – njim jasno 
vidno, nam pa večkrat dokaj zakrito značajsko prvino osebnosti – 
večkrat pojmujejo kot praznoglavo marljivost in celo nadutost. 

V Sloveniji še danes pomembne družbene skupine, kljub moderni-
zaciji politike, ekonomije in kulture, kljub težnjam posameznikov po 
bolj univerzalnem dojemanju sveta in poskusih uspešnega delova-
nja v njem, skušajo znova in znova iz trga in tehnične delitve dela 
prebegniti nazaj, v varno zavetje nekdanjih kolektivnih družbenih 
opravičil, torej v nedrja države, družine in cerkve. In s seboj seveda 
popeljati komajda prebujeni “subjekt”, ki bi rad samostojno ali vsaj 
manj obremenjeno, uzrl logiko njihovih ideoloških mehanizmov, ki 
ga pajčevinasto omrežujejo – torej iz točke, ki se nahaja izven histo-
ričnega risa.

Ta retrogardizem, odzvati se na aktualni problem z begom v znano, a 
žal preživelo (ne več edino) obliko skupinske reakcije na (subjektiv-
ne) probleme, je na splošno razširjen tudi drugod, v historično bolj 
zapolnjenih skupnostih; vendar je že dolgo časa vsaj jasno tematizi-
ran, če že ne povsem uresničen. Denimo od Grkov dalje. 

Pri nas pa je to osebno soočanje z aktualnimi izzivi mnogokrat pri-
krito; v pisanju prevladujejo kolektivne drame in pravljice okrnjenih, 
majhnih skupnosti, posameznik, ki dvomi, peša prehitro. V veselih 
pravljicah se kraljična poroči. V bolj žalostnih pravljicah junak oma-
ga. V naših sporočanjih in pravljicah človek omaga, še predno posta-
ne vsaj začasni junak tega sveta: “Da b’uka žeja me speljala ne bila, 
golj’fiva kača.” Zato nikoli ne vemo, ali bi taisti človek – toda “nekje 
drugje” – morda zares lahko postal junak, vsaj tragični, če že ne he-
rojski. Dvomljivce te vrste previdno opazujemo, kot da ne govore o 
nas, temveč o drugih. Nagradimo jih šele tedaj, ko nimajo več mo-
žnosti, da bi nas postavil na laž. Nagradimo torej njihov potencial, 
potencialno smelost – in to naknadno. Do “pravočasno nagrajenih v 
tujini” pa gojimo nezaupanje, kot da bi nas na nek zvit način preva-
rali. Prevladuje torej vertikalna, apokaliptično-kozmična os pravljic, 

zasnovana s slovenskim krščanstvom in kolektivnimi pričakovanji 
starega kova, ne pa horizontalna, tragično-osebnostna os pripovedi, 
ki jo tke posameznik v moderniziranih tržnih protislovjih.

Stiske človeka kot posameznika, ki težko razvije svojo individual-
nost, pa so (bile vedno) globoko človeške. Morda so danes, ko se 
možnosti ljudi vsaj formalno izenačujejo, še aktualnejše kot nekdaj. 
Predstavljajo namreč zgodbe večine. V tem smislu je najbolj roman-
tična poza, ki je drugod v časih nacionalnega prebujenja, v 18. in 19. 
stoletju, gnala izbrance v javna izpostavljanja, v Sloveniji še vedno 
podaljšana v današnji čas. Način izrekanja še neizrečenega, kršenje 
javnih tabujev, prestopanje ozkih risov pomensko veljavnega, se je 
pri nas raztegnil čez vse 20. stoletje. Marsikdaj so si tabuizirana vpra-
šanja – na primer, ali ne bi povsem enostavno zahtevali politične sa-
mostojnosti – upali najprej izreči čisto navadni ljudje, ki niso bili ne 
pisatelji ali pesniki, ne pravniki, zdravniki ali teologi, pa tudi ne so-
dniki, politiki ali vojaki. Največkrat so bili to povsem preprosti ljudje; 
šele kasneje, za njimi, pa so dileme javno oblikovali tudi prosvetarji 
in umetniki, kulturniki in akademiki, ki “zavestno” niso prenesli, da 
je polje javne svobode, za katerega so se čutili soodgovorni, človeku 
zarisano preveč ozko. In so skušali ris svobode povečati s korakom 
vstran, ne pa še povsem ven. Marsikdo od njih, javnih osebnosti, je 
bil zato tudi javno žrtvovan. Zato jih, naše mile žrtve, radi poimenu-
jemo kot “prezgodnje” državotvorne glasnike neuresničene nacije.

Toda ob tem si zakrivamo oči pred preprostim dejstvom, da te žrtve 
niso osebne, ampak kolektivne. Zanje ne morejo biti vsi poklicani. 
Samo najožje državotvorne profesije lahko gnezdijo v jedru države 
in to od vekomaj: dvor in politiki, vojaki in oficirji, dacarji in finanč-
niki, sodniki in advokati, deloma svečeniki in religijski vodje, včasih 
še ranocelniki in zdravniki. Zato jih tudi lahko obdaja prava avreola 
enkratnosti, nepogrešljivosti in tabujev nedotakljivosti. V svoji na-
videzni samozaverovanosti pa se zganejo vedno, kadar se jim drugi, 
sorodni poklici prično preveč približevati. Njihova osnovna sakral-
nost je posledica njihove funkcionalne potrebnosti za ustvarjanje in 
obrambo države. Njihova navidezna, odvečna sakralnost pa je po-
sledica pretirane regula-cijske zaščite njihove dejanske profanosti, 
ne pa ekskluzivnega znanja, ki je že v veliki meri socializirano, ali 
bogsigavedi kakšne izvoljenosti.

Drugi, sorodni poklici teh zgodovinsko pridobljenih prednosti, ki se 
pretvarjajo v javno slavo in osebno nedotakljivst, (še) nimajo. Želijo 
pa si jih neprestano. Kako je že rekel Krek: “Če pa poudarjajo svoj po-
men za državo … “. Zato si jih poklicni akterji raznovrstnih poklic-
nih praks skušajo vsaj deloma zagotoviti. Se postaviti v pravo vrsto. 
V ta namen čelni možje trošijo neizmerno energijo – s stalnim opre-
zovanjem, zalezovanjem tekmecev, poskusi utrditve in povečevanja 
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moledovanjem, prepričevanjem in grožnjami, če to kaj zaleže. Nji-
hovo kolektivno prizadevanje in ravnanje je globoko politično, a na 
tradicionalen način, ki izvzema posameznika in daje prednost stanu, 
kolektivu, korporaciji. 

Ob tem zlasti poklici imitirajo velike. Če neodporni del mlade drža-
ve – in Slovenija je mlada država! – zaradi raznih pritiskov le prista-
ne na prednostne aranžmaje “novih” poklicev, s tem nehote ali hote 
pristane tudi na to, da postanejo stroški njihovega vzdrževanja javni 
izdatki. Na dokaj neopazen način lahko postane popustljiva država 
ujetnik takih, iz trga “neupravičeno” prebeglih, poklicev. In fiksne 
ter garantirane obveznosti državnega proračuna, ki na Slovenskem 
dosegajo okrog 85 odstotkov (če zanemarimo proračunske primanj-
kljaje in javne dolgove), samo še rastejo. 

1.3 Povratek k cehovski državi 

Postavlja se vprašanje, če ni poklicna institucionalizacija v državi, 
kot je Slovenija, pretirana oblika korporativističnih aranžmajev za 
današnjo rabo. Gre namreč za vprašanje, koliko se novejše poklicne 
skupine v težnji po jačanju lastnega položaja oprejo na tržišče, koliko 
pa na mestne in državne oblasti. Podobno je bilo v srednjem veku 
marsikatero mesto predolgo ujetnik lastnih cehov. Zakaj ujetnik? 
Zato, ker so se, kljub začetni optimistični retoriki o javni koristi or-
ganiziranja nekega lokalnega poklica, običajno te vrste zgodbe kma-
lu iztekle v zapiranje pred ostalim svetom, torej na škodo odjemal-
cev in potrošnikov »javne koristi«, v preobleki reguliranih poklicev. 
Na primer, cene preprosto »niso smele nihati«, ker to vnaša nered 
v organizacijo in delo cehov, protislovnih varuhov skupne koristi. 
Poklicna organizacija namreč vedno rabi preveč časa, da neha misliti 
zgolj sama nase. Ko polagoma širi svoj vpliv, le postopno vključuje 
tudi interese širše okolice. Nikoli pa se ne more raztegniti čez vso dr-
žavo, ker ji to preprečujejo druge organizacije in razvoj, ki jih stalno 
razkriva kot netekmovalne. Zato (poklicna) organizacija akumuli-
ra in neproduktivno veže nase vedno več sredstev, za obrambo, za 
lastno hierarhijo. Postaja okorna. Pozablja na svoj izvorni namen, 
zaradi katerega je bila ustanov-ljena, in na odjemalce, ki naj bi jih 
servisirala. Okorna cehovska organizacija je na neki točki rasti sko-
raj vedno usoda vseh organizacij, ki pa se na srečo odjemalcev nikoli 
povsem ne udejanji na povsem splošni ravni. 

Odtod tudi ena od poant tega dela, razmislek o organizacijah, ki jih 
nerazviti trg ne zaustavlja, in o preveč korporativno zasnovani državi, 
ki teži k cehovski obliki države. Ki uveljavlja pretirano zakonodajno 

urejenost, ki vsepovsod, tudi tam, kjer za to ni nobenega razloga, 
utrjuje lastno hierarhijo, pozablja pa na izvorno poslanstvo tržne in 
socialno korigirane države. Takšne, ki ustvarja tudi pogoje, da raz-
vija samostojne posameznike, osebnosti z veliko možnostjo izbire, 
končno tudi zadovoljne stranke in potešene kupce. Delo raziskuje 
nekdanji in sodobnejši odnos med poklici, organizacijami, podjetji 
in politiko, pod vtisom, da se, vsaj v Sloveniji, kljub silovitim razvoj-
no-tehnološkim in socialnim spremembam v zadnjem stoletju, v bi-
stvu sama korporativna logika družbene dinamike, zaobjeta v poli-
tiki, ki skoraj na stanovski način skupinsko nadzira posameznika, ni 
prav veliko spremenila. 

V Sloveniji se je namreč v preteklosti vsa proto-državna, potencialna 
nacionalna moč naselila v raznih poklicnih skupinah, na primer pri 
duhovnikih, učiteljih, akademikih, kulturnikih, krajevno-lokalnih 
glavarjih, obrtnih veljakih, zdravnikih, advokatih, tudi policajih. To 
so sami poklici, namenjeni storitvam, za oskrbovanje ljudi, družine 
in potreb lokalnih skupnosti. Pač posledica tega, da je v največjem 
delu slovenske zgodovine manjkala lastna država, ki bi lahko urav-
novešala barantanje tradicionalnih poklicnih skupin z novejšimi, 
širše tržno ustvarjenimi podjetji in poklici. 

Tovor idej o splošni koristi pa je vedno težak, ne da se ga zlahka zne-
biti. Treba ga je bilo nekam odložiti, da je bila pot do lastne držav-
nosti lažja. Arhiviranje splošne koristi, ponujene kot narodni zaklad 
iz roda v rod, so izvajali in občasno izvedli vrhovi tistih izpostavlje-
nih poklicnih skupin, ki so pač obstojale na Slovenskem. Ničkoliko 
nagrad in priznanj, zlasti na področju lokalnih in resornih politik, 
predvsem pa kulture, je bilo ustanovljenih le zato, da so se na sim-
bolni ravni pričele obnavljati uležane poklicne hierarhije, zato, da so 
se predstave o splošni koristi izbranih strok, če že ne države, lahko 
simbolno utrdile med ljudmi. Da je bila moralnost in etičnost iz-
branih profesij, pa tudi poslanstvo njihovih kulturniških idej, lahko 
razumljena kot nadomestek manjkajoče oblasti. Rečeno tudi druga-
če, da so se zagotovile najvišjim predstavnikom povzpetniških strok 
ritualne insignije. Zagotavljale so preoblečeno oblast, nevprašljive 
privilegije, večjo avtonomijo, dolgotrajno zajamčene prispevke in 
dotacije iz javnih skladov. Da so se odprli za njihove projekte pro-
računi in da so se, brez milosti, zaprla vrata drugače zasnovanemu 
odprtemu tekmovanju. 

Ta prikrita – morda celo izsiljena – zgodba o številnih, navznoter, 
k sebi obrnjenih poklicnih skupinah, ki stalno gradijo zidove, da bi 
odpravile piš sprememb iz okolice, je postala dokaj razvidna šele s 
prvo slovensko državo, ustanovljeno kmalu po letu 1990. Tradicija 
se je vkopala v samo jedro nove države – kultura in cerkev, izobra-
ževalni in javno financiran raziskovalni sistem, zdravstveni sistem, 



1918 advokatura in notarstvo, lokalna oblast in razvejana državna infra-
struktura v obliki brezštevilnih javnih služb. Lahko opažamo, da v 
ožji državi še vedno ni zelo odpornih idej in politik, ki bi uspešno 
razmejevale resnično splošno korist – ali ta sploh obstoja? – od bolj 
partikularnih, a v “javno dobro” preoblečenih skupinskih interesov. 
Slovenska država, morda pa tudi druge centralno-evropske in celo 
zapadno-evropske države, je v veliki meri znova postala plen vna-
prej dogovorjene pahljače raznorodnih korporativnih aranžmajev, v 
bistvu stanovskih in poklicnih politik, ki imajo starodavno brado. 
Njen glavni “trg” je še vedno trg kolektivnega barantanja, na kate-
rem potekajo spopadi le med varuhi državnih financ in akterji ko-
lektivnih, marsikdaj povsem poklicno obarvanih skupin, ki si žele 
ohraniti pridobljene položaje, celo še večjo avtonomijo, a še vedno na 
način javnega financiranja. In čim manj zunanjega nadzora. Slednja 
zahteva je dvakrat prikrita – ne samo, da je nad poklicnimi strokami 
zunanji nadzor nepriljubljen, celo več: stroke so največkrat pokli-
cane, da same izvajajo “strokovni” nadzor, predvsem tam, kjer je na 
vstopnih mestih velika gneča in je treba probleme reševati selektivno 
in prioritetno.

Heretični otrok nove dobe, atomiziran in individualno zarisan “trg” 
posameznikov in njihovih podjetnih pobud, je bil zato po kratki od-
jugi, prisotni na začetku 90. let, naglo in na vsej široki fronti poti-
snjen nazaj v kot; zaenkrat nima pravice, da bi bistveno v posegel 
v razgovor “velikih”. Veliki dialog o pogojih življenja in dela ljudi v 
“majhni Sloveniji” tako spet poteka v glavnem med državo in avto-
nomnimi strokami in za prizorišče si jemlje kolektivni “trg javnega 
barantanja”. Na njem so vse bolj vidna znana prerekanja o topli vodi 
– ali naj javna sredstva deli bolj avtonomno državna administracija 
ali pa bolj “stroka” sama. Tu ni razlike.

1.4 Korporativizem kot razvojna prednost

V 90. letih se je na Slovenskem, ob hlastnem razprtju možnosti za 
hitro liberalizacijo ekonomije in demokratizacijo politike, razvila 
zanimiva razprava o tem, ali je korporativizem, kot kolektivni način 
političnega pogajanja in odločanja, prednost ali slabost nacionalne-
ga sistema. Lukšič (1994) je korporativizem kot znamenje starega 
zoperstavil uvajajočemu liberalizmu in demokraciji, medtem ko je 
Adam (1994: 256–57) podvomil, ali je to nasprotje teoretsko res smi-
selno: “S tem v zvezi naj opozorim na Lukšičevo mnenje, po katerem 
naj bi se na zahodu krepil pomen funkcionalnega zastopništva … Če je 
s tem mišljen centraliziran sistem kolektivnih, tripartitnih pogajanj ali 
t. i. makrokorporativizem, potem ta informacija ne drži čisto ali le de-
loma drži. Analitiki, ki se s tem ukvarjajo v zadnjih letih, ugotavljajo, 

da se zmanjšuje vloga makrokorporativističnih aranžmajev in da je 
razviden trend v smeri mikro- in mezzokorporativizma. To pomeni, 
da se kolektivna pogajanja decentralizirajo, da se država nekako umi-
ka in da pogajanja in dogovori potekajo na ravni podjetja ali branže. 
V nekaterih državah, zlasti Avstriji, pa ostajajo pri starih oblikah.” 

Adam skuša oporekati Lukšičevi preveč idealnotipsko obravnavani 
predstavi o negativni “korporativni usmerjenosti slovenske politike 
v celotnem dvajsetem stoletju”, ki naj bi se še krepila v zadnjih dvaj-
setih letih. Adam nasprotno meni, da so to poenostavitve, ki preveč 
omenjajo le negativne strani korporativizma, zato je pri njih priso-
ten zdrs v teoretski purizem. Svojo oceno sklene z opominom na 
solidarnostne poteze korporativizma, omenjene že pri Durkheimu 
in danes pri Willkeju: “Uganka demokratičnega korporativizma ni v 
primitivni metafori telesa, temveč v sofisticiranem načelu heterarhič-
nega omrežja. Neokorpo-rativistične aranžmaje je treba pojmovati kot 
intermediarne oblike ‘refleksivne’ sistemske koordinacije (‘koncertaci-
je’) med različnimi akterji in podsistemi v modernih, kompleksnih in 
demokratičnih družbah. Torej ne ‘demokracija ali liberalizem versus 
korporativizem’, temveč demokracija kot prvi pogoj za socialno par-
tnerstvo in koncertirano akcijo.” 

Ta zanimiva razprava, ki je odprla številna aktualna vprašanja o tem, 
ali Slovenija v obdobje lastne državnosti prinaša breme korporati-
vizma ali njegove prednosti, je zaenkrat ostala nedorečena. Dodatno 
jo je izzval še Jaklič (1994), ki je nakazal, da se v posebnih razmerah 
(Danska) lahko lokalni in poklicni korporativizem obravnava pred-
vsem kot razvojna prednost držav v času globalizacije ekonomij. Ne 
pa kot cokla razvoja.

V bistvu ostaja sociologiji na Slovenskem odprta nasledna naloga: 
bolj sistematično opisati in morda zmeriti najverjetneje časovno 
spremenljive učinke slovenskega korporativizma na človeka, predno 
podamo bolj čvrsto vrednostno oceno o tem, ali so (bili) ti učinki res 
razvojna slabost slovenske družbe. To pa lahko naredimo tudi pod 
predpostavko, da aktersko jedro slovenskega korporativizma tvorijo 
poklicne skupine. 

Osnovna ideja za knjigo, poglobljena obravnava poklicnega korpo-
rativizma na Slovenskem, je torej tu. Obletavajo pa jo razne asociaci-
je, prebliski in dvomi. Kako jo bolj izčrpno, tudi empirično podkre-
piti? Najmanj, kar lahko ugotovimo, je, da so morebitne zamisli in 
iztočnice za bolj poglobljeno obravnavo te ideje dokaj raznorodne. 
Zato si uvodoma privoščimo še kratko sociološko predštudijo, ki naj 
nakaže še druge plodne teoretske iztočnice za njeno obravnavo.
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Prvo in naravno vprašanje je seveda, kako bi potekala družbena di-
namika brez sodobnih poklicnih skupin. Poklicne skupine novejše 
dobe, zlasti profesije, so namreč tako razbremenile starejši, pretežno 
prisilni odnos države do državljanov in namesto njega uvedle mno-
go mehkejši, na znanju sloneč pristop, da jih je težko obravnavati še 
z drugega kot le splošno koristnega vidika. Kako bi torej živeli brez 
njih?

1.5.1 Boj vseh proti vsem, družbena pogodba – vprašanje reda

Najpogostejši odgovor na gornje vprašanje je, da verjetno v obliki 
Hobbsovega boja vseh proti vsem. V tem smislu je prirast števil-
nih poklicnih skupin, ki obdajajo državo, zlasti modernih profesij, 
ki prevzemajo številne blaginjske naloge sodobne socialne države, 
nedvomno civilizacijski napredek. Z njimi se uvaja simbolni in ma-
terialni temelj za uresničevanje kultiviranih odnosov med ljudmi, 
t. i. družbena pogodba, ki osnovna pravila kultiviranega tekmovanja 
prenaša v pravno regulacijo. Ta dobrohotni način razumevanja po-
klicne angažiranosti je videti nesporen. Na ta način se lahko opra-
viči večji del naporov katerihkoli poklicnih skupin, ki žele delovati 
v splošno korist, kot najbolj ustrezna instrumentalizacija družbene 
pogodbe. 

Pa vendar, ali pod kolektivnimi dogovori funkcionalno ločenih po-
klicnih skupin že lahko uzremo posameznika? Če bi sledili le zami-
sli, da poklici kot bolj razdrobljena in razvojno naprednejša oblika 
družbenega ustroja v primerjavi s srednjeveškimi stanovi prevladu-
jejo v oblikovanju javnih politik, potem nam ostane le malo prostora 
za kritično pojmovanje individualne svobode in enakosti vseh pred 
zakonom. Ta pa je le bistvo novejše evropske spremembe v družbeni 
dinamiki. 

Zato se v knjigi ne bom pretirano ukvarjal s pozitivnimi potezami 
poklicnih skupin, z idejo o njihovem nujnem poslanstvu, z njihovim 
etičnim varovanjem posebnega znanja, z njihovim samovšečnim 
blagodejnim vplivom na ljudi, z njihovo težnjo, da zaradi varovanja 
skupne koristi s neizmerno kolektivno odejo grejejo kar vse ljudi po 
vrsti, in to poleti in pozimi. Naj ta samoevalvacijski vidik strok v tej 
knjigi namenoma ostane nedorečen, ker je že itak preveč dorečen. 

1.5.2 Poklicna teorija – trendi ali oscilacije strukturnih vplivov?

Kasneje v knjigi skušam bolj objektivno dinamiko poklicnih skupin, 
ki se v varovanju lastnih interesov približujejo ožji državi, posplošiti 
s pojmom poklicni trgi dela. Ta intuitivna posplošitev je dokaj hrabra, 
ima pa svoje prednosti in pomanjkljivosti. Vendar je moč nastavke 
zanjo najti v sociološki teoriji profesij, ki se dotika tudi teorije o virih 
socialne neenakosti ljudi. Osnovna zamisel za knjigo, ki o dinamiki 
poklicnih skupin skuša govoriti s pomočjo izraza poklicni trgi dela, 
izhaja iz protislovnih in nedorečenih socioloških ugotovitev strati-
fikacijske teorije. Glavno vprašanje tu je: kaj je bistvo dinamike, ki 
jo sociologija imenuje poklicna kariera, zaokroženo tudi poklicna 
mobilnost ljudi? V odgovoru nanj je sociološka teorija še dokaj ne-
bogljena in dvoumna

Tako na primer pravi, da se kljub občasno povečani poklicni mo-
bilnosti posameznikov sama statusno-poklicna hierarhija, merjena 
na agregatni poklicni ravni kot socialna neenakost, v nobeni družbi 
bistveno ne spreminja (Grusky & Hauser 1994). Statusne razdalje 
med “poklici” (v grobem približku poklicno določeni razredi) vsake 
poklicne strukture – tudi če se poklici zaradi tehnične delitve dela 
menjajo!? – ostajajo na makro ravni analize vsepovsod relativno sta-
bilne. Končni rezultat povečane individualne mobilnosti ljudi, do 
katere občasno prihaja zaradi raznih vzrokov in razlogov in ki jo radi 
pojmujemo kot zrcalno sliko modernizacije družb in uvajanja trga 
dela v gospodarstvo držav, zato verjetno ni meritokratsko odpiranje 
družb, kot o stoletnem trendu trdi modernizacijska domneva (Dun-
can 1961, Treiman 1977). Končni rezultat je verjetno zgolj uravnava-
nje oziroma prilagajanje “prejšnjih” skupin ljudi, socialnih slojev ter 
družbe kot celote, na nove tehnološke izzive in druge spremembe v 
pogojih življenja. 

V vsebinskem smislu količina “čiste” agregatne mobilnosti, takšne, ki 
ostane, ko odmislimo sprotne številske spremembe v poklicni struk-
turi, predstavlja le neznatne oscilacije okrog hierarhično stabilne po-
klicne strukture. Ko torej odmislimo poklicno prilagajanje ljudi na 
spremembe in razvoj, se nam družba v vertikalnem smislu vedno 
znova prikaže kot čista in negibna hierarhija – slojev, poklicev in 
družbenih skupin. Hierarhija (neenakost), ki sama po sebi nima no-
bene trajne smeri, le neznano sistemsko funkcijo v človeških druž-
bah. 

Negibnost se lahko proučuje le metafizično. Nekaj več možnosti za 
preverljive pristope k temu pojavu je v oscilacijah, ki jo obdajajo. 
Toda tudi ugotovitve o oscilacijah se nanašajo na zelo dolgoroč-
ne in neznane trende. Long durée pojavi in njihovi raziskovalci še 



2322 vedno tipajo po smislu – zakaj, zato se odgovori izmikajo znanstveni 
obravnavi. Možno pa je nekoliko bolj sistematično odgovarjati na 
vprašanja – kaj, kdo in kako. 

Eno od zanimivejših podvprašanj, ki izhaja iz gornjih predhodnih 
spoznanj novejše stratifikacijske teorije, je naslednje: kaj se dogaja, 
da sploh prihaja do oscilacij v agregatni poklicni dinamiki, kdo so 
akterji, ki te oscilacije sprožajo, kako se oscilacije vzdržujejo, spre-
minjajo, kakšni sistemski mehanizmi delujejo v smeri družbenega 
obnavljanja poklicno-statusne hierarhije, do česar prihaja kljub po-
večani poklicni dinamiki ljudi? Kaj že zaznane (pol)stoletne in eno-
smerne trende, na primer v vse večjem vplivu izobrazbe na poklicni 
dosežek ljudi, znova ukrivlja nazaj, v negibnost ali v še daljše oscila-
cije, za katere imamo le redko na razpolago podatke (Ringdal 1994)? 

Odgovori na ta zanimiva vprašanja so v sociologiji še nedorečeni. 
Ker se družbe stanovsko-statusno in poklicno obnavljajo že dolgo 
časa, bi morali biti ti mehanizmi starodavni. Stratifikacijska teorija 
jih zaenkrat še ne pozna dovolj, čeprav je poznana že vrsta posamič-
nih faktorjev, ki sistematično povzročajo spremembe, a ki hkrati tudi 
obnavljajo družbeno hierarhijo. Najbolj raziskana je vloga družine 
pri tem, čeprav v okviru sociologije bolj na behavioralni, fenome-
nološki ravni, kot pa na psihosocialni ali kakšni drugi substancialni 
osnovi. 

1.5.3 Si poklici prisvajajo trg dela? Politiko?

Eden od aktualnih teritorijev, na katerem najverjetne deluje tak »po-
vratni«, k statusnemu ravnotežju delujoč stratifikacijski mehanizem, 
je tudi sam trg dela. Ekonomika opazuje trg dela iz kratkoročnih vi-
dikov, sociologija pa iz bolj dolgoročnih vidikov. Novejše stratifika-
cijske študije potrjujejo, da se na trgih dela prepletajo interesi vsaj 
dveh vrst akterjev, oseb kot posameznikov na eni in mnogih akterjev 
pestrega institucionalnega sveta na drugi strani. Individualne mo-
tivacije ljudi pri premikih na trgu dela izhajajo pretežno iz njihove 
potrebe po preživetju in zaslužku, dotikajo pa se tudi njihovega »ve-
selja do dela« in želja po širši uveljavitvi. »Končni« izidi, ki ustvarjajo 
vsakokratno poklicno strukturo trga dela, pa so le deloma posledi-
ca individualnih motivacij iz vsakdanjega življenja ljudi. Človekove 
osebne sposobnosti, preference, lastnosti in znanje zato jemljemo v 
sociologiji – nasprotno kot v ekonomiki – le v prvem približku kot 
osnovno določilo njegovega osebnega poklicnega dosežka. Navidez 
svobodna izbira ljudi glede tega, kaj bodo počeli, je namreč vedno 
pogojena še z medgeneracijskimi, kontekstualnimi in strukturnimi 
vplivi, omejitvami in spodbudami. Zato velja slednje vplive posebej 
raziskati. 

Med zunanjimi vplivi so prisotni zlasti izvorna družina, tehnologija 
in družbena organizacija. Izvorna družina je močan, ali vsaj siste-
matsko razpoznaven, faktor socializacije: je lahko breme ali vzpod-
buda, vir pomoči ali vir zla, je odbojno mesto, pa tudi predestinacija 
za potomce. Njen vpliv na odločanje posameznikov lahko znatno 
prispeva k dosežkom ljudi. Sega od biološke dediščine, preko inte-
lektualne radoživosti do materialnih osnov za življenje. Vpliva na 
odločilne dogodke potomcev, na primer preko posameznikove izbi-
re in nadaljevanje šolanja, na poroke (kohabitacije), na vmesne do-
godke na trgu dela (vstope, izstope iz aktivnosti), na delovne karie-
re, skratka, na splošno kakovost življenja ljudi v vseh fazah življenja 
(mladost, zrelost, starost). 

Tehnologija je najverjetneje drugi najmočnejši zunanji faktor vpli-
va, saj spreminja izobraževalni sistem, proizvodno sfere in trg dela. 
Je sicer precej raziskan faktor, a kljub temu teoretsko dokaj nejasno 
vezan na pojem razvoja in na sam trg dela (Freeman & Soete 1987). 
V širšem okolju trga dela pa so osebne poklicne izbire ljudi pogojene 
tudi z družbeno organizacijo, z raznimi institucionalnimi omejitva-
mi in spodbudami, ki tvorijo vnaprejšnje strukturne danosti in s tem 
priložnosti, med katerimi ljudje sploh lahko izbirajo (Logan 1996a). 
Narava teh priložnosti izhaja tako iz razvitosti izobraževalnega siste-
ma kot iz njegovega stika z delovno sfero, deloma pa tudi iz razčle-
njenosti organizacijsko-podjetniškega prostora in s tem same narave 
trga dela. 

1.5.4 Poklicni problem in dinamika nacionalnih elit

Vse velike spremembe v zgodovinskem razvoju od 16. stoletja da-
lje so se običajno odražale v spremenjeni poklicni strukturi držav. 
Če pogledamo zadnjo, postindustrijsko poklicno konfiguracijo, ki je 
zajela zahodne industrijske države zlasti po 2. svetovni vojni, potem 
lahko opazimo, da vsebuje izjemno velik delež birokratskega in sto-
ritvenega osebja (preko 40 % in ta delež še vedno naglo raste). To 
povzroča poklicni problem, menita Higley in Burton (1999), s kate-
rim se sooča vsaka javnost in vse bolj tudi politične elite, ki morajo 
reševati probleme javnosti. Po njunem hitro minevajo časi, ko so bila 
(v politiki) popularna načela laissez faire. Te teme se selijo iz nacio-
nalnega v mednarodni prostor politike.

1.6 Imajo poklici svoj lastni prostor delovanja? 

Spoznanja o faktorjih, ki vplivajo na človekov poklicno-statusni 
dosežek, so v sociološki teoriji, posebno pa v stratifikacijski veji te 



2524 discipline, že precej znana, deloma, ne v celoti, pa tudi empirično 
preverjena. Knjiga povzema ta splošnejša spoznanja o osnovnih fak-
torjih, ki sodoločajo človekov položaj na trgu dela, in jih tudi (prvič 
v mednarodno preverljivem jeziku) empirično preverja za Slovenijo. 
Vendar jih osrednja teza knjige sistematično nadgrajuje še s prou-
čevanjem slabše raziskanih kontekstualnih vplivov, ki delujejo na 
človeka iz vmesnega prostora med tržnim in političnim prostorom. 
Teza knjige se še zlasti ukvarja z meta-institucionalnim poklicnim 
prostorom, ki se boči nad trgom in trgom dela podjetniškega prosto-
ra in se dotika tako organizacij, podjetij, pol-institucionalnih kolek-
tivov kot tudi politike. 

Poklicni prostor, uveden v knjigi, je teoretsko nov pojem. Da bi ga 
sistematično opredelil za potrebe elaboracije glavne ideje knjige, 
hote razdvajam ključni pojem knjige, poklic, v dva generično različ-
na pomena. Eno je poklic na tržni, tehnološki in mikro individualni 
ravni. Tu je lahko razumljen na dva načina: ali bolj osebno ali pa bolj 
neosebno, v smislu, da ga lahko določa poleg osebnega nagiba in 
znanja tudi tehnološko opredeljeno delovno mesto. To je prvi in bolj 
funkcionalni vidik poklica in se prilega podjetniško-ekonomskemu 
razumevanju, ki običajno govori o dvoenotskem trgu dela (človek-
-delovno mesto). Večina ljudi poklic tudi tako dojema, vidi, razume 
in pojasnjuje.

Drugo pa je poklic na kulturno-politični, mezo in makro ravni druž-
be. V tem kolektivističnem pomenu “ima” lahko poklic, poleg naj-
nižje, povnanjene ravni, razvidno v tehnološki vezanosti poklica na 
znanje (šole), delo in delovno mesto, še višje ravni, s svojimi akterji, z 
dodatnimi nalogami in cilji. Naloge se dotikajo različnih zavarovanj 
poklicnega znanja na trgu in izven njega, in akterjev, ki to počno. 
Varovanje poklica se odvija s komajda vidno podporno strukturo, 
ki vsebuje poklicno meta-institucionalno, omrežno (lobistično) ali 
zakonodajno zaledje. Šele v socialno, instuticionalno in normativno 
podprtem okolju lahko nekateri poklici zaživijo svoje lastno, od po-
sameznikov in podjetniško razumljenega trga dela že dokaj odma-
knjeno kolektivno življenje. 

Poklici v tem širšem, kolektivističnem pomenu, so zaradi zasedanja 
omejenih virov tudi dana, celo podedovana (path-depending), zuna-
nja struktura, ki uvaja priložnosti in omejitev za socialne akcije ljudi 
in podjetnikov v neki državi. Vsebujejo lastno socialno hierarhijo, 
zasnovano na znanju, etiki in splošnem pomenu, ter jo permanentno 
vsiljujejo družbi okoli sebe kot splošno dobrino. V tem smislu so 
kolektivno zasnovani poklicni prostori – tako teza! – eden od dina-
mičnih sistemskih mehanizmov, ki neopazno, a temeljito, ohranjajo 
in obnavljajo že doseženo poklicno-statusno, morda celo stanovsko, 
hierarhijo v družbi. Ko človek v toku preživetvene kariere “vstopi” v 

neko delovno razmerje, na neko delovno mesto v nekem podjetju ali 
organizaciji, istočasno vstopi – ne da bi se tega eksplicitno zavedal 
– še v nek poklicni prostor. Nanj prično samodejno delovati, poleg 
običajnih vsakodnevnih okoliščin, še razni implicitni mehanizmi, ki 
ta prostor ovijajo že od prej.

Osrednja ideja knjige, abstraktna dihotomizacija poklica na indivi-
dualni in kolektivni pomen in odtod konceptualni razteg individua-
lističnega trga dela še na kolektivistični del, je plod obsežnega histo-
ričnega, mednarodno-primerjalnega in socioekonomskega študija 
poklicnih praks, pri nas in v tujini. Ta študijski vidik, zaradi obse-
žnosti in relativne neraziskanosti predmeta raziskovanja, pa seveda 
stalno teži k poenostavitvam in k začasni sintezi. Na tej uvodni ravni 
lahko le ugotovim, da je še vedno fragmentaren in daleč od popolno-
sti. Omogoča pa vseeno jasnejši analitski pristop k problemom trga 
dela, omogoča tudi zgodnje sociološke posplošitve skupnih potez in 
trendov v učinkovanju poklicnih prostorov na delovanje trga dela 
po državah. 

1.7 S katerimi dilemami se knjiga še ukvarja?

Z vidika ekonomike knjiga dopolnjuje post-keynesianska vprašanja 
in odgovore, denimo, kako delujejo oligopolni trgi dela v sodobnih 
tržnih družbah in kako različni korporativni akterji, s pomočjo ren-
tno usmerjene politike in partikularne regulacije, uveljavljajo fiskal-
ne in kvazi-tržne rente kot prebitek na “normalne” stroške, priznane 
preko tekmovalnega trga. 

Z vidika sociologije pa knjiga pojasnjuje, kako je individualna poklic-
na mobilnost ljudi stalno ujeta v že doseženo, podedovano in kolek-
tivno zasnovano strukturo trga dela, menjave in politike (delitve). 
V smislu sodobnejših spraševanj sociekonomike o vlogi socialne dr-
žave knjiga razvija izhodišča za drugačen teoretski vpogled na pro-
tislovno vlogo (socialne) politike v različnih državah, saj relativno 
blagostanje nekaterih “zaslužnih poklicev” lahko zmanjšuje “blago-
stanje” večine ljudi – kljub funkcionalni dobronamernosti splošno 
priznanih poklicev (Shalev 1996). Državna birokracija očitno ne de-
luje zgolj po splošnih demokrat-skih načelih “volilnih zamenjav”, po 
političnem poslovnem ciklu (political business cycle), kot bi rekel 
Buchannan (1968). V veliki meri služi, v obliki dodatne podporne 
strukture, tudi parcialnim rentnim ciljem specifičnih poklicnih ak-
terjev, ki “državo” obvladujejo na mehek način ter jo lobirajo zase 
– ali iz klasičnih poklicnih trgov dela (fiskalne rente) ali iz sodobnej-
ših finančnih poklicnih trgov dela, bank ali podjetniških-holdingov 
(kvazi-tržne rente). 



2726 Pojem poklicnih trgov dela, ki so v knjigi zavoljo metateorije posta-
vljeni ortogonalno (neodvisno) na tekmovalni trg dela, na način, kot 
je elaboriran v knjigi, teži tudi k splošnejši teoretski veljavi.

1.7.1 Dvojna logika trga dela – za navadne ljudi in za “druge”?

Iz širšega interdisciplinarnega vidika – in iz vidika osebne radove-
dnosti – pa se knjiga ukvarja z vprašanjem, kako se reproducira šir-
ša družbena oziroma poklicna hierarhija tudi v pogojih “vse večjih 
možnosti” šolanja, zaposlovanja, dela (!?) in prostega časa ljudi. Tista 
potencialna mobilnost, ki naj bi jo spodbujala zgolj meritokratska 
merila trga dela, sicer prebuja v ljudeh željo po novem izkustvu, so-
delovanju, dokazovanju in učinkovitosti. 

Hkrati pa uresničena agregatna mobilnost, vidna vedno znova v sta-
tusno negibni poklicni strukturi, ljudi prav malo oddalji od splošnih 
kulturnih izhodišč družbe, torej od kolektivnih meril nagrajevanja 
dosežkov, ki so historično pod(edov)ana. Prihaja do uresničevanja 
svetopisemskega (in verjetno še starejšega) zapisa o starodavni iz-
kušnji – mnogi so poklicani, le redki izvoljeni. S tem, da je načelna 
odprtost osebne dinamike ujeta v relativno zaprtost strukturne di-
namike, pokaže mobilnostni režim trga dela vso svojo kompleksnost 
in historično odvisnost. Navidez in občasno, za človeka, lahko deluje 
trg dela na osnovni ravni po bolj meritokratskih načelih. Je hkrati 
vaba ter alibi človekovih povzpetniških ambicij. Istočasno pa taisti 
režim, le na višji ravni, utrjuje, če ne celo stopnjuje, tudi kolektivi-
stične omejitve. Zastira bistvene prehode večini. Jača elitniško retori-
ko moralnih, vedenjskih in kulturnih javnih opravičil za obstoj ne-
enakosti v družbi. Obnavlja nevidne razdalje med ljudmi različnega 
stanu in poklica. 

Preden človek vsaj intuitivno doume to dvojno logiko trga dela, obi-
čajno poteče nekaj časa. Teorija dihotomnega trga dela, razvita v 
knjigi, pa takšnih poznih spoznanj nikakor ne ogroža. Morda jih le 
dopolnjuje s sistematskim uvidom, ki ima interdisciplinarno teoret-
sko podlago. Kot empirično preverljiva teorija pokaže torej le na “ve-
čje” verjetnosti – ne na gotovosti! – v procesih, ki obdajajo trg dela. 

Daje tudi nekaj zanimivih iztočnic, ki skušajo pojasniti paradoks po-
klicne mobilnosti na sodobnih trgih dela: zakaj je tudi v sodobni 
družbi – družbi vse bolj odprtih možnosti (ever more open socie-
ty!) – človek skoraj vedno sam “kriv” za svoj (ne)uspeh (Goldthorpe 
1996, 1997). Če si res sam, krivde ni. Krivda se vedno pojavi le v 
odnosu do predpostavljene družbene norme1. Čigave norme? 

Ta dvom v splošno veljavnost norm, zatrjuje knjiga, je upravičen, saj 
je historično povezan z evropsko izkušnjo in njeno protislovno kor-
porativno civilizacijo. V Sloveniji kot deželi, ki se po tradiciji nagiba 
h korporativnim aranžajem, še posebno. 

1.7.2 Izstop iz mitologizirajočega risa, samozavedanje

Prisotnost dogovornih, kulturno pogojenih »posebnosti« na nacio-
nalnih trgih dela pa zlahka opazijo ljudje, ki izhajajo iz bistveno dru-
gačnih kulturnih okolij. Njih samoumevnost določenih poklicnih 
pravil, ki se kar predpostavljajo na trgih dela, lahko moti. Tisto, kar 
je za nas kultura, je zanje lahko pomota, nesporazum, motnja, od-
večnost, degresija. Nesprejemljivo nasilje kolektiva in kolektivnega 
duha nad osebno svobodo. Mera enakosti, samoumevnost, ki je ne 
razumejo. Lokalna “pravičnost”, ki zanje nima smisla2. Za razmislek 
le dva skrajna primera: so trgi dela, kjer iskalec nikoli ne vpraša po 
plačilu, ker je to vnaprej znano (Danska); in so trgi dela, kjer je vpra-
šanje o plačilu šele uvod v barantanje o zaposlitvi (Anglija).

Do preobrazbe poklicnih pravil, ki ovijajo trg dela, v ritual, kult in 
kulturo v vsaki naciji prihaja počasi. Kot radi rečemo, so takšna 
pravila del kolektivne (pod)zavesti, so imanentna kulturna matrica 
družbe, ki je pri ljudeh že dokaj internalizirana. Sam izvorni ritual, 
ki nekemu poklicu prvobitno jamči boljše življenje, je običajno skle-
njen bolj redko, a zato tembolj dolgoročno. Zato se pomakne iz sfere 
tržnega v sfero kulturnega dogajanja. 

Latentna moč nekaterih izbranih poklicev izvira očitno iz zelo dol-
goročne in vsestranske zaščite njihovega poklicnega prostora, iz jav-
nega dogovora o njihovem pomenu, časti, prestižu, koristi za sku-
pnost. V splošnem pa je takšna moč najbolj odvisna od “gostote” po-
klicnega prostora, ki poklic obdaja: od števila akterjev, od institucij, 
ki so jih določeni poklici vzpostavili, od vezi, ki jih poklicni akterji 
gojijo z okolico, od poklicne regulacije, ki jih pravno ščiti pred izzivi 
iz okolja. Poklicni trgi dela zato kot kolektivistično zasnovan vpliv 
delujejo na “navadne” individualizirane trge dela iz ozadja.

Zamisel za analitsko preverjanje osrednje teze knjige je dozorela šele 
s konceptualno dihotomizacijo poklica v individualni poklicni dose-
žek na eni in njegovo institucionalno, strukturno pojavnost na drugi 
strani. S to podobo sem lahko zarisal konceptualno korigiran model 
tekmovalnega trga dela, znan v ekonomiki dela, in ga sistematsko 
razdelal v segmente. Dihotomni in segmentiran model trga dela pa 
je narekoval glavno empirično vprašanje knjige, ki se dotika Slove-
nije: ali je na srednje dolgi rok enega stoletja možno zaznati trendne 
regularnosti v skupnem delovanju različnih zunanjih silnic, zlasti 



2928 poklicnega prostora, na individualne poklicne dosežke ljudi? Ali za-
radi dihotomnosti trgov dela (preplet individualnih in kolektivnih 
interesov ter vplivov) lahko pričakujem tudi dihotomni mobilnostni 
režim na trgu dela? Natančneje: kakšen je mobilnostni režim poklic-
nega prostora nad trgom dela za razliko od mobilnostnega režima 
“navadnega” podjetniškega trga dela?

1.8 Merjenje vpliva kolektivne poklicne dinamike

Empirični del knjige, ki se ukvarja s Slovenijo v 20. stoletju, je, zaradi 
uvodne narave empiričnih študij zaenkrat tudi še bolj indikativen. 
Odgovarja na osnovna vprašanja, kaj sestavlja kolektivne poklic-
ne prostore, kakšna je njihova strateška dinamika in kako različni 
kolektivni poklicni prostori sistematično determinirajo individual-
ne poklicne dosežke na “svojih” trgih dela. Problematiki vpliva ko-
lektiva na posameznika dajejo odgovori nek nov pogled in pomen. 
Ali, kot je dejal že Iutaka ob davni razpravi o pomenu poklicnega 
prestiža: “Bolj me skrbi vsebinska analiza kot pa zbiranje podatkov. 
Mislim, da je treba kar nekaj povedati o analitskem premisleku in 
zamisli, predno pričnemo zbirati podatke, in želim poudariti, da, 
če kar privzamemo [nekakšne – op. A. K.] štiri razsežnosti [pokli-
ca – op. A. K.], je statistična analiza, ki jo opravimo, dokaj siroma-
šna.” (cf. Müller & Mayer 1974: 381–82). Teza knjige torej naslavlja 
tiste abstraktne poklicne teritorije, na katerih se odvijajo kolektivne in 
strateške aktivnosti poklicnih akterjev: menjava znanja in posebnih, 
kolektivno organiziranih poklicnih storitev, ki imajo težnjo postati 
splošna dobrina, v zameno za javni vpliv in lažji dostop do javnih 
virov, pozicij in njihovih zavarovanj. 

Abstraktni teritorij kolektivno zasnovane menjave posebnega zna-
nja v zameno za javni vpliv, ki indirektno posega na delovna mesta, 
na individualne trge dela in na dejavnosti same, imenujem v knjigi 
posplošeno poklicni prostori in poklicni trg dela – za razliko od nava-
dnega, individualističnega trga dela. Njegova struktura, njegovi ak-
terji in njegova dinamika niso prav opazni. Vrhu vsega je poklicnih 
teritorijev, povezanih z različnim poklicnim znanjem, več. V neki 
državi približno toliko, kolikor je poklicev, ki so se v svojem napreza-
nju po širšem družbenem priznanju uspeli odlepiti od tal, na katerih 
je možno živeti le kot tehnološko determinirana delovna praksa za 
preživetje. Njihovo zgolj občasno manifestacijo – do katere prihaja v 
časih krize, kot sta pokazala Fligstein & MaraDrita (1996) – prekri-
vajo vsem samoumevni in zato nevprašljivi poklicni rituali. Brez od-
večnega sporazumevanja se privzemajo celo v toku pogovorov med 
delodajalcem in delojemalcem na vsakdanjih trgih dela, kjer so sicer 
najbolj izpostavljeni pomislekom. 

1.9 Struktura knjige 

Argumentirane odgovore na uvodna vprašanje v knjigi podajam v 
dveh korakih: najprej sem teoretsko konceptualiziral kolektivistično 
zasnovan poklicni prostor okrog znanega, individualno delujočega in 
tako razumljenega, trga dela in ga sistematsko razčlenil v tipične po-
klicne segmente (prvi del knjige, od drugega do sedmega poglavja). 
Nato pa sem se posvetil empiričnemu raziskovanju osnovnih vplivov, 
ki oblikujejo mobilnostni režim trga dela v socialni državi Sloveniji, 
deloma tudi po segmentih (od osmega do dvanajstega poglavja). 

Namen empiričnega dela knjige je, da pokažem na zapleteno dina-
miko strukturnih vplivov in njihovih trendov, ki jih ni lahko niti 
predvideti niti empirično potrditi. Omejil sem se le na osnovne so-
cioekonomske faktorje: družino, doseženo osebno izobrazbo, delov-
ne izkušnje, politiko. Upoštevani faktorji sicer niso vsi faktorji, ki 
določajo položaj, pomen in usodo ljudi v njihovem poklicnem ži-
vljenju. Skupni vpliv faktorjev, izražen statistično, je relativno šibek, 
včasih bolj, včasih manj stanoviten. S tem pa pušča dovolj svobode, 
ki jih lahko napolnijo drugi faktorji in druge zgodbe o tem, kaj vse je 
pomembno za uspeh v življenju. Je pa njihov skupni vpliv na drugi 
strani dovolj sistematičen, da nam pokaže, kako se individualno za-
črtane poklicne poti prepletajo s kulturno pogojenimi danostmi. Tak 
rezultat preprosto pomeni, da danostim ni tako lahko ubežati. 

S tem empiričnim spoznanjem je narejen tudi droben, toda pomem-
ben korak iz risa slovenske usodnosti in objema njenih zaklinjeval-
cev. Usodnost je v najboljšem primeru le verjetnost, pa še za slednjo 
se tu, na Slovenskem, vedno bori več gospodarjev. Če to spoznanje 
prav razumemo, lahko zaklinjevalce velikokrat prepustimo njihovim 
jalovim prepirom, pa tega še opazili ne bodo. In gremo, vsaj za hip, 
zavestno po svoje. Kot posamezniki, ne pa kot čreda.

Rečeno z besedami Ščuke: “Dragi moji, kadar ne bo več naroda, ka-
dar bodo samo ljudje, sami svoji, predrzni in ponosni …” (I. Cankar, 
Za narodov blagor, Dela 5, str. 69; Cankarjeva založba). Sodobno, ni 
kaj! Napisano pa že davnega leta 1900, na prelomu iz prejšnjega v to 
stoletje. 
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2. GENEZA IZRAZA POKLIC

Opomba: Podrobnejša študija o genezi pomenske strukture izraza 
poklic bo kmalu izšla v Časopisu za zgodovino (sprejeto v objavo).

2 Delni cilji

Izraz poklic je ob novejših tržnih in institucionalnih spremembah 
pomensko zelo zanihal med različnimi pomeni, ki se lepijo nanj 
zaradi njegovih vezanosti na obsežne, institucionalizirane poklicne 
prostore v Sloveniji. Zato je pomen izraza razpršen, večrelacijski. 
Menim, da je potrebno v strokovnem poklicnem izrazju najti pra-
vo mero med jezikovno gibkostjo in ohlapnostjo, med pogovorno 
sporočilnostjo in dogovornim krčenjem strokovnega pomena. Zato 
bom v poglavju skiciral genezo slovenskega izraza poklic, s poudar-
kom na stvarnih ozadjih, zlasti na »plitvosti« industrijskega trga dela 
v novejši slovenski zgodovini. Poskusil bom pokazati, da je razpla-
stitev pomenske strukture izraza poklic, od reformacije pa do danes, 
potekala neenakomerno. Osnovni pomeni izraza poklic so bili od 
nastanka, v zgodnjem 16. stoletju, pa vse do konca 19. stoletja, do-
kaj ozki. Kasneje dodani pomeni so bili dotlej latentni, zapredeni v 
okorno govorico za opis okrnjenega slovenskega trga dela. 

Pomensko razbohotenje v 20. stoletju je izrazu naglo navrglo precej 
splošnejših pomenov. Predvsem je tu raba izraza poklic kot oznake 
za katerekoli človekovo dejavnost. Toda po 2. svetovni vojni poklic-
no izrazje izgubi do tedaj že doseženo razločljivost in jasno sporo-
čilnost. Nedosledno srka vase nova, predvsem politične pomene, ki 
v izrazje vnašajo dokaj nenaravna pomenska razsežja. Prednjačijo 
korporativno narekovani pomeni poklica, v glavnem zasnovani v 
sferi strokovnega šolstva. Težijo k uveljavitvi pretirane šolske regula-
cije poklicnega polja. Prehitro, neučakano in ideološko. S tem one-
mogočajo jasno sporazumevanje o poklicni pojavnosti. 

Treba je torej obnoviti historično pomensko ozadje izraza. Vsaj iz 
strokovnega vidika je namreč zanimivo razplastiti preveč zgnetene 
pomenske in govorne ravni sodobnega poklicnega izrazja. 

2.1 Primer sodobne nedorečenosti izraza poklic

Ukvarjanje s socialnimi premiki ljudi na trgu dela nas privede bliže k 
izrazu poklic kot osrednjemu pojmu, ki – vsaj v sociološki obravnavi 
– dokaj dobro ponazarja splošni položaj človeka v družbi. Preseneti 
pa nas lahko, kako malo pravzprav vemo o izvoru same besede in o 
njeni poti skozi “slovenski” čas in prostor. Hoja izraza po tej poti je 
morala biti zelo opotekajoča. Privedla je do tega, da danes ta izraz 
uporabljamo v zelo različnih, celo protislovnih besednih zvezah in 
pomenih. Primer: govori se, da šola daje poklic; a kaj potem pomeni 
poklicna kariera? Niz šol ali niz zaposlitev? Oboje? Najbolje, da po-
dam primer.

Recimo, da je Janez zaključil avtomehanično šolo ter postal avto-
mehanik. V tem poklicu je delal vsega šest let, nato je postal vodja 
delavnice. Po letu dni je izkoristil ugodno priložnost in postal la-
stnik trgovine z avtomobili. Delavnice danes, po šestih letih, nima 
več. Njegovo poglavitno delo je nakup in prodaja novih vozil. Janez 
je zadovoljen, ker mu posel cveti. Še na misel mu ne pride, da bi zno-
va z orodjem lezel pod avtomobile. Večkrat celo reče, da ga je razvoj 
prehitel in da novim avtomehaničnim posegom, prepredenim z zah-
tevnim elektrotehniškim znanjem, preprosto ne bi bil več kos. Kaj 
je Janez po poklicu? Tu se pokaže nerodnost zabrisanih pomenov 
v izrazu poklic. Janez bi na to vprašanje najbrž nekako neodločno 
dejal, da je verjetno avtomehanik. Nato pa bi oklevajoče dodal, da je 
bržkone bolj trgovec z avtomobili. 

Pred kakšnimi šestimi desetletji bi bil odgovor najverjetneje dosti 
bolj jasen in nedvoumen, namreč, njegov poklic bi bil trgovec z avto-
mobili. Če bi za razsodbo vprašali snovalce sodobne reforme poklic-
nega šolstva v Sloveniji, bi vam najverjetneje zatrjevali, da je Janez po 
poklicu avtomehanik – ne glede na to, kaj trenutno dela. Za ljudi, ki 
pretiravajo s pomenom poklicnega šolstva in neradi priznajo razme-
re na sodobnih odprtih trgih dela, je uk še vedno enak poklicu. Češ, 
Janez je avtomehanik zato, ker je pri izboru uka sledil klicu! 

Ta pomenski zdrs v slovenskem poklicnem izrazju, ki se je sicer uve-
ljavljalo zelo počasi, ni bil preveč očiten vse do konca druge svetovne 
vojne. Veljal ni niti nekdaj, ko se je izraz uporabljal še manj. A že 
pred protestantizmom, ko je bila na Slovenskem prisotna le zelo ten-
ka plast višjih slojev, je bilo povsem jasno (vsaj v nemškem jeziku!), 
da je humanist Forchtenauer, ki je končal teološke študije na Dunaju, 
naredil zgledno “poklicno” kariero. Po bakalavreatu leta 1439 je bil 
najprej tajnik krškega škofa, nato nekaj časa dunajski kanonik, ka-
sneje prošt, kariero pa je zaključil s “poklicem” cesarskega diplomata 
na papeškem dvoru v Rimu (povzeto iz: Simoniti 1979). Ta niz služb 



3332 in/ali položajev so bili njegovi “začasni poklici” in tako so poklic, v 
nemških deželah, kamor je spadal večji del ozemlja današnje Slove-
nije, razumeli že tedaj. 

Nedoslednosti v pomenski strukturi slovenskega izraza poklic so 
torej novejšega datuma. Z razplastitvijo pomenov želim vsaj stro-
kovnim ravnem govora vrniti uravnoteženost, ki jo potrebujemo 
za sistematično obravnavo poklicnega fenomena. Nikakor ne želim 
zanikati zabrisanosti pomenske strukture izraza poklic, ampak prej 
pokazati, kako je do nje sploh prišlo.

2.2 Izraz poklic do 20. stoletja: uvedba, raba

Svojo razvejano pomensko strukturo dolguje izraz “poklic” dolgo-
trajni genezi. Ta nam posredno razkriva, kako se je v slovenskem 
prostoru sploh uvedlo službovanje in najemno delavstvo. Kako se je 
postopno spreminjalo nekdanje stanovsko službovanje ljudi v redkih 
poklicih v množično poklicno zaposlovanje na modernejših priložno-
stnih trgih dela. Pomenske spremembe v izrazu poklic in njegovih 
zvezah so sledile socioekonomskemu razvoju in so, razumljivo, zgo-
ščene v 20. stoletju, ko se je trg dela pri nas najbolj spreminjal.

Današnjo pomensko večplastnost izraza poklic v slovenskem jeziku 
lahko v grobem historiografsko izvajamo iz dveh virov, iz lingvistič-
nih in iz družbeno-razvojnih pobud ter motivacij. Prva, lingvistična 
motivacija, kaže na besedotvorne značilnosti, ki so bile posledica sti-
ka nastajajoče slovenske pisne kulture z germansko (in drugimi), v 
katero je bil nemoderniziran slovenski živelj primarno vsajen. Kaza-
la se je zlasti v dobesednem prevajanju tujih izrazov in prevzemanju 
njihovih pomenov v primerih, ko v slovenskem življenju in besedi-
šču semantično-lingvistični sistemi za posamezne plasti jezika, zlasti 
strok, še niso bili izdelani. Druga, razvojna motivacija, ki je dodatno 
širila pomensko strukturo izraza poklic, pa je povezana z zakasnelo, 
a toliko bolj burno modernizacijo slovenskega gospodarstva in kul-
ture. Besedotvorno je pričela intenzivneje sevati šele v 20. stoletju.

Nastavke za kasnejšo uvedbo izraza poklic so v slovensko besedišče 
vpeljali slovenski protestanje, najbolj izrazito Trubar s poučnimi 
pridigami in Dalmatin s prevodom Luthrove Biblije. Uporabili so 
današnjemu izrazu poklic dokaj bližnji izraz poklicanje, ki pa je imel 
– zanimivo! – v primerjavi s kasneje uvedenim slovarskim izrazom 
poklic kar nekam širok pomen. To bi lahko kazalo na živo uporabo 
izraza “poklicanje”. Osrednji del pomena je veljal kot “klic k Bogu”3. 
V protestantskih besedilih pa so prisotna še številna znamenja, da so 
bila ob religioznih možna tudi svetna poklicanja (predvsem za višje 
cesarske, dvorne in deželno-glavarske službe). 

Trubarjevo pisanje je dober primer, kako se je prevedeni nemški iz-
raz Beruffung namenjal za splošno oznako služb novega tipa v pri-
merjavi s stanovskimi položaji. Služb se drži pridih religioznega po-
slanstva, ker se cesarskega dvora drži avreola božjega predstavništva 
na zemlji. V Cerkovni ordningi je v kazalu4 zapisan naslov poglavja: 
“Navuk iz svetega pisma, koku vsaki v nega stanu inu poklicanu se 
ima držati” (Trubar 1975: 111). 

Naj opozorim še na zanimivo razlikovalno Trubarjevo uporabo izra-
zov stan in poklicanje v Cerkovni ordningi. Trubar svoje nauke na-
menja naslednjim socialnim skupinam: višjim stanovom, “papežem, 
papežnikom, kralem, cesarjem, vijudim (vojvodam), deželski go-
spoščini, tim altmanom” (veljakom), “purgarjem”, (meščanom), bur-
germojštrom” (županom), “gaspudom, gruntarjem, gospodarjem”, 
nižjim stanovom, “hlapcem, deklom, najetim delavcem”, splošno 
označenim “farmani” (farani), religioznim “poklicanjem”, “škofom, 
farjom (farjem), pridigarjem, farmoštrom”, “korarjem” (stolnim ka-
nonikom), “podružnikom” (diakonom), in svetnim “poklicanjem”, 
“lanchauptmanom” (deželnim glavarjem), “lancvrbežerjem” (dežel-
nim oskrbnikom), “tim rihtarjem” (sodnikom), “šulmojstrom” (uči-
teljem), “odvetnikom”, “pisarjem”, “žolnerjem” (vojakom).

Trubar je torej med posvetne poklice (“svetna poklicanja”) že štel 
tudi nereligiozne državne službe, ki zajemajo deželne oblastnike, so-
dnike, odvetnike, pisarje, vojake in – učitelje! K poklicem pa (skoraj) 
zagotovo še niso bili šteti obrtniki, rokodelci in drugi praktični po-
klici v današnjem pomenu, saj so bili tedaj v pretežni domeni me-
stnih cehov in domače obrti na kmetih in so imeli tedaj kot celota 
različnih praks še druga poimenovanja, najpogosteje izraz stan (iz 
nemškega Stand), ali antverharji, rokodelci, iz nemškega Handwer-
ker. Pri Trubarju so tedanji najemni delavci spadali le v nižji stan.

Bržkone je izraz poklic, z nekaj širšim pomenom od prvotnega po-
klicanja, v resnici nastal šele s sprocesom kalkiranja, značilnim za 
slovensko slovarsko delo v 17. in 18. stoletju. Kalkiranje pomeni do-
besedno prevzemanje oziroma prevajanje določenega tujega izraza 
iz tujega dominantnega jezika, do česar pride pač tedaj, ko to zahteva 
komunikacijska potreba – a le na določeni ravni “manj razvitega” 
okolja. 

Sam slovenski izraz poklic je torej novejšega datuma, nastal je oz. za-
pisan je bil prvič nekje med 17. in 18. stoletjem. Etimološka analiza 
njegovega glagolskega korena klicati ne pove kaj dosti o nastanku in 
pomenski strukturi samega izraza poklic. Tako Bezlaj (1982: 42) v 
etimološki razčlenitvi glagola klicati navaja, da je bil starodavni iz-
raz klič, prisoten tudi pri drugih slovanskih jezikovnih skupinah in 
pretežno rabljen v pomenu (javnega) poziva, gesla, v 17. stoletju že 



3534 zastarel. Nekoliko mlajša glagola, izvedena iz tega glagolskega kore-
na, pa sta poklizati (vodi do poklicanja), oklizati (cf. Megiser 1603, 
op.: tedanji bohoričevski črkopis je današnji “c” zapisoval kot “z”). 
Novejši izrazi, nastali iz osnovnega glagolskega korena klicati nekje 
od 17. do 18. stoletja, so v slovenščini še klic, poklic (tedaj analogno 
lat. “officium”, uradna služba na dvoru) ter preklic in vzklik.

Izraz poklic je tako bržkone nastal kot nadomestek za protestant-
sko “poklicanje”, oz. kot kalk iz nemškega (slovarskega) izraza “der 
Beruf ” (glej zgoraj starejši biblijski der Beruff), najverjetneje v zgo-
dnjem prosvetljenskem obdobju oz. vsaj v drugi polovici 18. stoletja. 
Nemški izraz je tedaj, po stoletni praktični rabi, verjetno že vsrkal 
vase širši pomen iz tujih logov in se je še bolj oddaljil od zgolj religi-
ozne podlage ter dvora kot stvarnega okolja. Morda pa so slovenski 
“kovalci” slovarskih izrazov ta pomenski razmik namerno zožili, s 
“poklicem” za razliko od “poklicanja”. To bi veljalo še raziskati.

Izraz je moral biti živ v slovenskem jezikovnem sporazumevanju, 
čeprav tedaj še v dokaj ozkem pomenu, že vsaj v drugi polovici 18. 
stoletja, ko ga je zapisal Pohlin v svojem slovarju “Ta malu besedis-
he treh jesikov” (1781). Njegov pomen je tedaj ustrezal nemškemu 
izrazu “der Beruf ” (prim. lat. “vocatio”), kar je, podobno kot že v 16. 
stoletju, predstavljalo predvsem visoko uradniško službo na (dunaj-
skem) dvoru. Pohlin je slovar sestavljal dolgo časa, vsaj 13 let (na-
povedal ga je ob izidu Slovnice, 1768). Čeprav na izraz poklic prvič 
naletimo pri njem, morda lahko domnevamo, da je verjetno sam 
izraz starejši. Do tega premisleka nas napeljuje ugotovitev, da je ta 
avtor, kljub večkrat očitani mu oholosti in zanikanju dela predhod-
nih sotrudnikov5, brez zadržkov zajemal tudi iz prejšnjih slovenskih 
slovarskih opusov. 

Pohlinovo slovarsko delo je vplivalo na kasnejše avtorje slovenskih 
slovarjev. Njegovim slabim izrazom se je uprl šele Cigale (1860), ki 
je dotedanje slovensko slovarsko gradivo prvi znanstveno prerešetal 
(Stabej 1972: 14). A izgleda, da izraz poklic ni bil štet med “slabe” 
Pohlinove izraze, ker je preživel do danes.

Pomemben in dostopen avtor pa je V. Vodnik . Vodnikov rokopisni 
slovar, ohranjen kot gradivo v Narodni in univerzitetni knjižnici v 
Ljubljani, je danes kartotečno obdelan (Kartoteka 1813). Omogoča 
nam sklepanje o že nekoliko širši pomenski strukturi izraza poklic. 

Izraz je v Vodnikovem času verjetno že deloval kot splošnejši termin, 
ki je že zaobjemal vrsto povsem specifičnih službenih mest na dvoru 
tedanjega časa, na kar lahko sklepamo iz različnih besednih osnov, 
ki jih je Vodnik prevajal v smeri izraza poklic. Podajam primere (v 
oklepaju je oznaka kartotečnega listka): 

das Vorboth = pokliz (Vodnik, slov. besednjak 86/j6a)

Beruf = pokliz (Vodnik, slov. besednjak j7/ja)

Conkurs steka = konkurz poklic (Vodnik, slov. besednjak 22/j0a; 
op. poznejši tuji pripisi s svinčnikom)

Beruf. Seinen Beruf Nachgehen = po svojim poklizu delati (Vodnik, 
slov.  besednjak j7/ja)

Beruf. Berufs = poklizni; po poklicu (Vodnik, slov. besednjak j7/ja)

Gnade. Gnadenberuf = mislostni pokliz (Vodnik, slov. besednjak 
40/za)

Abruf. d.i.die Abforderung = odkliz, pokliz (Vodnik, slov. bese-
dnjak 3/jb)

Aufruf, der. = klizanje, poklizanje. (Vodnik, slov. besednjak 9/jjb)

Lahko bi sklepali, da se je izraz poklic uporabljal v splošnejšem po-
menu zlasti v primeru, ko so ljudje zanikali lastno pristojnost za ka-
kšno službeno oz. državno opravilo. V tem pomenu je bil nemški 
stavek “Ich bin nicht berufen” še leta 1860 prevajan podobno kot pri 
Vodniku, namreč: “nimam oblasti, nisem poklican, to ne sega v moje 
opravilo, dolžnost” (Cigale 1860: 224). 

Naj opozorim, da tedanji pomen izraza bolj kaže na pomen poklicne 
pristojnosti človeka za opravljanje določene vrste del, ne pa izrecno 
na njegove sposobnosti za opravljanje tega dela (!), čeprav se to lah-
ko predpostavlja. Če je močna pomenska konotacija poklica pristoj-
nost, to nedvomno kaže, da je bil izraz karseda povezan z javnimi 
službami (pooblastili), torej delovnimi mesti, preko katerih se izva-
ja oblast. Teh pooblastil pa nikakor ne more podeliti samo stopnja 
ali smer izobrazbe, ampak šele akt sprejetja na določeno delo, kar je 
eminentno politično dejanje. Ta izvorni pomenski naslon izraza se 
(še danes) često zanemarja! 

V primerjavi s “poklicanjem” je izraz “poklic” opredeljeval vsaj na-
slednje pomene: poklic kot duhovniška služba, kot klic k opravljanju 
božjega (duhovniškega) poslanstva; poklic kot konkretna, a ne več 
natančno opredeljena (pisarska) služba na cesarskem dvoru; poklic 
kot splošen izraz za določene vrste uradniških služb, ki so v pristoj-
nosti cesarskega dvora ali deželnih glavarstev; poklic kot služba, ki 
zaposlene pooblašča za opravljanje določenih pristojnosti. 

Omenimo še proces slavizacije. Sledove slavizacije slovenskega jezi-
ka, kot zavestnega procesa slovenskega pisnega besedotvorja, zasle-
dimo že v Zoisovem krogu. To usmeritev je dokaj zavzeto nadaljeval 
Vodnik . Na Slovenskem pa je širša, zavestna in podpirana težnja 



3736 po slavizaciji prevladovala zlasti po meščanski revoluciji v l. 1848. 
Slavizacijsko besedotvorje se je kazalo na tri načine: kot prevzema-
nje ustreznih slovenskih dialektoloških izrazov na raven univerzalne 
knjižne govorice, kot prevzemanje bolj ali manj primernih izrazov iz 
drugih slovanskih jezikov, ali pa kot kovanje povsem novih sloven-
skih izrazov, ustreznih duhu slovenskega jezika. Pod vplivom slavi-
zacije so tako nastajali zlasti novi izrazi, ki so zamenjevali nemške 
popačenke, s katerimi so prej ljudje shajali stoletja dolgo. 

Za nadaljnji razvoj pomenske strukture izraza poklic, od Vodnika do 
Pleteršnika, je bilo na razpolago nekako 60 let. Pričakovali bi številne 
spremembe, izpeljave in dopolnitve izraza. Zanimivo pa je, da pri 
Pleteršniku (1894) pri izrazu poklic še ne moremo zaslediti kakšne 
bistvene oznake širših pomenov, ki bi jih, glede na potencialno dol-
go dobo rabe tega izraza, glede na omenjene začetke industrije v 19. 
stol. in glede na dokaj široko pomensko zasnovo pri Trubarjevem 
poklicanju, že pričakovali. Vprašanje je, ali ni bil morda izraz “po-
klic”, v primerjavi s “poklicanjem”, pretrd, da bi se razširil med ljudi 
ali vsaj med določene socialne skupine. Morda bi morali naše razi-
skovanje razširiti še na kakšne druge vire.

Zanimiv vir za določitev “prave” (naravne) pomenske lege izraza po-
klic so seveda leposlovna besedila slovenskih pesnikov in pisateljev, 
ki so največ izrazja zajemali iz ljudske govorice. Za to bi bila potreb-
na posebna, izčrpna analiza besedil, ki pa jo bo možno sistematično 
opraviti šele, ko bo celoten opus slovenskih avtorjev dostopen v ele-
ktronski obliki. Deloma je takšna analiza že možna, saj je vrsta be-
sedil klasičnih slovenskih avtorjev ža zapisanih v elektronski obliki 
na Internetu6. 

Uvodna, bolje rečeno prigodna, in nesistematična frekvenčna ana-
liza pogostosti izrazov v leposlovnih besedilih slovenskih avtorjev 
od Trubarja dalje, ki sem jo opravil, nam vsaj indikativno pove, da 
izraza poklic do konca 20. stoletja preprosto ne zasledimo. Izgleda, 
da se izraz poklic (še) ne nahaja v opusu Svetokriškega, Vodnika, 
Prešerna. Namesto njega je na mestih, kamor bi ga morda vstavi-
li danes, sistematično prisoten izraz stan. Torej je stan, v pomenu 
prestižnega poklica, prevladoval vse do začetka 20. stoletja, kar je 
znamenje odsotnosti tržnih razmerij, ki običajno stanove in (njihove 
tipične) poklice bolj izrazito pomešajo med seboj.

Zlasti pri Trdini, ki je z velikim občutkom za melodijo jezika prelival 
ljudsko izrazje v pisno govorico, lahko dojamemo splošno razširje-
nost in uporabnost izraza stan, zlasti v zvezi z določenimi službami. 
Gre predvsem za častne posle, sodniški, duhovniški, vojaški stan, 
itn., pa tudi za oznako drugih položajev, n.pr. berač je “tožni stan”, 
ali pa pri opisu sejma, “bilo jih je brez števila vsakega stanu in vsake 

dobe”, kamor avtor nato uvršča še: “gnade, graščake, prošte, nune, 
kmete, obrtnike”, pa celo “maloletne paglavce, šibke gospodične, ko-
šate gospe, plešaste starce in brezzobe, ostudne babe” (Trdina, povesti 
Narodna blagajnica in Jutrovica, v Bajkah in povestih o Gorjancih). 

Šele pri Kersniku in kasneje pri Tavčarju se nekoliko pogosteje poka-
že trubarjanska beseda “poklicanost”, ki je bila prototip za današnji 
“poklic”, in se meša predvsem z izrazom “služba”. 

Pregled slovarskega gradiva lahko sklenemo z ugotovitvijo, da je širi-
tev pomenske strukture izraza poklic do začetka 20. stoletja še dokaj 
šibka in izvorno naravnana. Vseeno je moč reči, da se poleg služb 
najvišje cerkvene in civilne oblastvene hierarhije v 19. stoletju med 
poklice že štejejo tudi službe na nižji oblastveni ravni. Tu so ‘uradni-
ki’ cerkvene hierarhije (duhovniki, župniki, kaplani …) in državni 
uradniki nižjega ranga (višji deželni in mestni uradniki), verjetno pa 
tudi učitelji. Toda omemb vojakov in učiteljev, ki so bili pri Trubarji 
še všteti med poklicanja, je malo (nič?).

Izraz poklic je, po obravnavanih slovarskih virih do konca 19. stole-
tja, verjetno širil svoj pomen, zlasti z zajemanjem delovnih mest ve-
dno nižjih dvornih, državnih, deželnih in cerkvenih predstavnikov. 
Vendar začuda slovarski viri ostajajo glede kaj širšega pomena tega 
izraza zelo zadržani. 

Poglejmo zdaj, kaj nam o pomenski strukturi izraza poklic do za-
četka 20. stoletja, lahko povedo drugi, neslovarski viri. Pomemben 
vir, ki kaže na razvoj tovrstnega (poklicnega) izrazja in se dotika re-
gulacije različnih dejavnosti, na primer izobraževanja in trga dela v 
2. polovici 19. stoletja, so deželni in državni uradni listi ter letopi-
si Deželnega zbora, od 1861 do 1914, oziroma 1918 (Mestni arhiv 
Ljubljane), v katerih je ohranjena vsa sprejeta deželna zakonodaja 
in zapisniki sej deželnega zbora do razpada Avstro-Ogrske. Veljalo 
bo raziskati tudi avstrijski davčni in zlasti volilni sistem, o katerem 
Vilfan (1996: 454) pravi, da je poznal negativni in pozitivni poklic-
ni (stanovski, izobrazbeni!?) cenzus; negativnega so ga izvajali že pri 
volitvah v konstituanto 1848. Pozneje “so negativni poklicni cenzus 
poznali v različnih oblikah”. Morda je pozitivni poklicni cenzus, v 
izvornem duhu izraza “der Beruf ”, naslavljal le visoko uradništvo 
(prav tam: 455). Kako so tedaj zapisovali, če sploh, izraz “poklic”?

Toda pozor! Zanimiv primer dokaj splošne uporabe izraza “poklic” 
najdemo presenetljivo že relativno zgodaj, na dvojezičnih statistič-
nih popisnicah7 iz leta 1869 (slika 2.1). Presenetljivo zato, ker kaže, 
da je v tem primeru že tedaj – vsaj v statističnem smislu – izraz po-
klic nosil v sebi tisti najsplošnejši pomen, s katerim še dandanes 
poimenujemo vse različne vrste človekovih dejavnosti v sferi dela: 



3938 “Poklic ali s čim se kdo peča (Geruf oder Beschäftigung)”.8 Oblast 
je predvidevala naslednje glavne kategorije aktivnega prebivalstva, 
starejšega od 14 let: uradna služba, drug zaslužek, obrt, delavci ali 
služabniki. Podrobnejše razčlenitve poklicnih kategorij je moč raz-
brati v navodilih za izpolnjevanje popisnice. 

Ta, relativno zgodnja, raba izraza poklic kot najsplošnejega poime-
novanja za človekovo pridobitno dejavnost (“zaslužek, ki človeka 
poglavitno živi”), je znamenje, da je morda do širjenja pomenske 
strukture izraza poklic in njegove posplošitve na razne vrste delovne 
in pridobitne prakse v nekaterih socialnih ali upravnih krogih pri-
šlo celo prej, kot smo to danes pripravljeni priznati oziroma misliti. 
Morda je izrazu pomagala pridobiti splošnejši pomen celo narašča-
joča delovno-pravna in socialna zakonodaja konec prejšnjega stole-
tja, ki je težila k mednarodni primerljivosti, po “svetovnem” statistič-
nem kongresu sredi 19. stoletja.

Slika 2.1: Kopija “poklicnega” dela dvojezične nemško/slovenske 
popisnice za popis prebivalstva v slovenskem delu Avstroogrske leta 
1869 (vir: Knjižnica Statističnega urada Republike Slovenije)

2.3 Utvara o protestantskem “poklicnem” šolstvu

Protetantizem je na Slovenskem prvi predvidel ločitev osnovnega od 
drugega šolstva. Tri merila za osnovno šolstvo, elementarnost, splo-
šnost in ljudskost9 (veljavna še danes), so bila izpolnjena s Trubar-
jevo zahtevo v “Cerkovni ordningi” (Cerkveni red iz 1564), naj ima 
vsaka fara svojega učitelja. Te osnovne šole je Trubar imenoval “na-
vadne” (slovenske) in “nemške”, da bi jih ločil od latinskih. Poučevale 
pa naj bi mestne in kmečke otroke slovenskega in nemškega branja, 
pisanja in katekizma. 

Trubar je s Cerkvenim redom prvi predvidel tudi “poklicne” prote-
stantske šole (podčrtujem neustrezni izraz v narekovajih, ker je so-
doben! – Ciperle in Vovko 1987), t. i. stanovske šole. Organizirane naj 
bi bile v mestih, pouk naj bi potekal v nemškem in latinskem jeziku, 
plačevala naj bi jih posvetna oblast, deželni stanovi (plemiči in me-
ščani). Poučevale naj bi bodoče duhovne in prosvetne izobražence. 
Najbolj znani tedanji posvetni “poklici”, ki jih je Trubar poimenoval 
“poklicanja” in ki so zahtevali nekakšne šole, so bili: pisarji, učitelji, 
sodniki, pravniki, državni uradniki, zdravniki, morda vojaki. Torej 
tisti oblastno-politični položaji, ki so bili pod ingerenco mestnih, 
deželnih ter cesarskih oblasti – ne pa namenjeni lokalni proizvod-
nji dobrin zaradi tržnih potreb (tedaj pretežno antverharji, kmetje, 
cehi)! 

Stvarni dosežek protestantskega stanovskega šolstva sta le celovška 
in ljubljanska stanovska šola, ker sta veljali kot srednji šoli in je bil 
iz njih možen prehod na univerze brez dodatnega šolanja. V njih pa 
so se šolali otroci (dečki!) plemičev in meščanov, osnovno izobrazbo 
so si pridobili že drugje. Slovenščini kot samostojnemu predmetu je 
bil v stanovski šoli v Ljubljani namenjen majhen delček programa v 
prvem in drugem razredu, za pouk branja, verouka in petja. Sloven-
ski pouk v ljubljanski stanovski šoli pa je pokrival tista osnovna zna-
nja, ki je – podobno kot v poprejšnjih stolnih šolah – vodil revnejše 
učence kvečjemu k poklicu podeželskega duhovništva. Nič več! Do 
resnične ločitve med osnovno in srednjo šolo je v resnici prišlo le na 
celovški stanovski šoli, kjer je pouk potekal v nemščini, ne pa dru-
god. O številnih drugih protestantskih šolah na Slovenskem, ki pa so 
bile kratkega veka, vemo malo ali nič.

Stanovske šole imajo s “poklicanjem” v tedanjem pomenu le šibko 
zvezo, s “poklicem” v današnjem pomenu, ki se nanaša bolj na roko-
delstvo kot na umsko (pisarniško, oblastno) delo, pa takorekoč ni-
kakršne! Stan je pomenil tedaj le pripisani socialni status, ne pa še 
stroke znotraj tega. Izraz stanovska šola je torej tedaj bolj kazal na 
višji (stanovski) izvor učencev, ne pa na kaj drugega. Če so že stanov-
ske šole pripomogle komu do “poklicanja”, so promovirale učence za 



4140 srednjeveške, vladarjem potrebne oblastno-politične profesije, ne pa 
tržnih, rokodelskih poklicev, kot jih skušamo razumeti danes pod 
pojem “poklicnega šolstva”10. 

Zato stanovskih šol nikakor ne moremo imenovati starodavnih 
predhodnic najnovejših “poklicnih” šol11. Analogija, s katero skuša-
mo današnjim poklicnim šolam pripisati izvor v protestantskih sta-
novskih šolah, je torej preuranjena. Načrtovani urnik v slovenskem 
pouku je bil po namenih snovalcev namenjen le krepitvi in širjenju 
pravega nauka, protestantizma, med navadnimi ljudmi, izobrazil pa 
naj bi podeželske duhovne. Če torej vemo, da so sodobne “poklic-
ne šole” usmerjene pretežno v obrt, rokodelstvo in podobno – kar 
je dejansko čisto nasprotje vsebini “poklizanja”, torej upravni, obla-
stno-politični vsebini, s katero se je ta neposredni predhodnik so-
dobnega izraza, poklica, obdajal v času svojega nastanka – potem 
“analogija” drži še manj. 

Tudi v novejšem obdobju, do začetka 1. svet. vojne, izraz “poklic” še 
verjetno nima neposredne zveze s strokovnim šolstvom, nadgraje-
nim nad obrtnim usposabljanjem. Vse strokovno šolstvo veže svoje 
vsebine in poimenovanja na panoge in obrti, kmetijstvo, rudarstvo, 
razne obrtne stroke, trgovino in industrijo. Začetki so v realkah, ka-
sneje v obrtnonadaljevalnih šolah (1868), ki pa so bile zelo nesta-
novitne, s stalnimi finančnimi težavami, oblike pa segajo od tečajev, 
preko vmesnih vse tja do polnih šolskih oblik. 

2.4 Pomeni poklica v prvi polovici 20. stoletja

Industrija v Sloveniji je najbolj napredovala v 20. stoletju, ko je hitro 
rastel tudi ustrezni trg dela. Zato se je pomenska struktura izraza po-
klic najbolj razširila v novejšem času. Ločimo lahko dve podobdobji: 
najprej obdobje po 1. sv. vojni, imenovano tudi obdobje med obema 
(svetovnima) vojnama, nato pa še obdobje po 2. svetovni vojni. 

2.4.1 Zgodnje omembe poklica v splošnejšem pomenu

Poljudni množični spis »Bodi svoje sreče kovač! Nauki za vsakdanje 
življenje«, ki ga je spisal Jurij Trunk, duhovnik krške škofije (1904, 
izdala Družba Sv. Mohorja v Celovcu; cf. Žižek 1987), nam kaže na 
že dokaj široko označevanje različnega dela s pomočjo izraza poklic: 
“ … eni z rokami na polju, v hiši in delavnici, drugi v učenosti in 
umetnosti, še drugi kot vladarji narodov in predstojniki. Eni v vojski 
domovini v bran, drugi kot služabniki Kristusovi v cerkvah in sa-
mostanih… Nima sicer vsak stan enakih opravil, a vsakemu stanu je 
poklic težaven, če ga hoče le resno in vestno izvrševati. “ (Trunk 1904: 
6–7; cf. Žižek 1987: 14).

Pomenska struktura izraza poklic se je, vzporedno s širjenjem in-
dustrije, torej nekje na prelomu stoletja, razpršila preko vseh stanov. 
Segala je v delovno prakso različnih stanov, ne le poudarki na viš-
jih službah in zaposlitvah, ki obdajajo trge dela. V njeni domeni že 
naletimo na poklice, ki jih opravljajo tudi nižji stanovi, ki delajo “z 
rokami na polju, v hiši in delavnici”, kot beremo pri Trunku. 

Ta širša pomenska struktura pa še ni bila vsesplošno prisotna v pisa-
ni besedi (primerjaj na primer spis Erjavec 1923, kjer izraza poklic 
sploh ni). Širila se je predvsem v treh smereh, kjer izraz poklic v raz-
ličnih izpeljavah in povezavah domuje še danes. Prvič, v smeri, ki z 
izrazom poklic na splošno opredeljuje razne vrste dela ali dejavnosti, 
zlasti ročnih spretnosti in mojstrstva – tu so bile že nakazane pove-
zave s starejšim izrazom “antverh”, “antverhar” ter z mlajšimi izrazi 
kot so “rokodelstvo”, “obrt”, “industrija”, “stroka” in “delavnica”. 

Drugič, izraz poklic je pričel diferencirano vsrkavati prestižni in ča-
stni pomen iz območja ugleda stanov, ki so še vedno dajali glavnino 
predstavnikov v določenih poklicih. Ti prestižni pomenski podtoni 
v poklicih kažejo na dediščino socialnega statusa oseb glede na iz-
vorne stanove (tipični vir preživljanja, renta, dohodek, stil življenja, 
ipd.).

Tretjič, kakor hitro je pričel izraz poklic nadomeščati izraz stan, je 
bilo pričakovati, da se bo kmalu dotaknil tudi različnih šolskih sis-
temov usposabljanja, ki so običajno vodili določene stanove preko 
“njim najprimernejših” izobraževalnih poti do zanje tipičnih pokli-
cev.

2.4.2 Strokovno šolstvo med obema vojnama

Med obema vojnama v strokovnem šolstvu, kljub raznovrstni druž-
beni dinamiki, ni prihajalo do globokih sprememb v organizaciji 
strokovnega šolstva na Slovenskem. Z upravnimi reformami 1923 so 
šolstvo prevzeli prosvetni oddelki mariborske in ljubljanske oblasti, 
upravna reforma pa se je zaključila z organizacijo banovin. Strokov-
ne šole so bile podrejene večjim resorjem (oddelek za kmetijstvo, 
obrt, industrijo, trgovino in socialo). Zakon za meščanske šole iz leta 
1931 je uvedel nižje in višje srednje strokovno šolstvo. Glavne usme-
ritve strokovnih šol so bile tri: trgovska, kmetijska in in obrtno-in-
dustrijska. 

Po proučevanju sekundarnih virov o strokovnem šolstvu (Serše 
1995, Ciperle in Vovko 1987, Krajevni leksikon … 1939) lahko ugo-
tovimo, da so razne strokovne šole pripravljale vajence in učence 
za opravljanje posameznih poklicev, vendar jim s spričevali tedaj še 



4342 niso podeljevale poklicnih, ampak strokovne nazive in naslove! Torej 
je bil sam izraz poklic (ter njegove izpeljanke) v obdobju med obema 
vojnama pomensko še dokaj čvrsto zasidran kot izraz, s katerim opi-
sujemo dogajanje v sferi dela in zaposlitve. Naj podam tipični zgled.

2.4.3 O presedlavanju in krušnih možnostih poklica (Ozvald)

Kot prvi primer naj navedem tipična mesta iz članka z naslovom 
»Možnosti in meje poklicnih posvetovalnic« (Ozvald 1934). Avtor 
pravi, da so posvetovalnice v Evropi nastale po ameriškem vzoru in 
da služijo predvsem ljudem kot pomoč pri izbiri in menjavi (»prese-
dlavanju«) poklica. V ta namen je že razvit instrumentarij za merje-
nje daru in sposobnosti ljudi, vendar “tudi od najtočnejše, eksaktno 
ugotovljenih dejstev … nikar ne zahtevajmo tega, česar po svojem bi-
stvu ne morejo dati! Na temelju teh ugotovitev, ni dvoma, lahko fantu 
ali dekletu rečeš, da za ta in ta poklic ni sposoben …Ne da pa se tukaj 
zanesljivo trditi kaj pozitivnega, hočem reči, da bi kdo bil rojen za ta 
in ta poklic… Saj ga ni danes niti enega poklica, ki bi z vsem svojim 
bistvom pa s svojimi zahtevki tako docela ustrezal osebno individual-
nim svojstvom tega in tega človeka, kakor se na primer skladata ključ 
in ključavnica.” (Ozvald 1934: 86).

Sledi izjemno modra misel za tedanji čas: “Pa še iz drugega, globoko 
segajočega razloga ne more poklicna posvetovalnica fantu ali dekliču 
pozitivno svetovati … Svetovanje, oziroma odsvetovanje, se namreč 
opira na mnenje, da si človek izbira poklic, šolo, življenjsko smer – po 
nagnjenju … Toda sposobnosti in nagnjenje do tega ali onega poklica 
žal nista edina pogoj za beli kruh v življenju. Kajti vse tisto skupaj, kar 
nam je danes v mislih ob besedi “kriza”, pač na ves glas vpije mladini, 
da bi jo tudi zgolj po nagnjenju in sposobnosti izbrani poklic še za 
precejšnjo vrsto let utegnil voditi pred- zaprta vrata.” (prav tam: 86).

Tisto, kar dejansko omogoča zaposlitev, je stanje v gospodarstvu in 
na trgu dela, kar Ozvald pove takole: “Ampak pri slehernem človeku 
tukaj največ odločujejo potrebe, zahtevki in ponudbe, ki prihajajo iz 
celotnega življenja narodovega, čeprav se tega ne zavedaš izrečno … 
In marsikdo bi bil v mladih letih nedvomno drugače izbral, da mu je 
bilo dano izbirati le po nagnjenju, ljubezni in sposobnostih, ne pa tudi 
pod vplivom drugovrstnih nagibov, oziroma razlogov.” In dalje pravi, 
da če ljudje prezirajo in omalovažujejo to nujno svojstvo življenja, da 
je treba sklepati kompromise, ki upoštevajo tudi konjunkturo, lahko 
kmalu začutijo “tragiko življenja”.

Tudi zato je potrebno, meni Ozvald, da poklicne posvetovalnice ne 
delujejo le po psiholoških, dušeslovnih ali zdravniških doktrinah, 
ampak upoštevajo narodnogospodarske zadeve. Glavna vprašanja v 

tej smeri so: (a) kakšne so telesne zahteve določenega poklica, (b) 
kakšne so psihološke zahteve določenega poklica, (c) kakšne so mo-
ralne zahteve poklica, in končno – kar je zelo slikovito rečeno, (d) 
kakšne so krušne možnosti in meje v raznih poklicih (prav tam: 87).

Pri Ozvaldu naletimo na tisto tradicionalno mešano in vseeno še kar 
uravnoteženo razumevanje, ki že upošteva široko pomensko struk-
turo izraza poklic: gre za osebnostne, delovno-zaposlitvene in širše 
tržne konotacije ter razsežnosti poklica. Glede na to, kako Ozvald 
opisuje sam poklic, pa gre tudi pri njem dejansko za razmejitev med 
poklicem in zaposlitvijo, kar tudi eksplicitno navaja: “Neizučenih ‘de-
lavcev’ z roko pa tudi z glavo (oziroma s peresom), ki se ponujajo za 
‘vsako službo’, je radi tega toliko med nami, ker ljudje po večini ne 
vedo, da ‘poklic’ in pa ‘zaposlitev’ niti zdaleka nista isto; zato pa osobi-
to dečake kaj rada premami dana možnost, da bi prišel kaj lagodneje 
do ‘zaslužka’, to je brez truda in zlasti še brez zopernosti ‘vajenskih’ 
let.” (prav tam: 87). S tem mnenjem avtor nehote moralično zaniha 
in podvomi ravno pred tistim novim dejstvom trgov dela, ki ga malo 
poprej sam priznava kot pomembno prvino razvoja. Ozvald namreč 
z ločevanjem poklica in zaposlitve uvaja vrednostno sodbo glede me-
njavanja (presedlavanja) služb, implicitno rekoč, da je poklic nekaj 
trajnega in dobrega v primerjavi z zaposlitvijo, ki pa je nekaj prilo-
žnostnega in globalno slabega. 

S tem, za tisti čas značilno nedosledno, načenja zapleteno razvojno 
problematiko vsebinskega razmejevanja med zaposlitvijo, službo in 
poklicem, pa tudi razmerja med splošnimi in obrtnimi šolami. Ra-
stoči industrijski trg dela je pospešeno večal obseg proizvodnje ter 
vertikalno strukturiral delovni proces, pri čemer so se pričele zapo-
slitve upravljalske strukture oddaljevati od konkretnega poklicnega 
znanja in usposabljanja, ki so ga ljudje pridobili v šolah. Motiv trga 
je torej poleg ožjih poklicnih veščin vse bolj zahteval tudi sprejetje 
splošnih motivov posla in s tem zaslužka, ki bi mu morali slediti večji 
obrati. Takšna preobrazba motivacij do različnih zaposlitev in delov-
nih mest pa dejansko spodmika tla tradicionalnemu razumevanju 
poklica, in to vsaj na tri načine. 

Prvič, težko se je bilo otresti misli na starejši ožji pomen poklica, ki 
je zahteval dolgo šolanje in je vodil do upravnih služb – poklicev. 
Drugič, še težje je bilo razmišljati, da pa bi novejši pomen poklica, 
ki se je navezoval na obrtno-rokodelske in industrijske službe, v času 
naglega tehnološkega razvoja potekal brez šolanja in usposabljanja. 
In tretje, poklic je “žalostno” meril tudi v novo smer, smer menjave, 
trgovanja in trgovine. To je bila za Ozvalda in mnoge druge dokaj 
težka tema, saj se je pomen dela po tradiciji oslanjal pretežno na ro-
kodelstvo in obrt, upravljanje pa na državo. S povečano menjavo pa 
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no se je pojavljalo vprašanje – ali so te nove zaposlitve tudi lahko 
poklici?

Ta problematika je bila v razvitejšem svetu, ki ga je že mnogo prej 
zajela industrializacija in svetovna trgovinska menjava, teoretsko 
spoznana in obdelana že davno pred Ozvaldovim časom (splošne 
teorije virov nacionalnega bogastva, odprtega trga dela, ipd.). Seveda 
pa v Sloveniji še ni bila aktualizirana, razen med redkimi izobražen-
ci, ki so skušali razmejiti liberalno misel od starejših tematizacij. Ob 
tem je zanimivo, da so tovrstne dileme – kaj je poklic, kaj služba, kaj 
zaposlitev – v Sloveniji aktualne še dandanes, ko znova prihaja do 
hitrih upravnih sprememb in do korenite transformacije delovnih 
procesov, ob zamenjavi tehnologij12.

Najzanimivejša pa je pri Ozvaldu omemba izraza “poklicne šole”: 
»Od pravega obrtnika zahtevamo današnji dan opravičeno trojega: da 
si je pred vsem drugim v delavnici pridobil kar največ poklicne veščine 
ter zato tudi res zna kaj napraviti; da ima dovoljno mero poklicnega 
znanja, ki ga daje zlasti strokovna in poklicna šola (okrepil A. K.)…; 
in pa da premore še kaj poklicne morale, osobito smisla za poklicno 
čast pa socialno mišljenje.« (prav tam: 87–88). Četudi Ozvald s pokli-
ci v svojem članku meri na vse vrste dela in zaposlitev, pa si ne more 
pomagati, da ne bi kot osnove za posploševanje vzel za zgled ravno 
tistih majhnih obrtnih delavnic, ki so bile na Slovenskem dolgo časa 
pač prevladujoč način proizvodnje. S tem pomen poklica napolnjuje 
s pomeni rokodelstva, obrti in stroke, v nasprotju z vsebino, ki jo je 
»poklicanjem« pripisal Trubar . Ob tem pa se Ozvald izmika prime-
rom iz industrije, ker poklicu, kljub profani vsebini, ne bi rad odvzel 
pomenske plasti časti in ugleda, ki ju izraz še vsebuje. V industriji je 
namreč premalo morale, pomeni zaposlitev so največkrat zoženi na 
posel, trg in denar. Prisotno je tudi menjavanje zaposlitev v delovni 
karieri. Zato so njegove posplošitve o tem, kaj poklic je, kljub dobre-
mu občutku za problem, še vedno okrnjene.

2.4.4 Stroge in druge poklicne funkcije, tudi socialne (Blaznik)

Droben primer, ki kaže, kako je v obdobju med obema vojnama iz-
raz poklic pomensko že raztegnjen kar preko vseh cehovskih obrti in 
rokodelstva, je moč najti tudi v Blaznikovem zgodovinskem spisu “O 
cehih na Slovenskem” (1940): “Organizacija cehov pa je vršila poleg 
strogo poklicnih funkcij še druge …” (Blaznik, 1940: 9, op.: poudaril 
A. K.). Izraz “poklicne funkcije” zveni v tem kontekstu zelo teoret-
sko (in anahronostično!). Predstavljal naj bi splošno poimenovanje 
tistih prvin delovnega procesa, ki so predvsem povezane s samim 

procesom dela, za razliko od ostalih, ki so širše, povezane s trgom in 
gospodarnostjo ter socialno varnostjo članov (varovanje bolnih in 
ostarelih članov ceha, ipd.). 

Iz navedenih primerov lahko sklepamo, da je izraz poklic med obema 
vojnama že naslavljal vse različne službe in delovna mesta. Nanašal 
se ni le na vse obrtne in rokodelske delovne oziroma zaposlitvene 
sisteme, pač pa tudi na vse ostale proizvodne sisteme, ki so bili v 
obdobju pred 2. sv. vojno že v rabi. Do konca 19. stoletja izraz po-
klic takšnega splošnega pomena v najširši jezikovni rabi zagotovo 
še nima (toda glej izjemo od te ugotovitve v zgoraj omenjenih stati-
stičnih popisih!). Verjetno se je širok pomen izraza poklic na hitro 
razrasel in prelil v vsakdanje besedišče šele v prvih štirih desetletjih 
tega stoletja. 

2.5 Pošolanje poklicev po 2. svetovni vojni

Velikokrat se sprašujemo, od kdaj se nekdanje obrtno in strokovno 
šolstvo v predpisih, in tudi nasploh, prične na široko imenovati po-
klicno šolstvo (ne pa več strokovno šolstvo). Omembo skovanke smo 
sicer že omenili pri Ozvaldu. Kot indikacija oz. kvalificirano mnenje 
o tem nam zaenkrat lahko služi le kratek dopis: “Obrtnonadaljevalne 
ali kot jih imenujemo vajeniške šole so se po drugi vojni preimeno-
vale v poklicne šole” (Serše 1997, zasebna korespondenca A. K.).

2.5.1 Poklicne šole v socializmu

Razlogi za prisvojitev izraza poklic v šolskem polju so številni, naj-
večkrat ideološki ali politični, ker so vezani na dogovorno gospodar-
stvo in politiko v obdobju socializma po letu 1945. Njihovo notra-
nje bistvo je ideološki poskus vseobsežnega poklicnega načrtovanja 
izobraževanja, ki naj bi vodilo učence in študente iz šolskih klopi 
naravnost do delovnih mest. Njihovo zunanje bistvo lahko zožimo 
na praktično dejstvo, da je t. i. poklicna šola pričela podeljevati poleg 
strokovnega naslova po končanem šolanju še kar “poklic”13. Logi-
ka socialistične oblasti je večino delovnih opravil izven strokovne-
ga (obrtnega in industrijskega) dela ocenjevala ambivalentno, celo 
anatemično do “ne-proizvodnega, nekoristnega” dela. Ekskluzivnost 
“proizvodnega dela” je sprva slonela na predpostavki, da samo dolo-
čeno vrsto dela lahko štejemo za “družbeno koristno delo” in da zato 
samo takšnemu delu lahko dajemo atribut poklicnega dela: 

“… mora matura ugotoviti, ali imajo kandidati solidno sploš-
no izobrazbo, ali so si pridobili dovolj temeljnega znanja, da 
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nost, ali [??, okrepil A. K.] pa nadaljevati šolanje na visokih 
šolah …” (Začasni pravilnik o maturi za višje razrede gim-
nazij in klasičnih gimnazij, Svet za prosveto in kulturo LRS, 
1955; cf. Ciperle 1991: 19).

Zanimiv je nekaj kasnejši odziv šolskega sistema na vse intenzivnejše 
izobrazbeno-poklicne razveze na trgih dela, prisotne zlasti po go-
spodarskih reformah v 70. letih. Tudi plansko gospodarstvo je na-
mreč doživljalo tržna ciklična nihanja (Bajt 1971) in je, usmerjene 
v menjavo, pričelo zaposlovalo “po svoje”. Veljavnost “šolskih pokli-
cev” se je za delodajalce pričela zmanjševati. 

2.5.2 Zategnitev uzde – k poklicem “usmerjeno izobraževanje”

Šolska oblast se je odzvala izrazito ideološko, pravoverno in, kar je 
tipično za korporativno Slovenijo, na preživeli način. Namesto da 
bi dojela in upoštevala izzive razširjenega blagovnega trga in trga 
dela, ki je šolstvu z razvojem novih poklicev nastavljal svoj praktični 
obraz, in opustila podeljevanje poklicev v šolskih spričevalih, name-
sto, da bi zmanjšala poklicno drobnjakarstvo strokovnega šolstva, 
namesto da bi sprostila preveč regulirane vezi med izobrazbo in po-
klicem, je poiskala rešitve v povsem nasprotni smeri – v še bolj drob-
njakarskem poklicnem načrtovanju učnih predmetov, smeri in šol. 

Morda se ne motimo prav dosti, če rečemo, da je šlo z reformo 
“usmerjenega izobraževanja” za paradni poskus oblastniške demon-
stracije moči v šolskem polju. Namesto več avtonomije več oblasti. 
Oblast ne le, da ni opustila podeljevanja “natančnih” poklicnih na-
zivov v srednjem strokovnem šolstvu, ampak je, nasprotno, to zani-
mivo korporativno prakso raztegnila še kar čez vse ostalo šolstvo, 
čez splošno srednje šolstvo in tudi čez višje in univerzitetno šolstvo. 
Projekt je bil uzakonjen v zgodnjih 80. letih, z objavo vsemogočih 
“poklicnih profilov”, ki naj bi v Sloveniji imeli bodočnost. V bistvu je 
projekt skušal zanikati trg dela.

Prava zgodba trga dela bi seveda terjala povsem nasproten odziv. 
Dinamični trg dela, ki spremlja proizvodnjo in menjavo širokega 
dometa, ne poveže vedno iskalcev dela in delovnih mest na pred-
vidljiv način. Med šolo in podjetji se vzpostavi trg dela, kjer količi-
na svobodnih izbir in odločitev ljudi (iskalcev dela, zaposlovalcev, 
delodajalcev) raste. Teh osebnih izbir se ne da opraviti vnaprej, ob 
izbiri šolanja, ne morejo pa jih nadomestiti niti šolski načrtovalci, 
niti politične korporacije gospodarskih in poklicnih združenj ali kdo 
drug. Zadrege lahko razrešijo le udeležnci sami, spontano, z večjo 
avtonomijo izbire na trgu dela.

Ustreznejši šolski odziv na krizo “poklicnega šolstva” v sedemdese-
tih letih bi bil v zmanjšanju števila različnih poklicnih programov v 
strokovnem šolstvu in ločitev strokovnih nazivov v izobraževalnih 
potrdilih od poklicnih nazivov delovnih mest. Slednji v dinamič-
nem gospodarstvu pripadajo bolj sferi dela, šolstvo jim lahko sledi 
le s širjenjem poklicnih znanj, po možnosti v širših izobraževalnih 
umseritvah in profilih. Selektivna poklicna regulacija povezav med 
izobrazbo in delom je seveda možna, a le tam, kjer je vzpostavljena 
trda industrijska politika, kjer so vsebina, cilji in viri financiranja do-
ločenega k poklicu usmerjenega izobraževanja jasno določeni. 

2.5.3 Informacijska (avto)blokada poklicnih zadev

Z neustreznim odzivom šolskih oblasti se je v 80. letih povečala raz-
pršenost v pomenski strukturi izraza poklic. Akterji oblasti, zlasti 
delovno-šolskega polja, so se zapletali v dolgotrajne sholastične di-
spute o tem, kaj je poklic in kaj ne. Vsak akter je razvil sebi lastno 
interpretacijo, novi poklicni pomeni so bujno vzcveteli. 

Imeli smo poklice kot nazive šolskih strok (nomenklatura poklicev), 
podvojene, a vendar malo drugačne, v naslovih strokovnih spričeval 
(seznami poklicnih naslovov). Imeli smo popise poklicev iz delovnih 
mest (standardni opis poklicev pri industrijskih zbornicah). Imeli 
smo posebne obrtne poklice pri obrtnih zbornicah, s cehovsko za-
snovo, ki ločuje vajence od mojstrov, preddelavcev. Imeli smo poklic-
ne sezname pri sindikatih, zaradi plačnih dogovorov. Ustvarili smo 
nov uglaševalski instrument za poklice (šifrant poklicev v agenciji za 
zaposlovanje), ki je skušal prav vsak poklic ujeti na dva načina – kot 
del šolskega sistema in kot del panog. In imeli smo starinski popis 
poklicev v statističnem sistemu, ki je počival na idejah iz 1958. leta 
in je pretiraval z industrijskimi poklici, zanemarjal pa trgovinske in 
upravljalske poklice. Svoje posebne poklicne sezname so prispevale 
še razne profesije, pa nadzorniki poklicnih bolezni – in še marsikdo. 

Veliko različnih pomenov, a ena sam most za sporazumevanje, izraz 
poklic – le kako se ne bi izraz zašibil pod bremenom pomenov. Pre-
tirana poklicna regulacija v 80. letih je tako po bližnjici privedla do 
informacijske (avto)blokade, kar je še ena tipična lastnost Slovenije, 
nagnjene h korporativnim, vnaprejšnjim rešitvam. Običajno vodijo 
pretiravanja v načrtovanju izidov v zlome sistemov – število variacij 
v reakcijah udeležencev je namreč preveliko, da bi jih sistem lah-
ko vnaprej predpostavil, predvidel. Če to pomotoma vseeno posku-
si, troši vire brezmejno, verjetno vse do lastne ugonobitve (Dragoš 
1998: 168). Zunanji znak tega stanja sistema je nesposobnost spora-
zumevanja (terminološka prenasičenost) in ukrepanja.
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Nazorna znamenja preteklih poenostavitev, izumov in težav pri iz-
razu poklic so močno prisotna tudi v najnovejšem gradivu šolskega 
ministrstva v Sloveniji (Slanc 1996). Šole še vedno izobražujejo za 
vse poklice (!? – prav tam: 14, 16), poklic in strokovni naziv oziroma 
naslov po končanem šolanju sta kar izenačena, utemeljitev pa je na-
slednja: 

“Obstajata dve nasprotujoči si stališči o tem, kaj določa po-
klic. Prvo stališče izpostavlja izobrazbo, iz česar izhaja, da 
je poklic atribut posameznika. Po drugem stališču pa poklic 
določa v prvi vrsti opis delovnih nalog (poslov oziroma de-
lovnih mest) … Različne opredelitve poklica, ki jih navaja-
jo posamezni strokovnjaki, pa se gibljejo med navedenima 
skrajnostma.” (prav tam: 16).

Utemeljitev je nenaklonjena »posameznim strokovnjakom«. Skuša 
opravičiti že preživeto razumevanje, da je poklic vzet kot atribut po-
sameznika. A še ta napačna logika, ohranjena tudi v sedanji šolski 
zakonodaji in »njeni poklicni nomenklaturi«, skuša prikriti resnično 
namero šolskih oblasti. Namreč, da bi šole kar prevzele “poklic kot 
atribut posameznika” iz rok taistega posameznika, v svoje roke. Po-
klic naj bi v resnici ostal “last šole” in sistema izobraževanja, ne pa 
posameznika ali trga dela. Dilema: ohraniti priposestvovane pravice. 
Starodavni motivi.

Velja omeniti, da trenutno potekajo med delovnim in šolskim siste-
mom v Sloveniji “intenzivne razprave o tej problematiki”. Šolstvo naj 
bi ponovno pričenjalo podeljevati le izobraževalne nazive (skorajda 
izsiljen je bil manj posestniški izraz – “izobraževalni poklic” – za 
naslov, podan v strokovnem spričevalu). Poklic sam pa bi se (ponov-
no!) nanašal le na bolj zgoščeno oznako tipičnih delovnih mest, ki 
jih ustvarja tržna ekonomija. Nekaj znamenj tudi kaže, da bo mor-
da kmalu, vsaj na strokovni ravni, prišlo do prepotrebne pojmovne 
distinkcije v izobrazbeno-poklicnem izrazju in do zožene poklicne 
regulacije trga dela (Grootings 1999). 

“Dolgoletno založena” distinkcija med izobrazbo in poklicem je to-
rej doslej v Sloveniji kar uspešno onemogočala argumentirano raz-
pravo o izobrazbeno-poklicnih tokovih na trgu dela. In merjenje 
oziroma zbiranja podatkov v zvezi s šolstvom, trgom dela in poklic-
nimi karierami. S tem je zavirala tudi bolj poglobljeno raziskovanje 
izobraževalnih, tržnih in poklicnih procesov, ugotavljanje stvarnih 
komparativnih poklicnih prednosti določenih izobrazbenih profilov 
na trgu dela, mednarodno primerjavo spoznanj in ugotovitev s tega 
področja, ipd. Brez podatkov pa so prenove podvržene ideološki 

argumentaciji, prerekanjem o zaslužnostih, odvečnim emocijam, ki 
jih v pogajalske razprave vnašajo ogroženi akterji poklicnih prosto-
rov.

V podkrepitev gornjega izvajanja o dejanskem razhajanju izobrazbe 
in poklicev na trgu dela v Sloveniji v novejšem času naj navedem 
nekaj empiričnih ugotovitev o razpršenosti vstopne izobrazbe ljudi 
po poklicih. Podatki, ne najboljši, ker pri merjenju ni bilo najbolj 
jasno, kaj sploh je poklic za razliko od izobrazbe, so vzeti iz uradnih 
popisov prebivalstva v letih 1971, 1981 in 1991. Veljavo jim vseeno 
zvišuje dejstvo, da je bila klasifikacija poklicev (okrog 1000 poklicev) 
v vseh treh popisih ista. Možnih šolskih izobraževalnih usmeritev je 
bilo okrog 250, po statističnem šifrantu.

Podatke o ljudeh sem poklicno agregiral. Tako je poklic postal enota 
analize. Vsakemu poklicu sem pripisali prvih deset kategorij (vrst) 
šol po velikosti, glede na delež ljudi v poklicu, ki so končali omenje-
ne šole. Kot prva šola določenega poklica je bila določena tista šol-
ska usmeritev, ki je imela ta delež največji, torej je prispevala največ 
zaposlenih v nekem poklicu. Nato sem narisal grafikon s frekvenčno 
porazdelitvijo vseh poklicev po deležu prvih šol (abscisa), posebej za 
vsako popisno leto (slika 2.2). 

Na desni strani porazdelitvenih krivulj so visoko regulirani, profesi-
onalizirani poklici, kot so zdravnik, advokat, ipd.; pri njih je izvorna 
šolska usmeritev zelo ozko določena in strogo nadzorovana, zato so 
deleži visoki (ista šolska usmeritev daje med 80–90 odstotkov za-
poslenih v takem poklicu). Toda povprečje “deleža prvih šol” vseh 
poklicev je relativno nizko, od 38.8 % leta 1971 in 1981 se spusti na 
34.8 % v letu 1991. Ta desetletni spust v povprečju je znaten, pome-
ni, da je trg dela zaživel kljub usmerjenemu izobraževanju. Različne 
izobraževalne smeri (in stopnje) torej na trgu dela znatno tekmujejo 
med seboj, ko gre za zasedanje podobnih delovnih mest, t.j. v istih 
poklicih. 

Rezultat še podkrepi druga podana mera, konstantno rastoč koefi-
cient relativne variabilnosti za spremenljivko delež prvih šol (KV = 
standardni odklon/aritmerična sredina), ki kaže na rastočo izobraz-
beno-poklicno razvezo. V letu 1971 je koeficient enak 40.0 %, v letu 
1981 je 41.1 %, v letu 1991 pa že 44.0 %. To spet pomeni, da se je sis-
temsko toliko željena gladka pretočnost od določene izobrazbe-šo-
le v določen poklic za zaposlene ljudi dejansko zmanjševala, zaradi 
vedno večje veljave individualiziranega trga dela. Torej nasprotno od 
želja oblasti, ki je že razvezane tokove hotela povezati z “usmerjenim 
izobraževanjem”, v 80. letih.
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Slika 2.2: Histogrami poklicev, po deležu najštevilčnejše izobrazbe 
(popisna leta 1971, 1981 in 1991)

Z drugimi besedami, vse bolj specializirano “poklicno šolstvo” ob 
spremenjenih razmerah na trgu dela verjetno nima več starega smi-
sla. Empirično dognane poklicne zaposlitve, zaradi delovanja indivi-
dualiziranega trga dela, nimajo več ostrih izobrazbenih meja. Reši-
tve so drugje.

Izjema so le najbolj čvrsto organizirane profesije, ki skušajo zadržati 
vsebinski, zaposlitveno-mobilnostni in finančni nadzor nad delov-
no prakso svojih članov. Seveda pa imajo zato akterji teh poklicnih 
prostorov stalne težave s količinami, z vstopi in izstopi iz sistema, ter 
s pogoji dela – torej s parametri trga dela, ki povedo, kje in kako se 
kolektivna planska akcija sooča z individualno svobodo in motiva-
cijo ljudi (delavcev in delodajalcev). Korporativne zamisli poklicno 
usmerjenega izobraževanja na ravni profesij bolehajo za istim sin-
dromom kot ves sistem. Če hočejo nadzorovati lasten podsistem, 
morajo trošiti vedno več virov. Sistem pa erodira, če se njegovi deli 
prično vesti nepredvidljivo, t.j. avtonomno. Sistemskih profesij je 
zato lahko le nekaj.

2.6 Izraz poklic v drugih jezikih

Lingvističnih in sporazumevalnih problemov v zvezi s poklicem je 
bilo v industrijsko razvitejših okoljih manj kot pri nas. Sočasnost 
spreminjanja gospodarskega, političnega in kulturnega okolja je na-
mreč privedlo do bolj avtentičnih lingvističnih rešitev za poklicni 
problem, ki se odražajo v natančnejši govorici in v bolj ločljivih po-
menskih odtenkih poklicnega izrazja (tabela 2.1). 

Razlika je morda najjasnejša in pomensko najmočnejša v angleščini. 
V Angliji je drugačen, bolj osebni trg dela nastajal izvorno, spontano 
in dolgotrajno, zato je tam trg dela izobrazbeno-poklicno tudi naj-
bolj razvezan (še bolj je razvezan v ZDA). V tem jeziku je pomenska 
pomota o tem, kaj je poklic, skoraj izključena. Šolski poklic kot vo-
kacija (koren lat. voco) je povezan le še z ožjimi obrtnorokodelskimi 
zaposlitvami. Skupen izraz, ki pa zajema še vse druge zaposlitve, pa 
pomensko široko naslavlja zelo splošen izraz,”occupation” (lat. occu-
po). 

Na celinski Evropi, zlasti v geografskem prostoru pod nemškim vpli-
vom, določene zaposlitve niso tako zlahka ušle izpod nadzora po-
klicnih korporacij in “njihovega” poklicnega šolstva. Zato se je tu 
marsikje poklicno izrazje razvijalo z glavnim naslonom na “voka-
cijo”. Novo poklicno dogajanje, ki ga je vzpodujal rastoči trg, pa je 
zavoljo postopnega razvoja “novo poklicno izrazje” oddaljevalo od 
šolskega izhodišča bolj zmerno, z ustrezno pridevniško ali samostal-
niško dopolnitvijo. Primer takšnega ustreznega razvoja poklicnega 
izrazja, poleg nemščine14, je tudi nizozemščina (holandščina). 

Tabela 2.1: Primerjava historičnega in sodobnega izrazja za 
poklicno analizo trga dela
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ne bi vmes odločno posegel politični novorek, ki je v besedišče okrog 
trga dela nedomišljeno uvajal pomensko nepolne, intenciozne izra-
ze, brez pravega naslona na stvarno življenje. Izid je tak, da novorek 
kot umetni, upravno nasilni jezik ne ločuje več med poklicem kot 
strokovno usposobljenostjo in poklicem kot mestom zaposlitve. Tak 
umetni jezik se še dandanes težko poslavlja, zlasti iz uradne ravni 
govora (vezava na oblastno regulacijo).

Naj samo opozorim na zanimivost, ki pa je tu podrobneje ne bom 
obravnaval. V novejšem času je prišlo do dveh novih pojavov na tr-
gih dela, zlasti v ZDA, ki jemljeta pomenski naslon skoraj vsakem 
“poklicu”. Prvi, fleksibilizacija trga dela je dopustil, da se prekomer-
no povečuje število različnih poslov in zaposlitev v toku človekove 
kariere. Ker je bil poklic vedno tudi statusno-identitetna oznaka člo-
vekovega trajnejšega položaja v družbi, se z množitvijo zaporednih 
zaposlitev zmanjšuje sposobnost poklicne samoidentifikacije ljudi. 
Drugi pojav, multiplost istočasnih delovno-preživetvenih statusov 
človeka, ki hkrati opravlja polno različnih poslov, je privedla še do 
vprašanja, kateri od mnogih poslov, ki jih marsikdo aktivno opravlja, 
pa sploh je “glavni” delovni status, poklic (Kramberger 1996). 

Tipični primer prvega pojava, fleksibilizacije delovnih razmerij, so 
nekvalificirani in diskriminirani delavci, ki morajo poprijeti za vsa-
ko delo. Tipični primer drugega pojava, množenja istočasnih statu-
snih vlog, so (poleg prezrtih žena) vzporedne samozaposlitve viso-
kokvalificiranih ljudi, ki v pogojih, ko tehnološki razvoj prehiteva 
organizacijske rešitve, tudi naraščajo; takšni eksperti, ki istočasno 
plujejo od posla do posla, so brez trajnejših delovnih identitete, brez 
delovnih okolij in, verjetno, brez poklica v klasičnem smislu (Sabel 
1991). 

Obe omenjeni prvini sodobnih trgov dela spodmikata pomenska 
tla za kakršnikoli smiselno razumevanje izraza “poklic”. Namnoženi 
posli in statusi nimajo za človeka več nikakršne pomenske vezave z 
glavnim “klicem” (voco) ali “zasedanjem položaja” (occupo). O tem, 
da je v opisanih sodobnih razmerah trga dela – ali vsaj v nekaterih 
segmentih trga dela – lahko izraz “poklic”, bodisi v odtenku “voca-
tion” ali “occupation”, lahko odvečen, zastarel, neustrezen, ipd., piše 
na primer Abbott (1991a). Vendar je ta vidik grozeče dokončne raz-
veze bolj prisoten na nekorporativnem trgu dela v ZDA kot pa na 
korporativnem trgu dela v Evropi15. Na splošno bi lahko rekli, da v 
Sloveniji ta pojav (še) ni prevladujoč.

2.7 Ugotovitve, razmislek

Izraz poklic je bil od nastanka, datiranega nekje v obdobju med tru-
barjanskim poklicanjem in Pohlinovim poklicem, dolgo časa vezan 
na oblastno-politične položaje in službe. V prejšnjem stoletju je sicer 
dobil nekoliko splošnejši pomen. Druga polovica 19. stoletja najprej 
slavizira nekdanje nemško izrazje, ki se dotika dela. Nemški pogo-
vorni izraz “antverh” je bil v večji meri nadomeščen s slovenskim 
izrazom “rokodelstvo”, nemški izraz “gewerb” pa je bil nadomeščen z 
izrazom “obrt”. Tema izrazoma se polagoma pridružita še splošnejša 
izraza industrija in stroka. Izraz stan pa vse do 20. stoletja še prevla-
duje nad izrazom poklic. Šele nato pridobiva izraz poklic širši pomen 
in prehaja v širšo rabo.

Ugotovimo lahko, da so se splošnejši pomeni in izrazi za poimenova-
nje konkretnih vrst dejavnosti, s katerimi so si ljudje na Slovenskem 
služili kruh izven starodavnega kmetovanja, rokodelstva in obrti, 
razvili v navezavi s poklicem šele v poznem 19. stoletju, po zatonu 
cehovstva. To je čas pospešenega narodnega prebujanja, uvajanja ob-
veznega šolanja, postopnega uvajanja in nadomeščanja rokodelstva 
ter obrti z industrijo, in, končno, oblikovanja deželne zakonodaje, 
ki je potrebovala in izumljala slovensko strokovno poimenovanje in 
izrazje za regulacijo šolanja, trga dela in odpiranja gospodarskih de-
javnosti širši menjavi.

Obdobje močnejšega pomenskega razslojevanja izraza poklic v slo-
venščini v 20. stoletju sem le skopo preletel. Pregled sem v glavnem 
zaustavil pred 2. svetovno vojno. Burna sprememba pomenske struk-
ture izraza poklic se je pričela po 2. svetovni vojni, zato terja poseb-
no, podrobno obravnavo, ki pa jo tu opuščam. Vseeno mi opravljeni 
pregled pomaga do načelne ugotovitve, ki pravi, da je predvsem 20. 
stoletje naneslo v izraz večino danes poznanih pomenskih plasti. V 
tem novejšem času so se zgostile kulturne, ekonomske, socialne in 
politične spremembe v slovenskem prostoru, zlasti se je raztegnil trg 
dela, na katerem so se Slovenci zaposlovali. 

V vplivu na pomenskost poklicnega besedišča pa vseeno še vedno 
dominirajo prenešeni institucionalni in korporativni vplivi starejših 
dob. Med njimi najbolj izstopajo prvine ugleda, časti, poštenja in eti-
ke, ki so se držali (višjih) stanov, strok16 in cehovske etike. Zato no-
vejši institucionalno-korporativni vplivi, zlasti industrije v 1. polovi-
ci 20. stoletja in strokovnega šolstva po 2. svetovni vojni, velikokrat 
prehitevajo sprejemljivost novih pomenov poklicnega izrazja med 
ljudmi. To se povsem sklada z idejo Breznika (1982: 394), ki pravi: 
“Po izrazih lahko sodimo, kje se je sprememba izvršila po domačem 
izumu, kje pa po tujem. Če se je sprememba izvršila na domačih tleh, 
se je ohranil tudi domač izraz.”. 
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za, poklicno šolstvo, v protestantskih stanovskih šolah, je preuranjene. 
Na osnovi sistematične analize lahko ugotovimo le, da je izraz po-
klicno šolstvo nastal šele sredi 20. stoletja, ko se zaradi pomenske ši-
ritve izraza poklic, ki prične objemati tudi rokodelsko in obrtno delo, 
približuje pomenu strokovnega šolstva. Tudi vsebinsko protestant-
ske stanovske šole še ne predstavljale analogne strukture sodobnim 
poklicnim šolam; to vlogo, namenjeno usposabljanju za obrtno-ro-
kodelsko in podobno tržno-storitveno delo, lahko najprej odigrajo 
kvečjemu “nemške” šole.

Sploh pa ima izraz “poklicno šolstvo”, uporabljen hipertrofično po 
2. svet. vojni, celo vrsto edinstvenih pomenskih konotacij, ki bi jim 
stežka pripisali kakršnekoli predhodne oblike in analogije. Ujet je 
namreč v na hitro sestavljeno dediščino neusklajene.,pretirane po-
klicne regulacije (šolska reforma po l. 1960), ki je dosegla vrh v 80. 
letih. Zato vsebuje izraz vrsto povsem raznorodnih prvin in odten-
kov. Nadeti mu poleg vseh “napačnih” zdaj še en nov in edino pravi 
pomen, bi v tem okviru enostavno predstavljalo nadaljevanje zgre-
šene stare prakse. Pomeni, ki naj bi obstali v govorjenem jeziku, se 
namreč ne proizvajajo na silo, ampak se uvajajo počasi in s soglasjem 
udeležencev v sporazumevanju.

Boj za “formalno pravilno” razumevanje izraza poklic je morda boj z 
mlini na veter. Empirični prikaz o prisotnosti velike in normalne iz-
obrazbeno-poklicne razveze na slovenskih trgih dela v najnovejšem 
času to potrjuje. Priča tudi o fleksibilnem prilagajanju delodajalcev 
in delojemalcev na razvojne potrebe. Hkrati je očitna razveza izo-
brazbe in poklica kritika socialističnega šolskega sistema, ki je eno-
stransko gradil (in še gradi?) izredno razcepljeno in specializirano 
srednje “poklicno šolstvo”

• na ideoloških osnovah, 

• s šibkim upoštevanjem tržnih potreb, 

• z zgolj navideznim poznavanjem količinskih vidikov te pojavnosti 
in 

• z nejasno prihodnostjo. 

Je to tudi znamenje ustaljenega nagiba h korporativnem urejanju 
stvari in njihovih pomenov na Sloveneskem, ki kar prerad vodi v 
informacijske blokade sistema? 

Naj sklenem to poglavje. Poklic ima danes veliko, morda celo preveč, 
ozadij in naslonov. Kažejo na širino poklicnega prostora, ki ga mora 
izraz poklic (v Sloveniji) danes naslavljati. Ker preko teh pomenskih 
okolij raziskujemo vpetost aktivnih ljudi v različne socialne in eko-
nomske podsisteme, ki delujejo na različnih ravneh, lahko predsta-
vljeno razslojevanja poklicnih pomenov jemljemo tudi kot nazorni 
odsev najprej zadržanega, nato pa pospešenega razslojevanja sloven-
ske družbe, povezanega z zakasnelo, a burno industrializacijo. 

Lokalni trgi dela so se očitno najbolj intenzivno spreminjali v bolj 
globalne trge dela v 20. stoletju, zlasti po drugi svetovni vojni. Na-
daljnji, bolj poglobljen oris pomenske strukture izraza poklic je zato 
tudi tehten sociološki, še bolje, interdisciplinarni, in ne le socioling-
vistični izziv.



5756

3. CEHI, ZATON LOKALNIH TRGOV DELA

3 Delni cilji

V prejšnjem poglavju sem s historično-deskriptivno analizo osvetlil 
nastanek večplastne pomenske strukture izraza poklic v slovenščini. 
Izraz se dolgo časa pomensko sploh ni dotaknil obrtnih, rokodelskih, 
strokovnih in skromnih industrijskih trgov dela v Sloveniji. Zadrže-
val se je v okviru državnih ter lokalnih oblastnih in višjih stanovskih 
služb. Nakazal sem, da so imeli lokalni trgi dela, nepoenoteno obr-
tno ter drugo strokovno šolstvo polpretekle dobe in pozna uveljavi-
tev univerze, velik vpliv na dokaj, morda pretirano diferenciran sis-
tem osnovnega in srednjega izobraževanja v kasnejšem obdobju. Po-
sebej sem se zadržal na togem, dogovornem sistemu izobraževanja 
in netržnem plačevanju delovnih mest v času socializma, ko so šole 
pričele hrabro »podeljevati« raznovrstne poklice. Mnogo sodobnih 
pomenskih nejasnosti glede poklicne terminologije izhaja od tod.

To poglavje se še vedno narativno ukvarja z zgodovinsko sociologijo 
lokalnih cehovskih trgov dela v Sloveniji. Podane dileme in nasprotja 
med lokalno in širšo ekonomijo nazorno pričajo o zagatah nosilcev 
obrtne, podjetniške in politične pobude, ter o načinih njihovega re-
ševanja. Tema je aktualna zato, ker se morda že ukinjeno cehovstvo, 
vsaj na nek analogen način kot na lokalni, obnavlja tudi na državni 
– in celo meddržavni – ravni.

3.1 Novoveška pozitivna delovna zakonodaja

Nastanek in razvoj pozitivne delovne zakonodaje poteka v Evropi vsaj 
petsto let. Predpisuje ravnanje različnih akterjev na stvarnem trgu 
dela in posebej v delovnem procesu. V ozadju pravnih razmerij pa 
se običajno obnavljajo precej manj vidni kulturni vzorci zaprtih lo-
kalnih trgov dela, ki so naslonjeni na krajevno izročilo in običaje 
(Erjavec 1923). 

Del zapletene sodobne formalne in neformalne regulacije trgov dela 
na Slovenskem se opira na močno, ne povsem izginulo tradicijo iz 
tipičnih obdobij lokalne, obrtne regulacije trgov dela. 

Vpliv obrtnega proizvajanja ter zadružništva, ki se je najprej upi-
ralo, nato pa stežka priključilo industrijski konkurenci na Sloven-
skem, je še danes močan17. Zasidran je v vrednotah in odnosu do 
dela. Primer: nekdaj so mestne oblasti z obrtniki vred nadomestila 
za brezposelne pojmovale kot miloščino. Kljub nasprotnim sodob-
nim javnim deklaracijam je psihosocialno vrednotenje nadomestil 
brezposelnim industrijskim delavcem pri akterjih lokalnega drobne-
ga gospodarstva še danes podoben, obsojajoč. Slovenski obrtnik še 
danes ni usmerjen v ekspanzijo na širše trge, ampak na lokalne niše 
in v zagotavljanje predpravic za preživetje. Ciklično tržno nihanje v 
povpraševanju, značilno za industrijo širšega obsega, rad pojmuje 
kot nesposobnost nosilcev obrti za zagotovitev odjema, ne pa kot 
nujnost, povezano s strukturnimi zakonitostmi tržnega gospodar-
stva.

Toda deloma imajo prav. Preboja v ekonomijo širokega obsega v 
Sloveniji ne opravljajo samo industrialci z lastnimi razpoložljivimi 
kapacitetami (trgi, trgi dela, opremo in kadri), ampak so odvisni od 
dobaviteljev. Obrtni sektor je dobavitelj mnogih izdelkov, polizdel-
kov in storitev za industrialce. Njegov interes uravnavajo lokalne in 
širše oblastne institucije, ki dejansko regulirajo (zavirajo, spodbuja-
jo) stik med lokalno, nacionalno in mednarodno menjavo. S tem je 
širši pomen inovatorjev, industrialcev, obrtnikov, trgovcev, finančni-
kov in drugih sodobnih poklicev naravno povezan z lokalnimi do-
gajanji v vsaki državi (Hepworth 1989, Alderman & Thwaites 1990). 

Pomemben je odnos akterjev do gospodarskih idej, ki so namesto 
lokalizmov ščitile nacionalna gospodarstva. Fiziokratizem, bulioni-
zem in merkantilizem kot zgodnji načini zaokrožanja prosvetljenega 
(nacionalnega) interesa so nastali z rastjo industrijskega sektorja in 
mednarodno menjavo. Kazali so na možnost splošnejše regulacije 
trgov dela in ekonomskih dejavnosti. Toda prava gibala razvoja so se 
in se še vedno nahajajo v tesnih teritorialnih oseh razvoja in v me-
stnih centrih, ki lahko ali pa tudi ne pravilno ocenijo svoje razvojne 
možnosti (Braudel 1988–89, Hepworth 1987). 

Nekdanje protislovje med lokalnimi trgi dela na eni in rastjo proiz-
vodnje, širjenjem trgov in težavno oddaljeno prodajo na drugi strani 
je poučno, ker je prisotno tudi v sodobni družbi. Bolj latentno kot 
manifestno se v nacionalnem gospodarstvu stalno odvija četvorna 
borba za prevlado: prvič, med mestnim – lokalnim – državnim – 
splošnejšim – reguliranjem trgov in trgov dela; drugič, med podjetji 
lokalnega in širšega dometa; tretjič, med različno zavarovanimi po-
klicnimi prostori oziroma poklicnimi trgi dela na eni ter podjetni-
škimi trgi na drugi strani; četrtič, med proizvodnimi in trgovinski-
mi, posredniškimi organizacijami. 
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Preteklost je videti oddaljena, pa vendar se določeni institucional-
ni obrazci zapiranja lokalnih trgov dela ohranjajo vse do danes. V 
deskriptivni analizi historične socialne mobilnosti in regulacije lo-
kalne ekonomije in zaposlovanja v Ljubljani, ki jo najprej podajam, 
je moč razbrati splošnejše težnje, ki se še danes pojavljajo na ravneh 
lokalne (samo)uprave. Lokalno obrtništvo je močno pripeto na pod-
jetništvo širšega dometa. Zato se lokalizmov ne da odmisliti – so del 
ekonomske in kulturne dediščine naroda. 

3.2.1 Regulacija historičnih obrtnih trgov dela do 15. stoletja

Pred nastankom mest na Slovenskem (pred 13. stoletjem) so prevla-
dovali podeželski rokodelci. Prva mestna jedra (Ljubljana, Ptuj, Ma-
ribor) so podobo spremenila. V Ljubljani so bili do 15. stoletja med 
mestnimi obrtniki močni zlasti krznarji in usnjarji.

Število mestnih obrtnikov je naraslo v 2. polovici 15. stoletja, ko je 
bilo približno polovica meščanov v Ljubljani in Mariboru obrtnikov 
(Otorepec 1972: 7). Razlogi so bili: povečane upravne pristojnosti, 
večje število prebivalstva, večji notranji in okoliški promet, turški 
boji. Prodaja je potekala v delavnicah in na tedenskih ter drugih sej-
mih. Meščani niso živeli samo od obrti, ampak tudi od drugih do-
hodkov: zemljiške rente, zakupniškega vrtičkarstva, pristav. Veljava 
obrti je pomenila tudi politično veljavo v mestni upravi: obrtniki so 
dobili sedeže za nižje funkcije v mestnem svetu (v notranjem svetu 
jih še ni bilo).

Cilji mestnih obrtnikov so bili omejiti konkurenco podeželskih 
rokodelcev, ohraniti monopol v mestih. Ideali mestnih obrtnikov: 
fevdalna delitev dela med mestom (izdelki) in podeželjem (hrana 
in surovine), menjalni trgi fizično postavljeni v mestih. Teritorialne 
aspiracije obrtnikov so se zato širile izven mesta. V določenem pasu 
okoli mesta (nem. Bannmeilenrecht) so skušali prepovedati pode-
želsko rokodelstvo. Na širšem vplivnem območju mestnih obrtnikov 
je stvari presojal mestni sodnik. Mestna oblast je iz fiskalnih razlogov 
podpirala takšno širjenje mestnih privilegijev. Zlasti je prepovedova-
la podeželsko trgovino, a z malo uspeha. Podeželje je namreč ščitila 
tudi zemljiška gospoda. Mesta si predvsem prizadevajo za monopol 
nad trgovino (prometni davki), manj nad rokodelstvom in obrtjo. V 
mestni upravi so bili praviloma največji trgovci.

Od srede 15. stoletja narašča podeželska obrt, ker raste število ka-
jžarjev in gostačev (malozemljaši in brezzemljaši). To je znamenje 
podeželskega razslojevanja (za Prekmurje glej Kramberger et al. 

1979). Posebno močna je notranja konkurenca obrtnikov v mestu. 
Vsi, ki nimajo dovoljenj, so šušmarji – niso meščani, nimajo obrtnih 
dovoljenj, niso cehovsko vezani (možna primerjava s sodobnimi 
analizami šušmarjev, v Abbott 1991a, Åmark 1990). Rast cehov je še 
omejena. Regulacija cehov kaže na moč drugih mestnih rokodelcev, 
zato se prvi cehi dogovarjajo za členitev trgov med seboj: prepoved 
odvzemanja pomočnikov, omejitev vajencev in pomočnikov, one-
mogočanje opravljanja dveh obrti hkrati.

Od srede 15. stoletja nastopi tudi mednarodna rokodelska konku-
renca. Izdelki iz južne Nemčije so bili, zaradi višje stopnje proizvod-
nje, cenejši in boljše kakovosti (Otorepec 1972: 11). Trgovci so uvozu 
naklonjeni, mestne oblasti zaradi davščin tudi. Ljubljanskim obrtni-
kom ni ostalo drugega, kot da se pritožijo cesarju Maksimiljanu. Ta 
je zapovedal prepoved uvoza izdelkov, ki se lahko izdelajo doma. Do-
volil pa je uvoz sodobnega orodja za produktivnejšo delo (zgodnji 
merkantilizem?).

Pravna podlaga za opravljanje mestne obrti je bila sprva pripadnost 
meščanski skupnosti (universitas civium; prav tam: 11). Ljubljana je 
imela od 1385. leta predpis, da je prepovedana mestna obrt vsakemu, 
ki ni pripravljen nositi mestnih davčnih in služnostnih bremen. Šele 
kasneje je pravna podlaga za opravljanje obrti prešla na pripadnost 
cehu.

3.2.2 Cehovski boj proti konkurenci v 16. stoletju

Najmočnejše orožje mestnih obrtnikov proti konkurenci so posta-
le cehovske organizacije. Izvor je različen. V 14. stoletju so nastale, 
podobno kot drugod, religiozne bratovščine, z religioznimi in kari-
tativnimi cilji. Eden od razlogov, da so se pričele ukvarjati z rokodel-
stvom in obrtnimi deli, je bila velika kuga (1348–1350), ki je zdeset-
kala delovno silo. Mezda za kvalificirano delo se je dvignila, zaradi 
cenejše in kvalitetnejše oskrbe so bratovščine dobile od svetnih oblasti 
cehovske kompetence. Izvor cehov je včasih avtonomen, včasih je 
nastal iz bratovščine, včasih pa bratovščina iz ceha.

V Ljubljani je bil najstarejši ceh krznarski (1370), dobil je iste pravi-
ce kot dunajski. Sledil je krojaški ceh (1399), nato čolnarski (morda 
tudi prvi, 1351). Mestu so plačevali davek od obrti, manjše mitnine, 
ipd. Spore znotraj ceha so reševali cehovski načelniki, ki so nadzoro-
vali mojstre, kvaliteto izdelkov in zaposlovanje. Kadar je mesto zašlo 
v stisko, so oblasti pobrale sredstva premožnejšim cehom.

Članstvo v cehu je bilo za meščanske obrtnike in rokodelce skoraj ob-
vezno. Kdor ni bil član, je lahko izdelke prodajal le na letnih sejmih, 
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stva. Pogoj zanj je bila sposobnost rokodelstva, neoporečnost in za-
konsko rojstvo, nastopni obisk pri vseh članih ceha, plačilo enkratne 
pristojbine (recimo 6 kratna letna članarina mojstrov). Delovni čas 
pomočnikov in vajencev je bil 16 ur dnevno. 

Vse rokodelske panoge niso bile organizirane v cehe. Razmerje med 
meščanskimi obrtniki in pri njih zaposlenimi delavci je slonelo na 
običaju. Medsebojna obrtna trenja so privedla sprva do cehovstva 
(lokalni pravni red), nato pa, zaradi podobnih razlogov, do pravil po-
zitivnega prava (splošni pravni red). Prvi splošnejši poskus urejanja 
rokodelstva je rokodelski red, ki ga je izdal 1527 deželni knez. Od 
1617 dalje je cehovske privilegije odrejal deželni knez, ne več mestna 
oblast. Ščitil je koristi potrošnika18.

3.2.3 Regulacija meščanske obrti do 18. stoletja – Slovenija

Najbolj so se razvile obrtne panoge, ki so delale izdelke široke po-
trošnje. Povečan obseg gospodarstva je dvignil ugled in vpliv me-
ščanstva. Na Kranjskem so meščani med deželne stanove kot četrti 
stan19 vstopili leta 1462 (I. Slokar 1972: 55–110). Gospodarska poli-
tika mest je postajala prežeta z lokalnim patriotizmom, saj je budno 
čuvala svojo avtonomijo. Pogodba med mesti in drugimi deželnimi 
stanovi iz 1492 je določala, da ni smel biti eno miljo okoli glavnih 
mest (Ljubljana, Kranj, Kamnik, Novo mesto) več kot en kovač, če-
vljar, krojač, gostilničar – to so bile najštevilčnejše mestne panoge.

V 16. stoletju ni v Ljubljani nastal noben nov ceh, le stari privilegi-
ji so se obnavljali. Obdobje so prežemali turški vpadi in religiozni 
prepiri (reformacija, protireformacija). Nove panoge rokodelstva so 
bile torbarji, sodarji, zlatarji, lončarji, jermenarji, kositrarji, sabljarji, 
ključavničarji, irharji, kleparji, puškarji, nožarji, kovači, mizarji itd. 
(prav tam: 56).

(1) Zmanjšanje obrtnikov v Ljubljani

Zmanjšanje števila obrtnikov v začetku 17. stoletja je posledica pro-
tireformacije, ko obrtniki zapuščajo Ljubljano (izgnanstvo na prote-
stantski sever). Ljubljanski mestni svet je sklenil, da bo med mešča-
ne sprejemal le katolike (!), zato je bil dotok naprednejših obrtnikov 
otežkočen. Dotok se je tudi omejeval po zakonskem stanu (neože-
njeni) in narodnosti (italijanska). 

Zanimivo je, da se je od 1630 do 1730, Ljubljana in njeno rokodelstvo 
širilo le z naravnim prirastom prebivalstva, selitev ni bilo. Polovica 

naravnega prirasta ljudi se je zaposlila kot produktivni rokodelci. 
Število rokodelcev se je podvojilo v 100 letih, kar je nekoliko hitrejša 
rast od rasti celotnega prebivalstva: zaradi splošnega razvoja in tudi 
zato, ker so le oženjeni lahko postali obrtniki.

Od druge polovice 17. stoletja dalje so imeli cehovski komisarji 4 
predstavnike v notranjem in mestnem svetu – magistratu, ki je pred-
stavljal obrtno oblast mesta. Cehi so se pritoževali nad šušmarji in 
drugimi delavci, ki so izven določenega časa prodajali izdelke na po-
deželju. Polagoma je nastajala konkurenca med cehi samimi. Klo-
bučarji so sredi 16. stoletja dosegli, da je deželna oblast prepovedala 
trgovcem prodajati klobuke, narejene v tujini.

V določbah cehovskih pravil so bili začetki obrtne zakonodaje (tabe-
la 3.4). Vsebovale so pravila dela, lastnosti izdelkov, stanovske socia-
le, obrtnega nasledstva. 

Bistvo je monopol cehovskih mojstrov do dela in prodaje, povezan s 
članstvom. Zoper kršilce so nastopali cehi in oblast. Ta tipična stra-
teška poteza po zapiranju poklicnega prostora se ohranja še danes.

Članstvo v cehih ni bilo več stvar znanja in vstopa, ampak šolanja 
in nasledstva. Učna doba vajencev se je daljšala, poleg uka je bilo 
obvezno še potovanje (3 leta) po tujini, enoletna praksa, mojstrski 
izdelek. Za sam dostop do učnega statusa so bile predpisane razne 
pristojbine20. Sledilo je poskusno delo, nato učna doba. Za pomočni-
ke so bili strogi odpovedni roki, prepovedi opravljanja dela po pre-
nehanju zaposlitve. 

Če so nastopile krizne razmere, so mojstri še bolj nagajali pomočni-
kom, zlasti pri presoji mojstrskega izdelka. Določili so največje števi-
lo mojstrov (šele proti koncu 17. stoletja), kar je pomočnike pahnilo 
v socialni prepad. Rodilo se je izsiljeno šušmarstvo. Edini privilegij 
so imeli mojstrski sinovi, pa tudi pomočniki, ki so se poročili z moj-
strovo vdovo. Končno so privilegije pomočnikov, zaradi večje umr-
ljivosti mojstrov, razširili še na zete.

Mezde za pomočnike so bile tedenske. Mezde so morale biti stalne, 
večanje ni bilo dopuščeno – to je pomenilo zanikanje trga, niha-
nja cen. Včasih celo nižanje ni bilo dovoljeno (Slokar 1972: 77), ker 
bi padle cene in zaslužki (izvor dumpinške zkonodaje). Strogo pre-
povedano je bilo zvabljanje dobrih delavcev. Omejili so tudi število 
vajencev in pomočnikov, ker bi s tem prišli zaposlovalci do cenene 
delovne sile.

Monopol cehovskih pravil je doživel tri stopnje: v prvi je bil vstop v 
ceh prost, opravljanje obrti je povezano le s članstvom (v Ljubljani 
traja do zadnje četrtine 16. stoletja)21. V drugi fazi se omeji število 
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ksimira dopustno število mojstrov (od druge polovice 17. stoletja 
dalje). V tem smislu so bili cehi tipično podvrženi implicitnim pra-
vilom populacijske ekologije cehovskih organizacij.

Gibljive cene dela bi priznale pomen svobodnejšega trga in trga dela, 
zato so se jim cehi upirali. Prvo mezdno gibanje v Ljubljani se ome-
nja leta 1622, ko so tesarji ustavili delo na mestnem obzidju in uspeš-
no zahtevali dvig mezd zaradi draginje.

(2) Razcep obrti v komercialne in policijske 

Do leta 1732 so bile oblasti do cehov v defenzivi (Slokar 1977: 8–47). 
Samovolja in samopašnost cehov sta rastli, policijske odločbe in pa-
tenti niso zalegli. Ozadje nezadržnega razkroja cehovstva je narašča-
nje števila prebivalcev, rast potrošnje, premajhne kapacitete cehovske 
proizvodnje, previsoke monopolne cene, inflacija zaradi stalnih vojn 
in prihod tujih tehnologij in izdelkov zaradi trgovine na daljavo. 

3.2.4 Omejevanje cehovske avtonomije v 18. stoletju

Monopol cehov je prekinila deželna oblast. Dajala je zaščitna obrtna 
in rokodelska dovoljenja ljudem izven cehov. Avstrija je bila indu-
strijsko zaostala, izvažala je surovine, uvažala industrijske izdelke. 
Mestno gospodarstvo ni bilo pravi odgovor na prosvetljeno državno 
gospodarstvo, ki se je razvijalo v Evropi. Avstrijska državna uprava 
je po končani španski nasledstveni vojni po vzoru Colberta (Franci-
ja) vpeljala merkantilistično gospodarsko politiko (komerčni patent 
Karla VI leta 1717). Vpeljali so nove obrti in rokodelstva, z olajša-
vami, vabili so domače in tuje mojstre (1717), zaščito so obljubili 
trgovcem, brodarjem, manufakturistom in “drugim umetnikom” 
(prav tam: 8). Trst in Reka sta postali prosti luki. Prvi industrijski 
obrati na Slovenskem so steklarna Trebuša, papirni mlin Žužem-
berk, suknarna na Selu pri Ljubljani.

Cehovska organizacija je nasprotovala sprostitvi industrijskih sil. 
Toda lokalni meščanski privilegiji in nazori so postali zaostali (ta-
bela 3.1). S patentom 1732 je bila ukinjena cehovska avtonomija, 
razveljavila so se stara cehovska pravila, zagrožena je bila ukinitev 
cehov. Nova pravila je odtlej odobraval le deželni knez. Prečitati so se 
morala vsako leto in se niso smela samovoljno spreminjati. 

Pritožb zoper cehe niso reševali cehi sami, ampak splošna oblast, po 
načelih splošnega rokodelskega reda. Spori so se razsojali ustno in 

brez odvetnika. Prepovedano je bilo sodelovanje cehov iz različnih 
mest, prepovedani so bili dogovori o cenah in mezdah. Prepovedano 
je bilo omejevanje števila zaposlenih, mojstrov. 

Tabela 3.1: Glavni razlogi omejevanja cehovske avtonomije v 18. 
stoletju

Od 1765. leta dalje so se vse obrti razdelile na komercialne in poli-
cijske. Komercialne so bile tiste, ki so delale za širši trg, potrošnike 
izven mesta, in za izvoz. Policijske obrti so bile omejene na lokal-
ni trg in na zdravstveni in varnostni nadzor (širša problematika v 
Ivanjko & Kocbek 1994: 29–34).

Večina produktivnih obrti je postalo komercialnih. V Ljubljani so od 
produktivnih obrti pod policijskim nadzorom ostale le: pivovarne, 
sodarne, tiskarne, podkovaštvo, krojaštvo, čevljarstvo, mizarstvo, te-
sarstvo in suknostrižtvo (Slokar 1977: 10). Poleg cehovskih obrti so 
bile prisotne še osebne obrtne storitve (podlaga zaščitni dekreti), ki 
so bile vezane na človeka, in proste domače obrti, ki jih je opravljalo 
podeželsko prebivalstvo (predenje, tkanje).

3.2.5 Uvedba obrtne svobode 1809 v času Ilirskih provinc

Dvorna dekreta iz leta 1776 in 1780 sta odpravila še obvezna popoto-
vanja pomočnikov, kar je spet zožilo cehovsko avtonomijo. Posredno 
je bilo cehovstvo omejevano tudi z visokimi pristojbinami pri potr-
ditvi novih pravil22. Toda po 1785 novih pravil sploh niso več potr-
jevali. Obrtne cehovske pravice, ki so lahko dedovale in vpisovale v 
zemljiško knjigo, prodajale ali darovale, so polagoma zmanjševali, 
dokler niso bile v času Ilirskih provinc 1809, z uvedbo obrtne svobo-
de, odpravljene (tabela 3.2).
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Tabela 3.2: Stopnje ukinjanja cehovske avtonomije na Slovenskem 
do Ilirskih provinc (1809)

Cehovstvo bi odmrlo že prej, če ne bi mestne oblasti bile prežete s 
cehovskimi omrežji. To je eden od historičnih dokazov, da poklicni 
prostor lahko živi dalje zaradi dolgoročnih, nepodjetniških motiva-
cij in socialnih akcij akterjev, ki se v iskanju privilegijev opirajo na 
lokalno oblast. Državna oblast ni korenito posegla na mestno raven, 
izvedba politike je bila prepuščena lokalnim oblastem. Tako dolgo 
ni bil vpeljan enotni obrtni red, cehovska pravila so zaradi lokalnih 
monopolov ostajala v veljavi mnogo dlje kot v drugih krajih habs-
burškega cesarstva.

V 18. stoletju je zaradi zadrževanja privilegijev “slovensko” (kranjsko 
in štajersko) rokodelstvo nazadovalo v primerjavi z drugimi deže-
lami. S tem je bil paraliziran pravočasen začetek industrije (Slokar 
1977: 27). V Ljubljani je bilo na začetku 19. stoletja le 200 industrij-
skih delavcev, rokodelcev pa 1/6 prebivalstva (tedaj je bilo v Ljublja-
ni okrog 10 000 prebivalcev). Najslabši socialni položaj so imeli po-
močniki, obupnega pa učenci/vajenci. Patriarhalno sožitje mojstrov 
s pomočniki je izginilo; brez dokumentov o zaključenem usposablja-
nju so pomočniki postajali mezdni delavci, ne pa mojstri, saj so jim 
bile bratovščine prepovedane. K njihovemu slabemu socialnemu po-
ložaju je prispevala tudi država, ki se zanje ni menila in je protežirala 
industrializacijo23. Z dekretom 1773. leta so bile ukinjene tedenske 
in uvedene dnevne mezde. Zadeval je vse stroke, razen tistih, ki so 
plačevale na akord. Pomočniki so še težje našli delo. Učinki prosve-
tljenstva so v mestih zmanjševali ponudbo storitev, prebivalstvo pa 
je naraščalo. Zato se je razbohotilo šušmarstvo: samo v krojaštvu jih 
je bilo v Ljubljani 1785. leta enkrat več kot mojstrov (prav tam: 42).

Uboštvo delavcev, dninarjev, vajencev in pomočnikov je bilo veliko. 
Cene dobrin in življenjskih potrebščin so bile glede na mezde viso-
ke. Krojaški pomočniki so 1804. leta ustanovili sklad za samopomoč; 
iz njega so oskrbovali ostarele, onemogle, včasih pa so del denarja 

enostavno zapili (prav tam: 45). Za primer brezposelnosti ni bilo ni-
kakršnih ukrepov. Mestne oblasti so tovrstna nadomestila imele za 
miloščino.

3.2.6 Cehovska ilegala do odobritve obrtnega zakona 

Francozi so odpravili realne obrtne pravice, uvedli obrtno svobodo. 
Obrt je lahko sprejel kdorkoli, ki je za prejeti »patent« bil pripravljen 
plačevati davek. Nastalo je veliko novih obrtnih delavnic.

Po ukinitvi oziroma združitvi Ilirskih provinc z Avstrijo oblast fran-
coske obrtne svobode ni podaljšala po obliki, jo je pa po vsebini. 
Cehe je 1814 cesarski odlok spet uvedel, toda le zaradi pregleda nad 
vajenci in pomočniki. Obrt je podeljevala pristojna deželna oblast. 
Ker realnih pravic niso vrnili, je veliko starih mojstrov propadlo, 
marsikateri izmed njih pa je še leta zatem poskušal realne pravice, ki 
niso več veljale, prodati. Zato je ljubljanska gubernija v 20. letih 19. 
stoletja izdala odlok, da se lahko prodaja le nepremičnine in roko-
delsko orodje, pravic pa ne.

Ljubljanski obrtniki se niso sprijaznili s tem, zato so šli v ilegalo. Na-
stale so skrivne bratovščine, ki so prikrito nadaljevale s cehovskimi 
opravili in pravicami. Zahtevale so od cesarja, da uvede obrtni red, 
naskrivaj pa so člani kljub prepovedi plačevali članarino, nadzorova-
li zaposlovanje pomočnikov itd. Šele leta 1835 je bila ukinjena sta-
rodavna pravica meščanskih obrtnikov, da jim ni treba služiti voja-
ščine.

3.2.7 Koncesije kot povratek cehovske regulacije

Trdovratnost cehovskega dogovarjanja je bila neizmerna. Ohranja-
la se je tudi na ljubljanskem magistratu, ki je kljub uvedeni obrtni 
svobodi še naprej odrejal, kdo sme kaj delati. Omejeval je zunanjo 
konkurenco in preprečeval svobodno trgovino. Zato je prišel več-
krat v spor z okrožnimi in deželnimi oblastmi. V pomoč pa so mu 
prišle tudi odredbe, da je za nekatere komercialne obrti, povezane z 
vojaško industrijo, potrebno podeljevati koncesije. Tako je magistrat 
lahko ponovno uradno odrejal, koliko koncesij bo podelil, kar je 
povratek k stari cehovski regulaciji. Seznam koncesijskih obrti se je 
kasneje širil in raztegoval, s tem pa je rasla samovolja in avtonomija 
cehovske miselnosti in lokalnih veljakov.

Zaradi napredka tehnike so izginjale tudi policijske obrti, saj so obr-
tniki proizvedli dovolj, da so lahko izvažali. Tako so bile leta 1846 
razne panoge obrti izločene iz policijskih in dodane h komercialnim.
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Marčna revolucija 1848 je prestrašila obrtnike. Zbali so se, da bo spet 
eksplicitno potrjena splošna obrtna svoboda, zato so se sklicevali na 
krizo in zahtevali posebno zaščito. Ministrstvo za trgovino in obrt je 
prošnji ugodilo in znova vpeljalo cenzuro pri podeljevanju obrtnih 
dovoljenj, tudi za vse komercialne in svobodne obrti. Tako se je ce-
hovstvo restavriralo. 1850. leta je v magistratu nastal odbor, v kate-
rem so imeli večino predstavniki obrtnega združenja. Upirali so se 
liberalizmu do 1853. leta, dovoljevali so količino obrti le za krajevne 
potrebe (tabela 3.3).

Tabela 3.3: Nekatere poteze vračanja cehovske avtonomije v 
obdobju prepovedi cehov v prvi polovici 19. stoletja

1853. leta je Ministrstvo izdalo odlok, da za odobritev nove policijske 
obrti velja kriterij krajevne potrebe, za svobodne obrti ni bilo več 
omejitev, za komercialne obrti pa je bila važna le usposobljenost pro-
silcev. Možnost kontrole usposobljenosti prišlekov so spretni mestni 
obrtni cehi izkoristili in nalogo selektorja je prevzela zbornica za 
trgovino in obrt. Člani zbornice so morali biti izkušeni samostojni 
obrtniki ali trgovci. Pred odobritvijo dovolilnic jo je magistrat moral 
vprašati za mnenje.

Te implicitne možnosti vračanja nazaj so bile prisotne, ker ni bilo 
zakonitega splošnega obrtnega sistema (Slokar 1977: 56). Javno so bili 
lokalni razlogi zapiranja trga podani skrajno jasno: “… bo povzro-
čila obrtna svoboda le egoizem v meščanskem in v socialnem oziru. 
Vsakdo bo tlačil svojega bližnjega z neomejeno svobodno konku-
renco. Izginilo bo solidno dobro delo. Prizadevanja konkurentov bo 
zunanji videz in nizka cena, ki naj bi pritegnila odjemalca.” (deželni 
svetnik Pauker 1855. leta, v Slokar 1977: 56–57).

Toda trgovci, odvisni od širših trgov, so bili zoper omejitve. Tako je 
bil kljub zadržkom in ugovorom obrtnikov 1860. leta sprejet prvi 
avstrijski liberalni zakon o obrteh. Dal je v pravnem pogledu enotno 
strukturo obrti, enake obrtno-industrijske strokovne organizacije, v 
vsebinskem pa liberalnega podjetniškega duha. S tem se prične ob-
dobje ustavnosti (Drnovšek 1977: 5).

3.2.9 Obrambno obrtno zadružništvo v 19. stoletju

Gospodarski razvoj, slabšanje prodaje in negotovo življenje so me-
stne mizarske mojstre v Ljubljani spodbudile, da so ustanovili obr-
tniško prodajno zadrugo (od 1826. leta dalje). Z nižjimi cenami in 
oglaševanjem so skušali izboljšati svoje tržne in delovne pogoje. Za 
razliko od Anglije in Francije, kjer so zadruge ustanavljali delavci (v 
Angliji za pocenitev preživljanja, v Franciji za olajšanje podjetništva), 
je prva zadruga na naših tleh nastala kot samozaščita delodajalcev, 
obrtnih mojstrov, pred pauperizacijo! Naslednja zadruga je bila rav-
no tako obrtna in sicer kreditna blagajna za obrtnike in rokodelce 
(1856. leta). Ali lahko posplošimo to slovensko tradicijo ogroženosti 
in rečemo, da v Sloveniji javnoupravne institucije (zbornice, zadru-
ge, morda tudi sindikati) po tradiciji ščitijo bolj povpraševalno stran 
trga dela (drobne delodajalce), zato ker so bili poklicni podjetniški 
prostori šibki v primerjavi z mednarodno konkurenco?

Rokodelstvo je bilo zanemarjeno, manufakturisti, industrialci in tr-
govci pa so imeli prednost. Nazadovanje obrti, ki se zlepa ni mogla 
razmahniti v industrijo (majhna mesta, šibek obrat kapitala, odso-
tnost bank!), je pospeševal tudi interes trgovcev, ki so bili za liberali-
zacijo trgovine, ne pa za liberalizacijo obrti. S tem, da so obrtnikom 
odvzemali pravico do trgovine, so preprečevali naravno razširitev 
klasičnih akterjev poklicnih prostorov v podjetniški prostor. Tako 
so le trgovci lahko uvažali cenejše izdelke iz večjih avstrijskih mest 
(Dunaj, Trst, Praga) in na Kranjskem z njimi dosegali visoke marže. 
Zato so tudi na obrtno-industrijskih sejmih prevladovali tuji izdel-
ki24. 

Pobuda za pospeševanje obrtnega in industrijskega duha je prišla 
1833 iz Gradca, ko je Kmetijska družba za Štajersko predlagala, da 
svoje izpostave odpre tudi v Mariboru in Ljubljani. Ljubljančani pa so 
bili preveč zagnani (tipično slovensko!) in so hoteli ustanoviti svoje 
lastno združenje25. Toda celovška, istrska, goriška in tržaška obrtno-
-industrijska združenja so jim odgovorila, da od priključitve in sode-
lovanja z avtonomno obrtjo na Kranjskem ne vidijo nobene koristi! 
Zato je ljubljanska kmetijska družba 1837. leta skesano pristopila h 
graškemu združenju. Sodelovanje je bilo relativno uspešno (strokov-
no šolstvo, časopisi, sejmi in razstave), čeprav je državna oblast pre-
povedala panožno povezovanje in sodelovanje pri upravni regulaciji. 
To bi naj namreč preveč spominjalo na cehe. Po ustanovitvi lastne 
zbornice se je ljubljansko združenje ločilo od matice v Gradcu. Ob 
ukinitvi 1863. leta je svoje premoženje zapustilo ljubljanski realki.

Prepoved panožnega povezovanja in sodelovanja pri upravni regula-
ciji je za Slovenijo še danes nekaj povsem nepojmljivega, ker posega 
v “avtonomno združevanje” podjetništva – pa čeprav je dejansko ta 



6968 ukrep naslonjen na prosvetljensko misel iz 18. stoletja, da se končno 
prekine neproduktivna zveza med (lokalnim) podjetništvom in po-
litiko. Toda zbornice na naših tleh običajno krepijo lokalni poklicni, 
rentni, ne pa profitno-tržni podjetniški prostor. Poklicni prostori so 
očitno v Sloveniji že dolgo tudi del pozitivnega vrednostnega siste-
ma: njihovi akterji imajo skoraj status javnih zaslužnih “herojev” in s 
tem dokaj neprizivno pravico sodelovati pri loklanih oblastnih odlo-
čanjih in ukrepih. Seveda velja tudi obratno – del slovenske politične 
folklore je, da politiki “v najboljši veri usmerjajo” lokalno gospodar-
stvo, k propadu ali (netržnemu) dobičku. 

Naj zaključim historični pregled cehovske regulacije poklicnega 
prostora v Sloveniji še z zgodovinarjevo vrednostno oceno. Oviranje 
skromne mednarodne gospodarske menjave slovenske obrti in in-
dustrije je po svoje odgovarjalo tudi osrednji absolutistični avstrijski 
državni upravi (Slokar 1977: 78), ki je lokalni periferiji in njenim 
elitam, podobno kot prej in kasneje Ogrski, namenjala podrejeno 
mesto v cesarstvu – z vidika sočasnega industrijskega in podjetni-
škega razvoja drugod v cesarstvu.

Na začetku 20. stoletja je bilo obrtno zadružništvo še vedno relativno 
močno (Erjavec 1923), tudi po 2. svetovni vojni se je uspelo obdrža-
ti. Zacvetelo je znova v 70. letih, konec 80. let je bilo v Sloveniji več 
kot 150 obrtnih zadrug, večinoma registriranih za zaključna dela v 
gradbeništvu. Po gospodarskih spremembah ob osamosvojitvi drža-
ve (1991) so zadruge večinoma razpadle. Njihovi problemi so danes, 
ko jih je še okrog 40, finančna nedisciplina, kreditiranje, prodor na 
tuj trge, delovna zakonodaja, delovna razmerja in neurejen pravni 
ter premoženjski status (primerjaj Nebec 1997: 68). Na drugi strani 
je bilo konec leta 1997 preko 50.000 registriranih gospodarskih enot 
z obrtnim načinom dela (obrtni register Obrtne zbornice Slovenije), 
med njimi je 12.000 gradbenih obrtnikov, sledijo prevozniki (okrog 
8400 enot), proizvajalci kovin (okrog 4500 enot), itn. (Jarec 1998: 
10–11). Njihove interese napram državi zastopajo območne zborni-
ce in Obrtna zbornica Slovenije. 

Lokalni obrtno-poklicni prostor je torej v Sloveniji še vedno močno 
prisoten. Tradicija povezav med obrtništvom in politiko se ohranja 
na lokalni ravni, na nacionalni ravni pa zlasti v gradbeništvu, ki veže 
nase prevozništvo, preko netransparentnega sistema javnih naročil 
– država je najmočnejšim akterjem gradbenih poklicnih prostorov 
dodelila koncesije za prednostno izvajanje gradbenih del in za stro-
kovni ter finančni nadzor.

3.3 Cairnesova prototeorija poklicnih trgov dela

Na Slovenskem je življenje v 19. stoletju potekalo praktično, nekako 
obrnjeno nazaj v »prave rešitve«, refleksija industrijskega gospodar-
skega razvoja, razvidna v političnih programih, je bila še dokaj šibka 
in brambovska, zavita v prednostno obravnavo še neuresničenega 
narodnega prebudništva. Širši problemi socialne in politične filozo-
fije ter industrijske ekonomike niso prevladovali kot javna tema in 
se niso izvili iz najožjega maloštevilčnega kroga v tujini šolanih elit. 
Tako se moramo na zgodnje teoretične prebliske o naravi nekdanjih 
trgov dela ozreti po tujih avtorjih. V sami ekonomiki 19. stoletja je 
bila že dolgo prisotna ideja, da industrijski trgi dela ne prenesejo ne-
tekmovalnega načela med ponudbo in povpraševanjem26. Toda tudi 
popolna elastičnost trgov dela, kakršno je ustvarila ekonomika za 
produktne trge, je bila nekaj povsem tujega. O tem je marsikaj pove-
dal že John Stuart Mill (1871), zlasti pa Cairnes . 

Cairnes je že 1874. leta v razpravi Political Economy trdil, da je trg 
dela sestavljen iz relativno ločenih segmentov (slika 3.1). Zanje je 
značilno, da znotraj njih vlada tekmovalnost, med njimi pa ne. Te se-
gmente je Cairnes poimenoval “netekmovalne skupine” (non-com-
peting groups). Določale so jih razne socialne skupine, na primer 
družinske dinastije, profesionalci, umetniki, obrtniki s tripartitnim 
sistemom usposabljanja (vajeništvo, pomočništvo, mojstrstvo). 

Slika 3.1: Cairnesov trg dela, segmentiran z netekmovalnimi 
skupinami

Cairnes je menil, da bo povečano splošno izobraževanje zmanjšalo ve-
ščinsko različnost in neenakost med segmenti, omejilo njihov lokal-
no premočen dogovorni vpliv in socialno reprodukcijo segmentov. 
Cairnes je, na osnovi kasnejšega razvoja, verjetno podcenjeval druge 
možnosti ohranjanja zaprtih poklicnih krogov in njihove zmožno-
sti, da si vedno znova prisvajajo neobvezni del izobraževalnega sis-
tema. Poklicni prostori nad trgi dela – kljub preboju podjetništva s 
profitnim motivom – ostajajo relativno nepropustni, vase zaprti, in 
to skozi vso novejšo zgodovino; z različnimi instrumenti se prilaga-
jajo na nove razmere. Kljub povečanju splošne izobrazbe ni prišlo 
do večjega zmanjšanja neenakosti ljudi ali pretirane mobilnosti med 



7170 netekmovalnimi segmenti trga dela. V mednarodni primerjalni štu-
diji trinajstih držav (Shavit & Blossfeld 1993) je bilo na primer še 
za najnovejši čas ugotovljeno, da so tisti cilji šolskih reform, ki so 
skušale zvečati socialno enakost izobraževalnih možnosti predvsem 
socialni nižjim slojem, vsepovsod ostali neuresničeni. 

Zato velja podvomiti v matematično zarisan atomističen trg dela, ki 
prevladuje v učbeniški ekonomiki. Formalna ekonomika marginali-
stične usmeritve je na Cairnesovo predstavitev netekmovalnih trgov 
dela pozabila. Na primer, pri obravnavi nepotizma sta jo Marshall 
in Pigou komajda omenila. Tedaj, na prelomu 19. in 20. stoletja, se 
je splošnejša ekonomska teorija delala pod vtisom velikih medna-
rodnih migracij in premikov proste delovne sile, k čemur je z veli-
kim odlivom ljudi iz domovine prav gotovo precej prispevala tudi 
Slovenija (ocene: 250.000–300.000 oseb odide v Evropo, Ameriko in 
Avstralijo; podobno v: Erjavec 1923, in v: Drnovšek 1995). 

3.4  Delne ugotovitve

Ugotovili smo lahko, da so cehovska združenja v določenem zgodo-
vinskem obdobju nadzirala mnoge segmente lokalnega produkcij-
skega in socialnega sistema: dejavnost, delovna mesta, napredova-
nje, šolanje, licenciranje ljudi in poslovne subjekte. S tem so skušala 
obvladati dinamične trge: trge dobaviteljev, trge kupcev, trge dela. 
Glavni problem so jim predstavljale cene, ki so kot signalno sporo-
čilo stalno kazale, kje je njihovo realno mesto v širšem okolju. Po 
formalni ukinitvi cehov so jih teoretiki trga dela obravnavali kot 
zgodovinske, korporativne oblike netekmovalnih skupin. 

Cairnesova zgodnja posplošitev preostankov teh zaprtih druščin je 
bila obrnjena v preteklost, drugi ekonomisti, njegovi sodobniki, so 
že hiteli k posplošenemu opisu tekmovalnih trgov dela. Na »netr-
žno« obravnavo trga dela pa znova naletimo pri makroekonomiki, 
v času večjih ekonomskih kriz, zlasti z naglim večanjem nezaposle-
nosti. Keynesova zamisel o lepljivosti mezd se je ukvarjala s stopnjo 
nefleksibilnosti, torej s tekmo-valno prvino trgov dela (več o tem 
v Kramberger 1998b). Več teže kot osebnim faktorjem so kasneje 
(ameriški) ekonomisti dajali sindikalnim omejitvam fleksibilnosti 
mezd, pod vtisom rastočega ameriškega sindikalizma. Cairnesovo 
podobo o realnih, lokalno in ponudbeno omejenih trgih dela, kar je 
skoraj evropska stalnica, in o posledicah zapiranja poklicnih prosto-
rov, pa so dolgo časa spregledovali; nekoliko bolj sistematično jo je 
dopolnil šele Kerr, skoraj sto let kasneje. 

4. TEORIJE TRGA DELA, POZABLJENI POKLICI

4  Delni cilji

V prejšnjem poglavju sem zaokrožil zgodovinske izkušnje z lokal-
nimi, cehovskimi združenji. Ti trgi so postali »nemoderni« zavo-
ljo trgovine, ki je prinašala sveže sape bolj odprtih trgov. Zato so 
se spreminjali tudi trgi dela. V tem poglavju prehajam na teoretsko 
raven obravnave odprtega trga dela. Orisal bom niz različnih idej 
o abstraktnih modelih trga dela, ki skušajo sintetično povzeti glav-
ne faktorje odločanja na mikro in mezo ravni dogajanja. Nakazal 
bom razlike in povezave med dvema teoretskima strujama. Ena se v 
obravnavi trga dela bolj prilega podjetniškim prostorom in njihovim 
akterjem. Druga pa, vsaj deloma, opaža tudi vpliv akterjev struktur-
nega okolja, institucij oziroma poklicnih prostorov, na trg dela. 

Nekako od konca prejšnjega stoletja do danes se razvija teoretsko do-
kaj premočrten, a empirično nepreverljiv, (neo)klasični tekmovalni 
model trga dela. Njegova zasnova je logično-matiematična krivulja 
mejne koristnosti za različne akterje. Ker je model koherenten z eko-
nomsko teorijo odprtih trgov in, vsaj približno, tudi z makroekono-
miko, tvori danes, v svojih številnih različicah, močno vez trgov dela 
s podjetniškim prostorom. Alternativne teorije trga dela in teorije 
profesionalizacije poklicev tvorijo,nasprotno, šibko vez trgov dela s 
podjetniškim prostorom, nekoliko močnejšo vez pa s širšim social-
nim, tudi političnim in poklicnim prostorom. Prva skupina teorij 
ima – iz vidika predpostavk – navidez koherentno teorijo, a empirija 
jo stalno falsificira. Druga skupina teorij ima zaenkrat le nabor šibko 
zasnovanih, nesistematično in disciplinarno nevmeščenih empirič-
nih študij. Zato njena spoznanja še ne tvorijo teoretske celote.

Dopustno je tudi razpravljati o možnosti, da bi nekatere posplošene 
poteze cehovske organizacije trga dela lahko opazili tudi v organi-
zaciji in delovanju kolektivno zasnovanih trgov dela, zlasti v zamu-
dniških državah. V teorijah profesionalizacije so cehi podani kot 
starejše korporativne obrtne tvorbe. Alternativne socioekonomske 
teorije trga dela tvorijo, skupaj s teorijami profesionalizacije, celo-
to. Poglavje zato zaključujem z razmislekom o »ševedno-cehovski?« 
naravi trgov dela v Sloveniji. Zaradi izjemno močnega obrtnega in 
dogovornega značaja slovenske proizvodnje so nekatere značilnosti 



7372 cehovske organizacije, kljub formalni ukinitvi cehov, prisotne še da-
nes. Njihova posplošena pripoved ponazarja, odkod lahko pričaku-
jemo vplive, ki omogočajo »neelastičnost« trgov dela. 

4.1 Močna vez: trg dela, podjetniški prostor

Klasično ekonomsko razumevanje trga dela se je dokaj zaokroženo 
oblikovalo že na prelomu iz 19. v 20. stoletje, pod močnim vtisom 
angleške klasične šole (Smith, Ricardo) in avtorjev, ki so predlagali 
uporabo teorije mejne koristnosti v ekonomiki (Bentham, Jevons, 
Menger, Walras, j. Mill, Pareto). Druge vzpodbude so prihajale iz te-
danjih razmer, zlasti v ZDA27, in iz predpostavk, posplošenih iz izku-
šenj odprtega trga (dela). Osnovne zamisli so še danes oporna točka 
ekonomike dela: da se poglavitni akterji trga dela nahajajo zgolj v 
podjetniškem prostoru, da akterji ravnajo tržno racionalno. Kasnej-
ša ekonomska upodobitev trga dela je sledila tej nehoteni redukciji 
celotnega socialno-ekonomskega prostora na eno vez, delojemalec-
-delodajalec (slika 4.1). Čeprav so jo že zgodaj spremljali tudi dru-
gačni pogledi, ki se predvsem danes stekajo v t. i. socio-ekonomsko 
konvergenco, pa je redukcija vsega dogajanja na zgolj ekonomsko 
racionalnost kot pristop k analizi trga dela prevladovala. Postavlja se 
vprašanje, zakaj tako?

Slika 4.1: Položaj trga dela v ekonomski teoriji (podjetniški 
prostor)

Po mojem je med glavnim razlogi, da je opis nove, trgu podrejene 
dobe tako radikalno zožen na ekonomsko obravnavo, načelna za-
držanost, celo odpor, ekonomistov do ‘nedenarne socialnosti in ira-
cionalnosti’ družbenega dogajanja, ki se težko merita. Ekonomisti 
so nosilci gibanja za uveljavitev racionalne logike pri upravljanju z 

omejenimi viri. Zlasti so zadržani do izven-podjetniških faktorjev, ki 
bi lahko tudi na ravni teorije odločilno vplivali na podjetniške trge 
in njihove trge dela. Odtod je tudi bolj razumljivo oklevanje ekono-
mike in njena postopnost pri upoštevanju spoznanj, da so trgi dela 
nekaj drugačnega od trgov proizvodov in storitev. 

Že na začetku tega stoletja pa je znani angleški ekonomist Marshall 
(1920) postavil vprašanje (ne pa tudi odgovoril nanj!), zakaj se trgi 
dela tako zelo razlikujejo od drugih trgov. Podobno vprašanje so si 
zastavljali mnogi ugledni družboslovci. A šele postopoma so prido-
bivali teoretsko in empirično jasnejši vpogled v posebnosti trga dela, 
ki ta trg ločujejo od ostalih trgov. Pri spoznanjih gre predvsem za 
zaznavo mngovrstne in sistematične socialne selekcije (v družini, ob 
prehodih v šoli, na trgu dela, itn.), saj izzidi (položaji ljudi) odstopajo 
od načel individualne koristnosti (slika 4.2). Rezultat teh procesov 
socialne selekcije je nejasen mehanizem za obnavljanje socialnih hi-
erarhij. Ekonomisti ta vidik radi opustijo.

Slika 4.2: Socialna selekcija se v podjetniškem prostoru težko 
pojasni

Tudi v sami ekonomiki so mnogi novejši opisi in modeli trga dela 
zanikovali preprosti tekmovalni model. Uvajali so dodatne elemente 
in predpostavke, ki naj bi poleg univerzalnega koncepta, (sebične) 
racionalne koristnosti (utility), upoštevale tudi strukturno pogojeno 
dinamiko trga dela. V teh pristopih, ki pa še danes niso prevladujoči, 
je trg dela opredeljen kot prostor, na katerem se prepletajo mikro, 
makro in mezo interesi in silnice, v katerih se zrcalijo protislovni 



7574 cilji različnih socialnih akterjev. A le nekateri med njimi res posta-
vljajo kratkoročno koristnost (racionalnost) v ospredje; drugi pa jo 
raje dopolnjujejo ali celo nadomeščajo z drugačnimi, “splošnejšimi” 
motivacijami, cilji in interesi. 

Institucionalna ekonomika (in znaten del makroekonomike) je si-
cer že med obema vojnama poudarjala strukturne determinante in 
pogojenosti trga dela (Veblen, Mitchell, Myrdal), zato je zanj uvajala 
“teoretsko” drugačne opise kot ortodoksna (neo)klasična teorija trga 
dela – na primer pojem “ekonomske rente” v regulacijski ekonomi-
ki. Vendar zamisli institucionalne ekonomike niso prevladovale ne v 
znanosti, ne v vladnih ukrepih interventne socioekonomske politike. 

Kljub temu, da so prigovori tekmovalnemu trgu dela že dokaj stari, 
je prevladujoč model povsem tekmovalnega trga dela še vedno na 
široko rabljen kot najboljše idealnotipsko izhodišče družboslovnega 
konstruiranja modelov tržne realnosti. Klasična ekonomska teorija 
postavlja kot gibalo tega trga le križanje interesov (tekmo) med de-
lodajalcem in delojemalcem glede osnovnih motivov njune dejavno-
sti in dela, profita podjetja in plače zaposlenega (Marshall, Pigou). 
Morda je vztrajanje pri tem modelu trga dela prisotno tudi zato, ker 
njegov formalni opis omogoča relativno gladek teoretski prehod k 
formalnemu opisu “važnejših” trgov, tekmovalnih trgov proizvodov 
in storitev, ki dalje tvorijo jedro sodobne ekonomike, pa tudi makro-
ekonomike in interventne državne politike (Froyen 1986).

Sistematičen pogled na glavne teoretske struje ekonomskega pred-
stavljanja trga dela (povzet večinoma po Heijke 1996) kaže, da se 
modeli komajda dotaknejo akterjev in procesov izven podjetniškega 
trga, torej iz avtonomnega poklicnega prostora in politike. Namesto 
tega nekatere strukturne prvine, če jih avtorji že spoznajo kot po-
membne determinante, raje kar inkorporirajo v podjetniški prostor. 
Najprej seveda izobrazbo in šolstvo. To vnašanje elementov v model 
ni povsem korektno. Deloma lahko pristanemo na vnos splošnega in 
obveznega izobraževanje28, ker je dostop do njiju splošen. Toda dru-
žine, politika in krepki poklicni prostori tudi nad splošno izobrazbo 
vedno razvijejo dodatno specialistično shemo izobraževanja, ki ak-
terjem ohranja nadzor nad selekcijo on prehodom na kasnejši, pravi 
trg dela. Ohranjajo torej možnost nad kasnejšim podeljevanjem po-
sebnih delovnih licenc, nad nadzorom zaposlovanja, dejavnosti in 
prometa. Poklicne zbornice brez specialističnega izobraževanja ni-
majo nobenega smisla. Če pa jim že šolski sistem ne dopušča uvedbe 
specializacij, skušajo avtonomno selekcijo dela in zaposlitev uvesti s 
pomočjo posebnih pripravništva ali dodatnih strokovnih izpitov – še 
pred samim vstopom na zavarovan, oligopolen trg dela29.

4.2 Ekonomski modeli trga dela

Trg dela kot najmodernejši mehanizem za alokacijo delovne sile v 
različne sfere in faze gospodarskega cikla (produkcija, delitev, me-
njava, potrošnja) je v ekonomski teoriji povzet na zelo abstrakten in 
sintetičen način. Osnovo ima v ortodoksni, neoklasični ekonomiki, 
ki sloni na marginalni teoriji koristnosti (ang. marginal utility). Ta 
model se imenuje plačno-tekmovalni (ang. wage-competition mo-
del). Če sprostimo njegove najbolj nerealne predpostavke, lahko 
govorimo še o dveh osnovnih in realnejših skupinah modelov trga 
dela: o segmentacijskem modelu trga dela (ang. labour market se-
gmentation model) in o modelu, v katerem tekmujejo posli (ang. job 
competition model). Poleg teh osnovnih treh ekonomskih modelov 
je šel novejši razvoj ekonomskega opisa trga dela še v smeri, ki poleg 
ekonomske racionalnosti osnovnih akterjev podjetniškega prostora 
inkorporira kot dodatne determinante izidov še nekatere »ne-eko-
nomske« faktorje, celo posebne kulturne in institucionalne relacije 
moči v neki družbi. Ti alternativni modeli, ki predstavljajo stransko, 
čeprav razvojno pomembno vejo socio-ekonomike, vsaj deloma za-
polnjujejo vrzel med ekonomskim in sociološkim pristopom k trgu 
dela.

4.2.1 Trije ekonomski modeli trga dela – z vidika predpostavk

Pri ortodoksnem plačno-tekmovalnem modelu je trg dela ponazor-
jen kot elastičen, obojestransko odzivni trg. Na njem stalno prihaja 
do ravnovesnih teženj, do ujemanja povpraševanja in ponudbe do-
ločenih kvalificiranih znanj, potrebnih za produkcijo. Pri segmenta-
cijskem modelu, ki ima mnogo različnih interpretacij, pa je trg dela 
razcepljen, zato tudi kot celota tog in neelastičen. Razdeljen je v loče-
ne segmente, od katerih ima prav vsak svoja interna pravila delova-
nja. V modelu, ki opozarja na tekmovanje poslov, pa gre za izrazito 
dvoenotsko predstavo o trgu dela, na katerem prihaja do ujemanja 
specifično usposobljenih ljudi na eni in specifično zahtevnih poslov 
na drugi strani.

Na kratko podajam teoretske predpostavke in implikacije omenje-
nih treh tradicionalnih ekonomskih modelov trga dela. Vsebinska 
analiza teh teorij namreč vsaj implicitno nakazuje odnos teorije or-
ganizacijskega prostora do elementov prezrtega poklicnega prostora.
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Predpostavka, ki je v ozadju neoklasičnega modela trga dela, pravi, 
da je trg dela podrejen strukturi povpraševanja na trgu dobrin in 
storitev. Tak trg dela (slika 4.3) vsebuje tri konstitutivne teoretske 
teze o racionalnem vedenju akterjev trga dela: 

Slika 4.3: Plačno-tekmovalni model trga dela

(1) delodajalci se pri najemanju delovne sile obnašajo po načelu mi-
nimiziranja stroškov in maksimiranju profita (povpraševalna stran 
trga dela);

(2) delavci ponujajo svoj razpoložljiv (prosti) čas na trgu dela na 
osnovi načela o maksimiranju lastne koristnosti, ob reševanju la-
stne dileme delo-prosti čas (teorija ponudbe dela);

(3) na trgu dela se kot posledica gornjih motivacij ustvarja tekmo-
valno ravnotežje med ponudbo in povpraševanjem po delu.

H gornjim trem lahko dodamo še dva pogoja. Prvi je zelo splošen 
in zahteven: popolna transparentnost ključnih informacij, ki jih po-
trebujejo vsi akterji, da se sploh lahko odločajo po gornjih načelih. 
V zgodnji fazi je model predpostavljal še en pogoj: homogenost po-
nujenega dela – vsaj na ravni ekonomske panoge. Bistvo delovanja 
osnovnega modela je bilo namreč v sistemskem ravnovesju (količina 
dela, ki ga lahko zaposli povpraševanje, je enako točki, kjer je margi-
nalna produktivnost dela enaka panožni plači oz. mezdi). V kasnejši 
dodelavi modela pa je bila predpostavka o homogenem delu spro-
ščena. Zanikala jo je namreč vsaka podjetniška struktura zaposlenih. 

Odtlej je ta teorija dopuščala soobstoj različnih trgov dela – pred-
vsem za specifične ravni produktivnosti in s tem tudi za nize pove-
zanih poklicnih spretnosti (na primer niz: navaden lesni delavec, 
kvalificiran lesni delavec, mizar, industrijski mizar, modelni mizar 
ipd.). “Nova racionalnost” v vedenju ponudnikov dela je bila v mo-
del vnešena s pomočjo teorije o človeškem kapitalu (ang. human ca-
pital theory). Bistvo delovanja novega, dopolnjenega tekmovalnega 
modela trga dela, je podano v naslednjih dveh tezah: 

• če povpraševanje po posebnem produktivnem znanju (ob dani 
stopnji plač) prekaša ponudbo, bodo plače narasle, ponudba dela 

bo narasla, plače bodo padle in posledično bo povpraševanje po 
delu padlo;

• če ponudba dela prekaša povpraševanje, bodo plače padle in za-
poslenost bo narasla.

Različne ravni produktivnosti dela rešujejo v ekonomiki problem 
diferenciranega znanja na trgu dela. Takšen model trga dela, ki stavi 
na teorijo o človeškem kapitalu kot na izboljšano teorijo za razume-
vanje osebne racionalnosti za posamične (poklicne) trge dela, omo-
goča, da so plače vse bolj usposobljene delovne sile vedno fleksibilne 
navzdol. S tem pa pride do stika med trgi dela različnih ravni pro-
duktivnosti. Zato je v končnem pogledu možno tudi vse specifične 
trge dela opazovati kot en sam, kontinuiran trg dela. S tem ‘dodat-
kom’ je bila klasična tekmovalna teorija trga dela znova “rešena” kot 
celovita in zaokrožena.

Toda neoklasična teorija o trgu dela, sicer elegantna in na modelski 
ravni celovita, sploh ni zdržala empiričnega preverjanja. Raziskoval-
ci so ugotavljali (zlasti v ZDA), da so izskustvena dejstva na trgu dela 
(persistentnost revščine, diskriminacij in dohodkovne neenakosti) v 
popolnem nasprotju s predpostavkami in implikacijami gornje teo-
rije. Med takšna kričeča dejstva, ki teorije niti približno ne podpira-
jo, spadajo tudi posebej prirejene, a zgrešene politike na njeni osno-
vi, na primer neuspešni programi uvajanja posebnega izobraževanja 
za marginalne skupine, ali pa vztrajno višanje zahtevanih vstopnih 
kvalifikacij pri opravljanju podobnih opravil (Cain 1976). Zato, ker 
teorija ni šla vštric s prakso, so se znova pojavile alternativne teorije, 
z drugačnimi modelskimi opisi trga dela.

(2) Segmentacijski model trga dela (segmentation)

Za ta model je značilno, da je izhodiščni enotni trg dela (ortodo-
ksni pristop, glej zgoraj) opuščen. Nadomeščen je z različnimi se-
gmenti trga dela. Trg dela torej ni enoten in zlahka prehoden, ampak 
je razskosan (segmentiran) in težko prehoden. Za vsak segment so 
značilni različni mehanizmi delovanja: pogoji zaposlovanja, različna 
pravila vstopanja na trg dela ter tipične povezave vsakega segmenta 
z različnimi odseki delovne sile (slika 4.4). 
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Slika 4.4: Segmentacijski model trgov dela

Ponujenih interpretacij oziroma razlogov za obstoj segmentiranega 
trga dela je izjemno veliko. Zavoljo šibke teoretske osnove so dokaj 
različne. V grobem lahko ločimo dva pristopa (Hincliffe 1987): 

•  tehnološka interpretacija: svojevrstno število in vrsto poslov v 
različnih segmentih je moč pripisati specifičnim tehnološkim zah-
tevam proizvajanja v nekem segmentu;

•  politična interpretacija: segmenti so posledica zavestne akcije 
‘kapitalistov’, ki s segmentacijo skušajo oslabiti enovito delavsko 
gibanje in delavsko zavest.

Prvi, tehnološki, pristop, ki poudarja pomen tehnoških zahtev proi-
zvajanja, je v marsičem soroden opisu trga dela, ki ga podaja model 
tekmovanja poslov, le da je nekoliko prirejen za vsak omejen izsek 
celotnega trga dela posebej. Politična interpretacija pa je imela zlasti 
v preteklosti (blokovska delitev sveta, krize) pomembne implikacije 
za svojevrstno socio-politično interpretacijo oziroma kritiko teorije 
o človeškem kapitalu. Prvič, vlaganje v izobrazbo ljudem iz sekun-
darnih trgov dela ne bo prav nič pomagalo pri iskanju boljših za-
poslitev; drugič, izobrazba v kapitalističnih družbah služi za repro-
dukcijo razrednega sistema, ki ohranja stalna hierarhična razmerja 
tudi v dohodkovni, statusni in poklicni strukturi. Ker pa je (bila) v 
tem pristopu interpretacija relativno ideološko zastavljena (dejstva 
so res takšna, toda zakaj do njih prihaja kljub nasprotnim pobudam 
in akcijam, teoretsko ni jasno), danes nima razvite prepričljive kate-
gorialne, merske (empirično preverljive) in širše znanstvene argu-
mentacije.

Segmentacijska teorija trga dela je spodbudila živahno proučevanje 
vprašanja, kakšen je sploh realni sistemski – ne osebni – pomen šo-
lanja, izobraževanja in usposabljanja. Med zanimivejšimi zamislimi 
te vrste je teza signalnem značaju šolskih spričeval za trg dela (npr. 
Thurow & Lucas 1972), znana tudi kot “poizvedovalna teorija” (ang. 
screening theory), ki se ukvarja s sistemskim pomenom izobrazbe-
nih certifikatov na trgu dela.

(3) Model tekmovanja poslov (job competition)

Ideja, da tehnologija in trg določata strukturo poslov, je v jedru ta-
kšnega opisa trga dela, kjer posel ni opisan z značilnostmi ljudi, ki 
ga opravljajo, ampak z neosebnimi značilnostmi posla (delovnega 
mesta) samega. Trg dela je zato dvoenotski: na eni, ponudbeni, stra-
ni so ljudje, iskalci zaposlitev, na drugi, povpraševalni, strani so po-
sli oziroma delovna mesta, ki bi jih radi zapolnili delodajalci (slika 
4.5). Posli so dejansko odsev trenutne tehnološke faze proizvajanja 
dobrin in storitev, so pa tudi plod optimalne organizacijske sposob-
nosti delodajalcev in širših tržnih razmer. Ljudje, ki določen posel 
lahko opravljajo, so zato v ozadju. V kolikor res ne gre za kakšno 
zares posebno delo, so z vidika delodajalca gladko izmenljivi.

V tem modelu torej tekmujejo med seboj posli oziroma delodajalci, 
ki te posle in delovna mesta zanje organizirajo. Implikacije modela 
tekmovanja poslov so pomembni za razpravo o poklicih. Posli – in s 
tem poklici kot nekakšni njihovi agregati – so najbolj determinirani 
s povpraševalno stranjo trga dela. 

Struktura plač za različne vrste poslov je določena s tehnološko 
opredelitvijo poslov, ne pa z značilnostmi in sposobnostmi ljudi, 
ki te posle (lahko) opravljajo, kot so na primer pridnost, delavnost, 
vztrajnost, marljivost, iznajdljivost, itn. Torej plača – ali vsaj njen va-
riabilni del – ni rezultat dela, ampak odsev tržnega položaja posla 
oziroma podjetja ali organizacije. 

Produktivnost dela kot izraz zato zavaja, saj gre bolj za produktivnost 
posla in njegove tehnološke organiziranosti, ne pa toliko za produk-
tivnost delavca, ki ta posel izvaja.

Slika 4.5: Model tekmovanja poslov na trgu dela, akterji, faktorji 
(dvoenotski trg dela)

Pri tem modelu predstavlja določen problem pasiven opis ponudbe-
ne strani trga dela, ki jo sestavljajo iskalci zaposlitve, ljudje. Kakšna 
je njena teoretska vloga? Ali res drži, da so ljudje s svojimi izkazi in 
spričevali ob razpisih delovnih mest (poslov) z vidika delodajalca le 
številke, postavljene v vrsto. Je izbor res odraz preračunljivosti de-
lodajalca: da bodo delavci – v nekem sorazmerju s svojimi izkazi o 
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priložnostih, ki so na drugi strani tudi rangirane v neko zaporedje, 
urejeno po zahtevnosti poslov?

Če to drži, je globalni pomen izobraževalnega podsistema za nemo-
teno delovanje trga dela dokaj razviden. Delovanje trga dela lahko 
opišemo takole. Ljudje prinašajo na trg dela razna (predvsem for-
malna, pa tudi manj formalna) potrdila o svoji že preverjeni uspo-
sobljenosti za opravljanje določenih vrst dela. Med temi potrdili je 
stopnja, nato pa še vrsta formalne izobrazbe verjetno med najveljav-
nejšimi in zato tudi pomembnejšimi signali. Če ne drugega, stop-
nja izobrazba delodajalcu vsaj jamči, da bo imel z delavcem, ki ima 
ustreznejšo izobrazbo za nek posel od svojih protikandidatov, manj 
stroškov za njegovo dodatno usposabljanje. Več stroškov pa bo imel 
z delavcem, ki ima slabšo izobrazbo. 

Model tekmovanja poslov predpostavlja na dokaj splošni ravni de-
lovanje naslednjega dvovrstnega mehanizma za delovanje trga dela 
(job queue theory), seveda poenostavljeno: 

• na eni strani “se postavijo” v vrsto posli po tehnološki zahtevnosti;

•  na drugi strani se “razvrstijo” v vrsto potencialni delavci glede na 
to, kakšni so za delodajalca pričakovani stroški za njihovo uspo-
sabljanje;

•  delodajalec nato najzahtevnejši posel ponudi tisti osebi, ki ima 
zanj najnižje pričakovane stroške za dodatno usposabljanje.

Tako delodajalec racionalno razporedi ljudi po vseh poslih glede na 
njihovo (šolsko) primernost za opravljanje posla. Tudi če tu in tam 
naredi kakšno izjemo, v statističnem smislu mehanizem trga dela 
deluje po tem splošnem načelu.

Pomembna je naslednja teoretska implikacija, ki skuša v okviru tega 
modela eksplicitno pojasniti, kako in zakaj nastajajo v državah in do-
ločenih panogah obsežni interni trgi dela (znotraj podjetja). Obsede-
nost z vprašanjem o njihovem izvoru je bila namreč v ekonomiki obča-
sno zelo velika. Oseba, ki je enkrat že usposobljena za neko opravilo 
v podjetju, bo v vsakem primeru povzročila pri internih premikih 
(znotraj podjetja) manjše stroške za dodatno usposabljanje, kot pa 
oseba, ki bi si neko mesto znotraj podjetja želela pridobiti od zunaj 
(z razpisom), na odprtem trgu dela. Odtod naj bi bilo jasno, zakaj z 
vidika minimizacije stroškov večina mobilnosti na trgu dela poteka 
manj vidno, znotraj podjetij, na internih trgih dela. Edinole za vstop 
ljudje še lahko tekmujejo na odprtih trgih dela.

Model tekmovanja poslov (opis delovanja trga dela, ki vodi do po-
jasnitve obsežnih internih trgov dela) in ‘poizvedovalna teorija’ sta 
skupaj pomembno vplivala na izobraževalno politiko v vrsti držav. 
V tem smislu, pravi Hincliffe (1975: 43), pa je dobro poznati njune 
sistemske omejitve, saj se je po drugi strani pokazalo, da ekspanzija 
izobraževanja: 

• ne učinkuje na padec poklicnih plač in 

• ne povečuje skupnega števila poslov. 

Posledica izobraževalne ekspanzije je preprosto ta, da se permanent-
no povečuje zahtevnost poslov na nižjih delih celotne lestvice za-
poslitvene hierarhije. Primer: včasih je bila lahko snažilka vsaka za 
to voljna oseba, danes v večjih korporacijah pa za to delo že zahte-
vajo vsaj osnovno izobrazbo, itn. Nove generacije očitno edino na 
ta način, da večajo svojo izobrazbo, lahko računajo na prednost pri 
začetnih vstopih na drugače dokaj zaprte interne trge dela v večini 
podjetij in organizacij. S tem stalnim pritiskom po večanju izobraz-
benih stopenj pa pridemo do vse bolj razvidnega paradoksa, ko raz-
lično zahtevne posle (povpraševalna stran trga dela) opravljajo ena-
ko izobražene osebe, ali, rečeno drugače, ko enako zahtevne posle 
opravljajo zelo različno usposobljene osebe (ponudbena stran trga 
dela). Kljub racionalnosti akterjev, ki jo pojasnjuje teorija, je celotna 
racionalnost sistema vprašljiva30. Kje je torej napaka?

V okviru opisanega modela se zato lahko povsem legitimno postavlja 
vprašanje o globalni socialni koristnosti permanentne javno-izobra-
ževalne ekspanzije. Pa tudi o bremenu zaprtih internih trgov dela, 
ki na nek posreden način, z neprestanim razveljavljanjem vrednosti 
“spodnjih” izobrazbenih potrdil in ščitenjem že zaposlenih, stalno 
spreminjajo splošno signalno vrednost javnih izobrazbenih certifi-
katov. 

4.2.2 Pet ekonomskih teorij o trgu dela – z vidika empirije

Zaris treh modelov, ki smo jih opisali zgoraj, so eden od običajnej-
ših načinov, kako ekonomisti opisujejo bistveno različne pristope k 
obravnavi trgov dela. Kljub temu, da je tak sintetičen prikaz sicer 
mnogo številčnejših modelov dovolj poveden, pa velja prikazati tai-
ste modele še na drug običajen način, ki je tudi prisoten v ekonomski 
literaturi. Gre za nekako pet teorij, do katerih pridemo, kadar želi-
mo zgoraj omenjene tri modele empirično preverjati. S temi petimi 
teorijami lahko bolj eksplicitno izrazimo, katere podatke je potrebno 
zbirati, ko nameravamo preverjati nosilne teoretske teze in načela v 
gornjih osnovnih treh modelih (po Heijke 1996: 12–19). 
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nosti. Kot bo razvidno iz opisa petih teorij, ki sledi, je glavna razlika 
med njimi ravno v tem, ali na trgu dela bolj poudarjamo delovanje 
tržnega plačnega, mezdnega mehanizma (wage mechanism), ali pa 
se bolj osredotočamo na toge institucionalne relacije med izobraže-
valnim in delovnim sistemom (institutional forces, industrial relati-
ons), ki naj bi vplivali na zaposlitveno raven.

(1) Teorija človeškega kapitala (human capital)

Po Schultzu (1961) teorija o človeškem kapitalu vsebuje spoznanje, 
da ima človek produktivne sposobnosti, ki jih lahko poveča z vlaga-
nji vase (šolanje in usposabljanje, zdravje, premik na boljša delovna 
mesta); pri tem je zelo pomembno šolanje in usposabljanje za poklic 
(slika 4.6a).

Kot pri vsaki investiciji se tudi pri vlaganju v lastno izobraževanje 
obdobja stroškov in njihovih pričakovanih povračil časovno razliku-
jejo. Če naj se ti dve količini sploh primerjata med seboj, saj le tako 
lahko delujeta kot merilo osebnega odločanja, jih je potrebno izraziti 
v sedanji vrednosti. Za oceno prihodnjih vrednosti moramo upošte-
vati diskotno stopnjo, ki je v primeru elastičnega trga kapitala (težak 
pogoj za veljavnost teorije! – le pomislimo na razmere v Sloveniji) 
enaka obrestni meri. 

Slika 4.6a: Glavne poteze teorije o človeškem kapitalu

Ljudje bodo izbirali neko višjo izobraževanje le, če bo sedanja vred-
nost predvidenih prihodnjih donosov od sedanjega izobraževanja 
(predvsem boljša plača zaradi višje izobrazbe) večja od sedanje vred-
nosti stroškov, potrebnih za izobraževanje (slika 4.6b). 

Slika 4.6b: Predpostavka o racionalni logiki pri teoriji o človeškem 
kapitalu (sedanja vrednost prihodnjega donosa)

V tem smislu je osrednja mera za individualne racionalne odločitve 
o šolanju razmerje med donosi in stroški (ang. the ratio of benefits to 
costs)31. A družbene predpostavke o veljavnosti racionalnega sklepa-
nja so v teoriji o človeškem kapitalu, kot rečeno, sporne. Ne gre le za 
to, da težko verjamemo, da so ljudje sposobni takšne preračunljivo-
sti, da bi zbrali vse potrebne informacije za izračun, o katerem govori 
teorija. Morda se v tem smislu ravnajo le po splošnem vedenju in ob-
čutku. Gre tudi za problem, da so plače zaposlenih z neko izobrazbo 
pri tej teoriji odvisne od stopnje izobrazbe. Pa tudi zato, da naj bi jim 
izobrazba dvignila produktivnost. Še dalje, poleg trga kapitala naj bi 
bil tudi trg dela elastičen. Vse to je precej daleč od resničnosti.

Pomembni podatki, ki jih je potrebno zbirati za preverjanje te teori-
je, so najprej podatki o “možnostih, da nekdo z določeno izobrazbo 
sploh najde zaposlitev”. S temi podatki je možno nato korigirati veli-
kost sedanje vrednosti pričakovanih prihodnjih donosov od vlaganj 
v izobraževanje. Če so obeti za zaposlitev majhni, je tudi teoretska 
vrednost ekstra dohodkov zaradi višje pridobljene izobrazbe soraz-
merno majhna. Teorija o človeškem kapitalu v takem okolju, ki ne 
izpolnjuje niti osnovnih predpostavk te teorije, torej nima prave ve-
ljave!

(2) Poizvedovalna domneva (screening hypothesis) 

Poizvedovalna domneva je bila narejena kot kritika teorije o člove-
škem kapitalu (Stiglitz 1975). Pravi, da izobrazba ne ustvarja novih 
produktivnih znanj, ampak le preverja, ali ima nekdo sposobnost za 
pridobitev diplome iz izobraževanja, tj., ali ima dovolj inteligence oz. 
naravne sposobnosti (ang. ability, proficiency), za učne sposobnosti, 
zmožnost izvrševati naloge in za stabilno vedenje. Diplome in potr-
dila torej opravijo le najboj grobo pred-selekcijo dovolj talentiranih 
kandidatov za tržnega delodajalca. 
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1973). Ljudje raje izbirajo tiste šole, ki bodo njihove naravne talente 
napravile za delodajalca vidne. To je dokaj resnična predpostavka. 
Delodajalca ne zanima vsebina šolanja in usposabljanja; z višjo plačo 
bo le nagradil nekoga, da je uspešno dosegel iskano šolsko diplomo 
(slika 4.7).

Slika 4.7: Poizvedovalna domneva: predselekcijska, signalna vloga 
izobraževalnih sistemov za trg dela

Iz obeh gornjih tez, poizvedovalne in signalne, je očitno, da je šola 
obravnavana le kot zelo drag javni selekcijski mehanizem, torej fi-
nanciran iz proračuna, kot splošna dobrina. Njegova sistemska na-
loga je v glavnem ta, da sporoča delodajalcem koristne informacije 
o kapacitetah kandidatov za zaposlitve – prav nič pa ne prispeva k 
njihovi kapaciteti sami (!).

Plače zaposlenih so pri tem pristopu odvisne le od stopnje izobrazbe 
oziroma od tega, ali nekdo ima potrdilo o končani izobrazbi ali ne. 
Tudi tu je trg dela elastičen. Podatke o plačah pa je potrebno korigi-
rati z verjetnostjo, da nekdo z določeno izobrazbo sploh najde posel. 

Podatki o številu poslov, ki se odpirajo, so dveh vrst: novi posli na-
stajajo kot posledica ekspanzije proizvodnje in novega zaposlovanja 
(ang. expansion demand), ali pa kot sprotno nadomeščanje oseb, ki 
so odšle iz dela v neaktivnost (ang. replacement demand). Na nek 
način je trg dela torej tudi tog relacijski mehanizem, obdan z zaposli-
tvenim in šolskim sistemom: deluje strukturno oziroma sistemsko, 
vsaj v smislu, da je prilagajanje izboraževalnih in zaposlitvenih pod-
sistemov povezano z dogajanji na trgu dela.

Malo držav vnaprej razpolaga z urejenimi informacijami o tem, ko 
sprejemajo ukrepe za trg dela. Podjetja so glede tega skrbnejša (ima-
jo več urejenih informacij). 

(3) Teorija o tekmovanju poslov (job-competition)

Teorija, ki jo je zasnoval Thurow (1975), predpostavlja, da znanje in 
spretnosti, ki jih nekdo uporablja pri delu, niso odvisne od šolanja. 
Vse resnično potrebno znanje se pridobi šele pri delu, na poslu ozi-
roma delovnem mestu. Vse informacije, ki jih kandidat za delo pri-
nese na trg dela (starost, spol, izobrazba), pa so le indikacije, koliko 
dodatnih stroškov bo delodajalec še imel za njegovo dodatno uspo-
sabljanje, v toku privajanja na delo (slika 4.8).

Teorija najbolj od vseh omenjenih vnaša neosebno razumevanje pro-
duktivnosti dela. Marginalna produktivnost dela in plač je odvisna 
zgolj od tehnološke zahtevnosti poslov in njihove tržne pozicije, ne 
pa od izobrazbe ljudi. Ljudje se izobražujejo le zaradi lažjega vstopa 
na trg dela ali morebitnega zasedanja bolje plačanih poslov. Socialna 
produktivnost, merjena preko zahtevnosti poslov, je zato kljub nara-
ščanju izobraževanja enaka, le stroški javnega šolanja so vedno večji, 
lahko celo neizmerni (Heijke 1996: 26). 

Slika 4.8: Faktorji odločanja pri teoriji o tekmovanju poslov 
(najbolj neosebno razumevanje produktivnosti dela)

Edina prednost široko zastavljenega izobraževalnega sistema je mor-
da v tem, da se sčasoma povprečni stroški usposabljanja na delu, 
zaradi rasti javnega šolstva, pri delodajalcih zmanjšujejo. Teorija 
vsebuje tudi tezo, da informacije o plačah ljudem ne dajejo dobrega 
vpogleda v to, ali se splača izobraževati – kar je neposredno zanika-
nje teorije o človeškem kapitalu! Zelo težko pa bi bilo zbrati podatke, 
s katerimi bi to tezo eksplicitno preverjali: na primer, koliko ljudi z 
višjo izobrazbo na enakih poslih zamenjuje ljudi z nižjo izobrazbo 
(ang. displacement of occupational territory), ali pa, koliko je preveč 
izšolanih za isti poklic (over-education).

Še posebej pomembno je dejstvo, da je tako rekoč nemogoče zbra-
ti podatke o tem, kako neka raven zahtevnosti poslov ustreza neki 
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gotrajno spremljanje časovnih serij o vsebini tistih poslov in izobra-
ževalnih programov, ki imajo nek trajni stik na trgu dela32. 

(4) Teorija ujemanja poslov (job matching)

Teorija ujemanja poslov (Sattinger 1975, Jovanovich 1979) nadalje 
razčlenjuje teorijo o tekmovanju poslov, vendar že s povsem cinič-
nim podtonom: naravne in pridobljene sposobnosti ljudi nikakor 
niso prednost pri zaposlovanju. Produktivnost človeka je namreč le 
deloma odvisna od človekovih sposobnosti, bolj pa od poslov in nji-
hovega tržnega položaja. 

Namesto o produktivnosti dela je bolj pošteno govoriti o produktiv-
nosti poslov. Torej so plače bolj odvisne od tega, ali je na trgu sploh 
kaj povpraševanja po proizvodih in storitvah. Šele povpraševanje v 
končni meri determinira količino prostih poslov in s tem delovnih 
mest, na katerih lahko človek sploh vnovči svoje sposobnosti (slika 
4.9).

Slika 4.9: Glavni faktor pri teoriji ujemanja poslov – povpraševanje 
(produktivnost poslov je odločilna za plače in zaposlitve)

Žal so tudi informacije na trgu dela, ki opisujejo zahtevnost dela, ki 
ga je človek sposoben opraviti, in ki dejansko opisujejo zahtevnost 
poslov, za katere se išče ustrezni kandidat, izredno nepopolne. Ve-
rifikacija ujemanja sposobnosti ljudi in zahtevnosti poslov je možna 
šele, ko človek prične delati! Vse drugo so napovedi in obljube is-
kalcev zaposlitve. Zato prvi posel, ki ga ljudje zasedejo, le redkokdaj 
predstavlja optimalno zlitje sposobnosti oseb in zahtevnosti poslov. 
Potrebno je kar nekaj premikov, da človek najde posel, ki mu ustreza 
in na katerem lahko pride do ujemanja33. 

Teorija jasno pravi, da podatki o zahtevnosti poslov niso zadostni za 
opis delovanja trga dela. Potrebno je zbirati še informacije o tem, ka-
teri izobraževalni programi iz šolskega sistema se srečujejo s katerimi 

poklicnimi skupinami v delovnem sistemu (toda glej opombo na 
kraju opisa teorije o tekmovanju poslov!). Torej je šele iz empiričnih 
dejstev o tem, katere izobraževalne smeri se srečujejo z določenimi 
vrstami poslov (poklicev), moč ugotoviti, kako se preko stvarnega 
trga dela – ne pa dogovorno in vnaprej – ujemata določena izobraz-
ba in določen poklic. 

Ujemanje ljudi z določeno izobrazbo in poslov torej ni teoretska, 
ampak empirična lastnost stvarnih (nacionalnih) trgov dela. In se-
veda posledica izbir akterjev, ki se izmikajo dosedaj opisani racio-
nalnosti, saj vsebuje še razne okuse, stile življenja in druge vplive, 
kar je bolj slabo raziskano. Ta teorija je torej najbližja težnji sodob-
nih “šolskih” akterjev poklicnih trgov dela, ki nameravajo narediti 
dejansko zaposlovanje na poklicnih trgih dela najprej informacijsko 
transparentno, predno bi jih želeli po svoje načrtovati, usmerjati ali 
prognozirati (Fetsi 1998).

(5) Segmentacijska teorija 

Teorija se je pričela uveljavljati po razvoju že večkrat omenjenega 
koncepta »dualni trg dela« (Doeringer & Piore 1971). Bistvo pri tej 
teoriji je, da so alokacijski mehanizmi za razporejanje dela v posamez-
nih segmentih trga dela različni (slika 4.10). 

Temeljna lastnost segmentiranega trga dela je delitev na primarni 
in sekundarni segment, pri čemer je zaskrbljujoča zlasti “usodna” 
vezanost določenih depriviranih socialnih skupin na sekundarne se-
gmente trga dela. Pomembna je tudi delitev na interne in eksterne 
trge dela, pri čemer so eksterni segmenti bolj tekmovalni, posli manj 
varni (zavarovani), medtem ko interne segmente (večja podjetja in 
poklicne karierne poti znotraj njih) obvladujejo posebna načela re-
krutiranja, promocije in zapuščanja. 

Znani so tudi drugačni, zlasti analitsko določeni segmenti (Kram-
berger 1989a). Aplikacij te teorije je bilo ogromno (povzetek v Mc-
Nabb & Ryan 1990), v Sloveniji največ po modelu Loveridge & Mok 
(1980; glej na primer Svetlik 1985).



8988

Slika 4.10: Segmentacijska teorija trgov dela, dve glavni 
diskriminacijski osi

Podatki, ki služijo za opis segmentov in za preverjanje segmentacij-
ske teorije o trgu dela, so predvsem naslednji: poti in faktorji inter-
nega napredovanja; spremljanje podrobnih poklicnih skupin; veli-
kost podjetij; stabilnost podjetniških trgov; kapitalna intenzivnost 
podjetij; spremljanje poklicnih skupin po panogah gospodarstva, 
primerjava podjetij glede na lastništvo ali strukturo vlaganj, ipd. Po-
nudbena stran trga dela (delovna sila), ki vsebuje kritične skupine, 
bolj predestinirane za sekundarne trge dela, pa naj bi bila opisana 
vsaj z izobrazbeno ravnijo, starostjo, spolom in etnično pripadnostjo 
zaposlenih.

Tudi ta teorija ustvarja kar ustrezen teoretski okvir za raziskovanje 
socialnih razsežnosti poklicnih trgov dela, čeprav jo ekonomski av-
torji obravnavajo pretežno kot del teorije o podjetniškem prostoru. 
So pa izjeme – zaradi neposrednega soočenja poklicnih trgov z inter-
nimi trgi dela bo več govora o tem vidiku kasneje, pri razlagi šibkih 
teoretskih vezi trga dela s poklicnim prostorom (Althauser 1989b).

Pojavlja se še en problem. Morda ravno zaradi vsebinskega sporo-
čila o ločenih segmentih nekateri avtorji empiričnih študij včasih 
prehitro posežejo po metodah, ki »vedno najdejo segmente« (n.pr. 
metoda razvrščanje v skupine). Zaradi teoretskih predpostavk in 
pričakovanj torej celo »zvezni svet dela« merijo in analizirajo kot da 
je diskreten, ločen. Za potrditev veljavnosti neke izbrane metode bi 
kazalo uporabiti več metod; šele, če so rezultati konsistentni, bi izlo-
čili vpliv metode na rezultate.

4.3 Alternativne obravnave trga dela

Modeli, ki med motivacijami akterjev na trgu dela na prvo mesto 
postavljajo produkcijske ali kvečjemu transakcijske interese in ko-
risti, seveda spregledajo poklicne prostore kot raven dogajanja (in 
s tem analize), s katere akterji lahko vplivajo na delovanje trga dela 
(slika 4.11). 

Na mikro ravni so zato v ekonomiki kot osnovni akterji pojavljajo 
atomizirani ljudje, bodisi delodajalci bodisi delojemalci. Na ravni 
organizacijskega prostora so akterji podjetja (menedežerji in vod-
stvene skupine), na višjih ravneh pa so akterji skupki podjetij, na pri-
mer panoge, sektorji in država. Vmesno stopnjo, ki pa niso primarni 
predmet ekonomske analize, predstavljajo zbornice in sindikati ter 
raznovrstne oblike kolektivnega organiziranja interesov. Država je 
na vrhu te piramide akterjev legitimirana in integrirana v funkci-
onalno modelsko celoto šele od Keynesa dalje; to, poprej »deus ex 
machina«, mesto ji torej bolj upravičeno pripada šele na osnovi ke-
ynesianske logike, ki vzpostavlja dinamična razmerja med teoretski-
mi makroekonomskimi agregati (več o tem v Kramberger 1998b). 
Težava pa je v tem, da je »ekonomska racionalnost« akterjev države 
drugačna od ekonomske racionalnosti prejšnjih akterjev, poleg tega 
pa je ta naloga le ena od funkcij, ki konstituirajo oblast.

Slika 4.11: Različni časovni horizonti in socialne akcije akterjev na 
trgu dela

V očeh klasične ekonomske teorije je osrednja motivacija iskalcev 
dela na trgu dela zaposlitev, ki je povezana z željenim zaslužkom. Na 
povpraševalni strani je delodajalec, ki ekonomizira tudi stroške dela 
zato, da povečuje profit. Ta osrednji tržno-ravnovesni cilj trga dela je 
v nekaterih ekonomskih teorijah modificiran tako, da težo ravnoves-
ja prenaša bolj na povpraševalno stran trga dela. Z vidika sociologije 
pa so ti podjetniški motivi še vedno prevelika, ali vsaj neustrezna 
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manjši del faktorjev, ki ustvarjajo poklicno in drugo socialno mobil-
nost ljudi na trgu dela. 

Dejansko se aktivno prebivalstvo s svojo raznovrstno socialno mo-
bilnostjo (poroke in razveze, selitve, šolanje in izobraževanje, vstopi 
in izstopi iz trga dela, delovna in zaposlitvena mobilnost, multipla 
ekonomska, politična in prostovoljna aktivnost, tvorjenje socialnih 
omrežij, interesnih koalicij, ipd.) stalno prilagaja spreminjajočemu 
se družbenemu in političnemu okolju, ne pa le dinamiki in pogojem 
v podjetniškem prostoru. Poleg dohodka iz dela so za ljudi pomemb-
ne še drugi motivi in silnice. Na najsplošnejši ravni bi lahko rekli, 
da sodobna sociološka konceptualizacija moderne socialne dinami-
ke skuša na teoretski ravni uskladiti in povezati tri globalne meha-
nizme socialne koordinacije v novo teoretsko sintezo: trg (podjetja, 
posamezniki), državo (javne ustanove, voditelji) in sociabilnost ljudi 
(prehod od trga v državo), oziroma socialna omrežja (Williamson 
1975, 1985; Granovetter 1997). 

Gotovo v teh novejših sinteznih konceptih lahko vezno vlogo odi-
grajo tudi akterji poklicnega prostora, ki delujejo hkrati v vseh zgo-
raj omenjenih arenah in pri zasledovanju svojih ciljev ne ubirajo le 
produkcijskih ali transakcijskih poti, ampak tudi zelo dolgoročne, 
netransakcijske strategije.

Če ta načelni vidik teoretskih iskanj sinteze socialne dinamike apli-
ciramo na področje obravnave poklicev, kmalu zaidemo v okvir »no-
vega strukturalizma«. Ugotovimo lahko, da ravno poklicna omrežja, 
bodisi kot splet tržnih akterjev, bodisi kot javnih akterjev, bodisi kot 
skupin pritiska za uveljavitev parcialnega interesa, igrajo izjemno 
pomembno vlogo mediatorskih socialnih struktur (Treiman & Yip 
1989). Poklicna omrežja vsebujejo hkrati identitne, integracijske in 
ekonomske procese, ki bistveno bolj sodoločajo splošnejši položaj 
človeka kot samo delovno mesto; sodelujejo torej družine, vrstniške 
in prijeteljske skupine, asociacije volonterskega sektorja, pa skupine, 
ki se dotikajo delovnega mesta in institucij javnega sektorja. S po-
močjo strategij socialnega mreženja, ki se izkažejo kot prototežnja 
po institucionalizaciji ekspertne in distributivne (alokacijske) moči 
ljudi, lahko poklicni prostori povezujejo precej divergentne motiva-
cije tržnih in javnosektorskih akterjev v dinamično celoto.

V novejšem času se nekdanje sporadične zamisli o večrazsežnih in 
protislovnih ujetostih klasičnih trgov dela v različne in včasih trdo-
vratne institucionalne aranžmaje hitro prebijajo v ospredje interdi-
sciplinarnega znanstvenega zanimanja (o vezeh med šolo in trgom 
dela: Kerckhoff 1995, DiPrete & McManus 1996). Osnovno analitsko 
idejo za proučevanje razmerij med trgom dela in državo so za razvite 

industrijske države razvili DiPrete et al. (1997) in je podana na sliki 
4.12. Nekaj več besed o tem modelu bom podal kasneje, v okviru 
obravnave socialne države in mobilnosti.

Slika 4.12: Model mobilnostnega režima trga dela s faktorji 
(zunanja sprememba, institucionalna narava trga dela, politika)

V resnici je bilo moderno vprašanja o kontekstualni pogojenosti člo-
vekovih osebnih izbir na trgu dela postavljena že zgodaj, v okviru 
mobilnostnih študij (Sorokin 1927). Kar pa stara vprašanja postavlja 
v novo luč, je dejansko spremenjeno okolje, ki čedalje bolj potrjuje 
začetne slutnje: da velika variabilnost vplivov različnih netržnih fak-
torjev na trg dela potrebuje novo konceptualizacijo. Ta naj bi bolje 
od ekonomske logike trga dela povezala tržne motivacije in ravna-
nje akterjev, znanih v ekonomiki podjetniškega prostora, z mobil-
nostnimi pričakovanji, aspiracijami in ravnanji akterjev, ter seveda 
ovirami, ki so že znane v nastajajoči sociologiji poklicnega prostora 
(Grusky & J. Sørensen 1996).

V tem smislu je predlagal Granovetter (1997), da se združijo spo-
znanja iz tržnih ekonomskih modelov in modelov socialnih omrežij 
v novo celoto (glavni dogodki trga dela: kdo pomaga dobiti službo, 
kdo pomaga v osebnih zadevah, kdo pomaga napredovati, itn.).

4.4 Šibka vez: trg dela, poklicni prostor

Izraz poklicni trg dela (occupational labour markets) izvira iz zgo-
dnjih povojnih poskusov, da se poklicni razsežnosti trgov dela določi 
čvrstejši teoretski naslon, zlasti v okviru segmentacijske teorije trgov 
dela (Kerr 1950; Doeringer & Piore 1971, Gordon, Edwards & Reich 
1982). V najzgodnejši ekonomski obravnavi (J.S. Mill 1871, Cairnes 
1874, Kerr 1954) so bili poklicni trgi dela razumljeni v glavnem kot 
preživeta, skorajda odvečna, s Kerrovimi besedami, “balkanizirana”, 
oblika institucionalnih pravil in skupin pritiska, ki umetno in odveč-
no – z vidika ekonomske učinkovitosti – določa netržne ovire trgom 
dela. 
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vah slabšalni podton, namenjen poklicnim trgom dela, precej omi-
lil. Tako so danes interni in poklicni trgi dela videti skorajda kot 
dve alternativni obliki organiziranja trgov dela, celo v primeru, če 
so tehnologija, proizvodni trgi in velikost podjetij primerljivi med 
seboj. Seveda pa je njihov obstoj možen le pod določenimi pogoji, 
na primer, da so točke kontrole ene in druge oblike trga dela, pod-
jetniške ali poklicne, vsaj dolgoročno racionalne in odtod razvojno 
prosvetljene – splošno koristne in obrnjene vsaj na (lokalni) trg, ne 
pa le na ožje privilegije interesnih skupin (Doeringer & Piore 1971, 
Williamson 1975). 

Dopuščanje vpliva poklicnih prostorov le z opravičili splošne kori-
sti je na drugi strani znamenje šibke teorije. Pojem splošne koristi 
ni dovolj vsestransko razdelan, zato ne zahaja pogosto v teoretsko 
obravnavo. Tudi njegovi akterji niso deležni teoretske obravnave, 
zato so pojavi poklicne dinamike in institucionalizacije manj zna-
ni. Na šibkost osnovnih razlag in teorij o internih in poklicnih trgih 
dela, ki se deloma dotika tudi šibkosti dualnih segmentacijskih teo-
rij, sta dokaj osredotočeno opozorila Althauser (1989a) in Marsden 
(1986), pa tudi McNabb & Ryan (1990). Ideje o širšem pomenu od-
prtih in zaprtih poklicnih mejah trgov dela za režim delovne in po-
klicne kariere so razvijali še A. Sørensen & Tuma (1981), Althauser 
& Kalleberg (1981), Müller & Shavit (1996). 

Za ponazoritev glavnega toka argumentacije v teh razpravah poda-
jam sistematični, kronološko urejen pregled najznačilnejših avtorjev 
alternativnih pristopov, ki so bolj ali manj jasno, vsekakor pa najprej 
na deskriptivni ravni, razvijali različno inovativne ideje in teze o vse-
bini in pomenu poklicnih prostorov za analizo trga dela.

4.4.1 Pretirana institucionalizacija trgov dela (Kerr)

Kerr (1954) je razlikoval tri vrste trgov dela (cf. D. Marsden 1986: 
144). Prvič, neorganiziran ali tekmovalni trg dela (casual labour 
markets), drugič, obrtniški trg dela (prototipna ideja o poklicnih tr-
gih dela!), in tretjič, podjetniški trg dela. Pri zadnjih dveh oblikah 
trgov dela je po Kerru že sam vstop opredeljen z administrativnimi 
pravili. V primeru obrtnega trga dela so to cehovska pravila o vaje-
ništvu, v primeru podjetij pa delodajalčevi posebni razpisni in drugi 
pogoji, ki dopuščajo vstop v delovno razmerje (slika 4.13). 

V primerjavi s Cairnesom je šel Kerr korak dalje, rekoč, da je treba 
ločiti dostop (access) do trga dela od samega vstopa nanj (entry). V 
primeru internih trgov dela, kamor Kerr šteje obrtniški in podje-
tniški trg, je bil zanj že sam dostop do trga dela nekompetitivnih 

skupin (v Cairnesovem smislu) determiniran pred vstopom na trg 
dela (potegovanje za delovno mesto). Dostop je pomenil sploh mo-
žnost kandidiranja.

Za razpravo o poklicnih prostorih oziroma poklicnih trgih dela so 
pomembna Kerrove navedbe faktorjev, po katerih lahko razlikujemo 
neorganizirane trge dela od internih. Mednje uvršča posebne vrste 
administrativnih pravil in kvazi-lastninske pravice udeležencev na 
internem trgu dela. Na primer, obrtni trg dela je le navidez preo-
blečen v odprto javno (obrtno) združenje (ang. vested in the union). 
Beseda javno pa je za Kerra v tej zvezi zlorabljena. V resnici gre za 
komunalno lastninsko pravico udeležencev trga do specifičnih vrst 
posla (ang. communal property right). Dostop do tega trga dela zah-
teva od posameznika najprej članstvo v združenju. Šele nato se je 
možno pogovarjati o vstopu na trg dela, o prehodu v delo samo. 

Za razliko od obrtnih združenj pa so podjetniški trgi dela drugač-
ni, ker na njih vlada individualna lastninska pravica (ang. individual 
property right) do posla, preoblečena v delavca (ang. vested in the 
worker). Sam dostop do podjetniškega trga dela je bolj odvisen od 
delodajalca. Torej je delodajalčeva pravica do odrejanja, katere ljudi 
bo sploh pustil, da kandidirajo, še vedno več kot individualna la-
stninska pravica, je podjetniška lastninska pravica, ki jo izvaja delo-
dajalec za svoj račun (lastnik) ali za račun lastnikov podjetja.

Slika 4.13: Kerrova interpretacija internih (podjetniških in obrtnih) 
trgov dela



9594 Kerrovi “interni trgi” dela, bodisi obrtni ali podjetniški, so za tega 
avtorja v bistvu isti fenomen, opisan v njegovih očeh s slabšalnim 
prizvokom, saj niso pravi, odprti, ampak omejevani trgi dela. Ob-
vladujejo jih takšna in drugačna administrativna pravila, ne pa teh-
nične in veščinske sposobnosti delavca, ki bi želel opravljati delo. 
Za razliko od kasnejših ekonomistov, ki so se ukvarjali z dualnimi 
razrezi trga dela kot funkcionalno koristno obliko institucionalnega 
tekmovanja, je za Kerra interni trg dela povsem odvečna restrikcija 
tekmovalnega trga dela! Drugače dovolj usposobljeni delavci se že 
za sam dostop do trga dela ter kasneje za vstop na nadzorovan trg 
dela brez posebnih socialnih in interesenih omrežij sploh ne morejo 
potegovati34. 

Za skrajno fragmentacijo trga dela je Kerr (1954) uporabil izraz 
“balkanizacija”. “Tržna” pogajanja na takih trgih dela ne spoštujejo 
nobenih modernih pogojev oziroma pravil trga o usklajevanju indi-
vidualnih koristnosti in minimizaciji stroškov. Tudi cene na teh trgih 
ne nosijo v sebi prav nobene informacije, ki jih predpostavlja odprta 
tržna ekonomija. Pogoje “brezpogojno” odreja močnejša stran, de-
lodajalec. 

Ena od pomembnih splošnih potez razdrobljenih poklicnih prosto-
rov je onemogočanje signalne vrednosti censkega mehanizma na tr-
gih dela in posledično na trgih dobrin in storitev – v cenah niso samo 
“nujni, normalni” proizvodni stroški, ampak se morajo med faktorji, 
ki so poplačani, oziroma med akterji, ki dobivajo rento, upoštevati 
dokaj nenavadne zahteve akterjev raznih poklicnih prostorov (poli-
tika, luksuz, nedogovorjeni osebni in lokalni davki, provizije, ipd.). 

Kerrova starejša teorija o internih trgih dela je torej nastala iz pri-
merjalnih mikrospoznanj ekonomike in historičnih evidenc. V po-
vojnem času, ko je v družboslovju še prevladovala teza o nezaobrn-
ljivi modernizaciji vseh industrijskih družb, je bila Kerrova kritika 
trgov paradigmatsko in politično aktualna. Zato administriranje tr-
gov dela tudi avtorji, ki sledijo Kerru, še nekaj časa opazujejo skoraj 
kot kulturni problem in deviacijo, ki se prične in obnavlja že v fazi 
socializacije mladih ljudi za delo. Že tedaj, v obdobju priprav in de-
lovnega usposabljanja za delo, akterji poklicnih prostorov nadzoru-
jejo in selekcionirajo primerne osebe, ki bi kasneje lahko kandidirali 
za dostop in vstop na zaščiten trg dela. 

Eksplicitna “nasilna” pravila razdrobljenih trgov dela naj bi ne bila 
v skladu s tekmovalno naravnanostjo na blagovnih trgih in na trgih 
dela razvitejših držav, kjer naj bi se razna omejevanja dogajala le im-
plicitno in v mnogo manjši meri. Skratka, poklicni prostor – razne 
komunalne predpravice pri odrejanja pravil, ki sledijo preoblečenim 

interesom – je pri Kerru obravnavan, v primerjavi z odprtim podjet-
niškim prostorom, s slabšalnim vrednostnim prizvokom, kot razvoj-
no nekoristen in nezanimiv. 

Kasnejša empirična dognanja o permanentni socialni selekciji v pre-
hodih med stopnjami izobrazbe, pri vstopu v delovni sistem, vztraj-
no togi naravi internih trgov dela, o dolgotrajni segmentaciji trgov 
dela, o hierarhično stabilnem jedru poklicne mobilnost, idr., pa so 
nakazale, da je teoretsko načelo individualiziranega tržnega tekmo-
vanja tudi na “modernih” trgih dela najrazvitejših držav pretirano 
idealiziranje dejanskega stanja. Trgi dela so močno strukturno po-
gojeni. Poklicni prostori imajo torej splošnejšo veljavo, tako v pred-
modernih kot v bolj moderniziranih družbah. Gre le za to, ali smo 
jih pripravljeni priznati, tematizirati in proučevati.

4.4.2 Sistemska teorija industrijskih odnosov (Dunlop)

Podajmo še nekaj dodatnih informacij o pomenu kulturnih vzorcev 
za razumevanje modernih ekonomij in držav. Avtorji, ki so po 2. 
svetovni vojni delovali v vzdušju idej o enakosti vseh industrijskih 
družb, so v nasprotju s pričakovanji, na osnovi poglobljenih študij, 
razvili tudi teze o neizogibni institucionalni ujetosti trgov in trgov 
dela, ki so odmevne vse do danes. Poklicnih prostorov se avtorji do-
tikajo predvsem z razpravami o sistemski regulaciji poklicnih trgov 
dela.

Najprej nekaj zgodovine. V obdobju hladne vojne je v socio-eko-
nomskih, zlasti pa političnih, razmišljanjih prevladovala teza o neza-
držni integraciji sveta. Počivala je na tehnološkem in industrijskem 
determinizmu, ki se je spogledoval z ideologijo blokovske delitve 
sveta. Ena od zgodnjih, vplivnejših zamisli je bila »teza o industrijski 
konvergenci narodov«, ki je trdila, da tehnologija industrializacije 
vse države tega sveta pelje enosmerno skozi enake/podobne eko-
nomske razvojne faze. 

Teza je vsebovala tudi potrebo po uvedbi modela politične demo-
kracije v vseh državah, kar je popularno še danes. Odsev te podteze 
je prisoten tudi v študijah socialne mobilnosti, v obliki sociološke 
teze o statusni modernizaciji vseh družb; ena bolj razširjenih hipotez 
pravi, da z uvajanjem trga prehajajo tradicionalne družbe od nekda-
njih askriptivih v bolj meritokratske družbe (Treiman 1970 in 1977). 
Na tehnološki ravni se tezo uvaja pod pojmom »industrijska demo-
kracija«.

Argumentativno oporo manjkajoči teoriji o poklicnih trgih dela 
zato nudi tudi teorija, ki se je razvila v okviru razprav o industrijski 



9796 demokraciji, dotika pa se tehnološkega razvoja, dogovornih raz-
merij med delodajalci in delavci ter regulacije poklicnih trgov dela. 
Osnovne trditve je razvil Dunlop (1958), pod imenom »sistemska 
teorija industrijskih relacij«. S to poenoteno teorijo je skušal zagoto-
viti obetavni okvir za institucionalno analizo trgov dela. Kot akterje 
pogajanj je navedel delodajalce, delavce in vladne agencije, kot izid 
sistemskih pogajanj pa pravila industrijske regulacije. Ločil je proce-
duralna pravila pogajanj med delodajalci in delavskimi združenji in 
bistvena pravila, ki so služila vsebini pogajanj: na primer razvrščanje 
poslov, obrtno usposabljanje, izplačevanje zaslužkov, zdravstveno 
varstvo, zaščita pri delu ipd. 

Dunlop je trdil, da lahko vplive, ki oblikujejo proceduralna in vse-
binska pravila, razvrstimo v tri širše kategorije: tehnične vplive, tr-
žne (ali podjetniško proračunske) vplive, oblastne vplive. Raziskal 
je nekaj industrijskih panog (premogovništvo, gradbeništvo) v več 
državah. Sprva je ocenil, da na naravo industrijskih odnosov ter vpe-
ljavo določenih pravil v različnih državah najbolj vplivajo tehnične in 
tržne determinante. Zato so regulacije industrijskih odnosov35 v teh 
državah podobne. 

Toda po bolj poglobljenem empiričnem proučevanju vrste držav je 
moral spremeniti izhodišča. Narava industrijskih odnosov ni bila 
pod tako velikim vplivom tehnoloških sprememb in pod vplivom 
racionalnih podjetniških motivacij, kot je sprva mislil. Največja raz-
lika med državami se je pojavila v obravnavi oblastvenega in institu-
cionalnega konteksta (na primer različen status pogajalskih akter-
jev). Oblastvene razlike so namreč bolj kot na bistveno regulacijo 
industrijskih odnosov (vsebina pogajanj) vplivale na proceduralno 
regulacijo pogajanj med kolektivnimi partnerji (tabela 4.1). 

Dunlop je tudi tu iskal podobnosti, vendar njegova raziskovanja niso 
pripeljala do trdnih zaključkov, zato njegova kasnejša posplošena iz-
vajanja niso prepričljiva. Empirična raziskovanja torej niso podprla 
predvsem Dunlopove teze o enakosti bistvenih proceduralnih pravil 
industrijskih odnosov po državah, ki naj bi izvirale iz podobnega 
tehničnega in tržnega konteksta gospodarjenja (podobna stopnja ra-
zvoja in podobna narava regulacije). Maurice et al. (1984) je kasneje 
na primer pokazal, da tudi enaki tehnični in tržni konteksti lahko 
privedejo do zelo različnih bistvenih (proceduralnih in vsebinskih) 
pravil industrijskih odnosov. To je pomenilo, da je predvsem obla-
stveni kontekst lahko zelo močan, skoraj neodvisen, regulator trgov 
dela. Posamezni akterji delujejo in učinkujejo lahko tudi neodvisno, 
brez pravih o pogajanjih z ostalimi partnerji. 

Tabela 4.1: Dunlopova sistemska shema za institucionalno analizo 
industrijskih odnosov

Današnje razumevanje industrijskih odnosov je zato nekoliko dru-
gačno od obdobja, ki so mu dajala ton Dunlopove ugotovitve. Bistve-
na pravila odnosov na trgu dela bolj kot tehnični in tržni konteksti 
determinirajo institucionalni akterji oziroma njihova moč36. To je 
dodatni argument, da trg dela dejansko obvladujejo institucionalni 
odnosi, ne pa gola tekmovalna regulacija, ki poteka med podjetji. 
Če naj na primer cene vsebujejo vse informacije, ki določajo stroške 
proizvodov, potem mora biti v njih tudi informacija o moči institu-
cij, ki regulirajo tržišča. Resnična ekonomika trgov dela in tudi trgov 
kot celote deluje torej drugače, kot to zahtevajo klasiki, teorija in, ne 
nazadnje, kot je to ocenil Kerr, ko je preoblečen interes poimenoval 
kot zastarele oblike. 

Navidez so cene na enoto proizvoda stvar tehnologije. Toda prava 
moč podjetij se bolj kot v stroških na enoto proizvoda izraža v zago-
tovljenih tržiščih, zagotovljeni prodaji, prednostih v informacijah, 
skratka, v zavarovanju dolgoročne aktivnosti in zaslužkov. Zato se 
merjenje tržne moči organizacijskega prostora ne more opraviti samo 
preko analize strukture cen in finančnih revizij podjetij!. Pomemben 
kazalec moči je tudi (ne)elastičnost zaposlitev. Neelastičnost podje-
tniškega zaposlovanja na cenovna in tržna nihanja prav tako lahko 
izraža akumulirano moč institucij, ki regulirajo trg dela. Tudi sam 
korporativizem je lahko različen: liberalni ali parlamentarni. Kar na-
enkrat nas analiza ekonomike zapelje blizu politike.

Sistemski pogled na naravo industrijskih odnosov je torej razkril, da 
so v teoriji še povsem odprta in neodgovorjena številna vprašanja, 
zlasti tista, ki raziskujejo institucionalno ujetost trgov dela. Ta vpra-
šanja, ki zahtevajo konceptualizacijo izvenpodjetniškega prostora, 
pa so izgledala obrobna vse do točke, ko so se zaradi mahoma raz-
kritih razmer v številnih vzhodnoevropskih državah znova poma-
knila v središče teoretske misli. Miselni in konceptualni premik se je 
“zgodil” torej v devetdesetih letih.
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post-socialističnih držav, se danes najbolj soočajo z nacionalno spe-
cifičnimi mehanizmi dogovarjanja, ki so veljali v preteklosti. Za-
nimivo je na primer, da se danes v teh državah naglo cepijo nekoč 
solidarne poklicne verige, reprezentativni sindikati pa težijo k raz-
cepljanju v poklicne sindikate. Poklicni interes je bil torej le prešit, 
znotraj njega so vedno obstojali preoblečeni inetersi. Kako je bilo to 
možno? Kako se bodo hierarhije skušale zaščititi? – so vse vprašanja, 
ki nam dajejo misliti.

4.4.3 Dualnost na trgu dela (Piore & Doeringer)

Stara, a nekoliko pozabljena razprava o segmentirani naravi trgov 
dela, zastavljena pri Cairnesu in Kerru, se je nadaljevala in razvnela 
predvsem z znano Doeringer jevo in Piorjevo razpravo (1971) o du-
alnem značaju trga dela. V njuni predstavitvi segmentacije lahko le 
pri eksternih trgih dela govorimo o elementih klasičnega tekmoval-
nega modela. Interne trge dela, ki se nanašajo na interno promocijo 
zaposlenih v podjetjih in korporacijah, pa obvladujejo povsem spe-
cifična pravila tekmovanja za posle, delovna mesta, napredovanje, 
plačila ipd. Interna pravila odstopajo od pravil tekmovalnega trga 
dela. Predstavljajo specifičen način regulacije delovnega procesa. V 
najbolj netržnem odtenku specifična pravila in skupinski pritiski za-
nikajo neoklasično podobo tekmovanja: mezde, ure, substitucijski in 
dohodkovni efekt (tabela 4.1). 

Funkcija specifičnih pravil na internih trgih dela ni bila nikoli pre-
pričljivo in enoznačno pojasnjena. Po najmanj zapleteni razlagi naj bi 
bili interni trgi predvsem posledica podjetniškega zavarovanja pro-
izvodnje pred stalnim pritiskom nihanj na produktnem trgu. Vendar 
ta razlaga ni bila preveč zadovoljiva, pa čeprav je skušala ustvariti 
tudi lastno mikroteorijo.

Tabela 4.2: Piore-Doeringerjeva razdelitev trga dela na interni in 
eksterni segment

Mikroraven prvotnih teorij o specifičnih lastnostih internega trga 
dela začenja s klasično ekonomsko predpostavko, da je vsak trga 
dela pač izvedeni, sekundarni trg. Primarni trg je blagovni trg, ki je 

nestabilen in v izvajanju svoje “čistilne” funkcije vsebuje permanen-
tne pritiske na delodajalce. Če bi se mu morali delodajalci sproti pri-
lagajati, bi morali kar naprej odpuščati in sprejemati delavce. To ni 
možno, vsaj zaradi nabiranja potrebnih izkušenj pri delavcih. Hkrati 
je usposabljanje tudi zamudna in stroškovno obremenjena dejav-
nost, novačenje novih delavcev pa tvegano opravilo. Zato se delo-
dajalci proti fluktuaciji zavarujejo, pač v skladu z velikostjo podjetja 
in že danih vložkov, ki jih upravljajo. Takšne razlage internih trgov 
dela opravičujejo predvsem administriranje procesov rekrutacije, 
promocije, fluktuacije zaposlenega kadra.

Poskus izdelave makroteorije na tej in njej podobnih osnovah se ni 
nikoli povsem posrečil. Toda sama teorija o segmentaciji trga dela, 
povezana z idejami o vplivu socialnih norm na strukturo trgov dela, 
je za razpravo o poklicnih trgih dela dovolj pomembna, da jo obrav-
navam v nadaljevanju še v malo bolj dopolnjeni obliki.

4.4.4. Izvor internih in poklicnih trgov dela (Althauser)

Althauser (1989a, 1989b) je pri segmentacijski obravnavi trgov dela 
velikokrat naletel na slabo pojasnjeno dvojno razumevanje internih 
trgov dela. Po eni strani so bili interni trgi dela razumljeni kot mo-
derni podjetniški fenomen, ki se razlikuje od klasičnih eksternih tr-
gov dela bolj avkcijskega in nereguliranega tipa. Na drugi strani pa je 
bilo očitno, da za različne, zlasti višje posle (poklice) tudi v najmo-
dernejših podjetjih vodstva ne morejo najemati ljudi iz notranjih, 
podjetniških rezerv skladov dela. V nasprotju s priučljivimi delovni-
mi mesti, ki so pretežno v domeni znotraj-podjetniškega prenašanja 
znanja in izkušenj (sistemi usposabljanja), se namreč zahtevnejša 
delovna mesta in kadri zanje v veliki meri ustvarjajo in distribuirajo 
izven podjetij (sistemi izobraževanja in javnega kvalificiranja). 

Pravila o vzpostavljanju in vzdrževanju teh posebnih delovnih mest 
oblikujejo in nadzirajo razne (močne) poklicne asociacije in zborni-
ce, ki se nahajajo izven podjetniške okolice in ki lastne poklicne ozi-
roma profesionalne interese presajajo v procese in pravilnike kadro-
vskega, podjetniškega, sektorskega, državnega in drugega odločanja. 
To zunanje vmešavanje v delovanje podjetij poteka lahko z različnim 
vplivom in z različno stopnjo institucionalizacije. 

Althauser si je zastavil naslednje temeljno vprašanje: ali se »poklicni 
interni trgi dela« kaj razlikujejo od »navadnih internih trgov dela«? 
Rečeno še drugače in s širšo ambicijo: kakšen je sploh izvor sodobnih 
poklicnih trgov dela? 
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boraciji postavil, je zanimiva naslednja, ker je dolgoročna in izzival-
na – avtor meni da so verjetno poklici tudi danes razvojno najpri-
mernejša (morda tudi najodpornejša) organizacijska oblika, ki lahko 
na trgu dela učinkovito zavaruje določeno veščino in spretnost kot 
splošno in prenosljivo produktivno silo. 

Ta cilj različne poklicno-interesne skupine dosežejo tako, da veščino 
pretvorijo v reproduktivno znanje, znanje nato institucionalno zava-
rujejo pred tekmeci in ga s tem naredijo za privilegiran in reguliran 
proizvodni vir. Pri tem pa si izdatno pomagajo z argumentacijo, da 
delajo v splošno dobro in zato uporabljajo mehanizme javne (držav-
ne) podpore. 

Četudi ta strategija prepričevanja izgleda starodavna in preživeta, pa 
ima ša vedno nek nedognan, ne povsem doumljiv, smisel tudi v so-
dobnih državah in njihovih trgih dela.

Kolikor je meni znano, se Althauserjeva domneva, sicer dokaj soro-
dna znani Parkinovi ideji o strategiji socialnega zapiranja tekmoval-
nih prostorov (Parkin 1979, Collins 1979), pa vendar manj politično 
obarvana, ni sistematično proučevala dalje. Ostala je na ravni bolj ali 
manj zanimive domislice. Doživela je sicer nekaj izoliranih poskusov 
preverjanja (povzeto v Grusky & Sørensen 1996), žal pa ti teoretsko 
niso bili povezani med seboj in zato zaenkrat niso kulminirali v kon-
senzualna znanstvena spoznanja, ki bi jih po Kuhnu lahko imenova-
li nova paradigma (Kuhn 1974). V najnovejših časih se s približno 
sorodno temo morda najbolj ukvarja mednarodno primerjalna so-
ciologija izobrazbenih in poklicnih dosežkov, o kateri bo več govora 
kasneje.

4.4.5 “Poklicni trgi dela” niso trajni (D. Marsden)

Marsden (1986) se je na drugi strani kot ekonomist spopadel z iz-
zivom, da pojasni izzide na trgih dela kot rezultat prepleta navad 
in običajev na eni in tekmovanja na drugi strani. Lahko bi rekli, da 
je pri njem sintagma »navade in običaji« (ang. custom and habits) 
nekakšen personalno-kulturni nadomestni izraz za koncept »poklic-
nega prostora«, kakor ga razvijam v tej knjigi.

Marsden je predlagal, da se pojma poklicni trg dela in interni trg dela 
konceptualno soočita kot dve enakovrstni, a komplementarni insti-
tucionalni obliki trga dela. Njuno empirično razmerje v konkretni 
državi naj bi bilo v bistvu odvisno od narave industrijskih odnosov 
v državi (Dunlop 1958). Menil je, da v času ekonomske krize poklic-
ni trgi dela radi stagnirajo v interne trge dela, saj so manj stabilni, 

predvsem zato, ker so predragi za privatno vzdrževanje izven pod-
jetij in tudi za javno vzdrževanje v času kriz. Poklicni trgi dela so 
zanj bili v izhodišču predvsem institucionalni pogoni za ne-šolsko 
usposabljanje enostavnejšega industrijskega dela. Kasneje je to ožje 
razumevanje posplošil in s tem uvedel vrsto nejasnosti.

Pri Marsdenu tako manjka jasna opredelitev, kaj sploh šteti pod po-
klicne trge dela. Spočetka jih jemlje le kot vajeniške sisteme za indu-
strijske poklice, vmes večkrat okleva, saj bi jim zaradi analogij lahko 
priključil tudi druge poklice, denimo zdravniškega ali inženirskega 
(slika 4.14). Ne čudi, da svoje izvajanje sklene s pozivom k iskanju 
splošne poklicne teorije. 

Marsdenova meta-teorija o poklicnih trgih dela je dokaj drugačna 
od večine drugih institucionalnih teorij o segmentiranem trgu dela. 
Poklicni trgi dela zanj niso samo historični in odvečni pojav, niso 
tudi enakovredni drugim oblikam segmentiranega trga dela. So v 
bistvu prehoden, a latentno stalno prisoten pojav, ki ob ugodnih po-
gojih lahko vedno znova privre na površje – pri različnih poklicih in 
v različnih panogah (vprašanje je le, odkod?). Marsdenova izvajanja 
zato lahko jemljemo kot protiutež starejšim segmentacijskim teori-
jam, zlasti njihovim protislovnim izpeljavam o prednostih in aktu-
alnostih internih trgov dela v podjetniškem prostoru. Marsden tudi 
ni skušal potrjevati Beckerjeve teorije o veljavnosti teorije človeškega 
kapitala. Točneje je, če zapišemo, da je poskušal zgraditi alternativno 
meta-teorijo segmentiranega trga dela, pri čemer pa je težišče argu-
mentacije postavil v iskanje teoretskega razmerja med internimi in 
poklicnimi trgi dela. 

Slika 4.14: Marsdenovi občasni (začasni) poklicni trgi dela



103102 Glavna neodgovorjena vprašanja, ki imajo po Marsdenu v segmen-
tacijski teoriji še vedno teoretsko relevanco, izvirajo iz soočanja treh 
vrst raziskovalnih rezultatov, ki različno pojasnjujejo razloge za ob-
stoj internih trgov dela: Kerrove, Piore & Doeringerjeve in William-
sonove. 

Naj njegov razmislek na kratko povzamem. Kerrova izvajanja so na 
konceptualni ravni združevala obrtniške in interne trge dela v celoto, 
ki pa je bila zanj opravičljiva le z vidika javnega, ne pa tudi tržnega 
interesa. Piore & Doeringer sta interne trga dela opravičila z logiko 
racionalnih investicij podjetniške uprave v podjetniško specifične 
veščine. Vzročno sta povezala tehnologijo in usposabljanje (glej tudi 
Dunlop 1966, Becker 1862, 1975). Williamson (1975) pa je razvil šir-
šo transakcijsko teorijo o internih trgih dela. Za razliko od Beckerja 
pri njem interni trgi dela niso toliko odvisni od razvoja tehnologije 
in porazdelitve znanja, ampak bolj od motivacij in strategij delavcev 
in delodajalcev. Pri obeh skupinah zaposlenih kratkoročno zniževa-
nje stroškov ni toliko važno, kot je odločilno dolgoročno optimizira-
nje lastnih interesov – stabilna zaposlitev za delavce in ustvarjanje 
ugodne klime za najsposobnejše delavce, z vidika delodajalcev. 

Vse tri omenjene usmeritve so po Marsdenu, v težnji, da bi interne 
trge dela pojasnile le z internimi podjetniškimi razlogi in interesi 
njihovih akterjev, zanemarjale dva pomembna, širša vidika: prvič, da 
sistem internega podjetniškega usposabljanja dejansko nasprotuje 
sistemu javnih kvalifikacij (šolanja), in drugič, da na pravila internih 
trgov dela v marsičem vplivajo tudi institucije izven podjetij. Odprto 
je torej ostalo glavno vprašanje: Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, 
da so institucionalizirani trgi dela (interni, poklicni) bolj učinkoviti od 
odprtih trgov dela?

Marsden odgovorov na to vprašanje ni mogel ponuditi, nakazal je 
lahko le nekaj lastnih in nerazvitih zamisli v tej smeri. Marsdenova 
meta-teorija o poklicnih trgih dela je bila torej ambiciozen korak, 
vendar kasneje ni doživela tehtnejše elaboracije. Teoretsko sicer za-
nimiva izhodišča so se kmalu sprevrgla v strokovno-politično pre-
rekanje, značilno za britansko družboslovje, o prednostih internih 
trgov dela pred poklicnimi. Ta strokovno zanimiv prepir izhaja iz 
tradicionalnih, konceptualno-političnih, celo ideoloških razhajanj 
med liberalnimi in konservativnimi pogledi različnih britanskih av-
torjev na trg dela nasploh in na britanski trg dela posebej37. Trg dela 
je tema, ki privlači ideološka nestrinjanja.

4.4.6 Gaucho-Marx trgi dela v izhlapljivi ekonomiji (Sabel)

Nakazal sem glavno smer ukvarjanja s poklicnimi trgi dela, ki izvira 
iz posplošitev cehovskih in lokalno-obrtnih oziroma komunalnih tr-
gov dela in se je kasneje stekla v segmentacijsko teorijo, dopolnjeno 
z nekaterimi sistemskimi premisleki. Skupne poteze gornjih tez in 
domnev bi lahko strnil v ugotovitev, da različne poglede na poklicne 
trge dela povezuje omenjanje nejasne institucionalne podlage po-
klicnih trgov dela. Ozrimo se sedaj še na posebnega avtorja, ki pa je 
nakazal možnost, da organizacijski in podjetniški prostor zaradi no-
vih razvojnih spodbud sploh izgubi glavno enoto opazovanja, orga-
nizacijo in podjetje. V tem primeru bi trg dela dejansko sestavljali le 
še (ohlapni) poklicni trgi dela oziroma poklicni prostori. Si to stanje 
zares lahko predstavljamo?

Po branju Sabelovih člankov ostane večina klasičnih interpretov eko-
nomike dela, trgov dela in teorije upravljanja zadržana, nejeverna in 
celo na nek način užaljena. Kamen spotike leži ponavadi v pretira-
nem vizionarstvu, ki ga Sabel vpleta v svojo pripoved o prihajajoči 
izhlapljivi, bežni, začasni, razpršljivi, nestanovitni, razgrajeni ekono-
miji prihodnosti (ang. Volatile Economy). Le kako lahko nekaj zmu-
zljivega postane bistvo trajnih družbenih razmerij? Sabel opira svoje 
članke na novejše ameriške izkušnje; pri navajanju virov in dokazov 
pa je večkrat ohlapen in očitno selektiven, tako da v strokovnih kro-
gih ne pušča ravno prepričljivega vtisa.

Vendar je njegovo glavno vsebinsko sporočilo vseeno vznemirljivo. 
Če odmislimo propagandni in marketinški naboj, ki ju Sabel spre-
tno vpleta v svoje članke, se ukvarja s pomembno in aktualno temo, 
ker ima močne posledice za razumevanje nekaterih skrajnih oblik 
trga dela, ki so danes prisotne. Gre za opis novega tipa upravljanja 
in organizacije proizvodnje, prilagojene na novo tekmovalno okolje. 
V pogojih globalnega tekmovanja je potrebno porazdeliti tveganja 
proizvodnje in prodaje, zato se spremenijo strategije in hierarhije 
znotraj podjetij, pa tudi med podjetji. Sodobni ekonomski motiv na 
tekmovalnih in stabilnih blagovnih trgih je krajšanje proizvodnega 
časa in nižanje razvojnih stroškov nove generacije istovrstnega blaga. 

Sabel (1991) prilagodljive produkcijske enote poimenuje meta-kor-
poracije, ker so oblikovane tako, da se zlahka preoblikujejo v vseh 
dimenzijah. Imenuje jih tudi Moebius trakovi organizacije, ker je nji-
hovo notranjost težko razločiti od njihove zunanjosti, meja je torej 
nejasna. Bistvena poteza nove oblike organizacije ni razpršitev tve-
ganja z razpršitvijo portfelja v eni dejavnosti, ampak specifično zna-
nje o tem, kako se hitro umakniti iz upadajočih trgov in segmentov na 
obetavnejša področja. Glavno (o)pravilo v te procese vpletenih ljudi 
sta opazovanje in sprotno učenje.



105104 Sabel dejansko opisuje razvojno najbolj propulzivni sektor v poklic-
nem prostoru, tisti, ki trži čisto sistemsko znanje. Zato zaposleni ne 
potrebujejo “organizacije” v klasičnem smislu, zadostuje jim holdin-
ški način nadzora nad projektom (Slika 4.15). 

Zaposleni v takšnih fluidnih “organizacijah” potrebujejo visoko stop-
njo usposobljenosti, vendar tudi izjemno fleksibilnost, saj ne skle-
pajo dolgoročnih delovnih pogodb. Priključujejo se delovnim pro-
cesom za krajši čas, vendar učinkovito. Pri tem je njihova lojalnost 
in identiteta stvar profesionalnosti. Zanašajo se na različna omrežja 
sodelavcev, ki jih zaradi svoje fleksibilnosti morajo gojiti. Sabel ime-
nuje odprte trge dela za te poklice Gaucho-Marx trge dela, zato, da bi 
podkrepil ambivalentnost teh trgov dela v primerjavi z obrtnimi in 
internimi trgi dela, ki kraljujejo v prostoru organizacij. Odprti trgi 
dela ne nudijo udeležencem trajne, ampak le spremenljivo poklicno 
identiteto. Odprto je vprašanje lojalnosti firmi.

Slika 4.15: Sabel ova izhlapljiva ekonomija (ni delovnih mest)

Sabel ova teorija sloni na podobnih zamislih kot vse sodobneješ te-
orije o fleksibilnosti ekonomskih subjektov, ki zaposlujejo upravljal-
ske stratege zadnjih petnajst let. Zaradi vse močnejše konkurence se 
na blagovnih trgih krajša čas uspešne prodaje, krajša se tudi življenjski 
cikel organizacij. Zato je pomembna tema logika uporabe razvojnih 
stroškov. Sabel razlikuje naslednje poteze prilagajanja korporacij: 

(1) Vpliv na organizacijo podjetij: administrativna decentralizacija 
korporacij omogoča, da dizajn, izdelava in prodaja postanejo skoraj 
neodvisne delovne enote. Korporacija je pretežno zasnovana kot 
holding, pri čemer so funkcije načrtovanja, računovodstva, razis-
kovanja in tehničnega osebja skrčene na minimum.

(2) Redukcija tveganja v delovnih enotah: delovne enote morajo zni-
žati tveganje, stroške in razvojni čas izdelka, zato poiščejo najboljše 
sodelavce. Omrežje sodelavcev je odgovorno za modulsko izdelavo 
izdelka. Pogodbeni odnosi so takšni, da za preživetje skrbe sami 
sodelavci, torej je med korporacijo, delovnimi enotami in sodelavci 
razvito svojevrstno tekmovanje. Značilnosti odprtih trgov dela so 
podane v tabeli 4.3. Bistvo vse organizacije je v tem, da redke in-

vesticijske sklade uporabi le za module, ki korporaciji zagotavljajo 
integriteto podjetja in izdelkov. Primeri so računalniška drobna 
podjetja in komponentne firme za avtomobilsko industrijo.

(3) Oblikovanje lokalne ekonomije: posledica velikega pritiska 
okolice, da uravnava dizajn po meri, je vgrajevanje lokalnega pov-
praševanja, okusov, znanja in izkušenj v proizvodnjo. Ta težnja po 
lokalizmu prodaje se razlikuje od nekdanje težnje po lokalnem za-
piranju trgov dela. Proizvodnja je še vedno lahko razpršena, gre le 
za to, da so proizvodi na “zavzetih” trgih ukrojeni po meri znanih 
potrošnikov.

Problemi, ki nastajajo v tako decentralizirani in rahlo speti organi-
zaciji, so številni. Težnji, da organizacijo preprosto raznese, se lahko 
zoperstavi le drugačna strategija kolaborativne produkcije. Svojim 
delavcem mora meta-korporacija ustvariti podobne materialne in 
socialne možnosti, kot so jih delavcem nudile klasične večje korpo-
racije (tabela 4.3). Gre za vprašanje promocije (spiralna kariera v več 
podjetjih), vertikalne lestvico internih trgov dela nadomešča hori-
zontalno kadrovanje v različne projektne skupine. Gre tudi za vpra-
šanje avtonomije in poklicne identitete: nista več vezani na izdelke, 
ampak na omrežje sodelavcev in zaupnikov.

Tabela 4.3: Strategija podpogodbenega dela na Sabelovih odprtih 
trgih dela

Sabel s svojim poudarjanjem učenja in znanja, ki sta potrebna v šir-
jenju sodobne tehnologije preko sektorjev ekonomije, kljub pretira-
vanju zadene bistvo problema. Gre za vprašanje, kako se lahko spre-
membi prilagajajo delavci, ki nimajo znanja in sposobnosti učenja 
in prilagajanja. Ti so v razvitem svetu danes pod hudim pritiskom. 
Sabel pravi (1991, 44): “Neusposobljeni imajo malo možnosti, da bi 
ohranili delovna mesta; nimajo vrednosti niti kot rezervna armada 
dela niti ne premorejo kakšne omembe vredne zaloge kupne moči…
Ljudje tako zgubljajo celo možnost, da bi sploh sodelovali v produk-
ciji in da bi bili izkoriščani.” 



107106 Sabel pravilno napove, da je problem socialne redistribucije dobrin 
le kratkoročna rešitev. Dolgoročno pa svetuje novo sindikalno stra-
tegijo uravnavanja industrijskih relacij. Sindikati naj bi se manj za-
vzemali za pogoje zaposlenih. Zavzemali naj bi se predvsem, da bi 
bil vsak delavec deležen dovolj širokega poklicnega usposabljanja in 
znanja, kar bi mu omogočilo, da se lažje pomika od enega posla k 
drugemu.

R. Berniacki (1991: 55–56) dvomi v ekskluzivnost Sabelovih izva-
janj. Fleksibilnost majhnih podjetij je prisotna že od zgodnje dobe 
industrializacije, zato sodobna ni ne enkratna in ne vseobsegajoča. 
Delno pa se s Sabelom strinja D. Stark, ki potegne paralelo z doga-
janjem v post-socialistični vzhodni Evropi. Fleksibilna organizacija 
proizvodnje potrebuje omrežja, čvrste dogovore in kooperacijo. Zato 
je opustošenje na trgih dela v deželah vzhodne Evrope lahko tudi po-
sledica prehitrega umika in eliminacije institucij, ki so preprečevale 
vdor trga v vso družbo (prav tam: 61).

Sabel je nakazal skrajno možnost, ki izvira iz moderne strategije po-
klicnega prostora, da si veščina, pretvorjena v znanje, moč pridobiva 
in jo ohranja v povezavi z oblastjo: namreč, da ostane zaposlena le 
še oblast, ki razpolaga z znanjem, sama. Pomembno je tudi, da je za 
nadgradnjo izhlapljivega gospodarstva omenil pogodbeni poslovni 
subjekt, holding. To je danes najpogostejša oblika zasebnih financ, ki 
sodeluje na globalnih borzah. Sabel poudarja, da je na nove razmere 
treba priučevati menedžment, ne pa delavce (Sabel 1995). S tem pa 
pojem fleksibilnosti Sabelovega trga dela izgubi precej privlačnost za 
delavce.

4.5 Poklicni prostor in profesije (Larson, A. Abbott)

Naj omenim v tem nakazovanju šibkih teoretskih vezi med trgom 
dela in poklicnim prostorom še dva avtorja, Larsonovo (1977) in A. 
Abbotta, ki sem ga uvodoma večkrat omenil. 

V središče analize sodobnih trgov dela je Larsonova postavila izraz 
»projekt profesionalizacije«, ki združuje akcije monopolizacije trga 
in trga dela, z vzpostavitvijo posebnih kolektivnih mobilnostnih siste-
mov profesij kot glavnim ciljem delovanja: 

“Profesionalizacija je torej poskus prevesti eno urejenost red-
kih virov – posebno znanje in veščine – v drugo urejenost – 
socialne in ekonomske nagrade. Vzdrževanje redkosti pred-
postavlja težnjo k monopolu: monopolu ekspertnosti na trgu, 
monopolu glede statusa v stratifikacijskem sistemu … Pou-
darek na kolektivni socialni mobilnosti nakazuje zveze, ki jih 

profesije oblikujejo z različnimi stratifikacijskimi sistemi; še 
posebej vlogo izobraževalnih sistemov v različnih strukturah 
socialne neenakosti … V praksi sta seveda obe razsežnosti 
– tržni nadzor in socialna mobilnost – neločljivi; obe konver-
girata h takšnim institucionalnim področjem trga in izobra-
ževalnega sistema, ki težijo k podobnemu rezultatu, kar pa is-
točasno rojeva napetosti in nasprotja, ki so po našem mnenju 
nerešena ali vsaj deloma neobravnavana v današnjem pogle-
du na profesije.” (Larson 1977: xvii, cf. Macdonald 1995: 28).

Ideja o mobilnostni teoriji poklicev, zlasti profesij, je seveda zapelji-
va, vendar terja zahtevna empirična proučevanja, ki bi deloma mo-
rala sovpadati še z raziskovanjem nacionalnih elit. 

Na drugi strani je Abbott v zadnjem desetletju je z močno metodo-
loško in vsebinsko kritiko klasičnih analitskih pristopov k socialnim 
pojavom zelo močno vplival na znanstveno ambicijo po razvijanju 
splošne poklicne teorije. Kot avtor, ki se je poglobljeno ukvarjal z 
analizo profesionalizacije različnih poklicev (Abbott 1988), je več-
krat eksplicitno zatrdil, da se teoretska spoznanja, pridobljena s pro-
učevanjem nekaterih profesionalnih poklicnih skupin (zdravniki, 
advokati, športniki), zaenkrat še ne dajo posplošiti na vse druge po-
klice. Zato tudi še ni možna splošna teorija profesionalizacije oziro-
ma splošna poklicna teorija. Poleg tega je Abbott izrazil tudi dvom v 
aktualnost samega pojma poklic (occupation), ki naj bi na sodobnih, 
karierno vedno bolj eratičnih, trgih dela izgubljal nekdanjo veljavo – 
kot relativno trajna zaposlitvena, statusna in pridobitna angažiranost 
ljudi.

Avtorjevo zadržano mnenje do sinteznih poskusov pa je dejansko 
možno razumeti tudi kot težnjo, da se – sicer očitno manjkajoča – 
sinteza raznih parcialnih meta-teorij poklicnega prostora ne ustvari 
poprej, dokler se empirično in teoretsko podrobneje ne razišče raz-
lična lokalna, regionalna in federalna institucionalna dinamika ve-
čjega števila posamičnih poklicnih skupin. Abbott je predlagal osre-
dotočenje raziskovanja na socialne akterje in na bistvene dogodke, ki 
pomagajo vzpostaviti višje ravni organiziranja poklicnih trgov dela 
v našem pomenu. Ti dogodki so na primer: kontrola dela in dejav-
nosti, razvoj poklicnega šolstva in drugih izobraževalnih institucij, 
vzpostavitev profesionalno dominantnih delovnih mest (hierarhija 
kot strategija pridobivanja vpliva in moči), poklicne asociacije, licen-
cura in pretvorba znanja v znanstveno disciplino. 

Zanimivo je, da ta avtor verjetno edini na svetu vodi univerzitetni 
oddelek za sociologijo poklicev. Vendar mu zaradi ekskluzivnosti 
pri izboru metod, ki jih uporablja na izrazito paradigmatični na-
čin (sekvenčna analiza oziroma analiza dogodkov) in ortodoksni 
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valcev dinamike trga dela (še) ni sledila. Makrosociološka razpra-
va38 se zaenkrat odvija o tem, ali je na enote naravnana analiza (ca-
se-oriented research, Abbott) v prednosti pred analizo, naravnano 
na spremenljivke (variable-oriented reserach, Goldthorpe 1996a). 
Abbott meni, da drugi pristop zadošča le dotlej, dokler istosmerna 
trajektorija na povratnih točkah (turning point) socialnih procesov 
ne spremeni smeri (Abbot 1997). Ob kvalitativnih spremembah pa 
je pomembno vključiti druge pristope, zlasti analizo institucij in ak-
terjev.

Sinteza poklicnih spoznanj se tako postopoma ustvarja še na drugih 
paradigmatskih področjih. Eno od najbolj živahnih področij v tem 
pogledu je obsežno, a kumultivno, raziskovalno polje stratifikacij-
skih in mobilnostnih študij, kjer se kopičijo spoznanja o individual-
nem in strukturnem pogojevanju poklicnega dosežka ljudi (Müller 
& Karle 1993, Müller & Shavit 1996). To problemsko polje, ki sem 
ga izbral za referenčni okvir empiričnega dela knjige, bom nekoliko 
podrobneje prikazal kasneje.

4.6 Izvor poklicnih prostorov – druge zamisli

Do sedaj sem poklicni prostor obravnaval bolj kot tisto možno so-
cialno strukturo, ki je empirično vmeščena v družbeno stvarnost 
vsake družbe. Pne se nad trgom dela kot dodatna, od podjetniškega 
prostora ločena, socialna struktura. Vpliva na ceno dela, pogoje dela, 
količino zaposlenega dela, itn. Pričakujem seveda, da le zelo redki 
poklici razvijejo vse potrebne institucije in vpeljejo vso obsežno in-
frastrukturno regulacijo, ki bi jim zagotavljala »popoln« nadzor nad 
trgom dela in nad samo dejavnostjo. Bolj verjetno je, da se večino-
ma poklici le skušajo okrepiti v smeri izgradnje lastnega poklicnega 
prostora. Popolnoma uspe le malokateremu. Zaradi tehnološkega 
razvoja pa je večina držav prisiljena upoštevati motive podjetniške-
ga prostora, ki niso vedno dolgoročni. Postavlja se vprašanje, kako 
sploh lahko poklicni prostor, ki je v bistvu ne-tržni način regulacije 
dela, ohrani svojo avtonomijo v primerjavi s podjetniškim prosto-
rom. 

To vprašanje pa je možno razumeti tudi kot vprašanje o izvoru po-
klicnih trgov dela, na katerega smo naleteli na primer pri Althauser-
ju (1989b). Poglejmo zato na poklicni prostor še z vidika generičnih 
razlogov, ki poklicni prostor ohranjajo kot paralelno strukturo trga 
dela pri življenju. Največ iztočnic za to bomo našli v študijah profesij, 
kjer posebne vloge določenih vrst znanja najbolj raziskane. 

4.6.1 Trije pristopi z vidika profesij (Brante)

Ko je Brante (1990) skušal oceniti skupne poteze modernih študij 
profesij, je najprej predlagal, da študije v grobem smislu lahko loči-
mo v tri skupine. 

(1) Taksonomski pristop

V prvi prevladujejo taksonomski napori, Brante jih poimenuje kot 
filozofski, semantični, konceptualni pristop, za katerega je značil-
na naivnost á la Parsons, saj tu avtorji stalno poudarjajo pozitivno 
funkcijo profesij za družbo kot celoto, ki naj bi na primer vnašale v 
družbo racionalne norme, strogo etiko, integriteto, univerzalizem, 
funkcionalnost do klientov, znanstvena spoznanja, ipd. (prav tam: 
75–77). Večina splošnih definicij, ki v tem okviru opisujejo (profe-
sionalni) poklicni prostor, ima do neprepoznavnosti vgrajeno v sebi 
samopoveličevalno “profesionalno retoriko ali ideologijo” (Burrage 
1990: 205), ki jo je težko ločiti od “resničnosti” same, v kateri je (bil) 
nek poklic vzpostavljen kot socialna struktura. 

(2) Cinični pristop

Drug pristop k študiju profesij Brante poimenuje cinični; nastal je 
v 70. letih kot odpor na naivnost pri obravnavi profesij v prejšnjem 
obdobju. Profesije so še vedno obravnavane kot poklicne skupine z 
visoko stopnjo zahtevane izobrazbe. Toda njihova potrdila in prizna-
ne teoretske kompetence jim služijo predvsem kot strateško opravi-
čilo za ustvarjanje poklicnih monopolov (zlasti glede znanja) na trgu 
dela. Profesije so v tem okviru obravnavane kot instrument, kot vir 
kolektivnega egoizma, ki teži k visokemu prestižu, oblasti in dohod-
ku. Težnja tega pristopa je, da se vzpostavi splošna teorija dinamike 
korporativno razumljene družbe; pomembna je nocija socialnega 
zapiranja (Collins 1979, Parkin 1979).

(3) Generični pristop

Tretji pristop naj bi s težnjo po razumevanju generičnega smisla na-
stajanja profesij (Friedson 1983, 1986) zamenjal gornja dva pristo-
pa, ki težita ali k nezgodovinskemu bistvu profesij (esencializem kot 
naivni pristop) ali pa k trans-zgodovinski strateški razlagi družbene 
menjave (cinični pristop). Imenujemo ga lahko historično-empirični 
pristop. Tu prevladuje težnja, da bi bile profesije vstavljene v socialni 
in nacionalni kontekst. S tega vidika se da tudi pojasniti, odkod sta 
se pojavila naivni in cinični pristop k proučevanju profesij. Prvi naj 
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Drugi naj bi nastal v času ekonomske krize in zmanjševanja sredstev 
za socialno državo in družboslovje v Evropi.

Generični pristop k študiju profesij ima skromnejše cilje: po Brantu 
naj ne bi bil preveč splošen in tudi ne preveč poseben. Sledil naj bi ci-
ljem sociologije, ki je, po besedah Blau-a, “iskanje strukturnih para-
metrov, ki povzročajo diferenciacijo med posamezniki in socialnimi 
skupinami” (cf. Brante 1990: 77). V primeru študije profesij naj bi to 
bilo iskanje strukturnih parametrov, ki prvič, diferencirajo profesije 
od drugih poklicev, in, drugič, ločujejo profesije med seboj. 

4.6.2 Socialna omrežja, zgodovina, pogoji politike

Zamisli, kako to izboljšavo pri izgradnji teorije profesij ali poklicne 
teorije dejansko doseči, pa so različne. Dingwall (1983) je predla-
gal, da “profesionalnega dela ne študiramo le v okviru delitve dela, 
ampak tudi v okviru omrežij socialnih in ekonomskih odnosov” (cf. 
Brante 1990: 78). Drugi se nagibajo k takšnemu splošnemu koncep-
tu profesionalizacije, ki naj bi ponazarjal historični proces utemelje-
vanja profesij (Johnson 1972). Spet tretji predlagajo kot možnost še 
naslednje okvire: politika in politična moč, celo pogoji politične moči 
(Rueschmayer 1986 in 1987). 

Generičnost torej ni enoten pristop, ki bi zelo abstraktno reševal te-
oretsko vprašanje poklicne teorije. Je bolj težnja, da se razmestitev 
moči različnih profesij po državah historično pojasnjuje. Verjetno pa 
je širša sistematika splošnih kategorij za poklicno teorijo možna šele 
kasneje, kot nadgradnja nacionalnih študij.

4.6.3 Združitev omrežij in trga v en sam model (Granovetter)

Granovetter (1997) meni, da ekonomisti s tržno logiko ne zmorejo 
pojasniti vsepovsod prisotnih vezivnih družbenih procesov in stanj. 
Zato predlaga, da bi ekonomske tržne modele, zlasti modele trgov 
dela, dopolnili z modeli, ki se naslanjajo na analizo socialnih omrežij. 
Socialna omrežja oziroma njihova proučevanja namreč prispevajo v 
družboslovje temeljna spoznanja o odnosih med ljudmi, ki očitno 
presegajo ekonomsko racionalno logiko. S tem ti procesi ustvarjajo 
družbeno resničnost, kot jo vsi poznamo, mednje pa štejemo pred-
vsem: zaupanje (in sodelovanje), norme (in moralnost) ter moč (in 
dominacija). Naloga, združiti delna spoznanja v en sam model, je že 
na konceptualni ravni seveda izjemno zahtevna. A glede na preveč 
prisotne tržne poenostavitve v ekonomskih modelih, s katerimi ne 
moremo pojasniti skoraj nič več sodobnosti, tudi nujna39.

4.7 Alternativne obravnave trga dela – premislek

V obravnavi alternativnih pogledov na trg dela sem razčlenil raz-
lične pristope k obravnavi segmentov trga dela in faktorjev, ki naj 
bi jih določevali ter vzdrževali. Vsebujejo tudi – velikokrat implici-
tno – razne konotacije poklicnega prostora v našem pomenu. Kerr 
je na primer poudarjal preoblečene interese, amdinistrativna pravila 
in kvazi-lastninske pravice na trgih dela. Dunlop je po daljšem pro-
učevanju konvergenčnih potez industrializacije priznal, da se države 
najbolj razlikujejo po sami naravi politike, zlasti v tem, kako neka 
oblast uvaja proceduralna pravila. Segmentacijski pristopi so spo-
četka sicer veliko obetali, a so, kljub številnim empiričnim študijam, 
izzveneli v prazno, brez pravega teoretskega povzetka o izvoru in tr-
žnem pomenu segmentov, kot sta ugotovila McNabb & Ryan . Mar-
sden se je sicer približal zasnutju teorije poklicnih trgov dela z zami-
slijo, da so poklici posledica politično-podjetniških dogovorov in da 
tvorijo vsi poklici nekakšen kontinuum, a se je empirično zadrževal 
bolj na vajeniških sistemih usposabljanja in na industrijski politiki, 
kot pa na drugih, splošnejših poklicnih razsežnostih trga dela. Sabel 
je drzno pokazal, da določeni sodobni poklici, povezani z zelo sploš-
nim ali pa zelo specialnim znanjem, lahko shajajo tudi brez podjetij 
in je to stanje futurološko imenoval izhlapljiva ekonomija. Abbott 
pa se je pri gradnji manjkajoče poklicne teorije namerno zadržal le 
pri najbolj eksplicitnih jurisdikcijskih procesih, ki jih vodijo akterji 
klasičnih profesij.

Manjka torej sinteza parcialnih spoznanj v poklicni analizi trgov 
dela.

4.7.1 Skupne poteze – zavarovanje znanja, politika

Ideje v alternativnih teorijah so na deskriptivni ravni očitno dokaj 
različne. Kljub razlikam pa bi v alternativnih pristopih lahko našli 
nekaj skupnih potez, če bi izbrali poseben zorni kot opazovanja. Pr-
vič, ugotovimo lahko, da se opisi segmentov, ki nakazujejo obstoj 
poklicnega prostora, izmikajo opisu podjetniškega trga dela in de-
terminantam, ki ga tu postavlja klasična teorija o tekmovalnem trgu 
dela. Za alternativne opise trga dela je na primer značilno, da se raz-
lični dodatni kriteriji implicitno dotikajo različnih oblik zavarovanja 
vgrajenega poklicnega znanja (emboddied knowledge): znanje kot 
kvaliteta delovne sile (Marsden, Dunlop, Sabel), znanje kot organi-
zacija, delovni proces ali regulacija (Kerr, Dunlop, Abott, Althauser), 
znanje kot izdelek (Sabel). 

Velik je tudi poudarek na politiki v procesu zapiranja trga dela (Kerr, 
Dunlop, Marsden; Abbott). Lahko zaznamo, da se številni avtorji 
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tivno, s pomočjo določenih akterjev, ki zavarujejo razne oblike po-
klicnega znanja, in politike, ki nudi regulacijsko zavetje za razne ren-
tne strategije zavarovanja trgov – z omejevanjem ponudbe, z omeje-
vanjem dejavnosti in dela ali z nadzorom cen. 

Drugič, podporno okolje navedenih poklicnih segmentov in teritori-
jev njihovih trgov dela ni možno enostavno in sistematično opredeli-
ti. Okolje obvladujejo na primer regulacije različnih vidikov poklic-
nega dela, različni akterji, vpleteni v pogajanja o pogojih delovanja 
poklicnega prostora na različnih ravneh, njihove različne motivacije 
in strategije socialne akcije, različne determinante, ki jih ovirajo ali 
vzpodbujajo pri njihovem delovanju, itn. To pa pomeni, da je poklic-
ni prostor sestavljen iz več kot le ene vrste akterjev, institucij in re-
gulacij, s kompleksnimi relacijami med njimi. Raznovrstna vsebina 
potencialnega podpornega okolja nekega poklica, ki želi zavarovati 
svojo prednost, je zato tudi skupna poteza poklicnih trgov dela. 

Tretjič, navedeni poklicni segmenti in njihovi teritoriji postanejo na-
videz bolj jasni in s tem bolj podobni pravim podjetniškim trgom 
dela šele, če jih skušamo vmestiti v dejanski, geografski prostor. Na 
prvi pogled je ta ponazoritev smiselna. Z vidika prostorske mobilno-
sti ljudi je zelo malo podjetniških trgov dela dejansko obsežnejših od 
lokalnih trgov dela, ki jih določajo »potovalna območja od doma do 
dela« (Kirschenbaum & Kariv 1996). Toda tak postopek ponazoritve 
poklicnih trgov dela je deloma tudi samoprevara, saj skušamo z njim 
avtonomni poklicni prostor sploščiti in stlačiti nazaj v geografsko 
zamejen podjetniški prostor. S tem pa motečih lastnosti poklicnih 
trgov dela ne odpravimo, podjetniškim pa po drugi strani tudi ne 
zvečamo veljave. 

Razlog za takšno oceno leži v dejstvu, da se poklicni in podjetniški 
prostor razlikujeta ravno v tem, da vsak zase sprožata različne vrste 
mobilnosti ljudi. Podjetniški prostor ustvarja pogoje za individual-
no mobilnost, z dohodkom kot motivom, poklicni prostor pa vnaša 
širše pogoje – ovire in kvote – za kolektivno mobilnost, z ugledom 
in širšimi motivacijami. Poklicni prostori so verjetno prisotni po-
leg podjetniških trgov dela ravno zaradi možnosti uresničevanja teh 
drugih mobilnostnih motivacij in akcij ljudi; s tem lahko, osvoboje-
ni omejitev podjetniškega prostora, sprožajo različne kompleksnejše 
socialne akcije ljudi. Domet in potencial preostalih spodbud negeo-
grafske socialne promocije, razumljen tudi v smislu širše socialne in 
poklicne mobilnosti ljudi, presega kratkoročne dohodkovne motiva-
cije ljudi na trgih dela. Dejansko določa meje avtonomnega poklic-
nega prostora. Če bi pristali zgolj na geografsko in ozko ekonomsko 
opredelitev virov mobilnosti, bi lahko pojasnili le lokalno cehovsko 
ureditev, ne pa novejše kolektivne, dogovorne logike državnega in 
mednarodnega poklicnega prostora.

Četrtič, vse obravnave poklicnih segmentov in teoritorijev so bolj ali 
manj eksplicitno nakazale zvezo med poklicnim prostorom in obla-
stjo. V Abbottovem besednjaku je to delovanje zoženo na ekskluzivni 
jurisdikcijski proces, ki je v osnovi opis korporativnega tekmovanja 
poklicnih skupin. Kot sem zapisal že uvodoma, je prisotnost kakr-
šnekoli oblasti verjetno primarni pogoj, če že ne povod, da se gole 
podjetniške strategije in akcije lahko razcepijo na kratkoročne in 
dolgoročne socialne akcije. Rečeno drugače, da se poleg podjetni-
ško-organizacijskega prostora vzpostavlja še poklicni prostor. Glav-
na naloga interesnih koalicij, regulacij in meta-institucionalnih gra-
denj v difuznih poklicnih prostorih je zato skoraj vedno vzpostavitev 
partnerskega dialoga z oblastjo. Edino legitimna oblast nmreč lahko, 
pod sintagmo “uvajanja splošnih interesov”, določenim poklicnim 
skupinam dodeli najprej potrebno legitimiteto, nato pa njihov pred-
nostni značaj legalizira in jih dolgoročno zavaruje, zlasti njihove 
vire: dejavnost, delovna mesta, znanje, trg dela, trge proizvodov in 
storitev. S tem jim omogoča ustvarjati kvazi-rentni prostor, potreben 
za nadaljnje ohranjanje in vzdrževanje (državnih in tržnih) mono-
polov.

Petič, na nacionalni ravni je običajno razvidna le preveč poenosta-
vljena, individualno določena statistična poklicna struktura, dojeta 
kot individualni način prilagajanja aktivnega prebivalstva razvoj-
nim potrebam in zahtevam. Razvoju prilagojena poklicna struktura, 
zmerjena pri ljudeh, je samo deloma rezultat tržnega razvoja, torej 
naključnih silnic: tehnoloških sprememb, učinkov podjetniškega 
prostora in njegovega trga dela, prilagajanja delovnih mest poklicni 
šolski ponudbi, mehaničnega prilagajanja ljudi razpoložljivim de-
lovnim mestom, in, končno, prilagajanja delovnih mest širšim spre-
membam iz okolja. Individualne poklicne kariere pa so v določeni 
meri podprte in nadzorovane še iz poklicnega prostora, ki ga stati-
stika ne proučuje, Zaradi te, manj vidne prisotnosti institucionalne 
strukture poklicnega prostora, ki iz ozadja lahko nenaključno nadzi-
ra šolanje ljudi, delovna mesta (dostop, vstop, pogoje dela, mobilnost 
in izstope), podjetja in sektorje, so v splošnem prilagajanju poklicne 
strukture na razvoj prisotne tudi institucionalne tenzije. V njih se 
soočajo stvarni interesi podjetniškega in poklicnega prostora.

4.7.2 Strukturno omejevanje poklicnega tekmovanja 

Med sorodnimi, pa celo med različnimi poklici in njihovimi prostori 
se lahko razvijejo podobni elementi tekmovanja kot med podjetji, 
le da je fronta soočanja bolj razpršena, širša in dolgotrajnejša. Tek-
movanje pa je dejavnost, pri kateri lahko pričakujemo določene re-
gularnosti. Naj to idejo o strukturni, ekološki regularnosti poklicne 
populacije deloma razvijem. 
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njihove pestrosti niti iz njihove podobnosti, ampak iz tega, da imajo 
poklicni prostori svojo lastno, meta-institucionalno strukturo. Kakr-
šnakoli že je, je ta raznovrstna struktura poklicnega prostora relativ-
no stabilna in zato omejevalna za posamične ljudi, delavce in deloda-
jalce, za mobilnostne dogodke na trgu dela, pa tudi za razvoj novih 
poklicev. Strukture poklicnega prostora zasedajo omejene vire, zato 
dejansko same po sebi dodatno omejujejo možnosti drugih poklic-
nih akterjev v njihovih navidez avtonomnih ravnanjih na trgih dela. 

Zato različnih teritorijev poklicnih trgov dela ne moremo opazova-
ti le kot posamičnih poklicnih praks ali segmentov trga dela. Če je 
njihova struktura relativno trajna, stabilna in ni povsem razpršljiva, 
potem so te strukture kontingenčne strukture okolja. Neomejenih 
virov za preživetje struktur ni. Poleg podjetniškega prostora ravno 
poklicni prostori dodatno determinirajo ravnanje ljudi na trgih dela. 
Predstavljajo torej realne (in za ljudi eksterne) spremenljivke, ki bi 
morale nastopati v poklicni teoriji. Prostora sta povezana preko ak-
terjev, podizvajalcev in virov (Slika 4.16).

Slika 4.16: Omejeni viri določajo znano ponudbo ali znano 
povpraševanje in odtod rentne potenciale 

Kontingenčna, populacijsko določena dinamika poklicnega prostora 
oddaljuje individualno tekmovanje iz trga dela in vnaša v njegovo 
delovanje kolektivno tekmovanje, ki ga odobrava sfera civilne druž-
be in politike. Prinaša v igro korporativna tekmovalna ali koopera-
tivna razmerja med sorodnimi poklicnimi skupinami, ki si prizade-
vajo zasesti omejene (javne) vire. Sorodne poklicne skupine tekmu-
jejo med seboj za omejene prostore/vire naselitve. Čim pa uspe ena 
skupina, se drugi zmanjšajo možnosti za uspeh. Nad trgom dela se 
namreč pojavi rentni poklicni prostor, ki živo delo kot primarni pro-
dukcijski faktor pretvarja v residualni produkcijski faktor (vnaprej 
znana vsebina dela, pogoji dela, plačilo za delo, ipd.). 

Alokacijski režim poklicnih trgov dela nadzirajo akterji poklicne-
ga prostora, “neambicioznim” akterjem podjetniškega prostora je 

dopuščena le pod-izbira. V nasprotju z Marsdenom, ki meni, da po-
klicni trgi dela nastajajo zgolj občasno in izginjajo, ker so manj varna 
naložba kot interni trgi del< v podjetniškem prostoru, lahko reče-
mo, da legalizirani poklicni trgi dela ne izginjajo v celoti, ampak le 
v določenih segmentih. Včasih se sprosti poklicna regulacija plač in 
delovnih pogojev, ostajajo pa v veljavi poklicna zavarovanja, olajšave 
in podobno. Izginja torej tisti del, za katerega so zadolžena podje-
tja, ostaja pa prisoten tisti del, ki ga podpirajo ali lokalna oblast, ali 
država ali sami poklicni akterji. V tem smislu so akterji poklicnega 
prostora bolj trdoživi kot pa subjekti poslovnega prometa – organi-
zacije in institucije.

Upoštevanje strukturnih omejitev v izdelavi splošne teorije profesi-
onalizacije poklicev je – zaradi vsebinsko drugačne zamisli o tem, 
kako razumeti sestavo in dinamiko poklicnega trga dela – tudi zah-
tevno metodološko delo. Predpostavlja namreč, da so časovno odvis-
ne med seboj tudi enote analize, t.j. socialni akterji, ne pa le njihove 
lastnosti, spremenljivke. Večina družboslovnih raziskovalnih metod 
za analizo podatkov teh predpostavk ne vsebuje, kar je bilo bistvo 
Abbotove kritike glede uporabljenih metod za vsebinsko ustreznejše 
družboslovne analize trga dela (Abbott 1995).

4.7.3 Povzetek strukturnih pogojenosti trga dela

V teoretskih obravnavah trga dela polagoma prihaja do spoznanj, 
da delo in njegovo mobilnost na trgu dela nadzirajo še drugi faktorji 
razen tehnologije in povpraševalne strani podjetniškega trga dela. 
Spoznana dvoenotskost trga dela (človek-delovno mesto) je bila raz-
rešena zlasti tako, da se je dajal primarni poudarek ujemanju človeka 
z delovnim mestom, pri tem pa je človek tisti, ki se mora v glavnem 
prilagajati zahtevam delovnega mesta – ne obratno. 

Pomembno vlogo pri tem usklajevanju ima javni izobraževalni sis-
tem, ki usposablja in hkrati selekcionira mladino in šolajoče se lju-
di. Manj pozornosti pa je bilo posvečeno drugim faktorjem, ki še 
lahko sodoločajo delovno mesto. Predpostavlja se, da sta tehnološki 
imperativ, povezan z organizacijo dela, in profitnost poslov tako od-
ločujoča faktorja, da se ni potrebno kaj dosti spraševati še o drugih, 
širših faktorjih, ki bi lahko vplivali na zaposlitve in delo samo. S teh 
treh vidikov bom povzel vse do sedaj omenjene pristope za opis trga 
dela (tabela 4.4).
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Tabela 4.4: Povzetek različnih pristopov k obravnavi strukturne 
pogojenosti trgov dela

Vidimo lahko, da so se drugim faktorjem, ki presegajo omenjanje 
šolskega sistema, izrecno približali Cairnes in Kerr, avtorji z različni-
mi segmentacijskimi zamislimi (teorija Doeringer & Piore), avtorji 
v sistemski obravnavi industrijskih odnosov (Dunlop), Althauser s 
spraševanjem po izvoru internih poklicnih trgov dela, Marsden z 
razmisleki o poklicnih trgih dela kot splošnejšem pristopu k vpra-
šanjem industrijske politike ter zoženo Sabel z meta-korporacijami, 
veljavnimi le za najbolj produktivno “čisto sistemsko znanje”, Abbot 
s specifično obravnavo nastajanja profesij in Granovetter z jasno iz-
raženo zahtevo, da nepokriti prostor zaupanja, norm in vplivanja 
zasede analiza socialnih omrežij. Razen pri Larsonovi (1977), ki je z 
lastnim raziskovalnim načrtom skušala te strukturne faktorje pove-
zati med seboj v splošnejšo poklicno teorijo, pa omenjene ideje niso 
(bile) zaokrožene v smislu sistematičnega razmisleka o neekonom-
skih faktorjih pri poklicih (profesijah) – kot o nujnem sestavnem 
okolju poklicne členitve trga dela. Pri nekaterih avtorjih lahko celo 
vemo ali slutimo, da so zanje neekonomski faktorji še vedno obrav-
navani kot motnja (Kerr, Sabel).

4.8 Cehi in institucionalna tipologija poklicev

Če upoštevamo večkrat poudarjeno možnost, da so sodobne profe-
sije v vsaki državi historično utemljene, potem kmalu pridemo na-
zaj do tipičnih poklicnih skupin preteklosti, do prototipnih profesij. 
Tako se nam ponovno ponujajo zanimive vzporednice sodobnih 
poklicev in profesij s cehovsko organizacijo dela. Kaj je bistvo ceho-
vske regulacije dela, razen tega, da ‘naj cene ne bi nihale’? Pomagal si 
bom z zaokroženimi razmisleki o tem, kaj so cehi nasploh pomenili 
v zgodovini. Razmisleki te vrste so nastali v okviru prizadevanj, da 
se posplošijo empirične študije raznih profesionalnih skupin. Zato 
jih lahko jemljemo kot težnjo ali prispevke k še nerazviti teoriji po-
klicnega prostora.

4.8.1. Cehi kot del preteklosti?

Siegrist (1990) je uvedel institucionalno tipologijo poklicnih skupin, 
zasnovano na zasilno poenotenem časovnem horizontu Evrope (sli-
ka 4.17). Tipologija vsebuje korporativne profesije (cehi), državno 
opredeljene profesionalce (akademski in znanstveni poklici), profe-
sionalce-svobodnjake v samoregulacijskih sistemih, in neo-korpo-
rativne profesije (skrbe za storitve socialne države). Kaj mu v tem 
okviru predstavljajo cehi?

Cehe, pravi Siegrist, lahko razumemo kot primer v Evropi razpo-
stranjenih profesionalnih korporativnih skupnosti, ki so imele veljavo 
do začetka 19. stoletja (Siegrest 1990: 194). Opredeljevali so dajatve, 
vrste nalog in dohodka, nadzorovali pristopanje v ceh in interni red 
dogajanja v cehih. V resnici “so bili skupine poklicnih razredov, ki 
so oborožili svoje člane s posebnimi političnimi, zakonodajnimi in 
socialnimi pravicami znotraj nekega območja in v okviru postopnih 
privilegijev” (prav tam: 194). Ponekod so razvili lastne sisteme teh-
ničnih spričeval in potrdil, ki pa so v primerjavi z nadzorom trga, 
dejavnosti, dela, napredovanja in cen obrobnega pomena. Posebno 
so bili trdoživi tam, kjer so uspeli razviti tesne vezi z dominantno 
lokalno politično elito ali celo z državo. V tem smislu tvorijo pre-
hodno obliko do kasnejših oblik profesij. Če je prišlo do prevzema 
pristojnosti o delovanju trga dela na državni ravni, je bilo odvisno 
od okoliščin, kaj se je zgodilo z dotedanjimi parcialnimi poklicnimi 
regulacijami. Zlasti učne profesije (learned professions), ki so imele 
razvit šolski sistem, so velikokrat uspele svoje lokalne prednosti pre-
nesti na državno raven. Ta prenos je hkrati povečal-posplošil pomen 
znanja znotraj poklicnih skupin.
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Slika 4.17: Siegristova historična tipologija evropskih profesij

Poseben razvoj sta dosegli dve skupini profesij: samo-regulirajoče 
profesije in korporativne profesije moderne socialne države. Ti po-
klicni skupini naj bi po Siegristu ne imeli nobenih povezav s cehi 
(prav tam, 195–97). Trditev, ki glede na izvajanje ni povsem kohe-
rentna! Spomnimo se samo delitve proizvodnih cehovskih dejav-
nosti na komercialne in policijske leta 1765 v “Sloveniji”. Policijsko 
nadzorovane dejavnosti so vključevale varnostni in zdravstveni nad-
zor in so za nastanek neokorporativnih profesij v Sloveniji lahko še 
kako zanimive. Pod določenimi pogoji se nekatere cehovske poteze 
lahko obnavaljajo.

K drugim poskusom sistematike profesij in poklicev se bom še po-
vrnil. Zanimivo pa je še vprašanje, ali so možne kakšne vzporednice 
med cehi in nadzorovanimi trgi dela v socializmu.

4.8.2 Cehi kot del sedanjosti? Cehovska država?

Zakaj je problem poklicnih prostorov, s katerim se ukvarjamo, pose-
bej aktualen za Slovenijo? Ali na konceptualni ravni lahko razvijem 
tako široko meta-teorijo socialnega prostora, da bo sposobna zaje-
ti tudi specifiko zamudniških držav? Ali poklicna meta-teorija res 
zadeva samo zamudniške države? Ali so zamudniške res strukturno 
»nedozorele«, ali pa so samo drugačne, različne? Dunlopove teža-
ve s proceduralnimi postopki, ki se razlikujejo od države do države, 
napeljujejo na misel, da se dejansko v državah razlikujejo politični 
sistemi. Toda, ali so politični sistemi le stvar kulture ali česa drugega, 
manj izbirnega in česa bolj stvarnega? Morda odsevajo sestavo po-
klicnih prostorov?

Predpostavimo lahko, da v prav vseh državah obstoja neka sestava 
organiziranih poklicnih prostorov. Razlikujejo se le po tem, kako 
močen je njihov vpliv na politiko in ekonomiko. S tem tezi, da bi se 

naj v iskanju teorije profesionalizacije nagibali k vprašanju, kakšne 
so zveze med poklicnimi prostori in pogoji politične moči (Rue-
schmeyer 1987). Če želimo razumeti in meriti novejše eratično od-
zivanje trga dela na raznovrstne spremembe iz okolja, ki se dogajajo 
v sleherni sodobni družbi in njeni ekonomiji, bi morala meta-teorija 
zajemati hkrati individualne motivacije in delovne izbire ljudi na eni 
strani, delovanje trga dela na drugi strani, delovanje podjetij na tre-
tji strani, delovanje mediatorskih struktur in poklicnih prostorov na 
četrti strani, ter delovanje interventne države, ki blaži preostra vpli-
vanja zunanjih faktorjev na poklicno mobilnost ljudi, na peti strani. 
Naloga je že na ravni splošne meta-teorije zelo zahtevna (Slika 4.18). 

Še dodatno pa postane ta naloga zahtevna, če naj opišemo specifič-
no prilagajanje trga dela in njihovih poklicnih prostorov v nekda-
njih socialističnih državah. Te države, vsaj za socialistično obdobje, 
nimajo razvite kakšne posebej za njih veljavne teorije o trgu dela. 
Visoka zaposlenost in namenske mediatorske strukture, ki so jo te 
države vzpostavile v obdobju “destratifikacijskega eksperimenta”, kot 
posrečeno imenujejo nekdanje socialistične države mnogi avtorji 
(n.pr. Nieuwbeerta 1996a), so bile pač vzdrževane na dokaj netržen, 
konflikten in celo represiven način (na primer z brezprizivno plan-
sko politiko, centralizacijo, glej Kalecky 1954), čeprav z dobrim na-
menom (!) – da bi vzdrževale polno zaposlenost. 

Slika 4.18: Konceptualizacija prostorov, ki obdajajo trg dela

Če bi za takšne dežele, zlasti v empiričnem proučevanju, uporabili 
le teorije, ki so bile razvite bolj po meri dinamičnih tržnih gospo-
darstev, bi najverjetneje zgrešili specifiko dogovorne vklenjenosti 
trgov dela teh držav v obdobju socialistične vladavine. Zato je kljub 
možnosti, da se pri razlagi dinamike trgov dela socialističnih držav 
opremo le na najbolj znane teorije trga, trga dela in blaginjske drža-
ve, vseeno potrebno nekaj temeljnih razmislekov, kako dodati v kon-
ceptualizacijo in argumentacijo tiste najpomembnejše distinktivne 
faktorje, ki zaznamujejo nekdanje socialistične, dogovorne družbe 
(ekonomske obravnave v Kornai & Matits 1987, Osiatynski 1988). 
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Kot je zapisal Lenski (1994: 55), so »realno obstoječe socialistične 
države« omogočile, da lahko proučimo, kakšne so posledice opustit-
ve zasebne lastnine in zamenjave materialnih spodbud ljudi z moral-
nimi. Po njegovem mnenju so bili neugodni izidi destratifikacijskega 
eksperimenta socialističnih držav konsistentni z vidika stratifikaci-
je in neenakosti. Zmanjšali so ekonomsko neenakost, čeprav je ob 
tem naraslo število ljudi, živečih v revščini, hkrati pa se je povečala 
politična neenakost. Ob tem se ni uresničila osnovna predpostavka 
socialnih utopistov (Marx), da bodo politično uvedene socialistične 
prvine v osnovi spremenile človeško naravo. Gledano s sistemskega 
vidika, so gospodarstva socialističnih dežel stalno stagnirala, skla-
dno z upadanjem motivacije najsposobnejših ljudi, ki naj bi skrbe-
li za proizvodnjo in distribucijo blaga in storitev. Principi netržne 
alokacije proizvodnih faktorjev so bili torej v vodenju socialističnih 
držav globoko kontradiktorni (Kalecky 1954). 

4.9.1 Ekspandirano poklicno šolstvo vseh stopenj

Pomanjkanje tekmovalnih elementov na vseh ravneh v socialistič-
nih državah nas lahko privede do prve temeljne prvine teh držav z 
vidika stratifikacijske teorije. Zadnji eksplicitni tekmovalni sistem, 
razen gospodinjstev, ki je pri ljudeh v življenjskem ciklu še terjal tudi 
vključevanje osebne sposobnosti in marljivosti med vire za promoci-
jo, je bilo šolstvo oziroma izobraževalni sistem (Nieuwbeerta 1996). 
Edino ta sistem je interno ohranil elemente »tržnega« tekmovanja, 
v smislu vložiš-dobiš, čeprav ljudje rezultatov iz tega sistema niso 
mogli vedno individualno vnovčiti v delovnem sistemu. Ni čudno, 
da je izobraževalni sistem zato prevzemal od gospodarstva in države 
mnogo preveč neavtonomnih nalog, da bi jim bil v resnici lahko kos. 

Ena od takih odvečnih nalog je bila – ob dušenju individualne tr-
žne pobude – rastoča poklicna naravnanost šolstva na vseh stopnjah 
(slika 4.19). Naloga je kljub dobrim namenom nesmiselna in nepri-
merna za javno šolstvo, ki ima povsem drugačno sistemsko nalogo 
kot pa trg dela ali gospodarski subjekti (podjetja). Primarno mora 
socializirati mlade ljudi v kulturno okolje, hkrati pa izvajati neka-
kšno predselekcijo po sposobnostih. Vsekakor ni njegova naloga, da 
akumulirano znanje sproti aplicira in implementira v prakso – razen 
na ozkem poklicnem segmentu, kjer so pogodbeno vzpostavljene 
vezi med šolstvom in zaposlovalskim oziroma delovnim sistemom.

Socialistično šolstvo si je s prevzemom neavtonomnih nalog na 
svoja ramena lahko nadelo okove pretirane specializacije le ob pod-
pori »političnega zaposlovanja« poklicno izšolane mladine. Ob 

dirigiranih cenah večine izdelkov in storitev, brez sprotnih tržnih 
signalov in informacij, ki tržnim subjektom omogočajo, da sproti 
popravljajo poslovne odločitve na eni in usposobljenost ter poklicne 
usmeritve zaposlenih na drugi strani, se je izobraževalni sistem lah-
ko zanesel le na ideje in pobožne želje politike, katere panoge so v 
državi najpomembnejše in primarne.

Slika 4.19: Vzpon ekspandiranega poklicnega šolstva v socializmu 

Ko je zaslomba politike odpadla, je zmanjkalo tudi političnega zapo-
slovanja in pretirana poklicna razdrobljenost strokovnega šolstva ni 
imela več podpore pri prestrukturiranih podjetjih, na povpraševalni 
strani trga dela. Nov dogovor industrijske politike med šolskim in 
zaposlovalskim sistemom pa poteka zelo težko (slika 4.20). 

Kot lahko razberemo iz slike, se posebej odvija vstop na trg dela (ta 
je že bolj individualiziran) in posebej se vzdržuje plačni sistem (še 
vedno v večji meri plod kolektivih dogovorov).Nenavadno močno 
razraščena deklarativna poklicna usmeritev šolstva je enotna prvina, 
prisotna v vseh nekdanjih socialističnih državah. Pretirane vezi med 
izobrazbenimi usmeritvami in poklici so na pojmovni ravni tako 
močne, da je bila temu problemu posvečena posebna mednarodna 
konferenca (Kramberger 1997). 
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Slika 4.20: Rastoči odprti trg dela in zaton ekspandiranega 
poklicnega šolstva v post-socializmu 

4.9.2 Tog in depersonaliziran plačni sistem

Na drugi strani pa se je destratifikacijska politika socialističnih držav 
odražala tudi v mehanični regulaciji plačnega sistema nadzorovane-
ga gospodarstva. Z vidika specifike poklicnih trgov dela državno 
določeni plačni in socialno-transferni sistemi preveč togo povezu-
jejo ravni izobrazbe in zahtevnosti delovnih mest. To je v tržno bolj 
odprtih državah teoretsko nedopustno, podjetniško nesprejemljivo 
in dolgoročno sistemsko predrago početje. Toge povezave med iz-
obrazbo in podjetji so povsem odpravile možnost, da bi v podjetjih 
avtonomno vodili poklicno plačno in zaposlovalsko politiko. Podje-
tja so bila v dohodkovni politiki v celoti javnosektorska.

V Sloveniji v podjetjih, po gospodarskih reformah v 60. in 70. letih, 
ta togost ni več ustrezala dinamiki proizvodnje in menjave, zato no-
silci podjetniških pobud poklicnih meja aktualnih trgov dela niso 
več določali tako strogo in togo kot sistemske reforme in politika. 
Kadrovski in plačni sistemi podjetij so polagoma opuščali vezanost 
na »poklicne lastnosti« ljudi (razumevanje poklica kot šolskega izka-
za!!). Da pa bi se vseeno še prilagajali političnemu okolju in njegovi 
centralno-planski logiki, so podjetja sistematizacijo delovnih mest 
in tarifno vrednotenje dela namesto na poklic naravnavala kar na 
stopnjo izobrazbe. A tudi to je bilo premalo za fleksibilno podjetni-
ško politiko. Namesto formalne stopnje izobrazbe je bil uveden in-
stitut t.im interno priznane stopnje izobrazbe, ki se je lahko močno 
razlikovala od dejanske formalne izobrazbe zaposlenih. 

Nad nekdanjim slovenskim socialističnim gospodarstvom, v kate-
rem so bili na podjetniški ravni že zgodaj prisotni nujni elementi 

tržnega odločanja (Bajt 1988), so se razpenjali mogočni, papirnato 
vzpostavljeni poklicno-nadzorni in plačni sistemi za dušenje indi-
vidualno vse bolj razgibanega trga dela. V bistvu so močno prisotni 
še danes, le da se vloga šolskega sistema v vodenju industrijske poli-
tike (pogoji dela, plačni mehanizem) počasi zmanjšuje (slika 4.21). 
Ohranja pa se tesna vez med poklicnimi prostori in politiko, poklic-
na solidarnost znotraj sorodnih poklicnih verig upada. Nagrajevanje 
v podjetniškem prostoru se ukvarja pretežno s menedžerji in novo-
nastalimi lastniki.

Slika 4.21: Tog, kolektivno določen plačno-tarifni sistem 
dohodkovne politike se ohranja tudi v post-socializmu

Prisotnost ekspandiranih poklicnih trgov dela, z močnimi cehovskimi 
nagnjenji, ki so jih zaradi obsežne politizacije gospodarskega sistema 
vzpostavljale različne poklicne asociacije in institucije, je torej druga 
močna prvina nekdanjih socialističnih držav, podedovana v današnji 
čas (Kramberger 1997).

4.9.3 Je povezovalni problem trga dela “deviacija”? 

Politika je skupaj z akterji poklicnih prostorov ubrala nasprotno 
smer. Obsežne, a povsem zgrešene reforme izobraževanja in plačne-
ga sistema (Kramberger 1997) so po 70. letih skušale znova čvrsteje 
povezovati razrahljane vezi: šolsko izobrazbo, opis delovnih mest in 
nagrajevanje dela (izobrazbe?). Zgrešeni ukrepi eksplicitno kažejo, 
kako so socialistične države skušale politično zaustaviti neizbežen 
tok razvoja v bolj individualizirano tržno gospodarstvo. Kot deviaci-
ja se je obravnaval povsem naraven pojav trga dela, t.im »povezoval-
ni problem« trga dela (razhajanja med izobrazbo in poklicem), ki je 
neizogibna resničnost v vsakem tržnem gospodarstvu (Heijke 1996). 
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leta 1993, ki kaže zvezo med izobrazbo in poklicem, pri čemer je 
poklic podan z 2-mestno ISCO-88 kodo, izobrazba pa s stopnjami 
zahtevnosti. Rezultat kaže na dokaj različne predizobrazbene stop-
nje ljudi, zaposlene v podobnih poklicnih skupinah. Skoraj vsepo-
vsod pa prevladuje neka modalna stopnja izobrazbe, z diagonalno 
zgostitvijo informacij v matriki, kar pomeni, da se zahtevnejši po-
klici povezujejo z višjo, manj zahtevni pa z nižjo stopnjo izobrazbe. 
Razpršenost po izobrazbi v neki poklicnih skupinah je sorazmerna s 
stopnjo regulacije zaposlovanja v tej poklicni skupini.

V državah z ustrezno tržno-regulacijsko tradicijo so bile sčasoma 
razvite posebne metode, ki omogočajo, da je transparentnost pove-
zovalnega problema dostopna vsem partnerjih trga dela. Na medna-
rodni konferenci o aktualnih izzivih poklicnega šolstva (ETF, Torino 
1998; glej Fetsi 1998) je ekspertna razprava udeležencev o tem pro-
blemu pokazala, da so v nekdanjih socialističnih deželah danes od-
sotni predvsem osnovni pogoji za nadzor povezovalnega problema: 

• splošni pogoji v družbi, 

• ustrezna partnerska struktura in dostavljanje primernih informa-
cij vsem, vpleteneim v procese spremljanja in odločanja. 

Tabela 4.4: Matrika za analizo povezovalnega problema v Sloveniji 
93, izobrazbeni profili ISCO-88 poklicnih skupin, vrstični odstotki 
(vir: SURS, LFS-93)

4.9.4 Slovenija – zamudniška država?

Ker se je ob osamosvojitvi v Sloveniji stari, politično preobsežen in 
prezapleten, sistem – vsaj na načelni ravni – umaknil novemu, se 
bodo prejšnji, pretirano ekspandirani poklicni trgi dela verjetno ob-
držali v sistemu le še toliko časa, dokler novi, bolj dinamični poli-
tični in gospodarski sistem ne bo ugotovil, da jih v stari obliki ne 
potrebuje več. Toda preživetvenih sposobnosti poklicnih prostorov 
in njihovih poklicnih trgov dela ravno zaradi obseženega nabora 
strategij za pridobivanje in ohranjanje lokalnega in širšega vpliva ne 
gre podcenjevati. 

Ena od nosilnih idej za to knjigo, ki je zorela počasi, je prav ta, da so 
poklicni trgi dela morda najbolj dolgoročna strategija za pridobiva-
nje tržnega in javnega vpliva in moči – povsod in ne le v zamudni-
ških državah (Novak 1991). V kolikor se tega ne zavedamo, jih preko 
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regulacije. Akterji poklicnih prostorov se znajo pritajiti na lokalni 
ravni, kadar sistemske razmere tako zahtevajo, in se znajo manifesti-
rati tudi na državni in celo mednarodni ravni, kadar so za to odprte 
ustrezne priložnosti (Fligstein & Mara-Drita 1996). 

Meta-teorija, ki naj bi združila različne poglede na trg dela in so-
cialno mobilnost in naj bi še dodatno ponazorila specifiko Slove-
nije, lahko torej poleg splošnega izrazja za ponazoritev poklicnega 
prostora, poklicni trgi dela in njihova podporna struktura, občasno 
uporabi še koncept ekspandiranih poklicnih trgov dela. Za razliko od 
običajnih poklicnih trgov dela, znanih iz razprav v okviru dualnih 
teorij in številnih segmentacijskih obravnav trgov dela gre tu za po-
skus, da kolektivno povsem prevlada nad individualnim. 

4.9.5 Vkovanost poklicnega prostora

Konceptualizacija slovenske specifike naj bi s pomočjo pojma eks-
pandirani poklicni trgi dela pomagala dodatno pojasniti vkovanost 
slovenskih trgov dela v institucionalne aranžmaje tipa šola-izobraz-
ba-poklic, izobrazba-delovno mesto, izobrazba-normativi-tarifni 
sistemi-delovno mesto-poklic-plača, poklic-drugi mobilnostni do-
godki, poklic-kolektivna pogajanja, in, ne nazadnje, poklic-poklicna 
blaginjska zavarovanja socialne države. Pomagala naj bi nam tudi 
sistematično razgrniti, izmeriti in pojasniti številne zunanje faktorje 
in determinante, ki so, poleg osebnih virov ljudi in njihovih družin, 
bistveno vplivali na individualne poklicne dosežke posameznikov, 
oziroma na njihovo življenjsko poklicno mobilnost. 

Vendar z dobesednim razumevanjem izraza vkovanost le ne gre pre-
tiravati. Res je, da z implicitnim, a vztrajnim in dolgotrajnim social-
nim mreženjem (lobiranjem) lahko ekspandirani poklicni trgi dela 
močno »okostenijo« delovanje individualiziranih trgov dela, če upo-
rabimo Dornbushev izraz za pretirane korporativistične aranžma-
je trgov dela v celinski Evropi (cit. Delo, Sobotna priloga, 1. avgust 
1998). Toda ni vedno nujno, da se vkovanost razume kot zaostalost. 
V določenih okoljih, kjer je primerno razvit tudi vrednotni in kultur-
ni sistem, je morda to celo ustrezen način organizacije proizvodnje 
in življenja ljudi, zlasti v majhnih državah, kjer naj bi najbolj ustrezal 
»demokratični korporativizem« (Jaklič 1994).

Tako na primer na Danskem poznamo močne poklicne sindikate, 
ki izjemno pozorno nadzirajo spoštovanje dogovornega nameščanja 
kvalificiranih delavcev na posamezna, poklicno opredeljena delovna 
mesta. Pričakovali bi, da je ekonomska uspešnost takšne države na 
najnižji možni stopnji. A to ne drži. Ekonomsko izjemno uspešna 

prezentacija Danske (normalna gospodarska rast, nizka stopnja 
brezposlenosti, nizka inflacija) je v nasprotju z logiko, da vkovani 
poklicni prostori predstavljajo nujno že slabost trga dela in s tem 
gospodarstva. V kolikor so sistemsko prisotne ustrezne kompenza-
cije togega trga dela v drugih virih – in izgleda, da jih Danska ima 
–, potem so možne tudi takšne zasilne interpretacije, da je Danski 
uspeh v veliki meri posledica dveh faktorjev: visokega vrednotenja 
zaposlitve in »ustvarjalnega nacionalnega računovodstva«. Ali pa je 
»uspešnost« morda tudi posledica preproste – modre – odločitve, da 
brezposelne osebe, s posebno blaginjsko politiko, opredelijo za »na 
poseben način zaposlene« pri državi (Esping-Andersen 1998).40 

Glede na nizko stopnjo brezposelnosti je Danska podobna ZDA. A za 
razliko od Danske v ZDA poklicna determiniranost mehanizmov za 
prilagajanje trga dela na spremembe ni velika, oziroma je na izjem no 
nizki ravni. Poklicni sindikati in zbornice v primerjavi s panožni-
mi ali sektorskimi institucijami skoraj niso prisotni in seveda niso 
močni, vezi med kvalifikacijskimi in organizacijskimi prostori niso 
čvrsto regulirane, pri iskanju dela prevladujejo osebne izkušnje ljudi 
in njihova pripravljenost na razne vrste individualne mobilnosti. 

Dileme o nedognanem pomenu poklicnega prostora za uspešno pri-
lagajanje gospodarstev na spremembe iz okolja samo nakazujejo, da 
imajo v različnih državah poklicni prostori lahko različen pomen. 
Torej so poklicno okosteneli trgi dela le lahko, ne pa nujno in posle-
dično, razvojno neprimerni. S tvorjenjem privilegiranih poklicno-
-tržnih koalicij, zlasti med poklicno determiniranimi dejavnostmi in 
javnim sektorjem, lahko – ni pa nujno – znižujejo tudi učinkovitost 
in tekmovalnost splošnih trgov proizvodov in storitev. Deformiran 
je lahko – ne pa nujno – zlasti signalni pomen cen tržnih faktorjev, 
saj njihovi stroški vsebujejo preveč rentnih pozicij in aktivnosti, s 
katerimi se vzdržuje pretirana institucionalna struktura splošnih tr-
gov in trgov dela. Teh dilem se v knjigi, ki želi primarno identificirati 
učinek kolektivnih poklicnih prostorov na individualni trg dela, le 
bežno dotikam 41. 

4.10  Delne ugotovitve

V tem poglavju smo opravili kritični pregled razvoja teorij trga dela. 
Primerjava močnih in šibkih teorij o trgu dela nam je pokazala, da 
so prisotne velike teoretske »motnje« v obravnavi »resničnih« tr-
gov dela: nemobilnost dela, nefleksibilnost cen dela, segmentacija 
trga dela, prisotnost raznih dogovorov in regulacij, ki nadzor nad 
delom odmikajo od tržnih tekmovalnih razmer, izven podjetniške-
ga prostora. Čeprav je v literaturi, ki izvira iz ameriške stvarnosti, 
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lektivna pogajanja (zaenkrat še) niso izračunljiva. Obravnava teorije 
profesio nalizacije nam, na drugi strani, omogoča, da trg dela kon-
ceptualno obdamo tudi s strateškimi akcijami poklicnih prostorov, 
v katerih je več akterjev in povezav kot to običajno predpostavljamo 
za odprte trge dela.

Zaradi vrste analogij je dana tudi možnost, da socializem obravnava-
mo kot neke vrste nacionalni cehovski prostor, začasno razvit zaradi 
pretirane vloge politike. Toda politika je z dragimi in obsežnimi pre-
razporejanji dosegla le približno načrtovano alokacijo virov. Planski 
censki mehanizmi niso bili zmožni predstavljati vira signalnih po-
vratnih informacij o kakovosti gospodarjenja in odločanja. Država 
se je informacijsko zadušila v pogojih velikega informacijskega šuma 
in visoke inflacije.

Vse bolj individualizirani trgi in trgi dela so v Slovenij terjali korek-
cije v politični regulaciji tržnih razmerij. Toda prenove same post-
-socialistične države, zlasti dohodkovne in fiskalne politike, v bistvu 
še vedno iščejo cehovske rešitve za poklice: vrsta poklicev z državo 
zavzeto opredeljuje normative in standarde, kot da je trg pod nad-
zorom poklicnih prostorov, ne pa podjetij. To bi bil konsistenten cilj 
le pod pogojem, da je v družbi zaposlenost ljudi in njihova enakost 
največja sistemska vrednota (Danska)! Če pa je brezposelnost viso-
ka, varnost zaposlitve nizka, so cehovske rešitve zgolj odraz poklicne 
nesolidarnosti. 

Raziskovanje vezanih pogojev te vrste med ekonomsko in socialno 
politiko je v sociologiji dela, zlasti v okviru nekoliko spornega pojma 
“družbena” delitev dela, že dokaj ustaljeno (Wilensky 1964, Wilen-
sky & Turner 1987, Rus & Arzenšek 1984: 205–71). Na ravni organi-
zacij je v Sloveniji razmerja med učinkovitostjo in močjo analiziral 
Rus (1986), ki pa je tudi ugotovil, da širše kontekstualne spremenljiv-
ke dokaj močno vplivajo na proces odločanja in na odločitve same 
znotraj organizacij. 

5. META-MODEL ZA POKLICNO ANALIZO

5.1 Organizacijsko-podjetniški in poklicni prostor

Videli smo, da običajni pogled na ekonomsko dogajanje v družbi 
med glavne institucionalne akterje, ki se ukvarjajo s proizvodnjo 
dobrin in storitev, avtomatsko najprej uvrsti podjetja, organizacije 
in ustanove. To so sodobne institucije in v njih si danes večina lju-
di, razen samozaposlenih oseb in tistih, ki so aktivni izven formalne 
ekonomije, pridobiva sredstva za preživljanje (Whyte 1956). Vedno 
pa ni bilo tako. 

Po potrditve lahko posežemo v polpreteklo zgodovino, v antropo-
loške študije o primitivnih družbah in v etnološke študije lokalnih 
skupnosti na odročnih območjih. Še danes so na svetu prisotne 
majhne družbe, navadno plemensko povezane skupnosti, kjer deli-
tev dela ni privedla do formalnih ekonomskih organizacij, vsaj ne v 
današnjem pomenu. Te skupnosti niso tako razdelane, da bi bistveno 
presegale družino in sorodstvene sisteme kot osnovne gospodarske 
celice. Poznajo lahko nekatere prvobitne gospodarske oblike razšir-
jene družine, na primer zadružno proizvodnjo. Te primitivne družbe 
so po razdelitvi vlog sicer funkcionalno lahko izredno razčlenjene 
(Lévy-Strauss 1967, 1969), saj za razliko od modernih družb eksi-
stenčno in ontološko intenzivno živijo v enovitih skupnostih s prete-
klostjo in prihodnostjo, z miti in legendami, s predniki in sopotniki, 
s poslanstvi in strahom, z magijo in racionalnostjo, itn. Toda prevla-
dujoča socialna delitev vlog (meta-institucij), ki se pne nad narav-
no, spolno delitvijo dela, je v teh družbah stanovsko-poklicna delitev 
dela; tako na dokaj ekspliciten način enostavne družbe dan na dan 
uprizarjajo starodavno triedinost poklicnih vlog, značilno za nižje 
stopnje tehnološkega razvoja (Dumézil 1987): vladarstvo-vojaštvo, 
svečeništvo in delavstvo. Poklicna diferenciacija, čeprav enostavna, 
pa je tu, kot vsepovsod, namenjena splošni nalogi, okolju in tehno-
loškemu razvoju prilagojenemu izrabljanju naravnih virov za preži-
vetje skupnosti.
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Vsakdanji prebivalec novoveške Evrope se komajda še zaveda, da je 
moderna organizacija pridobitev rastoče tehnološke revolucije, ki je 
svet in ljudi popeljala iz agrarne v v industrijsko in moderno trgo-
vsko dobo. Nastanek moderne organizacije prve teorije povezujejo 
zlasti z nastankom birokracije (Weber [1904] 1930, Blau & Scott 
1965, Parsons 1956, Burns & Stalker 1961, Etzioni 1961). Toda sama 
preobrazba prejšnjih fenomenološko najvažnejših oblik v moder-
no organizacijo se je najavljala že davno prej, počasi, a zanesljivo, 
dostikrat tudi boleče. Začetki velikih tehnoloških sprememb, ki so 
vzpodbudili njihov razvoj, so vsebovani že v zgodnjih poljedelsko-
-tehnoloških izboljšavah v mali renesansi v 10. in 11. stoletju. Te 
“melioracije” so v srednjeveško stanovsko-socialno inertnost, kjer je 
bila večina menjave lokalnega značaja, nadvse moteče uvedle novo 
poklicno diferenciacijo, povezano z rastočim denarnim gospodar-
stvom: oskrbnike, prokuratorje, trgovce, poljedelske izboljševalce, 
posojevalce denarja, plavžarje ipd. Z njihovo nejasno posvetno vlo-
go na “tem božjem svetu” so se nato stoletja dolgo ubadali sholastiki 
in kasneje drugi renesenačni ter humanistični misleci, razglabljajoč 
o tem, kakšna bi bila najbolj primerna doktrinarna opravičila za ob-
stoj novih preživetvenih praks, novih poklicev, ki so zmotili ustaljeni 
družbeni red in njegov splošni interpretativni, ideološko-mitološki 
in religiozni okvir. Odsevi anatemiziranja novih poklicnih praks so 
še danes prisotni v družboslovju (Kramberger 1990).

Temeljna poklicna diferenciacija dela je do nastopa novoveške druž-
be na interpretativni ravni humanistične in družboslovne misli, ki 
se je trgala iz stanovskih spon, “počivala” znotraj stanovske delitve 
evropskih družb. Pravzaprav so šele novi stanovi – poklici zasnovali 
proizvodni princip organizacij, ki je nato polagoma izpodrinil insti-
tucije starejših, predindustrijskih stanov, ki so lahko delovali zgolj 
distributivno. 

Linearnost nastanka organizacij iz srednjeveških cehov in zlasti ma-
nufaktur je v tem okviru sicer najpriročnejši, ne pa vedno enotno 
sprejeti, pogled na izvor organizacij kot prevladujočih oblik delitve 
dela danes (podrobneje o tem v Braudel 1988–89). Med alternativ-
nimi prototipnimi zasnovami sodobnih organizacij so bile obravna-
vane tudi stare delovne prakse: samostani in njihova samooskrbna 
ekonomska praksa, pridvorna gospodarstva, mesta, njihova lokalna 
cehovska združenja in omejevanje trgovanja, dvorne pisarne in lo-
kalna birokracija, ekonomije vojaških formacij in njihovih dobavite-
ljev, idr. Ne da bi se tu spuščal dalje v opisovanje nastanka moderne 
organizacije, pa lahko strnem vprašanja o izvoru organizacij v misel, 

da socialni ustroj, ki so ga uvedle moderne oblike organiziranja dela, 
ni ukinil nekdanjih stanovskih in poklicnih prostorov – le prekril jih 
je skoraj do nerazpoznavnosti. 

Mintzberg (1989: 110–111, 173–195) je skušal posebne poklicne or-
ganizacije, profesije, opredeliti kot enega od šestih osnovnih tipov, ali 
kot to sam imenuje, konfiguracij organizacije. Zanje naj bi bil zna-
čilen takšen koordinacijski mehanizem, ki skuša na ideološki način 
standardizirati znanje in veščine, pri tem pa je osnovno načelo sode-
lovanja pripadnikov horizontalna decentralizacija odločanja. Kadar 
je stopnja profesionalizacije zelo ohlapna, to pa je pri večini poklicev, 
tedaj so tudi pojavne in institucionalne oblike zelo razpršene. Zelo 
malo je teženj po racionalizaciji dela, prevladujejo pa kooperativne 
težnje, zlasti s politiko. Če se v takšni organizaciji povečuje stopnja 
pritiskov in konflikta, pri tem pa noben del organizacije ali noben 
koordinacijski mehanizem noče delovati dominantno, potem takšna 
organizacija zavzame obliko politične konfiguracije – vsi njeni deli 
se širijo po družbenem prostoru v vse smeri in iščejo zaveznike. Nje-
no telo, korpus, je težko zaobjeti z enim samim pogledom.

Poklicna diferenciacija dela je torej v primerjavi z drugimi organi-
zacijami tudi danes dokaj implicitna, prikrita formacija trga dela. 
Zložena je pod različnimi stanovskimi obeležji in predvsem pod 
čvrstejšimi organizacijami kot prevladujočimi formalnimi oblikami 
delitve dela. Pojmujemo jo kot niz relativno homogenih plasti delov-
nih praks, ki pa jih na dokaj abstrakten način povezuje v (statistično) 
celoto sorodno delo ali skupno znanje. Podobno je bila podrobna 
poklicna porazdelitev prekrita s stanovskimi družbenimi členitva-
mi, praksami in regulacijami pred nastankom industrijske dobe. To, 
da je nimamo ves čas pred očmi, tako kot na primer institucionali-
ziranih organizacij, pa fenomenološko še ne pomeni, da je poklic-
na struktura odsotna ali celo manj pomembna. To pomeni le, da je 
potrebno na poklicni prostor, v katerem se nahajajo poklicno, tako 
in drugače, povezane skupnosti ljudi, pogledati na drugačen, manj 
formalen in bolj vsebinski, način. 

Problem, uzreti poklicni prostor kot širšo celoto, je na nek način po-
doben problemu, kako na pravi način uzreti organizacijo, le da je še 
težji. Mintzberg (1989: 96–97) je zapisal: 

“Obiskovalec umetnostnega muzeja najprej pogleda sliko holi-
stično, ošine vse platno z očmi, da dobi obris dela, vtis podobe, 
način izdelave in temo samo. Šele nato se njegova pozornost 
usmeri na posamičnosti … Z drugimi besedami, raje zaznava-
mo najprej kompleksni sistem preko sinteze, šele kasneje morda 
preko analize (pa čeprav je morda nastal v obratnem vrstnem 
redu)… Po mojem je glavni razlog, da je muzej organizacijskih 
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tem, da večina piscev [o organizacijah – op. A. K.] zahteva od 
bralcev natančno to – da pregledujejo posamičnosti, še predno 
so videli celoto. Bralec pa rabi organizacijsko teorijo iz istega 
razloga kot večina gledalcev v muzejih potrebuje slike: da naj-
prej dobi nek pogled v njihov svet.”

Enako, če ne celo bolj nujno je s poklicno teorijo, saj so poklici po 
Mintzbergu najbolj razpršena oblika organizacije. Najprej rabimo 
elementarno in holistično poklicno teorijo, da sploh lahko uzremo 
pravi svet drobnih in vsakdanjih poklicev, ki se nahajajo v inkuba-
torju profesij.

5.1.2 Modernizacija poklicne strukture v Sloveniji

Predno so organizacije, zlasti podjetja, s svojo industrijsko panožno 
in sektorsko členitvijo dejavnosti prekrile individualno poklicno de-
litev dela, so poklici in rokodelske ter storitvene prakse bolj očitno 
uvrščale ljudi v širše stanove. Samo kot primer neenakomerne po-
klicno-statusne dinamike navajam, pod kakšnimi širšimi stanovsko-
poklicnimi obeležji so se znašli prebivalci42 Slovenije, ki so se sicer 
nahajali v še podrobneje razčlenjenih poklicnih prostorih (tabela 
5.1). 

Očitno je prebivalstvo (sedanje) Slovenije vse do tega stoletja pripa-
dalo predvsem kmetstvu, nekaj malega pa še rokodelstvu, trgovstvu 
in lokalnemu meščanstvu. Upravni aparat je moral služiti “tujim” dr-
žavam, morebitni in počasi nastajajoči narodni patriotizem se je pod 
pritiskom “tujih” politik običajno izkrivljal v lokalizme. Industrija, 
kot spremljevalec narodno prebujenih držav, je zato le stežka prodi-
rala v ta prostor pretiranih lokalizmov. 

Tabela 5.1: Spremembe v stanovsko-poklicni členitvi aktivnega 
prebivalstva v Sloveniji v 20. stoletju (v %)

Razvoj različnih poklicnih praks okrog lokalnih proizvodnih dejav-
nosti torej vse do nedavna ni mogel imeti značaja industrijske speci-
alizacije dela, značilne za gospodarstva širšega dometa, ampak bolj 
značaj dopolnilnega domačega, obrtno-rokodelsko zastavljenega 
dela, s primesmi družinskih podjetniških pobud43.

5.1.3 Posebnost poklicnih prostorov

Poklicnim prostorom se najlažje približamo, če jih obravnavamo v 
sklopu družbenega razvoja in družbene spremembe. Razvoj neke 
sodobne družbe namreč očitno spremljajo strukturne spremembe 
družbe. Glavna vidika strukturne spremembe v gospodarstvu sta 
dva: spremenjena panožna struktura podjetij (industrijska spre-
memba organizacij) in spremenjena poklicna struktura aktivnih 
oseb (DiPrete el al. 1997: 326). Medtem ko spremenjeno industrijsko 
strukturo gospodarstva, zaradi razvite statistike poslovnih subjektov, 
brez težav razčlenjujejmo dalje v številne podrobnosti, pa poklicno 
strukturo spremlja mnogo manj podatkov, komentarjev, prikazov in 
– teorije. Ozadje, ki ustvarja ali zadržuje spremembe poklicne struk-
ture, je relativno prikrito, saj se odmika od klasičnih vprašanj o deli-
tvi dela (Abbott 1986).

Poklicno plast sklada dela najlažje izdvojimo, če z delovnih mest 
znotraj organizacij snamemo pregrinjala, ki delovna mesta oprede-
ljujejo tako, kot da v celoti pripadajo organizaciji44. Vrhnja pregri-
njala pripadnosti delovnih mest organizaciji so v glavnem stkana iz 
formalnih lastniških vezi: delovna mesta navidez v celoti pripadajo 
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poseduje tudi posamezna delovna mesta, načrtuje delovni proces in 
razpolaga z rezultati proizvajanja. V glavnem so to tista pregrinjala, 
ki so jih kot konstitutivne lastnosti organizacij, glavnih enot podje-
tniško-organizacijskega prostora, polagoma tkali teoretiki organiza-
cije. Naj omenim novejše kontingenčne teorije organizacij v zvezi s 
kontrolo (Pugh 1966, Katz 1968, Pugh & Hisckson 1968, Woodword 
1970, Ouchi & Price 1978, Ouchi 1981, Peters & Waterman 1982, 
Child 1973 in 1985), dalje, študije moči v organizacijah (Simon 
1957, Perrow 1961 in 1972, Pfeffer 1977 in 1981, Rus 1986) in pou-
darke na organizacijski ekologiji (Hannan & Freeman 1977). Glav-
ne konotacije organizacijskega prostora oziroma organizacij so po 
mnenju teoretikov organizacijskega prostora naslednje: tehnologija 
in proizvodni proces, birokracija in hierarhija, lastništvo, kontrola 
delovnega procesa, moč in vpliv, kontekstualni faktorji ter ekološke 
determinante demografske dinamike organizacij. Čeprav navidez te 
konstitutivne prvine organizacij nedvomno pripadajo nosilcem in 
upravljalcem organizacijske dejavnosti (V. Rus 1986), pa niso v iz-
ključnem, znotraj-podjetniškem upravljanju, ampak imajo do njih 
določena upravičenja tudi akterji izven podjetij, organizacij in uprav 
(primerjaj še s Kerr 1954). 

Formalno lastništvo podjetja lastnikom ali upravljalcem še ne omo-
goča, da bi s svojimi, navidez neomejenimi internimi pooblastili, 
prevzeli tudi celovit in dokončen nadzor nad delovnimi mesti in de-
lovnim procesom v organizaciji (Fama & Jensen 1983). Zlasti nadzor 
nad specifično vsebino in znanjem, ki sta potrebna, da posamezna 
delovna mesta zaživijo v produktivni in tržni funkciji, je v veliki meri 
v rokah akterjev, ki se nahajajo izven organizacij in izven sistema for-
malnega lastništva organizacij. Če hoče lastnik/upravljalec organi-
zacije vsaj začasno pridobiti nadzor nad tem avtonomnim znanjem, 
mora to znanje kupiti ali najeti – v obliki strojev, v obliki kvalificira-
nega dela, v obliki patentnega ali licenčnega postopka, itn. Tisti, od 
katerih to znanje kupi ali najame, so že bliže poklicnim prostorom 
kot pa lastnik prvotnega podjetja – tudi, če je dobavitelj “znanja” sam 
organiziran kot podjetje. 

Nazoren primer sodobnega poklicnega prostora, ki danes odločil-
no posega v navidez avtonomni podjetniško-organizacijski prostor, 
so akterji, ki nudijo rešitve računalniške informatike. Informatika 
posega v vse poslovne procese. Skoraj nobeno podjetje, ki opravlja 
katerokoli tržno dejavnost, se ne more izogniti temu, da ne bi avto-
matiziralo in informatiziralo svojih proizvodnih in poslovnih funk-
cij. Da pa bi jih avtomatiziralo in informatiziralo, mora nakupiti ali 
najeti informacijsko infrastrukturo, programske aplikacije, vzdrže-
valce in razvijalce programskih aplikacij, in sprotno razvijajoče se 

informatično znanje. Le tako se lahko delavci podjetja tekoče prila-
gajajo nezadržni dinamiki sprememb, ki prihaja v podjetje v obliki 
novih in novih verzij celotne opreme. Oprema in znanje, ki so sicer 
ponujeni v obliki podjetniško konkurenčne ponudbe različnih do-
baviteljev, se dejansko v svojem izvoru nahajajo v rokah nekaterih 
globalnih razvijalcev poklicnega informatičnega prostora. Strategija 
akterjev informatičnega prostora je uvesti takšno monopolno po-
nudbo, ki bo delovala navzven kot infrastrukturna splošna dobrina 
(primerjaj znano tožbo konkurence proti podjetju Microsoft v ZDA). 

Kakšen je izid interakcije med organizacijskim in poklicnim prosto-
rom? Odgovor na zelo splošni ravni je lahko tudi enostaven. S tem, 
ko se danes nek nosilec podjetniške pobude odloči za opravljanje 
določenih tržnih dejavnosti in v ta namen registrira določeno dejav-
nost, družbo (podjetje ali sorodno organizacijo), samodejno prista-
ne, da bo odštel tudi določeno fiksno rento dobaviteljem zapakirane-
ga znanja, ki se nahajajo pretežno v razpršenem poklicnem prostoru 
(A. B. Sørensen 1996). Kvazirenta, ki se odliva v poklicne prostore, 
ima poleg običajnih tržnih oblik, cene za ponudbo proizvodov ali 
storitev, lahko še obliko avtorskih pravic, licenčnin ali celo sploš-
nih državnih davkov, ki se kasneje razporejajo v določene poklicne 
prostore (poklicno zasnovana vladna ministrstva), za financiranje 
njihove dejavnosti. Slednja, dolgoročno najbolj uspešna, strategija, 
seveda zahteva, da so poklicni prostori že legalizirani kot dejavnosti 
splošnega pomena (kot mejni primer lahko jemljemo tudi položaj 
dobaviteljev telekomunikacijskih storitev, na primer Interneta, v Slo-
veniji, Telekoma in Arnesa).

Iz gornjega primera, ki bi jim lahko sledili še številni drugi, lahko 
razberemo prvo temeljno razliko poklicnega prostora od podje-
tniškega-organizacijskega prostora. Akterji poklicnega prostora, za 
razliko od akterjev v podjetniškem prostoru, ubirajo pri zavarova-
nju lastnih virov takšno strategijo, da predvsem poklicno specifično 
znanje kot posebno dobrino institucionalizirajo, avtorsko zaščitijo in 
ga skušajo vzpostaviti kot infrastrukturno dobrino, v smislu splošne 
dobrine. Postopek varne zaščite znanja je običajno postopen in dol-
gotrajen. Za razliko od tega, akterji v podjetniškem prostoru lastne-
ga znanja, ki ga potrebujejo za izvajanje delovnega procesa, pretežno 
ne vzdržujejo sistematično, ampak ga le izrabljajo, z namenom, da bi 
s čim nižjimi stroški proizvajali in tržili lastne izdelke ali storitve in z 
njimi dosegli svoje kupce45. 

Veliko podjetij, ki navidez delujejo v podjetniškem prostoru, de-
jansko predstavlja le del institucionalnega pogona, ki je upravljan 
iz poklicnih prostorov (na primer farmacevtska industrija deluje 
pretežno za poklic zdravnika, notarska in odvetniška mreža delujeta 
za poklic sodnika, komunalno-infrastrukturna podjetja delujejo za 
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nih skupnosti). Ravno zaradi posebnih skupnih potez, ki se dotika-
jo proizvodnje, vzdrževanja in zavarovanja znanja, se na določenih 
segmentih trga dela pojem poklicnih trgov dela tesno navezuje na 
pojem internih trgov dela (Piore & Doeringer 1971). Ta smer raz-
mišljanja je bila najbolj prisotna v okviru segmentacijskih teorij trga 
dela (glej Althauser 1989b), zato jih bom kasneje, pri obravnavi al-
ternativnih teorij o trgu dela, podrobneje razčlenil.

5.1.4 Tri temeljne oblike poklicnega znanja

V bistvu se v socialnem prostoru stalno srečujejo tri temeljne oblike 
vgrajenega znanja (emboddied knowledge): poklic-profesija, organi-
zacija in izdelek (več o tem Abbott 1991a). Vsaka od teh oblik ima 
različno inherentno zmožnost, kako institucionalizirati in reproduci-
rati znanje in kako ga narediti tržno in splošno državno zanimivega. 
S temi posegi pa presegajo zgolj kratkoročno logiko stroškovnega 
minimiziranja, ki je lastnost teoretskega tekmovalnega trga.

Prva oblika, znanje organizirano kot poklic-profesija, tvori klasične 
in najmočnejše poklicne prostore, z relativno avtonomnim nadzo-
rom nad izobraževalnimi, kadrovskimi in socialno-zavarovalniškimi 
funkcijami ter trgom lastnih storitev (pravosodje, cerkev, vojaštvo, 
medicina in babištvo); druga oblika, znanje kot organizacija, tvori 
lahko ali interne trge dela, na katerih lahko prihaja tudi do podjetni-
ško organizirane poklicne blaginje (Shalev 1996), ali pa medpodjet-
niške “poklicne (interne) trge dela”, kakor pretežno širše vajeniške 
sisteme industrijske politike imenujeta Marsden (1986) in Althauser 
(1989b). Tretja oblika, znanje kot patentirani in licenčno zaščiteni 
izdelki ter postopki, ki vodijo do njih, močno posega na kvazi-rentni 
trg in v poseben potrošniški prostor, napolnjen dandanes zlasti z “in-
teligentnimi” izdelki (na primer informatični izdelki, farmacevtske 
učinkovine in zdravila). 

Akterji vseh omenjenih oblik zavarovanja znanja so ravno zaradi 
presežka ciljev nad kratkoročnimi cilji poleg svojih podjetniško-or-
ganizacijskih vlog hkrati še nosilci in upravljalci poklicnih prosto-
rov. Težijo k dolgoročni, rentni obliki plačila za svoje “infrastruk-
turne storitve”, za kar pa skoraj vedno potrebujejo soglasje lokalnih 
ali državnih oblasti (primerjaj A. Sørensen 1996). Poti, kako akterji 
dosežejo kvazi-rentno zavarovanje svojega znanja, so seveda najbolj 
odvisne od tega, za katero obliko vgrajenega znanja gre. 

Za razliko od njih, tisti akterji podjetniško-organizacijskih prosto-
rov, ki si ne zastavljajo strateškega presežka ciljev in ravnanj, teži-
jo le h kratkoročnemu dobičku iz poslovanja. Za to ne potrebujejo 

drugega kot splošna pravila tržne regulacije in tekmovanja. Napetost 
med obema prostoroma, podjetniško organizacijskim in poklicnim 
prostorom, raste, kadar poklicne kvazi-rente, zlasti če so oblastno 
močno zaščitene, a so v bistvu “neprave” in že “razvoj-ovirajoče” 
rente, prično zmanjševati pričakovane podjetniške in celo trgovske 
dobičke. Napetost postaja nevzdržna, kadar podjetniško ponujeno 
znanje (profesionalno znanje, organizacija, tehnologija v izdelkih) 
dosega ali celo presega tisto poklicno zaščiteno “znanje”, ki se v javni 
sferi, z zaščitno regulacijo, ohranja kot proizvodno “zastarela” in tr-
žno neučinkovita doktrina nekega zaščitenega poklicnega prostora. 
Tedaj se poklicni prostori izkažejo kot cokla razvoja, “umetno” vzdr-
ževani in ne več “naravni” monopoli. Sem sodi mnogo procesov de-
regulacije in demonopolizacije v nekdanjih planskih gospodarstvih 
centralne in vzhodne Evrope.

5.1.5 Strateška usmeritev poklicnih prostorov (pojem časa)

Strategija poklicnih prostorov je, glede na dosedanjo obravnavo in 
v primerjavi s strategijami organizacij, zlasti gospodarskih družb, 
očitno bolj dolgoročna. Oba prostora, poklicni in podjetniški, živita 
drug ob drugem, v večjem ali manjšem sožitju, tekmovanju ali celo 
protislovju. Razlogi, zakaj so v zgodovini, denimo po industrijski re-
voluciji, akterji organizacijskega prostora lahko prevzeli tako domi-
nantno vlogo in potisnili dotlej prevladujoči lokalni poklicni prostor 
v ozadje, so številni. Verjetno je bil med njimi poglaviten razlog večja 
produktivnost podjetniškega znanja (cenejši izdelki), ki se je nagi-
balo k uporabi industrijskega obrata, od produktivnosti cehovskega 
znanja, ki je vztrajalo na obrtnem načinu dela (dražji izdelki). Po-
klicni prostor, zlasti trg odjemalcev, je bil ob tedanjem soočenju dveh 
historičnih oblik dejavnosti, organiziran predvsem lokalno (cehi), 
stiki med različnimi lokalnimi poklicnimi prostori so bili dokaj šib-
ki. Difuzija zgodnjih tehnoloških in organizacijskih inovacij je zato 
našla cehovsko organizirane lokalne poklicne prostore (in njihovo 
regulacijo) nepripravljene na širše tržno tekmovanje46. 

Poleg zaostalih načinov neindustrijskega proizvajanja je bila zlasti 
količina različnih kvazi-rent, potrebnih za vzdrževanje poklicnih 
prostorov in njihove zaslombe – lokalne politike, pomemben ome-
jevalni faktor, ki je obremenjeval poslovanje cehovskega poklicnega 
prostora. Zato obrtno naravnani cehi niso mogli tekmovati s podje-
tji, ki so imela nižje stroške, večje trge in enostavnejša pravila za trg 
dela (o tem več govora pri obravnavi cehov). Obdobje evropskega 
prosvetljenstva je dejansko boj prosvetljenih vladarjev, ki so ustvar-
jali novo fiziokratsko in merkan-tilistično državo (nacijo), v stalnem 
boju proti mestni, lokalni oblasti.



139138 Ukinitev cehov, kot najbolj vidnih manifestacij poklicnega prostora, 
ne pomeni, da so po tem najbolj vidnem historičnem obračunu dveh 
različnih oblik izvajanja dejavnosti, obrti in industrije, poklicni pro-
stori izginili v celoti. Njihovi nekdanji principi delovanja, ki so prej 
učinkovali lokalno, so – podobno kot poprej na lokalni ravni – pola-
goma našli naravnega zaveznika v vse bolj prevladujoči novi in širši 
oblasti, v državi. Potreben pa je bil določen čas, da so se ji prenovlje-
ni poklicni prostori ponovno približali47. Procesi poklicnega uspo-
sabljanja so se tako, v daljšem obdobju, iz lokalne ravni pomaknili na 
nacionalne ravni, v okrilje države, in so preživeli do danes. Podobno 
velja za nekdanje lokalne sisteme certificiranja pridobljenega znanja, 
za sisteme licenciranja dela, za registriranja in ukinjanja dejavnosti 
(koncesioniranje dejavnosti), za nadzorne sisteme poklicne promo-
cije ljudi, za zaščitne sisteme poklicnih zavarovanj, za davčne olaj-
šave dohodka iz dejavnosti, itn. Vse te oblike implicitne, strateške 
regulacije poklicnega prostora danes še vedno gnezdijo v splošnih in 
posebnih regulacijskih sistemih, razvitih v moderni socialni državi. 

5.1.6 Vloga tehnologije pri nastajanju novih poklicev

Z vidika eokonomske teorije ima nova tehnologija dvojni učinek na 
gospodarstvo. Deluje kot substitut za delo in hkrati zahteva novo di-
ferenciacijo aktivnega in zaposlenega dela – opuščanje starih poslov 
in uvajanje novih poslov ter poklicev. Ekonomska teorija na makro 
ravni se, zaradi teženj, da tehnologija izpodriva zaposleno delo in 
s tem veča kapitalsko intenzivnost proizvodnje, pretežno ukvarja z 
analizo stopnje nezaposlenosti kot funkcijo tehnološkega razvoja, 
torej s prvim učinkom. Soete (1987) loči štiri glavne struje v eko-
nomskih šolah, ki se ukvarjajo s tem vidikom: klasično, neo-klasično, 
keynesiansko in “strukturalistično”. Predstavniki teh šol se strinjajo, 
da tehnologija sicer izpodriva dela, vse pa poudarjajo tudi pomen 
kompenzacijskih mehanizmov, ki sledijo prvemu šoku po uvedbi 
novih tehnologij. Razlikujejo pa se glede hitrosti, učinkovitosti in 
determinant v delovanju kompenzacijskih mehanizmov. 

Ricardo, kot klasik, je poudarjal, da se delo (ponudbena stran trga 
dela) ne more hitro prilagoditi spremembam, zato je časovni zamik 
prilagajanja na nove razmere lahko velik. Tudi ponudba kapitala (ca-
pital shortage unemployment) naj bi bila premajhna, da bi ustvari-
la nova delovna mesta. V neo-klasični ekonomiki je ta skrb videti 
odveč, ker naj bi za oba problema poskrbel tržni mehanizem cen, ki 
poskrbi, da se občasna pretirana produkcija enega blaga primerno 
zmanjša, tako, da v splošnem ne more priti do prevelike produkcije 
blaga nasploh (Gourvitch 1940, cf. Soete 1987: 26). Nezaposlenost je 
zato le začasna, trg z mehanizmi cen poskrbi za vračanje odstopanj v 

smeri splošnega ravnotežja. V keynesianski šoli, ki pomika pozornost 
na makro raven dogajanja in na dolgoročna obdobja, je neoklasični 
vidik občasne nezaposlenosti popravljen v toliko, da se, ob polnem 
ravnotežju trga, ne predpostavlja več tudi polna zaposlenost. Med 
strukturalisti je, o pomenu tehnološke spremembe, največ novega 
prinesel Schumpeter (1939) Če so bile za neo-klasike in keynesiance 
nove industrije in tehnologije dokaj nevprašljive spremljevalke eko-
nomske rasti, je za Schumpetra ekonomski sistem najbolj odvisen 
od tehnične inovacije in njene razpršitve. Gre za proces kreativne 
distrukcije starega. Tehnične spremembe so nesistematične, dogajajo 
se v ključnih gospodarskih sektorjih in njihova razpršitev prinaša 
strukturne probleme v gospodarstvu, zlasti v zaposlenosti. Tehno-
loška sprememba in zaposlitvena gibanja so ciklično povezana, toda 
dogajajo se na mikrolokacijah, lahko v sektorjih in regijah, tudi lo-
kalno. S tem ustvarjajo zapletene vzorce makroekonomske dinamike 
prilagajanja družbe na tehnološki razvoj, ki se šele raziskujejo (Soete 
1987: 31).

Z vidika nove poklicne diferenciacije dela, ki sledi tehnološkim ino-
vacijam, je morda najpomembnejša Schumpetrova ugotovitev, da se 
mora ves gospodarski sistem hitro “učiti” – največ pridobe tisti, ki so 
pri tem najbolj “elastični”. Za ostale poslovne akterje destrukcija ni 
nujno kreativna, ampak je lahko tudi dokončna. 

Vprašanje, kako nova tehnološka sprememba preide v zavarovano 
poklicno znanje, je zaradi rastoče dinamike tehnoloških inovacij se-
veda dokaj zapleteno (Abbott (1991b). Hitra tehnološka sprememba 
se namreč, kot novo znanje, izmika počasnemu horizontu splošnih 
izobraževalnih sistemov; izvira ali zaide kvečjemu v akademske sfe-
re. Osredotoča se na podjetja, na njihove interne trge dela. Pri tem 
akterji uporabljajo predvsem tržne strategije zavarovanja znanja – 
patentiranja inovacij in njihovega licenčnega prodajanja, vsaj toliko 
časa, dokler na osnovi novega znanja lahko pridobivajo tržno kvazi-
-rento.

5.1.7 Vezi med podjetniškim in poklicnim prostorom

Napetost med podjetniškimi in poklicnimi prostori ima verjetno 
svojo širšo sistemsko funkcijo, o kateri lahko na ravni današnjega 
poznavanja poklicnih prostorov le ugibamo. V. Pareto je, v svojem 
prispevku k ekonomiki in sociologiji, predlagal, da je možno soci-
alnoekonomsko dogajanje pojasniti z ordinalnimi in ne kardinalni-
mi (številskimi) vrednostmi. Podobno, kot je pojem korist (utility) v 
ekonomiki lahko le ordinalna spremenljivka, je tudi pojem poklicne-
ga prestiža (occupational prestige) v sociologiji lahko zgolj ordinalna 
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želah med podjetja in ljudi porazdeljen enako, ne glede na politične 
in davčne okoliščine (Pareto 1906). Ta splošna zamisel ga je kasneje 
peljala naravnost v “nerazvojno” domnevo o poklicni mobilnosti – ta 
je v bistvu oscilacija – in tezo o cirkulaciji elit – ta je je najverjetneje 
le zamaknjena reprodukcija istega sloja ljudi (Pareto 1916). 

Za ekonomsko tržno dinamiko je teorija že razdelana, za dinamiko 
poklicnega prostora še ni (A. Sørensen 1992, Abbott 1993). Med-
tem, ko je regulacija podjetniškega prostora vedno bolj liberalna 
(regulacija trga dela, regulacija dejavnosti, regulacija zavarovanj), je 
regulacija poklicnega prostora vedno bolj javnoupravna, bodisi na 
lokalni, bodisi na nacionalni ali na mednarodni oblastni ravni. S tem 
se ohranja ravnotežje, ki ga v sociologiji imenujemo socialna kohe-
zivnost, med obema prostoroma. 

Na hipotetični ravni bi lahko celo rekli, da si poklicni prostori in 
oblast vedno vzajemno in obojestransko potrjujejo legitimnost – iz-
vajanje nalog splošnega interesa. Znana je tudi teza, ki pravi, da je 
organizacijski prostor razvojno močnejši od poklicnega zaradi boljše 
alokacije virov (Freidson 1986), pa tudi teza, da je poklicni prostor 
razvojno močnejši od organizacijskega, zaradi boljše alokacije netrž-
nih virov (Lee 1989).

Skratka, sodobnim razmeram prilagojeni poklicni prostori, razpeti 
na manj viden način med gospodinjstvi, organizacijskimi prostori 
in državo, živijo dalje tudi v moderni industrijski in postindustrijski 
državi. Njihova interna logika in dinamika je težje doumljiva in mer-
ljiva kot logika in dinamika organizacijskega prostora, v katerem se 
nahajajo podjetja in druge tržne organizacije (slika 5.1). 

Razlog je v difuzni organiziranosti, netranskacijski (dolgoročni) 
motivaciji in delovanju akterjev48, v kooperativnih in simbiotičnih 
strategijah tvorjenja interesnih poklicnih koalicij, v takšnem uve-
ljavljanju interesa, ki načrtno pridobiva vpliv in moč na mezo ravni 
družbenega dogajanja, ter v institucionalno neizenačenih pojavnih 
oblikah49.

Slika 5.1: Topografija podjetniško-organizacijskega in poklicnega 
prostora glede na trg dela

V nadaljevanju bom logiko in dinamiko poklicnih prostorov – kot 
od dejavnosti podjetniškega prostora različne institucionalne pojav-
nosti in socialne aktivnosti – poskusil uzreti, teoretsko konceptuali-
zirati ter izmeriti ali vsaj grobo oceniti njen učinek na delovanje trga 
dela. Poseben izziv je na tej izhodiščni točki odgovoriti na vprašanje, 
kako na primeren način teoretsko konceptualizirati poklicni prostor.

5.2 Teoretska opredelitev poklicnega prostora

Do sedaj sem o poklicnem prostoru govoril zelo na splošno. O no-
tranji vsebini samega poklicnega prostora, o njegovih raznovrstnih 
enotah, zaenkrat, razen intuitivnih zamisli, še nimamo razdelane 
jasne in sistematične teoretske predstave. Edino kar si lahko zelo 
dobro predstavljamo, je trg dela kot skupna točka obeh prostorov, 
podjetniškega in poklicnega. Medtem, ko podjetniški prostor obdaja 
zelo razdelana socioekonomska teorija, pa poklicni prostor obdajajo 
le tentativne zamisli, ki imajo zgolj psevdo-teoretski značaj. Trg dela, 
kot najbolj znan alokacijski mehanizem dela, ima močno teoretsko 
povezavo z organizacijskim (podjetniškim) prostorom, šibko pa s 
poklicnim prostorom. Posledica tega je teoretsko okrnjen opis delo-
vanja trga dela. To spoznanje je zelo zgodaj zapisal tudi Goldthorpe: 

“Mislim, da bi bil glede vrednosti študija poklicne mobilnosti 
per se bolj optimističen od Paula-Duncan Jonesa. Menim, da 
je to zanimivo raziskovanje, morda ne toliko v referenčnem 
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sti do poklicev – omejitve, na katere naleti ponudba dela pri 
vstopu v poklice, so lahko povezane ne le, kot nekdaj, s statu-
snimi ali razrednimi razmejitvami, temveč tudi s togostmi in 
preprekami, ki potekajo vertikalno v položajnem smislu [in 
a situs kind of way, poudaril A. K.]. Izgleda, da ta izsledek bolj 
pripada okviru sociologije trga dela in sociologiji poklicne 
porazdelitve kot pa okviru socialne mobilnosti, toda vseeno 
je to področje, ki bi moralo pritegniti našo pozornost in za 
katero so lestvice zaželjenosti poklicev koristne.« (v: Müller 
& Mayer 1974: 380)

Izhodiščni izziv tu je, da bi poklicni prostor konceptualizirali tako, 
da bi lahko izpopolnili opis hierarhičnega delovanja in izidov na trgu 
dela. Z drugimi besedami, podjetniško utemeljeni ekonomski teoriji 
individualiziranega trga dela želim vsaj približno enakovredno zo-
perstaviti poklicno utemeljeno sociološko teorijo kolektiviziranega 
trga dela.

5.2.1 Intuitivna opredelitev poklicnih trgov dela – skica

Postavlja se vprašanje, kako to izpeljati. Na zelo načelni ravni je re-
šitev videti dokaj enostavna. To lahko storim z neposrednim soo-
čenjem dveh najsplošnejših teoretskih konceptov, ki vplivata na trg 
dela, podjetniškega in poklicnega prostora. Toda teoretski koncepti, 
ki bi opredeljevali poklicni prostor, so, kot že rečeno, šibki. Denimo, 
da jih, na osnovi že narejenih teoretskih domnev, razvijemo do pri-
merne ravni. Potem bi bilo možno, da teoriji podjetniškega trga dela 
pač postavimo nasproti (meta)teorijo poklicnih trgov dela. Razvidna 
je v vertikalni smeri interpretacije v primerjavi s horizontalno smerjo 
podjetniškega trga dela (slika 5.2). 

Slika 5.2: Dvorazsežno opredeljen, ortogonalni trg dela: podjetniški 
in poklicni prostor

Iz slike 5.2 nam je dokaj jasno, kaj pomeni izraz podjetniški trg dela; 
v oporo nam je celotna ekonomska teorija trga dela. Toda kaj v tem 
kontekstu pomeni izraz poklicni trgi dela in njegova abstraktna upo-
dobitev? Če se zaenkrat opremo le na to sliko, potem lahko na zelo 
načelni ravni ocenimo, da se na tem specifičnem trgu dela soočajo 
motivacije akterjev iz poklicnega in oblastnega okolja (vertikalna 
smer), analogno kot se na podjetniškem trgu dela soočajo motivaci-
je akterjev gospodinjskega in podjetniškega prostora (horizontalna 
smer). 

Ortogonalna opredelitev akterjev trga dela poveča število možnih 
vplivov nanj. Poklicni prostor še nima prave teorije. Če bi bile aktiv-
nosti akterjev poklicnega prostora usmerjene le na oblastni prostor, 
potem bi bila izgradnja teorije tega prostora dokaj premočrtna. Ver-
jetno pa bi bila to prehuda poenostavitev. Cilj poklicnega prostora je 
oviti delo, delovna mesta in dejavnost samo, za kar rabi zavezništvo 
države. Poklicni prostor je, v obliki stanov, le v zgodovini deloval 
neposredno na oblast, oziroma jo je izvajal. Z industrijskim razvo-
jem lahko deluje na oblast posredno, preko gospodinjstev in preko 
podjetij (črtkane smeri na sliki 5.2).

Na različne strategije akterjev poklicnega prostora, kako – če sploh 
– se približati državi, naletimo na primer v mednarodnih študijah. 
Abbott (1986) je analiziral pritožbe o šušmarstvu na področju prava. 



145144 V ZDA so v prvi polovici tega stoletja glavno konkurenco odvetniški 
zvezi, ki je bila bolj samozaposlitveno in tržno orientirana, predsta-
vljale nekvalificirane pravne intervencije vodilnih oseb v podjetniš-
kih korporacijah. Sestavljale so nekvalificirane pogodbe in listine. V 
nasprotju s tem primerom je glavno “šušmarsko” konkurenco od-
vetništvu v Britaniji predstavljala država, s svojo administracijo. V 
prvem primeru je izrinjanje nekvalificiranega kadra iz tržnega pro-
stora ena od strategij za nadzor dejavnosti, v drugem primeru pa je 
cilj odvetniškega poklica zasesti “pravno naravnana” delovna mesta 
v sami državi, oziroma v njeni javni administraciji.

Poklicni prostor je, za razliko od podjetniškega prostora, manj viden 
in jasen. Če nosilci podjetniške pobude uveljavljajo svoj interes le 
preko trga in jih pri kadrovski in drugi poslovni politiki ne vežejo 
nobene omejitve ali dogovori, potem ne moremo govoriti o ekspli-
citnem poklicnem prostoru nad trgom dela. Največkrat pa se po-
klicni prostori vzpostavljajo s pomočjo izobraževalnega sistema, sin-
dikalne organiziranosti poklicnega dela, ipd., zato predpostavljamo 
njihovo prisotnost. Seveda pa lahko delujejo na različnih stopnjah 
vidnosti in splošnosti. 

Raziščimo še nekatere teoretske možnosti, ki izhajajo iz začetne kon-
ceptualne primerjave obeh prostorov.

5.2.2 Intuitivna opredelitev poklicnih trgov dela – nadaljevanje

Teorija podjetniškega prostora se nanaša na edninsko pojmovanje 
trga dela, medtem ko se (meta)teorija poklicnega prostora nanaša 
na množinsko pojmovanje trgov dela. Razlika, globlja kot kaže prvi 
pogled, izvira iz dejstva, da sloni ekonomska teorija podjetniškega 
prostora na konceptu homogenega dela (ure dela in prostega časa), 
medtem ko sloni potencialna sociološka (meta) teorija poklicnega 
prostora na pojmovanju heterogenih poklicev (diferencirano zna-
nje). 

Dejstvo, da je ekonomika povzela človeško delo kot homogeno celo-
to, je sicer poenostavilo konstruiranje teorije. Hkrati pa je zameglilo 
pogled na notranje meje trga dela, ki so se z uvedbo abstraktnega 
dela in trga dela porazgubile. Delo je namreč lahko navidez homo-
geno le v poenotenem podjetniškem prostoru, ob predpostavki, da v 
ekonomiki dela prevladujejo poenoteni povpraševalni in ponudbeni 
tržni motivi akterjev – profiti in zaposlenost, mezde in prosti čas. 
Kakor hitro pa nekaj več teoretske teže in s tem pobude damo lju-
dem kot socialnim bitjem, zlasti ponudbeni strani trga dela, bomo 
naleteli na raznorodne motivacije ljudi. Ti svojih tržnih odločitev ne 

tehtajo le po tem, ali bi se zaposlili ali ne in ali bi s tem žrtvovali svoj 
prosti čas, temveč tudi, pod kakšnimi pogoji za svoj celotni socialni 
status bi to storili. 

V podjetniškem prostoru je na teoretski ravni delo homo-
geno, trg dela je abstrakten, sistemska cena dela je funkcija 
poenostavljenih motivacij akterjev iz gospodinjskega in pod-
jetniškega prostora (koristnost). Alokacijski režim trga dela, 
razumljen na podjetniški način, je rezultat teh silnic. Glavna 
teoretska žrtev v podjetniškem prostoru so odtod preveč po-
enostavljeno razumljeni ljudje, o katerih ne vemo nič več, ko 
enkrat zapustijo delovno in potrošno sfero – zelo zagrizeni 
marginalisti bi rekli, le kaj še ostane?50

V poklicnem prostoru pa, nasprotno, delo ni in ne more biti ho-
mogeno, ampak je heterogeno. Ravno poklicna heterogenost kon-
stituira ta prostor kot tekmovalni prostor kolektivitet. Poklici, kot 
distinktivne delovne prakse, se ločijo med seboj. Njihova skupna 
poteza ni (delovni in prosti) čas, ki ima svojo enostavno enoto (leto, 
mesec, dan, ura, ipd.) in s katerim lahko operiramo pri opisu pod-
jetniškega prostora in njegovega trga dela. Skupna poteza poklicev 
je nekaj drugega, kar pa zaenkrat težko operacionaliziramo. Dotika 
pa se posebnih spretnosti, znanja, vpliva, javnega interesa in podob-
nega. Morda – imeti zadnjo besedo. Če celotni socialni prostor nad 
trgom dela opredelimo s komplementom, so skupna poteza poklicev 
v poklicnem prostoru vse tiste druge socialno spodbujene motivacije 
ljudi, ki jih ekonomska teorija ne predpostavlja in ki jih ambiciozni 
ljudje v podjetniškem prostoru ne morejo uresničiti.

5.2.3 Akterji poklicnih trgov dela – ponudba in povpraševanje

Poklicni prostor kot območje, v katerem se nahajajo poklicni trgi 
dela, zahteva, da identificiramo tiste akterje poklicnega prostora, ki – 
podobno kot akterji v podjetniškem prostoru – določajo ponudbeno 
in povpraševalno stran poklicnih trgov dela. Poskusimo to storiti z 
vidika enega »splošnega« poklica. 

Na tej, zaenkrat še najsplošnejši konceptualni ravni, bi lahko rekli, 
da ponudbeno stran poklicnega trga dela sestavljajo vsi potencialni 
socialni akterji, ki lahko nudijo institucionalno podporno okolje za 
ta poklic. Čemu bi bila takšna podporna struktura namenjena? Spet 
zelo tentativno lahko rečemo, da je osnovna naloga podporne struk-
ture poklica, da vsaj do neke mere dolgoročno zavaruje vire tega po-
klica pred konkurenco in tržnimi tveganji51. Ta prepostavka ni nena-
ravna, saj vse socializacijske in proizvodne skupine tekmujejo. Tudi 
družbena pogodba je zgolj omejevanje naravnega tekmovanja.



147146 Prispel sem na polovico poti pri zelo splošni konceptualni oprede-
litvi poklicnega trga dela. Sledi težje vprašanje: kdo ali kaj tvori nje-
govo povpraševalno stran? Znova lahko odgovorimo le na najbolj 
splošni ravni. Akterji povpraševalne strani poklicnih trgov dela so vsi 
tisti akterji javne uprave, ki imajo osnovno sistemsko nalogo, da z 
omejenimi javnofinančnimi viri zadovoljijo čimveč zadev splošne-
ga, javnega interesa52. Gre za presežek nalog javnega interesa nad 
zgodovinsko izvornimi, konstitutivnimi nalogami vsake oblasti, v 
prvi vrsti nad državotvorno prisilo, vojaštvom, policijo, sodstvom in 
davčnim instrumentarijem.

Postavlja se najtehtnejše teoretsko vprašanje: ali lahko s tako konci-
piranim poklicnim trgom dela opravičim dovolj raznorodne moti-
vacije akterjev na ponudbeni in povpraševalni strani poklicnih trgov 
dela? Z drugimi besedami, ali so motivacije obeh opredeljenih vrst 
akterjev dovolj komplementarne, da lahko pride med njima z veli-
ko verjetnostjo do menjave (exchange) storitev, do pogajanj in s tem 
tudi do specifične tržne narave poklicnih trgov dela? Ali imajo tako 
koncipirani akterji, z obeh strani poklicnega trga dela, dovolj me-
njalnih kapacitet za “trženje”?

Odgovor na to vprašanje verjetno tu ne more biti podan v celoti in 
ne more biti le en sam. Izhodiščnih položajev multiplih akterjev 
za potek menjave na poklicnih trgih dela je veliko in tudi izidov je 
zato možnih več. Ta kompleksnost položajev, ki so bistvo politike 
kot procesa, pa je dejansko temeljna ovira, da se teorija poklicnih 
prostorov ni razvila na tako eksakten način kot teorija, namenjena 
podjetniškemu prostoru. Interesi kolektivnih akterjev niso trajni, 
koalicije so začasne, zato se interesi težko posplošijo. Toda, politika 
lahko deluje le, če ima za sogovornika reprezentativni interes. Kako 
in zakaj partikularni interes lahko postaja reprezentativen? 

“V nekaterih evropskih deželah je odnos med interesnimi 
skupinami, oziroma njihovimi vrhovnimi združenji, in drža-
vo pojmovan kot oblika korporativizma. Ta odnos je opre-
deljen kot kooperacija, kot menjava za vzajemne prednosti, 
v okoliščinah, ko bi bila konfliktna strategija škodljiva za vse 
udeležence. Interesne skupine so pripravljene zmanjšati svo-
je zahteve, v kolikor dobe v zamenjavo javni status in vpliv.” 
(Udehn 1996: 120).”

Problem analogij poklicnih trgov dela z navadnimi (podjetniškimi) 
trgi dela izvira tudi iz razlike med pojmoma tekmovanje in menjava. 
Na navadnih trgih dela je menjava podrejena tekmovanju. Na kolek-
tivnih trgih in zlasti v politiki pa je razumevanje tekmovanja in me-
njave težje predstavljivo, saj akterji niso individualizirani, niti meta-
forično, kot je to na običajnih trgih (Udehn 1996: 115). Neposredna 

menjava sploh ni možna, ker ni povsem enotnega predmeta baranta-
nja in zato ni poenotenega cenovnega mehanizma. Toda, če se bom 
osredotočil na poklice kot na specifično interesno skupino, je ver-
jetnost, da sistematično opazimo podrobnosti svojevrstne menjave, 
večja.

Naj navedem primer, kako se lahko isti poklic bliža lokalni in širši 
oblasti na dva, dokaj različna načina. Abbott (1991a) je raziskal za-
poredje dogodkov nastajanja medicinske profesije v ZDA za daljše 
obdobje. Na lokalni ravni je bilo zaporedje dogodkov krajše in bolj 
neposredno: kontrola praktičnega medicinskega dela, dominacija 
delovnih mest, pretvorba praktikov v znanstveno skupnost, uvelja-
vitev stroke kot javnega interesa. Na zvezni (federalni) ravni je bil 
potek dogodkov sicer istočasen, a proceduralno različen: kontrola 
prakse najprej in takoj zatem uvedba medicinske asociacije, ki je 
nadzirala dogovore na državni ravni in dogajanje v glavnih mestih. 
Šele kasneje so sledili drugi običajni dogodki profesionalizacije, na-
menjeni kontroli širšega medicinskega prostora. Oblast morda sama 
izzove nastanek sogovornikov.

Povzemimo dosedanji razmislek: V poklicnem prostoru je, 
na teoretski ravni, delo pripadnikov tega prostora hetero-
geno. Poklicne trge dela si zaenkrat lahko predstavljamo le 
dokaj stvarno, njihova dinamika je lahko upodobljena le 
deskriptivno (motivacije, akcije in odločitve različnih akter-
jev še niso poenotene na skupni imenovalec). Sistemska cena 
poklicnega dela je zaradi različnih vlagateljev težko izračun-
ljiva (Machlup 1962, Rubin & Huber 1986) in ni enostavna 
funkcija poenostavljenih motivacij akterjev iz poklicnega 
prostora. Alokacijski režim trga dela, razumljen na podjetni-
ški način, je pri poklicnih trgih dela potrebno dopolniti vsaj 
z učinki, ki ga v splošno alokacijo dela vnašajo avtonomni 
akterji poklicnih trgov dela. Ker še ni razvite teorije poklicne-
ga prostora, tudi ne moremo reči, da poleg protagonistov že 
obstajajo glavne “teoretske žrtve” (plačniki rent?). 

Stičišče med podjetniškim in poklicnim prostorom je dejansko po-
dano s številom implicitnih pogojev, ki jih morajo akterji trgov dela 
upoštevati pri sklepanju delovnih razmerij v fazah pogajanj. Če je 
teh pogojev malo, je poklicni prostor šibek ali ga sploh ni. Če je teh 
pogojev veliko, je poklicni prisoten in deluje ortogonalno na podje-
tniški trg dela.

Potencialno novim teoretskim konceptom, poklicnemu prostoru in 
poklicnim trgom dela, bom v nadaljevanju poskušal vdahniti bolj 
teoretsko razdelano in potencialno merljivo vsebino. Čeprav tako 
vzpostavljena meta-teorija poklicnega prostora še ne bo povsem 



149148 enakovredna teoriji, razviti za podjetniški prostor, pa nam bo kon-
ceptualizacija omogočila, da vsaj deloma potrdimo, prvič, veljavnost 
poklicnega prostora, in, drugič, da izmerimo ter ocenimo vsaj ne-
katere njegove učinke na mikro in mezo ravneh dogajanja na trgih 
dela.

5.2.4 Nevidnost in ritualnost poklicnih prostorov

Postavlja se vprašanje, kako upodobiti poklicni prostor, da bo bolj ja-
sno, zakaj ga na trgu dela ne vidimo takoj. V ta namen bom analiziral 
dva naključno izbrana oglasa o ponudbi dela, z namenom, da pona-
zorim, kako navidezno enotni trg dela lahko razdelimo v podjetni-
ško-organizacijski in poklicni prostor. Na koncu analize bom naka-
zal razloge za netransparentnost poklicnega prostora v primerjavi s 
podjetniškim prostorom in pokazal na ritualne prvine, ki poklicne 
prostore delajo kulturno nevprašljive.

(1) Prvi primer – trg dela brez poklicnega prostora

Prvi oglas je iz Dela, 25. marca 1998, str. 20. Podjetje Špica d.o.o. 
zaposli samostojnega komercialista za delo v pisarni in na terenu, 
najprej za poskusno dobo 3 mesecev, kasneje možnost za nedolo-
čen čas. Med pogoji ni delovnih izkušenj, lahko je torej pripravnik, 
potrebuje pa vozniški izpit, aktivno znanje angleškega jezika. Izo-
brazba je lahko dipl. ekonomist ali ekonomist. Med osebnostnimi 
lastnostmi so zahtevane urejenost, komunikativnost, dinamičnost, 
ambicioznost in veselje do dela v komerciali. Čas prijave ni omenjen, 
čas odziva tudi ne.

Obravnava oglasa. Podjetje je očitno popoln subjekt trga, zato je v 
oglasu jasno opisano delovno mesto. Pričakovana je le (tržna) us-
pešnost na tem delovnem mestu. To pomeni, da delodajalec ne gleda 
zelo strogo na formalne pogoje, ki bi bili lahko posledica delovanja 
poklicnih prostorov. Tako je izobrazba lahko visoka, višja ali srednja. 
Vsi posebni pogoji poudarjajo le tržno transakcijske pomembne la-
stnosti in znanje kandidatov. Edino zavarovanje delodajalca pred na-
pačno izbiro je poskusna doba, ki posredno govori o tem, da so daljši 
zaposlitveni aranžmaji povezani z velikimi stroški; le tu je deloma 
delodajalčev strošek dela povezan z raznimi dajatvami na delo, ki so 
lahko posledica delovanja poklicnih trgov dela.

(2) Drugi primer – trg dela s poklicnim prostorom

Drugi oglas je iz Dnevnika, 6. februarja 1998, str. 29. Prešernovo gle-
dališče Kranj je razpisalo prosto delovno mesto umetniškega vodje. 
Med pogoji za kandidaturo je navedlo VII. stopnjo strokovne izo-
brazbe in najmanj tri leta delovnih izkušenj. Delovno razmerje naj bi 
se z izbranim kandidatom sklenilo najprej za določen čas, 12 mese-
cev, z možnostjo nadaljnjega sodelovanja. Rok za prijavo je bil 15 dni 
od objave, priložiti je bilo treba lastne umetniške poglede na razvoj 
gledališča. Obvestilo o izboru naj bi prijavljeni kandidati prejeli v 30 
dneh po končanem zbiranju prijav.

Obravnava oglasa. Gledališče je organizacija, njeni zastopniki v ka-
drovski komisiji (delodajalci) in kandidati (potencialni delavci) tvo-
rijo jedro podjetniško razumljenega trga dela. Navidez je razpis pov-
sem v duhu podjetniškega prostora. Razpisano je bilo delovno mesto, 
vsebina dela je razvidna iz naziva delovnega mesta (poklic). Povsem 
jasni so tudi roki za prijavo in roki za obvestilo o izbiri. Ostali pogoji 
pa uhajajo iz obzorja razumevanja podjetniškega prostora. 

Tisto, kar bi organizacija lahko spustila, pa ne sme, so t. i. splošni 
pogoji. Kandidat mora imeti najmanj VII. stopnjo izobrazbe, kar 
pomeni javno priznano visoko izobrazbo. To je pogoj, ki ga nare-
kuje poklicni prostor umetnosti, ki je že institucionalno uveljavljen 
na ravni države. V njem se skriva tudi višina plače, ker je gledališče 
javni zavod in ima v okviru uveljavljenih plačnih razredov za javni 
sektor le malo možnosti za posebno stimulacijo “svojih” zaposlenih. 
Zato plača ni dana v ponudbo – te odsotnosti ključne prvine tržnih 
razmerij se drži znan pridih zamolčane retorike poklicnega protora 
– namesto visoke plače sta važna prestiž in javno dobro. 

Razen tega, da vodstvo gledališča pričakuje izkušeno umetniško ose-
bo, ki ima neko vizijo, morda samo ne bi postavilo stopnje izobrazbe 
za gledališče kot neobhodni pogoj. Stopnja te izobrazbe namreč ni 
jamstvo, da bi s to selekcijo za razpisano delovno mesto res dobila 
najboljšega umetniškega vodjo. V ta pogoj enostavno pristane, ker 
ga narekuje splošna regulacija profesionaliziranega dela poklicnega 
prostora.

Včasih organizacije namesto drugega splošnega pogoja, vsaj treh 
let delovnih izkušenj, napišejo kaj posebnega, da bi s tem vnaprej 
profilirale in selekcionirale potencialne kandidate. Gledališče v tem 
primeru te možnosti ni izkoristilo. Dodatna omejitev, ki je dejansko 
posledica prisotnosti nadzora iz ožjega poklicnega prostora, lokalne-
ga umetniškega lobija, pa je vtkana v zadnji pogoj, ki pravi, da mora 
kandidat priložiti prijavi lastno vizijo razvoja gledališča. 



151150 Primerjajmo sedaj selekcijo, ki jo ustvarjajo eksplicitna merila orga-
nizacijskega (gledališče) in poklicnega prostora (širša poklicna regu-
lacija). Skupaj je v oglasu podanih šest pogojev, ki tvorijo ponudbo 
gledališča: 

(1) naziv delovnega mesta (organizacijski in poklicni prostor)

(2) VII. stopnja izobrazbe (poklicni prostor)

(3) najmanj tri leta delovnih izkušenj (poklicni ali organizacijski 
prostor)

(4) poskusna doba 12 mesecev (organizacijski prostor)

(5) rok prijave 15 dni (organizacijski prostor)

(6) zapisani umetniški pogledi na razvoj gledališča (lokalni poklicni 
prostor)

Iz pogojev, ki niso pretirano zaostreni, vseeno lahko razberemo 
osnovne zagate institucionalizacije gledališke dejavnosti. Bistvo gle-
dališča je v tem, da je osnovano okrog prireditve kot umetniškega 
projekta, okrog kadra, ki pripada umetniškim poklicem, in okrog 
publike, ki pričakuje umetniško razodetje ali zabavo. Toda javni 
način organiziranja in financiranja institucionalizira gledališče kot 
dolgotrajne meta-organizacije, zato navzven delujejo kot neke vrste 
podjetja. 

Če bi bilo to gledališče res podjetje, le z osebno iniciativo, brez vezi z 
državo, bi lahko postavilo le naslednje pogoje: da razpisuje delovno 
mesto umetniškega vodje, za katerega kandidat rabi vsaj tri leta de-
lovnih izkušenj in bo poskusna doba 12 mesecev, prijava pa je zahte-
vana v 15 dneh od razpisa.

Če pa bi bilo to gledališče res le poklicni subjekt, zaenkrat še brez 
vezi z državo, bi lahko dalo v razpis le naslednje pogoje: išče ume-
tniškega direktorja z umetniškimi izkušnjami in z originalno vizijo.

Toda gledališče ni podjetje, je javni zavod, kar je običajna oblika or-
ganiziranja poklicnega prostora v okrilju države. Javni sektor pa za-
radi pogodbe o dejavnosti rabi nadzor poklicnega prostora, za kar 
poskrbijo akterji poklicnega prostora. Pri pogajanju z državo so jo 
uspeli prepričati, da gledališka umetnost pač tvori splošni interes. 
Poklicni prostor, ki je dobil določene koncesije od države (lahko 
ministrstvo za kulturo, lahko kulturna zbornica, lahko kdo drug), 
nudi vsakemu gledališču, če postane del javnega sektorja in s tem del 
institucionaliziranega poklicnega prostora, dolgoročne storitve. Je-
dro teh storitev so z državo dogovorjeni finančni aranžmaji za razne 
umetniške ustanove in poklicna delovna mesta. Vsebinska cena za 

tak aranžma je nadzor s strani akterjev poklicnih prostorov: nadzor 
primerne izobrazbe, kadrovski nadzor in nadzor vsebine. Sam nad-
zor pa je lahko pri tem poklicu tudi v nasprotju z izpovedno močjo. 

Dodatni pogoj poklicnega prostora izhaja iz lokalne oblasti oziro-
ma lokalnega poklicnega prostora. Vsak javni zavod ima svet, ki ga 
oblikujejo tudi ustanovitelji. Potrjuje glavne odločitve, in svet, ki ga 
zastopajo akterji lokalnega poklicnega in oblastnega prostora, bo 
skupaj z vodstvom gledališča presojal umetniške vizije prijavljenih 
kandidatov. Očitno se v tem primeru nad vodilnim delovnim me-
stom razpenjata logika poklicnega prostora in logika podjetniškega 
oziroma organizacijskega prostora. Ali je gledališče primarno podje-
tniški ali poklicni prostor?

Odgovor na to vprašanje ni enostaven. Podjetja so primarno tiste or-
ganizacije, ki prodajajo izdelke. Trg odjemalcev je anonimen in ne-
posrednega stika med proizvajalci in kupci ni. Zato lahko trg odigra 
svojo cenovno in čistilno funkcijo, vodstvo se lahko usmeri v nižanje 
stroškov in podobne poslovne motive, ki sledijo okusu odjemalcev. 
Nekoliko drugače je pri storitvah, zlasti osebnih ali vsaj kolektivnih 
storitvah. Umetniške dogodke v gledališču lahko štejemo med emo-
cionalno-intelektualne kolektivne storitve, ki jih umetniški ansam-
bel prenaša obiskovalcem. Zato je stik med proizvajalci in odjemalci 
te storitve potreben. Podjetje ni najboljša oblika za izvajanje takšnih 
dejavnosti. A brez institucionalizacije je tudi težko – gledališče je po-
leg dejavnosti, podajanja vsebin, tudi oder, oprema in stavba okrog 
njega. Toda prihodek od vstopnin redkokdaj lahko pokriva stroške 
te dejavnosti. Potrebno je neke vrste sofinanciranje gledališč. 

Tu je več možnosti: sofinanciranje je lahko zasebno, javno ali kom-
binirano. Če je javno, država postavi pogoje. Sogovorniki države za 
te pogoje so akterji poklicnega prostora, ki nastaja okrog gledaliških 
ansamblov. V zameno za institucionalizacijo poklicnega prostora pa 
država običajno zahteva statistiko, ki je zgoščena oblika nadzora. Ne 
zahteva pa prenosa umetniških vsebin iz odra na gledalce – te, s po-
močjo kritikov, le predpostavlja.

V bistvu je gledališka dejavnost ohromljen “klic” in poslanstvo pri-
povedovalcev zgodb. Zaradi nezmožnosti, da bi preživeli od vsto-
pnin in zasebnih daril, so akterji s pomočjo države oblikovali poklic-
ni prostor in s tem privzeli organizacijski videz. Morebitne tenzije, ki 
nastajajo med institucionalnimi aranžmaji takšnih gledališč in med 
inherentnim poslanstvom gledališč, ki je verjetno le katarza ob dra-
mah ljudi, pa najbolj izpovedne gledališčnike silijo v ustanavljanje 
neinstitucionaliziranih gledališč. 



153152 Epilog: na razpis gledališča je bil izbran in postavljen le v. d. ume-
tniškega vodja. Mestna občina kot ustanoviteljica pa je v juniju 1988 
razpisala in evidentirala 6 oseb, primernih za mesto ravnatelja. Nato 
je javni razpis za ravnatelja ponovila (Dnevnik, 21. julij 1998, str.28). 
Z namenom, da bi – če bo ustrezna oseba še ‘umetniško referenčna’, 
ne le poslovno sposobna – v.d. umetniškega vodjo odpustili in njego-
vo delovno mesto ukinili. Programska politika gledališča bi bila tako 
lahko bolj vodena po meri lokalne oblasti. Lokalna oblast pa je le del 
širše strankarske orientacije na državni ravni. V septembru 1998 se 
je to res zgodilo – župan je sam izbral kandidata za ravnatelja (novi-
narski komentar v Delu ob izbiri). Ali pa bo to izboljšalo poslanstvo 
gledališča, je težko reči. Eno so zamisli, drugo so uresničitve. Kjer so 
vpleteni ljudje, so vedno možna tudi presenečenja.

(3) Nauk iz obeh primerov

Iz obeh primerov lahko izluščim nekaj naukov, ki bodo pomagali za-
znati prisotnost poklicnih prostorov v ozadju trgov dela. Govorimo 
seveda le o formalnih poklicnih prostorih in o formalni ekonomiji. 
Prvič, kadar je delovno mesto zapisano tako, da se že v imenu, po-
leg opravil, poudarja predvsem posebna stopnja ali vrsta izobrazbe, 
je to že zanesljivo znamenje uveljavitve logike poklicnega prostora 
znotraj podjetniškega prostora. Primeri te vrste so v Sloveniji vsi in-
ženirji in tehniki53 ter razni učiteljski poklici54. 

Drugič, kadar so pričakovani osebnostni pogoji izpuščeni in so po-
udarjeni formalni pogoji, je izbira zelo verjetno v rokah akterjev po-
klicnih prostorov, ki implicitno,poleg delodajalcev, opravljajo pred-
-selekcijo kandidatov. 

Tretjič, kadar v oglasih niso naznačeni osebni dohodki, gre verjetno 
za toge plačne odnose, pripisane delovnim mestom, ne pa ljudem. So 
posledica nadzora poklicnih prostorov, v zameno za izvajanje sploš-
no koristne dejavnosti. Uveljavitev prinaša varnost delovnih mest in 
nadzor nad njimi s strani akterjev poklicnega prostora, a tudi toge, 
netržne plačne pogoje dela. 

Četrtič, običajno je poklicni prostor za nek poklic opremljen tudi s 
šolskimi institucionalnimi aranžmaji. To pomeni, da se v oglasih za 
delovna mesta, ki so interes poklicnih prostorov, preferirajo določe-
ne stopnje in smeri izobrazbe. S tem se navidez izpolnjuje javni inte-
res šolstva in delodajalcev, v resnici pa je vsaj toliko pomemben tudi 
partikularni interes akterjev poklicnega prostora. Jasno znamenje, 
da gre pri tem lahko za tekmovalno vzdušje, je primer, ko se v posa-
meznih šolah pojavijo sorodni programi. Razprave o tem se najprej 
pomaknejo v poklicni prostor, ki odločitve o odobritvi ali zavrnitvi 
nato samo prenese javnim oblastem.

Netransparentnost poklicnih prostorov, ki delujejo iz ozadij pri 
delovanju trgov dela, izhaja iz njihove navidezne samoumevnosti, 
splošnosti in javne koristnosti. Vsi na primer, brez veliko oklevanja, 
pristajamo na to, da je za določeno mesto potrebna neka predpisana 
stopnja ali vrsta izobrazbe. Splošni pogoj naj bi jamčil neko solidnost 
v znanju in v kulturi. To je lahko res ali pa tudi ne. Sam postopek, 
ki privede do uveljavitve takšnih pogojev, je običajno dolgotrajen. V 
Abbottovih besedah je to proces poklicne jurisdikcije. Splošno di-
namiko nastajanja poklicnih prostorov lahko grafično ponazorimo 
(Slika 5.3).

Slika 5.3: Vzpostavljanje poklicnega prostora po fazah: 
priložnostno snovanje, legalizacija in integracija v trg dela 

Iz gornje skice vidimo, da je poklicni prostor dobro viden le v drugi 
in tretji fazi, ko prihaja do eksplicitnega izražanja poklicnega intere-
sa in izgradnje podporne strukture poklica (šola, pogoji zaposlova-
nja, ipd.). Kakor hitro pa se partikularni interes poklicnega prostora 
legalizira, na eni ali na več točkah podporne strukture poklica, na 
lokalni ali celo na nacionalni ravni, se poklicni prostor pomakne v 



155154 ozadje, na raven splošne regulacije trga dela in trga dejavnosti. Na 
tej ravni ga je težko ločiti od »resnične« splošne regulacije trga dela 
in dejavnosti. Celotna naša opredelitev ortogonalne pozicije poklic-
nega prostora sloni na fazah »kreacije« in »legalizacije«, ko je rentni 
interes akterjev najbolj viden. Ti fazi pa sta časovno, v primerjavi s 
časom »vzdrževanja«, ponavadi zelo kratkotrajni.

Legaliziran in vzdrževan poklicni prostor leži vzdolž »navadnih tr-
gov dela« in je komajda viden. V tem smislu je uresničen poklicni 
prostor tudi nacionalno ritualen prostor. Pogajanja med delavcem 
in delodajalcem na tistih trgih dela, ki jih obdajajo in se jim pri-
legajo različni poklicni prostori, navidez potekajo le o vsebinah, ki 
so pomembne za potencialnega delavca in delodajalca. V resnici pa 
pogajanja vsebujejo tudi ritualna privzemanja odločitev, ki so bila 
sklenjena med akterji poklicnih prostorov in oblastjo nekje prej. O 
njih se lahko delodajalec in kandidat sicer pogovarjata in s tem, na 
osebni ravni, le ritualno utrjujeta že sklenjene institucionalne dogo-
vore, ki veljajo za ta poklicni prostor. Največkrat pa jih kar preskočita 
kot samoumevne – kar jim daje mitološko veljavo in splošni kulturni 
pomen. 

Zaradi starodavnosti imajo seveda največjo mitološko veljavo kon-
stitutivni poklicni prostori oblasti: vladarstvo (politika), religija, 
vojska, policija in sodnija ter davkarija. Takoj za njimi pa nekdanji 
šamanski ritual boja med življenjem in smrtjo, laiziran danes kot 
zdravniški poklic.

5.2.5 Analogije s podjetniškim prostorom

Tri stvari so pomembne za nadaljnji način argumentacije: prvič, 
sam obseg poklicnih prostorov v primerjavi s podjetniškimi prosto-
ri, drugič, inverzna logika konceptualizacije poklicnih prostorov, v 
primerjavi z logiko raziskovanja podjetniškega prostora, in tretjič, 
vsebinska navezanost poklicne analize na segmentacijske in mobil-
nostne teorije o trgu dela. 

Poklicni prostor je kolektiviteta, ki nastaja zavestno, s pomočjo ak-
terjev na povpraševalni strani trga dela. Obseg poklicnih prostorov 
je pravzaprav določen s količino potencialnih rentnih pozicij na 
trgu dela. Pri velikem obsegu poklicnih prostorov je celoten trg dela 
upravljan iz poklicnih prostorov, večina sredstev je vnaprej »rezer-
viranih«, večina delovnih mest je plačanih po poklicni in ne toliko 
po tržni hierarhiji. Podjetniški prostor je sicer prisoten, a ne vsebuje 
prave avtonomije in motivacij za lastno širjenje. Takšno stanje pred-
postavljam pri nekdanjih socialističnih ureditvah, kjer je predvsem 
politika želela ustvariti močen nadzor nad civilno družbo in trgom 

dejavnosti. Nekoliko drugače je pri bolj tržnih in demokratičnih go-
spodarstvih. Tam je klasični poklicni prostor, ki se je naslanjal na 
fiskalni sistem, predvidoma manjši in je število delovnih mest, ki so 
pozicijsko in rentno nadzorovana iz klasičnih poklicnih prostorov, 
relativno manjše. Podjetniški prostor je bolj razvit, dinamičen, tve-
ganja in dohodki so bolj individualizirani. Dohodki delovnih mest 
in ljudi, ki jih zasedajo, so bolj odvisni od tržne uspešnosti organiza-
cij. Kljub temu pa so tudi nad močnejšim podjetniškim prostorom 
razviti modernejši poklicni prostori, ki se ukvarjajo s tehnikami za-
drževanja kvazi rent.

Zato se razmislekov o globalnih razlikah med bolj dogovornimi in 
tržnimi sistemi drži določen dvom. Pareto (1906, 1916) je že zgo-
daj opozoril na relativno podobna razmerja v dohodkovnih poraz-
delitvah držav, ki so neodvisna od sistema upravljanja. To pa lahko 
pomeni, da je temeljna razlika med tržnimi in dogovornimi sistemi 
pravzaprav v ravni cen, razvitosti splošnega standarda in v prežive-
tveni zmogljivosti sistemov – ne pa toliko v samih razmerjih med 
poklici in dohodki.

Z vidika metodičnega pristopa ubiram pri uvodni analizi poklicnega 
prostora obratno, deduktivno pot, za razliko od induktivne poti, ki 
je dolgo časa prevladovala pri analizi podjetij in ustanov kot tipič-
nih predstavnicah organizacijskega prostora. Z deduktivno potjo, 
ki gradi na analogiji delovanja organizacijskega (podjetniškega) in 
poklicnega prostora, si namenoma krajšam argumentativne poti do 
izgradnje meta-teorije poklicnega prostora. Do tega lahko prihaja le 
zaradi daljše raziskovalne tradicije v ekonomiki trga dela. Tudi tu je 
bila prvotna teoretska logika podjetniškega prostora in “njegovega” 
trga dela sprva podana dokaj aksiomatično, aprioristično (deduktiv-
no) in ne-empirično, ob koncu prejšnjega stoletja (marginalistična 
teorija). Z dvomi v aksiomatski sistem delovanja ekonomske raci-
onalnosti na podjetniških trgih dela so kasneje sledila številna, bolj 
induktivna in empirična, proučevanja internih lastnosti organizacij 
in njihovih trgov dela. Šele v novejšem času je prišlo znova do sinte-
znih ugotovitev o eksterni, ekološki soodvisnosti organizacij in nji-
hovih trgov dela od okolja – torej o organizacijah kot o populacijski 
celoti, ki je na globalni ravni odvisna tudi od raznih virov sistema. 

Zato pri uvodni opredelitvi poklicnih prostorov lahko že kar takoj 
uvedem analogije s podjetniškim prostorom. Takšna je na primer 
sintezna domneva organizacijskih prostorov, ki pravi, da je možen 
ekološko-sistemski dokaz o obstoju poklicnih prostorov. Uporabil bi 
lahko tudi deduktivno pot, ki pa bi bila glede na nizko raven pozna-
vanja poklicnih prostorov preuranjena. Podrobnosti o sestavi in di-
namiki poklicnega prostora nam namreč še vedno ostajajo prikrite. 



157156 Zato bi bila na uvodni stopnji analize poklicnega prostora najprej 
potrebna natančnejša konceptualizacija njegove vsebine: vrst poklic-
nih prostorov, njihovih akterjev in njihove medsebojne dinamike. 

Šele konceptualizacija vsebine poklicnega prostora bo omogočila 
merjenje posameznih entitet poklicnega prostora. Poklicne entitete, 
ki naseljujejo poklicni prostor, niso tako čvrsto regulirane in spete 
enote kot podjetja, ki naseljujejo podjetniški prostor. Poklicne enti-
tete so prej mešanica, lahko bi celo rekli, kolonija institucij in social-
nih omrežij, poklicnih asociacij, poklicnih regulacij, ipd., ki skupaj 
s kompleksnim medsebojnim delovanjem določajo, ali so poklicne 
meje trgov dela bolj podjetniško ali bolj poklicno nadzorovane, ali 
so bolj razvidne ali pa ne. 

Tretji vidik nadaljnje analize se dotika sorodnih teoretskih nastav-
kov. Na površno uporabljan izraz “profesionalna organizacija”, ki 
skuša na hitro potisniti poklicni prostor v organizacijski, podjetniški 
prostor, je opozoril tudi Åmark (1990: 110), ki pravi, “… da zaled-
je vsake progresivno nastopajoče poklicne skupine tvorijo zapletena 
omrežja organizacij in skupin: lobističnih organizacij, skupin poli-
tičnega pritiska, uporabniške in potrošniške organizacije, industrij-
ske in delodajalske organizacije, socialna zavarovanja (upokojevanje, 
bolezenska tveganja, nesreče pri delu, ipd.) ter občinski, lokalni in 
državni organi.”

Zato moram razviti podrobnejši konceptualni okvir za njihov poten-
cialni opis, merjenje in modeliranje. Difuzne entitete poklicnega 
prostora bom konceptualno uvedel s pomočjo akterjev poklicnih 
trgov dela, s pomočjo segmentacije poklicnih prostorov in s pomočjo 
strateških socialnih akcij, ki jih akterji ubirajo. 

5.3 Segmentacija in socialna mobilnost

Zamisli, da poklicni prostori obstojajo in imajo določen vpliv na de-
lovanje trga dela, niso povsem nove (Grusky & J. Sørensen 1996). 
A dosedanje zamisli, ki poklice vključujejo med posebne interesne 
skupine (Stigler 1972, 1975), še niso raziskale posebnega teoretske-
ga odnosa poklicev do delovanja podjetniškega trga dela. Teme, ki 
vključujejo poklice v okvir regulacijske ekonomike, so prej skice raz-
iskovalnih načrtov, ki le redko presegajo osnovno raven konceptual-
ne ideje o javni izbiri (public choice). Ta ideja pravi, da se podjetniški 
prostor sestoji iz ljudi in podjetij, politični prostor pa iz politikov in 
volilcev. Kako nastajajo in delujejo na trg dela socialne kolektivitete, 
ki se nahajajo izven individualiziranega podjetniškega in političnega 
prostora, pa – razen za sindikate – ni najbolj jasno. Več poudarka 
je zato, poleg ekonomike, le še na splošni politiki, volilnih procesih 

in političnih strankah. Med razloge za ta teoretski zaostanek sodi 
posebna narava poklicnih prostorov v družbah – so nekako zlepljeni 
s kulturo (pojem splošne dobrine!) in oblastjo, hkrati pa je njihov 
položaj različen od države do države. 

Med različnimi, posredno zanimivimi idejami sta se naši tentativni 
predstavi o vsaj dvorazsežnih vplivih na trg dela, ki jih na eni strani 
vsebujejo motivacije akterjev podjetniškega prostora, na drugi strani 
pa motivacije akterjev poklicnega prostora, najbolj približali dve teo-
retski usmeritvi. Na drugačen način, kot je to običajno, se ukvarjata s 
trgi dela. Prva je segmentacijska teorija trgov dela in izvorno prihaja 
iz ekonomike trga dela. Druga je poklicno mobilnostna stratifika-
cijska teorija in izvorno prihaja iz socio-ekonomike (Pareto 1916, 
Sorokin 1927). 

Njuno, v bistvu konvergenčno, spraševanje o tem, kaj, razen že zna-
nih osnovnih ekonomskih faktorjev, še določa individualne zaposlit-
vene in poklicne izide na trgih dela, bi kazalo upoštevati pri koncep-
tualizaciji poklicnega prostora. S tem pa se že nakazuje ožja elabo-
racija problema poklicnih prostorov. Prvič, v argumentativnem delu 
knjige moram najprej pokazati na temeljno razliko med klasičnimi 
ekonomskimi teorijami trga dela, ki predstavljajo močno teoretsko 
vez med trgom dela in podjetniškim prostorom, in alternativnimi 
teoretskimi zamislimi, ki postavljajo strukturne omejitve individua-
liziranim konceptom tržne dinamike. Slednje zaenkrat vsebujejo še 
šibko teoretsko vez med trgom dela in poklicnim prostorom, na dru-
gi strani. Na ta način bom dobil ustrezno interdisciplinarno podlago 
za nadaljnjo teoretsko koncep-tualizacijo poklicnega prostora. 

Drugič, zaradi vsebinskih razlogov bom seveda upošteval tudi štu-
dije profesij. Pri profesijah je namreč vprašanje manjkajoče poklicne 
teorije najbolj pereče. Glavna vprašanja iz tega teoretskega okvira 
bom lahko uporabil kot izhodišče za tipološko razvrščanje poklicnih 
prostorov in za opredelitev dinamike poklicnega prostora.

In tretjič, pri analizi poklicnih prostorov je potrebno obnoviti staro 
zgodbo, ki sooča individualne dosežke ljudi in njihove strukturne 
omejitve. Med najpogostejše dihotomne obravnave, ki ločujejo in-
dividualne in kontekstualne učinke, sodita obravnava dosežene izo-
brazbe in doseženega dohodka ljudi. Tako je za izobrazbo znano, da 
nanjo poleg osebnih sposobnosti ljudi lahko v veliki meri vpliva tudi 
sam izobraževalni sistem. Podobno je znano, da je osebni odhodek 
ljudi v veliki meri posledica tržnega položaja podjetij in sektorskega 
položaja panog, ki mu podjetje pripada. Nasprotno pa je poklicni 
dosežek v tem smislu še nedorečen. Jasno je, kako je mikro poklicni 
dosežek odvisen od izobrazbe ali družine, deloma je razvidno, da 
lahko na makro ravni poklice obravnavamo s pomočjo razrednih 
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mikro poklicni dosežek ljudi in makro poklicna razredna mobilnost 
na drugi strani. Ni pa teoretskega stika med njima. 

Zato je pomembno vprašanje, kako se mikro poklicni dosežek pre-
tvarja v makro poklicno strukturo in kakšno vlogo imajo pri tem 
poklicni institucionalni aranžmaji mezo ravni (Grusky & J. Sørensen 
1996). Če parafraziram cilje v raziskovanju izobrazbenega dosežka, 
bi lahko rekel, da nas pri proučevanju individualnega poklicnega do-
sežka ljudi zanimajo institucionalni aranžmaji ter strukturne omejit-
ve poklicnega prostora.

5.4 Poklicni prostor kot rentni prostor

V letu 1990 je Brante zapisal: »Samo če profesije ‘živijo lastna življe-
nja’, kar pomeni, da so povsem avtonomne in sledijo lastnim razvoj-
nim zakonom, bi bilo upravičeno, da jih študiramo same zase, da jih 
ne povezujemo s splošnim družbenim razvojem.« (Brante 1990: 78). 
V tem primeru bi si profesije zaslužile, tako Brante, povsem novo 
socialno teorijo. Izrazil pa je dvom, če ni to prevelika ambicija.

Zadrega, prisotna v tej izjavi, je izhajala iz določene teoretske nemo-
či družboslovja, da bi pojasnilo, kako si poklici, v svojem nepresta-
nem, a večinoma neuspešnem prizadevanju, da bi postali profesije, 
neenakomerno delijo socialni prostor uporabnikov, delovnih mest, 
sistemov zavarovanj, ipd. – in, končno, politike.

V tej knjigi bom zasnoval eno od možnih rešitev, ki se približuje od-
govoru na gornji izziv. Rešitev profesij ne izloča kot posebne socialne 
skupine, vredne lastne teorije, ampak jih poveže v celoto z vsemi po-
klici. Z drugimi besedami, profesije obravnavam v enotnem poklic-
nem prostoru le kot najbolj vidne in uspešne poklice. 

5.4.1 Dvorazsežni prostor okrog trga dela

Zato, da bi idejo lahko izpeljal, pa potrebujem konceptualno nov, 
neke vrste kartezijanski koordinatni sistem za opis družbenega pro-
stora, ki opredeljuje okolico trga dela. Eno os tega prostora še ve-
dno opredeljuje organizacijsko-podjetniški prostor. Drugo, novo os, 
pa vzpostavlja na novo koncipiran poklicni prostor. Prvo os lahko 
razumemo kot ekonomsko-podjetniško os, drugo pa kot poklicno-
-politično os.

Podjetniško-organizacijski prostor, ki ovija prvo os, je teoretsko in 
empirično v sodobnem družboslovju zelo dobro poznan. Na njem 

sloni glavnina ekonomske teorije, od mikro preko mezo do makro 
ravni, ki izhodiščno sooča dva tržno racionalna akterja, posamezni-
ka delavca in posameznika podjetnika. V družboslovju podoba tega 
prostora dominira tako močno, da se v zadnjem času, ki ga prevevajo 
močna liberalna pričakovanja (na primer Stiglitz 1997), v to smer 
uklanja tudi del sociologije in celo humanistike. Ob tem pa radi po-
zabljamo, da vseh človekovih motivacij, ki sprožajo njegovo socialno 
mobilnost, ta os ne more povzeti. Vseh socialnih akcij ne moremo 
zreducirati le na tržno racionalno vedenje akterjev podjetniškega 
prostora. Tak je poskus, ki ga je zasnoval Coleman (1990); a kot je 
nakazal Sørensen (1996), se tudi iz navidez nevtralnih preferenc lju-
di nujno razvijejo interesi, transakcijsko tržno tekmovanje in posto-
pno še dolgoročne kolektivne akcije. Če razpolagamo le z ekonom-
skim prostorom, lahko nastopijo tudi druge težave. Le težko samo z 
njim pojasnimo (sistemska logika!) obstoj tistih institucij, ki nasta-
jajo v socialnem prostoru izven tržnih razmerij. Niso avtonomne, 
ampak le dopuščene. Verjetno je to prehuda poenostavitev. Zlasti za 
razumevanje javnega sektorja in političnega procesa, ki se pne nad 
ekonomskim procesom, potrebujemo poleg ekonomske razsežnosti 
(Stiglitz 1988) še sociološko (politološko)55.

Poklicni prostor, ki ga uvajam kot dopolnilo ekonomskega prostora, 
deloma zapolnjuje gornjo praznino. V splošnem je z njim vzposta-
vljena tista manjkajoča os družbenega prostora, ki lahko povzema še 
druge, netržne motivacije in ravnanja ljudi. Te motivacije, med nji-
mi so na prvem mestu optimalna in konsistentna socialno-statusna 
umestitev ljudi, prestiž, želja po institucionalizirani moči, zavarova-
nje tržnih prednosti in iz njih izvirajoča ravnanja, so starodavne, a 
zato nič manj prisotne tudi danes v življenju ljudi. S pomočjo te nove 
osi, in prostora, ki ga os oblikuje, si lažje predstavljamo, zakaj in kako 
si socialni akterji ustvarjajo poleg tržnih tudi bolj dolgoročne, ne-
transakcijske, strateške socialne podprostore. Ti imajo svojo lastno, 
čeprav bolj razpršeno socialno in institucionalno sestavo ter logiko 
delovanja kot tržni prostor. 

Rečeno zelo zgoščeno, organizacijski prostor vzdolž ekonomsko-
-podjetniške osi varuje delovna mesta, ki zagotavljajo tržno proiz-
vodnjo in prodajo dobrin in storitev, medtem ko poklicni prostor, 
vzdolž poklicno-politične osi, varuje delovna mesta kot položaje, 
pozicije. Za prvega uporabljamo v znanosti izraz tržni prostor, za 
drugega pa izraz javni prostor. Razen da je bolj strateško orienti-
ran in da se mu z ekonomsko logiko težko približamo, o drugem ne 
vemo kaj določnega ali paradigmatičnega. Po teoretskem pomenu bi 
lahko zanj uporabili tudi izraz rentni prostor. 



161160 5.4.2 Virdžinijska teorija iskanja rent 

Razumevanje poklicnega prostora kot rentnega prostora je po-
membno zato, ker ponudi možnost, da birokracijo sodobne socialne 
države ne razumemo samo kot dobronamerne tvorbe, ki izvaja javno 
politiko kot splošno dobrino. Vsaj v določeni meri lahko državno 
birokracijo razumemo tudi kot partnerja kolektivno zasnovanih po-
klicnih prostorov; organizirana je s pomočjo ortogonalnih poklicnih 
trgov dela, ki partikularne interese pretvarjajo v splošni državni in-
teres. Temu vidiku se je približala tudi ekonomska teorija politike.

Ekonomska teorija politike je najbolj zgoščena v delih, ki se ukvarjajo 
s pojmom javne izbire. Je neke vrste alternativa za sociologijo poli-
tik oziroma za družboslovno razumevanje političnega procesa. Med 
zgodnjimi avtorji je Schumpeter (1942: 269), ki je klasično doktrino 
demokracije napadel kot naivno – demokratična politika ni splošna 
volja, ampak jo sestavljajo »institucionalni aranžmaji, ki naj bi prive-
dli do takšnih političnih odločitev, ki bi posameznikom podelili moč 
odločanje, s sredstvi volilnih glasov.« Arrow (1951) je celo izvedel 
formalni dokaz, da je nemogoče prevesti osebne odločitve v splošne 
preference. 

Zgodnje ekonomske teorije o javni izbiri, nastale v Združenih drža-
vah Amerike, so soočale motive politikov in volilcev (Downs 1957, 
Black 1958, Buchanan & Tullock 1962, Riker 1962, Olson 1965). Raz-
prava se je dolgo časa sukala okrog tega, da javne politike zahtevajo 
volilci, zadovoljujejo pa jih politiki in birokrati. Osrednja tema je bila 
razmerje med inflacijo in zaposlenostjo. Zato je postala popularna 
tema »politični poslovni cikel« (political business cycle), ki kaže na 
povečan anagažma politikov pred volitvami (Breton 1974, Nordhaus 
1975, MacRae 1977, Frey 1978, Wagner 1977).

Sčasoma pa je postalo jasneje, da v politiki svoje zahteve uveljavljajo 
tudi druge interesne skupine. Po Udehnu (1996: 26) lahko ločimo šti-
ri pristope, ki različno obravnavajo interesne skupine: Olsonovo teo-
rijo kolektivne akcije (Olson 1965, 1982), čikaško teorijo ekonomske 
regulacije (Stigler 1971, 1972, 1975), virdžinijsko teorijo iskanja rent 
(Tullock 1980) in Beckerjevo teorijo skupin pritiska (Becker 1983, 
1985).

Prve zamisli o iskanju rent (virdžinijska teorija) so rentne aktivnosti, 
kamor sodijo zlasti lobiranje za privilegije (monopolizacija, vladne 
intervencije, beneficije, nadomestila, socialni stroški, progresivno 
obdavčenje, ipd.), pripisovale zlasti akterjem drugega in tretjega sve-
ta in so jih povezovale s korpucijo. Zato so avtorji poudarjali zlasti 
socialne izgube rentnih aranžmajev (Tullock 1980, 1990). Sčasoma 
pa je postalo očitno, da je pojav splošnejši in se dotika vseh držav, 

razvitih in manj razvitih. Danes se teoretske razprave sučejo okrog 
vprašanj, kakšen je sploh cilj javnih financ. Ostro kritiko zgrešenih 
strateških ciljev javnih financ in izdatkov sta podala Buchanan & 
Wagner (1977: 96, cf. Udehn 1996: 30): 

»Naraščajoči javni izdatki so rezultat usodne povezave med 
demokratično politiko in keynesiansko ekonomiko. Prva 
ustvarja nujnost trošenja, druga pa [s teoretsko opravičenimi 
akterji, ki intervenirajo kot država – op. A. K.] zagotavlja li-
cence za to početje.«

Avtorja se sprašujeta, le zakaj bi volilci zahtevali večjo raven trošenja, 
kot je možna. Prvi odgovor je v fiskalni iluziji (fiscal illusion): ljudje 
pač verjamejo, da so davki neizčrpen vir, ker ne gre direktno za nji-
hova sredstva. Drugi odgovor je v denarni iluziji (money illusion): 
ljudje so bolj pripravljeni sprejeti stroške inflacije kot davčne stroške. 
Tretja iluzija, izposojanje v javnem sektorju in njegov javni dolg, pa je 
najbolj uničujoča, ker jo podpira keynesianstvo, povezano s politiko 
– načenja moralo in socialni ustroj ter materialno preživetje drža-
ve. Zato Buchanan & Wagner (1977, cf. Udehn 1996: 32) predlagata 
tri ukrepe: (1) da se povrnemo k fiskalnim načelom izpred obdobja 
državnega intervencionizma (ustavno zagotovljen uravnotežen pro-
račun), (2) da se prepove pravica voljenja vsem državnim in javnim 
uslužbencem (široko pojmovanje javne uprave !), in nazadnje, (3) da 
se naredi pomik od javnih oblik k privatnemu zagotavljanju javnih 
dobrin in storitev. To bi zmanjšalo nevarnost ustvarjanja državno 
spodbujanih rentnih aktivnosti pri interesnih skupinah, med kateri-
mi so lahko dokaj močne tudi poklicne skupine.

5.4.3 Monopolna narava rentnih prostorov 

Renta je bila, kot ekonomski teoretski koncept, primarno uporablje-
na predvsem v zvezi z zemljo in donosi zemlje. Če jo kot princip, 
ki ima splošnejši, tudi neekonomski značaj, prenesemo na področje 
trga dela, lahko pojem rente uporabimo tudi za pojasnjevanje struk-
turno povzročene socialne neenakosti ljudi. To pa je pomemben so-
ciološki vidik, saj se dotika strukturno pogojenih možnosti ljudi za 
mobilnost na trgu dela.

Z vidika trga dela je delovno mesto obravnavano kot tista teoretska 
točka, o kateri tečejo pogajanja med (potencialnimi) delavci in delo-
dajalci glede pogojev zaposlitve, glede dela samega in glede plačila. 
Oblikovalci delovnih mest so lahko akterji podjetniškega in poklic-
nega prostora hkrati. Notranja razmerja med tistimi lastnostmi de-
lovnih mest, ki so v domeni podjetniških akterjev, in lastnostmi, ki 
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s teoretskega vidika, z uporabo koncepta rente in rentnih aktivnosti 
(rent seeking activities).

Razlika med delovnim mestom in pozicijo, kot omrtvičenim, tržno 
neodzivnim delovnim mestom, izhaja iz prisotnosti rent kot sestav-
nih delov stroškov delovnih mest. Rente so teoretsko opredeljene z 
razliko med produkcijsko ceno in tržno ceno, ki se lahko uveljavijo 
takrat, kadar je, zaradi različnih razlogov, ponudba izdelkov ali stori-
tev fiksna (Alchian 1987). »Umetne ali socialne omejitve v produk-
ciji ustvarjajo monopolne rente … Pogosto monopole ustvarja vlada 
preko licenc ali patentov.« Lahko pa jih ustvarjajo tudi asociacije, ki 
regulirajo proizvodnjo. »V vseh teh primerih ponudba proizvodov 
cenovno ne bo odzivna, pojavile se bodo rente, vse dokler monopol 
traja« (A. Sørensen 1996: 1342). Presežek prihodka nad teoretsko 
»tekmovalnim« tržnim prihodkom (ki upošteva le proizvodne stro-
ške) je renta, ki poleg tega privede tudi do izgube družbenega boga-
stva (d, »deadweight loss« = Δkoličina*Δcena), kot vidimo spodaj 
(slika 5.4).

Ustrezne okoliščine za nastanek rent lahko vzpostavi narava ali so-
cialna organizacija. Glavni izvori rente so: lastnina zemlje kot narav-
nega vira prehrane in energijskih virov, naravni talenti ljudi, lastnina 
tehnoloških iznajdb in politika (Sørensen 1996). 

Le resnične rente (true rents) so trajne rente (permanent rents), kar je 
ugotovil že Marshall (1920). Če je renta le kratkotrajna (temporary 
rents), na primer pri tehnoloških iznajdbah, ki se postopno difuzno 
širijo v podjetniški prostor, govorimo o kvazi rentah (quasi rents). 
Edini razumni (racionalni) viri trajne rente so zemlja in izjemni na-
ravni darovi posameznikov. Druge rente so običajno kvazi rente! Če 
pa so kvazi rente prisotne kot dolgotrajne rente, to pomeni, da niso 
posledica zemeljskih virov ali naravnega talenta, temveč pripadajo 
socialni organizaciji družbe. Lahko so posledica monopola, kompo-
zitne rente (narava ali talenti, in organizacija okrog tega) ali politike.

Slika 5.4: Renta in socialna izguba (d) v pogojih monopola – 
splošno

Če so kvazi rente del stroškov delovnih mest (iznajdbe, patenti, li-
cence, kompozitne rente), jih lahko obravnavamo kot dobrino, ki 
pripada tem delovnim mestom, pozicijam (positions). Med social-
nimi skupinami, ki zasledujejo rente kot dobrino, se lahko vname 
tekmovanje, celo boj za te pozicije, v bistvu za rente. Stroški pri tem 
tekmovanju niso pomembni – to niso še merljivi transakcijski stro-
ški v Buchananovem (1989) smislu. A. Sørensen (1983) je to investi-
cijsko neracionalnost v osvajanju pozicij poimenoval kot tekmova-
nje za prosta delovna mesta, ki so v bistvu zaprte pozicije (vacancy 
competition for closed positions). V neki družbi jih ne more biti več 
kot toliko, zato je boj zanje lahko neusmiljen. 

Tipični primeri tekmovanja za pozicijske rente kot dobrino so napo-
ri profesij, sindikatov, zbornic in različnih poklicnih skupin, ki težijo 
k uvajanju poklicnih licenc. Še bolj nazorni primer so taxi sistemi 
v velemestih. Ker trenutna višina investicij v pozicije ni pomemb-
na, saj je v bistvu investicijski donos dolgoročno neizračunljiv, se pri 
ustvarjanju rentnega prostora pojavijo strateška obnašanja in ravna-
nja socialnih skupin. Torej lahko tudi poklicni prostor jemljemo v 
bistvu rentni prostor.

Rentni prostor se težje obnavlja kot podjetniški prostor. Ker je nje-
gova legalnost potrjena od oblasti, postaja sčasoma tudi legitimen 
in nemalokrat avtonomen. Zato se lažje reproducira. Stiglitz je sicer 
menil, da bi povečane rentne aktivnosti pač privedle do povprečne 
rente in zato v tem ni videl kakšne posebne nevarnosti za liberal-
no ekonomsko teorijo. Toda težnja k izenačevanju rent med velikim 
številom iskalcev rent, k povprečni kvazi renti, morda velja bolj za 
takšno inovativno znanje, ki je obdano s tržno konkurenco. Ne velja 
pa za ekspertno in organizacijsko znanje, ki ima značaj splošnega 
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tnih prostorov redkokdaj blizu nič in ni zanemarljiv faktor tržnega 
dogajanja.

5.4.4 Socializem kot mehanizem za proizvajanje rent

Zanimive možnosti ponuja razlaga socialističnih režimov z vidika 
rentnih prostorov. Socializem lahko v principu obravnavamo tudi 
kot sistem, ki je uvedel (je nameraval uvesti) državno kontrolo nad 
vsemi viri. Glavni vir pozicij in pozicijskih rent je tu politika, ne pa 
druge oblike rentnih virov (patenti, licence, idr.). To nam tudi po-
jasni, zakaj v socializmu ni možno pluralno tekmovanje med iskal-
ci rent, ki je sicer značilno za iskalce kvazi rent v tržnih gospodar-
stvih56. Če politika ni pluralna in je glavni vir za proizvajanje rentnih 
pozicij dolgotrajni monopol ožje interesne skupine nad politično 
prisilo, potem je jasno, da se tekmovanje za rente preseli v politiko. 
Oziroma, politika se seli v vse druge prostore, najprej v podjetniške-
ga, nato pa še v civilno družbo. Pretvarja delovna mesta v pozicije, 
dobičke v rente.

S socializmom se je odprl velik prostor za politično ustvarjanje rent 
(rent creating). Vrsto socialističnih aktivnosti lahko opredelimo, 
vsaj na teoretski ravni, kot iskanje kvazi rent (rent seeking activiti-
es), torej ustvarjanje takih pozicij, katerih predstave in tržni učinki 
so le malo odvisni od ljudi, ki jih zasedajo, in od trga, ki jih obdaja 
(Sørensen 1996).

Podjetja v socializmu dolgo čas niso imela formalne moči, da bi nad-
zirala tržne dobičke. Za transfere skrbi država, javni sektor. Če vla-
dno produkcijo razlikujemo od tržne le po tem, da je vsaka vladna 
akcija že apriori opredeljena tudi kot njena produkcija, potem so bila 
v socializmu vrata na široko odprta za uveljavitev akterjev poklic-
nih prostorov. Ti, po definiciji, da prinašajo splošno korist, imajo 
večjo pogajalsko moč za politiko kot pa podjetja. Poklicni prostori 
so obravnavani v socializmu kot primarni mehanizem za producira-
nje rent (rent-machines, Walder 1986). Vendar teh rent v socializmu 
nismo mogli odkriti neposredno, preko censkih mehanizmov, saj ti 
niso delovali signalno, tako kot v tržni ekonomiji (Sørensen 1996). 
Poklicne prostore socializma, ki dušijo tržno motivacijo in ekonomi-
jo, lahko raziščemo posredno, v učinkih. Med glavnimi učinki je rast 
zaposlenosti v javnem sektorju, oziroma vse večji delež sektorjev, ki 
so po svojem bistvu javno upravljani. Hkrati pa je višja tudi statusna, 
socialna in poklicna reprodukcija določenih poklicnih stratumov 
kot je to običajno za tržno ekonomijo. 

Posreden primer kolektivnega delovanja poklicnih prostorov kot 
rentnih prostorov so plačni mehanizmi nekdanjih socialističnih dr-
žav. Podani so bili v obliki normativnih in tarifnih delov. Skoraj v 
celoti so bili odvisni od vnaprejšnjih sistemskih poklicno-oblastnih 
dogovorov, ne pa od trga, trga dela, delavcev ali delodajalcev. Tarif-
ni deli »kolektivnih pogodb« (dogovori in sporazumi v Sloveniji) so 
določali izhodiščno enake plače za poklicne skupine, ne glede na to, 
kako so bili pripadniki določenih poklicnih skupin dejansko poveza-
ni s produktivnostjo dela ali podjetij. Razmerja plač so bila še najbolj 
odvisna od jakosti poklicnih prostorov in tradicionalnih razmerij 
med njimi, komajda kaj pa od tržnih rezultatov.

Še danes, ko si nekdanje socialistične države prizadevajo uvesti bolj 
tržna razmerja, jih težnje po “adekvatni reprodukciji” statusnih, 
plačnih in socialnih dogovornih sistemov od prej ovirajo pri spre-
minjanju ustaljene “kulturne lege” družbe. Družba rešuje probleme 
s kolektivno akcijo, tveganj ni pripravljena individualizirati. Akterji 
pogajanj so akterji poklicnih, ne pa podjetniških prostorov. Ravno 
rentne poklicne pozicije, ki jih vzdržujejo še vedno ekspandirani po-
klicni prostori, so glavna ovira za spremembe, za večjo veljavo tržnih 
rentnih položajev, in za prilagajanje trga in trga dela bolj tekmoval-
nemu mednarodnemu okolju. 

Težko je objektivno presoditi, ali je obramba kolektivnih ciljev pra-
vilna reakcija za izzive. Pravilna za koga? Kakšne izzive?

5.4.5 Močan rentni objem poklicnih prostorov v Sloveniji

Poklicni prostori imajo, vsaj na nominalni ravni, dosti opraviti s 
poklici, ki jih običajno povezujemo s posebnim produkcijskim zna-
njem. Vendar v Sloveniji – in to je simptomatično – poklice oprede-
ljujemo bolj v okviru (šolske) politike, ne pa trga ali trga dela. Prevla-
dujoča dilema v Sloveniji, ki dobro ponazarja našo komajda prebu-
jeno intelektualno lego v socialnem prostoru, je naslednja: ali poklic 
kot tak pripada bolj človeku (tako naši šolniki) ali pa bolj delovnemu 
mestu (tako akterji politično-podjetniškega prostora, ki se zaenkrat 
še niso zares razdvojili). 

Gornja dilema, kaj je poklic v resnici, je preveč poenostavljena, saj 
pripada le horizontu podjetniškega prostora. Namesto nje z knjigo 
uvajam drugo, nadrejeno vprašanje – morda pa pripadajo poklici 
vsem različnim akterjem poklicnega in podjetniškega prostora, ki 
šele skupaj ustvarjajo potrebne pogoje, da se navidez tržna delovna 
mesta še vedno lahko ohranjajo kot poklicne rentne pozicije? 
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stor ne more razviti v smislu rentnega prostora, če nima “svojih” de-
lovnih mest, ki danes figurirajo v podjetniških prostorih. Toda, če že 
je razvit, potem ni rečeno, da bo razvit vedno, saj lahko spremem-
be v podjetniškem prostoru vplivajo tudi na prilagajanje poklicnih 
prostorov. Vsekakor pa je demontaža poklicnega prostora težja in 
zahtevnejša kot demontaža podjetniškega prostora, saj je prvi pro-
stor tudi nastajal dlje od drugega. V inercialni drži ga stalno ohranja 
tudi ideološka retorika o pomenu poklicnih prostorov – sčasoma vsi 
“državno konstitutivni” poklici (!) postanejo splošna, javna dobrina. 
Simptomatično ob tem je sklicevanje na tradicijo, če že ne na kulturo 
in civilizacijo.

Zlasti šolski sistemi, kot področje najbolj izpostavljenih akterjev 
v poklicnem prostoru, se izjemno težko prilagajajo spremembam. 
Tako imamo danes v Sloveniji podsistem poklicnega šolstva, ki na 
vsak način želi, po inerciji iz časa dogovorne ekonomije, ohraniti 
nekdanje podporne strukture posameznih “poklicev” čimbolj ne-
dotaknjene – pa čeprav v podjetniškem prostoru ni več delovnih 
mest, za katere naj bi “poklicna” šola še vedno namensko “proizva-
jala ustrezne poklice”. V Sloveniji – in v vsej vzhodni Evropi – danes 
nastaja problem, ker se poklicni in podjetniški prostor, zaradi di-
namike, ki jo je v prilagajanju odprtim ekonomijam moral prevzeti 
podjetniški prostor, oddaljujeta drug od drugega (obširneje o tem v 
Kramberger 1997).

Slovenija, ki je doživela v tem stoletju veliko strukturnih sprememb, 
je s svojo veliko dinamiko v obeh prostorih, podjetniškem in poklic-
nem, skoraj potencialni laboratorij za proučevanje vloge poklicnih 
prostorov in njegovih učinkov na trg dela. Politično legalizirane vezi, 
ki so nekdaj omogočale, da so bili poklicni prostori popolnoma in-
korporirani v podjetniški prostor, se rahljajo. Na ta način postajajo 
– drugače dokaj nevidni – poklicni prostori ranljivi, angažirani in 
očitni. Zlasti profesije (politiki, sodniki, zdravniki, akademiki, idr.). 
Ali se da iz teh gibanj, ki razkrivajo akterje poklicnih prostorov, po-
tegniti kakšen splošno veljaven nauk o dinamiki razmerij med obe-
ma prostoroma? 

Knjiga odgovarja pritrdilno – tak nauk se da razbrati. S konceptu-
alizacijo, ki jo uvaja, omogoča, da ob tem odgovorimo na začetno 
Brantejevo vprašanje o odsotni meta-teoriji poklicnega prostora, 
ki bi lahko pokazala na pravo vlogo profesij v družbi. Predlaga, da 
spoznamo profesije le kot najprodornejši segment širšega poklicne-
ga prostora, ne pa le enkratnih in izdvojenih socialnih skupin, ki bi 
jih morali obravnavati per se. V družini raznih poklicev so profesije 
bolj prodorne od ostalih praks verjetno zato, ker so se znale najbolj 
približati starodavni sistemski nalogi, da ohranjajo mitologijo neke 

skupnosti na ravni vsakdanjega življenja (bolezen, zdravje, smrt; 
prav, narobe; onostranskost in eksistencialna vprašanja, obramba 
skupnosti pred tujci). To jim daje večjo kulturno legitimnost, na 
prozaični ravni pa možnost, da vsa ustrezna delovna mesta v podje-
tniškem prostoru opišejo kot domeno svojega poklicnega prostora. 

Kar pa jih po drugi strani očitno in nezmotljivo povezuje z ostalimi 
poklici, pa je prisotnost številnih profesijskih “šušmarjev”, ki delujejo 
onkraj legaliziranega in licenciranega kroga profesij. Kar preprosto 
pomeni, da so profesije v bistvu le v pražnje preoblečeni poklici.

Profesije so torej zelo pomemben, ne pa edini, kolektivni akter po-
klicnega prostora. Če ne bi bilo profesij, morda poklicnega prostora 
in neizmernega napora številnih drobnih poklicev, da okrog sebe 
poskušajo zgraditi lastno regulacijsko in institucionalno podporno 
strukturo, sploh ne bi opazili. Ker pa so profesije tu, okrog nas, mo-
ramo dopustiti možnost, da poklicni prostor obstoja in da je podje-
tniškemu prostoru paralelna, včasih tudi nasprotna socialna struk-
tura. 

Denimo, da trg dela res obvladujeta podjetniški in poklicni prostor. 
Postavlja se naslednje, teoretsko povsem legitimno vprašanje: kaj 
se zgodi, če je najuspešneja profesija v poklicnem prostoru politika 
(glej definicijo politike Weber, tudi Konrad & Szelényi 1979)? Mor-
da – tudi na to skušam odgovoriti v knjigi – pa po tej poti dobimo 
novo opredelitev socializma. Opisan z razmerjem med šibkim pod-
jetniškim in zgolj tradicionalnim poklicnim prostorom, je videti kot 
na državno raven posplošen cehovski teritorij. V najbolj čisti obliki 
so ga bile deležne pretežno zamudniške države, ki zaradi teh in onih 
razlogov v zgodovini niso uspele razviti meščanstva kot podlage za 
javno uveljavitev dovolj močnih, industrijsko in neokorporatvno za-
snovanih profesij. So zato usodno obsojene na dolgotrajno politično 
in ne na profesionalno dominacijo poklicnega prostora?

5.4.6 Interdisciplinarni koncept poklicnega prostora 

Zamislimo si lahko še eno, tretjo manjkajočo os celotnega družbe-
nega prostora – biološko os. To vednost družboslovju danes polago-
ma dodaja kognitivna znanost. Vse preveč mehanično razumljena 
družba in mehanicistično družboslovje je predolgo krepilo utvaro, 
da lahko pri razlagi socialne dinamike shajamo le s človekom kot 
socialnim bitjem57 na eni in s socialno strukturo kot njegovim pri-
marnim (ne)varnim okoljem na drugi strani. Toda že znanstveno 
upoštevan in dokazan učinek življenjskega cikla na preference in 
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socialne stvarnosti velikokrat nekorektno opuščamo pomembne bi-
ološke in psihološke razloge in svetove. 

Menim, da z uvedbo poklicnih prostorov tudi morebitno razisko-
vanje interakcij med podjetniškimi in biološkimi prostori postaja 
bolj naravno (na primer primerjave karierne poti po poklicih in v 
politiki, ipd.). Vendar bom ta potecialni tretji vidik v tej knjigi, ki 
se ukvarja pretežno s socioekonomsko konvergenco pri obravnavi 
trgov dela, zgolj nakazal. Med skupnimi učinki faktorjev v analizi 
trendov strukturnega okolja na ljudi bom upošteval tudi vplive ži-
vljenjskega cikla na poklicne dosežke ljudi. Širšo obravnavo biolo-
ških prostorov pa bom moral zanemariti, ker bi me zaradi nedoreče-
ne kompleksnosti (Pusić 1996) nujno odpeljala predaleč. 

5.5 Ortogonalni model trga dela

Dosedanje uvodno in relativno splošno razpravljanje o pomenu 
poklicnih prostorov kot teoretsko pomembnem okolju trga dela 
je ustvarilo in nakazalo precej teoretskih pričakovanj. Problemsko 
področje, ki je teoretsko še relativno neraziskano, je obravnava po-
klicnih prostorov z vidika »proizvajalcev« rentnih pozicij na trgih 
dela. V tej smeri sem izbral ožje cilje knjige.

 Vsekakor je ena od mojih osnovnih nalog, da potrdim veljavnost 
koncepta poklicnega prostora. Znotraj veljavnega poklicnega pro-
stora je potem potrebno najti tudi pravo mero med možno širšo ali 
ožjo konceptualizacijo elementov in procesov, ki ta prostor vzpo-
stavljajo in ohranjajo.

Sam pojem poklicnih prostorov je relativno nov in teoretsko še ne-
opredeljen. Zato bi se morala knjiga najprej posvetiti vsestranski 
konceptualizaciji poklicnega prostora. Metoda konceptualizacije, 
zavoljo nedorečenosti, zaenkrat ne more biti zgolj eksaktna. Končna 
eksaktnost je lahko le dogovorna, saj sloni najprej na historično-zgo-
dovinski, nato logično-deduktivni konceptualizaciji. Tak pristop do-
pušča delne uvide. 

Obetavna izgleda usmeritev, ki bi konceptualizacijo poklicnih pro-
storov in njihovih poklicnih trgov dela oprla na tiste strukturne fak-
torje, ki lahko omejujejo ali spodbujajo individualno poklicno mo-
bilnost ljudi na segmentiranih trgih dela. S takšnim pristopom bi 
lahko upošteval: delna spoznanja segmentacijske teorije trga dela, 
stratifikacijske študije strukturnih omejitev individualne mobilnosti, 
rentne vidike poklicnih prostorov in nakazane akcije poklicnih sku-
pin, znane v teoriji profesij.

Ob dovolj izčrpni in sistematični konceptualizaciji pa bi lahko za-
risal tudi bolj integralen, deskriptivno-statističen model dinamike 
poklicnih prostorov. Model bi lahko raziskoval učinke posameznih 
poklicnih prostorov in njihovih poklicnih trgov dela. Modeliranje 
učinkov poklicnih prostorov na individualne mobilnostne izide bi 
lahko odgovorilo na vrsto vprašanj o razmerju posameznik in oko-
lje. Osrednje vprašanje je: kako s pomočjo atributov poklicnega pro-
stora dodatno pojasniti stratifikacijske in mobilnostne (poklicne in 
statusne) izide trga dela v neki modernizirani državi nasploh in v 
zamudniški državi še posebej? 

Empirični del bi lahko vseboval, verjetno še preambiciozno, težnjo, 
da se hipotetično opiše (modelira) in empirično preveri specifične 
poteze alokacijskega (mobilnostnega) režima poklicnega prostora neke 
države. Ožje vsebinsko vprašanje takšne vrste bi bilo: ali ne-podje-
tniški prostori, zlasti poklicni trgi dela, sooblikujejo poklicno-mo-
bilnostne izide na trgih dela? V ožjem empiričnem smislu bi torej 
poskusili raziskati vprašanje, koliko k splošnemu alokacijskemu re-
žimu trga dela v Sloveniji prispevajo specifike poklicnih prostor.

Med gornjimi vprašanji je potencialna povezava, odvisna od meto-
dološkega pristopa in tudi od razpoložljivosti ustreznih podatkov. 
Rdečo nit med njimi tvorijo možnosti, da poleg parcialnih analiz 
skušamo s parsimoničnim integralnim modelom opredeliti, zaobjeti 
in preveriti celovito dinamiko poklicnega prostora. V ta namen pa 
potrebujemo najprej dober meta-model.

5.5.1 Poklicni prostor nad trgom dela – osnovni meta-model

Osnovna ideja knjige potrebuje enostaven izhodiščni meta-model, 
ki ga lahko nato poglobimo do željene stopnje. Iz meta-modela želim 
razviti primerni konceptualni, metodološki in podatkovni okvir, s 
pomočjo katerega bi lahko pojasnili čimvečji del variacij v socialni 
mobilnosti ljudi, merjeni preko individualnega poklicnega dosežka. 
Med zunanjimi, kontekstualnimi faktorji, ki naj bi tudi pojasnjevali 
omejitvene ali spodbujevalne učinke na socialno mobilnost ljudi, pa 
naj bi se znašli tudi faktorji razvidno konceptualiziranih poklicnih 
prostorov. Želimo torej – vsaj tentativno – meriti, ustrezno modeli-
rati in ocenjevati vpliv poklicnih prostorov na individualni poklic-
ni dosežek ljudi v Sloveniji v 20. stoletju. Zaradi lažje predstavitve 
osnovni meta-model za sistematično analizo vplivov iz družinske-
ga, podjetniškega in poklicnega prostora na trg dela ponazarja skica 
(slika 5.5). 
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Slika 5.5: Meta-model za diferencialno analizo učinkov dveh 
glavnih strukturnih prostorov na mobilnostni režim trgov dela 

Iz skice je razvidna osnovna zamisel knjige. V središče konceptual-
nega modela je postavljen trg dela. V empiričnem delu knjige, ki se 
nanaša na Slovenijo, bo njegova dinamika za 20. stoletje prikazana s 
spremembami v individualnih poklicnih dosežkih ljudi58.

Med faktorji, ki vplivajo na individualno poklicno mobilnost ljudi, 
so na konceptualni ravni predvidene tri glavne ločene smeri vplivov. 
Z odebeljeno puščico, ki kaže na trg dela (levo zgoraj), so ločeno 
nakazani tisti globalni zunanji strukturni vplivi, ki jih le težko vstavi-
mo v kakršenkoli kontekst. Predstavljajo najbolj splošno okolje trgov 
dela; sem spadajo demografski trendi (rojstva, smrti, staranje), splo-
šne tehnološke spremembe, rast javnega (informacijskega) sektorja v 
vseh državah, večja udeležba žensk na trgu dela, trajna rast šolskega 
izobraževanja, ipd. 

Konceptualizirana imamo dva različna prostora, prostor organizacij, 
predvsem podjetij, na eni in poklicni prostor na drugi strani. Prvi 
prostor predstavlja areno za izpolnjevanje tržnih, podjetniških in 
“racionalnih” odločitev. Pri njih sodelujejo ljudje, ki iščejo zaposlitve 

(v ozadju teh izbir so še vplivi družine in gospodinjstev), ter deloda-
jalci. Drugi, poklicni prostor, predstavlja najširšo areno za izpolnje-
vanje dolgoročnih, netransakcijsko naravnanih strateških akcij. Pri 
njih sodelujejo vodilni in vodstveni delavci organizacij in podjetij 
na eni strani, ki del svojih dolgoročnih ciljev uresničujejo s pomočjo 
javne, politične sfere. 

Prostora sta od daleč, na organizacijski ravni, podobna. Zaradi te-
žnje po institucionalizaciji oba tvorita lastne institucionalne oblike, 
s tem, da so v podjetniškem prostoru institucionalne oblike povsem 
regulirane in zato vidne, v poklicnem prostoru pa, razen poklicno 
usmerjenega šolstva in poklicnih zbornic ter sindikatov, bolj koali-
cijske in slabše pregledne. Institucionalizacija poklicnega interesa se 
odraža predvsem v tem, koliko je razvita podporna struktura nekega 
poklica in koliko je razvit nek poklicni trg dela. 

Populaciji osnovnih organizacij iz obeh prostorov odražata ekolo-
ško-dinamične strukturne lastnosti, povezane s številom in veliko-
stjo enot. V poklicnem prostoru so to organizacije (po velikosti šte-
vila zaposlenih), v poklicnem prostoru pa so to poklici (po velikosti 
števila pripadnikov). Ekološka dinamika vsakega od prostorov kaže 
na specifičen način prilagajanja organizacij okolju in na sintetičen 
način povzema vpliv turbulenc širšega okolja (Mintzberg 1989). To 
bom v knjigi posebej empirično nakazal.

Operacionalizacija meta-modela je odvisna od konceptualizacije. 
Vsekakor pa je primerno pričakovati, da imajo institucionalni aran-
žmaji podjetniškega in poklicnega prostora neposredne učinke na 
obe strani trga dela: na strukturne priložnosti, ki so jim izpostavljeni 
ljudje (povpraševalna stran trga dela), hkrati pa na osebne izbire in 
odločitve ljudi glede mobilnostnih dogodkov na trgu dela (ponud-
bena stran trga dela).

Na gornji skici sta dva pomembna prostora, ki močno vplivata na 
trg dela, le nakazana. To sta gospodinjski prostor in državni prostor. 
Tako, kot sta prikazana, delujeta dokaj avtonomno. Toda v resnici 
sta tesno povezana z obema prostoroma, podjetniškim in poklicnim. 
Gospodinjski oziroma družinski prostor je naravni prostor repro-
dukcije delovne sile, ki najprej zagotavlja novo delovno silo obema 
glavnima prostoroma, hkrati pa je sam tudi socialno strukturiran. 
V sociologiji je zato družini pripisan sistematičen vpliv na potom-
ce – razumemo ga lahko kot mehanizem za medgeneracijski prenos 
socialnega statusa ljudi. Ta vidik bom kasneje konceptualno in mo-
delsko-empirično podrobneje razvil.
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V meta-modelu sem na abstraktni ravni ločil podjetniški prostor od 
poklicnega. Ločitev je daleč preostra glede na resničnost. Služi mi 
le kot konceptualni in analitski pripomoček, da ločim ekonomsko 
logiko racionalnosti in učinkovitosti, s katero popisujemo kratko-
ročne odločitve »taktično« razumljenih ljudi, od strateških namer in 
delovanj poklicnih akterjev, ki ustvarjajo podporne strukture neke-
ga poklica. V tem smislu nudi poklicni prostor dodatno možnost za 
obravnavo intermediarnih procesov, ki se nahajajo med ekonomijo 
in politiko in ki sodoločajo strateška ravnanja kolektivnih akterjev v 
času razvojnih sprememb.

5.5.3 Dekompozicija “eterične”, dobronamerne države 

Tudi ločen zaris države v meta-modelu zahteva pojasnilo. Iz doseda-
nje razprave je možno povzeti, da državo pojmujem kot partnerja in 
akterja poklicnih prostorov. Ločen zaris v meta-modelu ji pripisu-
je dvojno vlogo. Enkrat se pojavlja znotraj poklicnih prostorov, kot 
medij in sogovornik poklicnim akterjem, ki potencialno uresniču-
je njihove parcialne cilje. Drugič pa dejansko lahko uresničuje tudi 
»najsplošnejši« interes. Če bi ji pripisali le vlogo nosilca splošnega in-
tersa, tako kot marsikatera preveč splošna politološka teorija), nikoli 
ne bi mogli pojasniti, kako delujejo kolektivni poklicni trgi dela v so-
zvočju z individualiziranimi podjetniškimi trgi dela. Država namreč 
s tem, da upošteva poklicni interes, ni zlorabljena, ampak šele kon-
stituirana! Tako z zgodovinskim pristopom kot z analizo sedanjosti 
se da pokazati, da velik del države (vlade in socialne države) tvorijo 
ravno po posebnih nacionalnih merilih selekcionirani poklicni ak-
terji. Brez starih in novih poklicnih akterjev, ki tvorijo državotvorne 
subjekte v zgodovini neke države in odtod historično kontinuiteto, 
sploh ne bi bilo ožje države kot nosilke “splošnega” interesa.

Ta dvojnost v delovanju države zahteva tudi drugačen pristop k za-
snutju vloge sodobne socialne države. Zahteva dodatno tematizacijo 
trga dela v primerjavi z modeliranjem (mobilnostnih režimov) trga 
dela v razvitih industrijskih državah. Ta vidik obravnavam na primer 
ob opisu splošnega modela DiPrete et al 1997, o katerem bo več go-
vora kasneje. Tam je država povzeta le kot splošni regulacijski okvir, 
ki dobronamerno (!) varuje “navaden trg dela” in podjetniški prostor 
pred turbulencami iz okolja. V našem meta-modelu je vpliv drža-
ve na trg dela podvojen in protisloven: partikularni vpliv poklicnih 
prostorov, ki vpeljuje nesolidarnost, je obravnavan ločeno od splo-
šnega vpliva države, ki vnaša solidarnost. Predpostavljamo namreč, 
da vseh dogovorov med posameznimi poklicnimi prostori in državo, 

ki potekajo na poklicnih trgih dela, ne moremo kar enostavno pri-
pisati zgolj splošni blaginjski politiki socialne države. Pod “splošno-
stjo” se namreč velikokrat skriva dejanska partikularnost interesa, ki 
ščiti predvem akterje poklicnih trgov dela, ne pa vseh pripadnikov 
nekega poklicnega prostora (Esping-Andersen 1996).

Zato razkrivam tudi pravno retoriko države. Navidez je zelo splo-
šna in civilizacijsko naravnana. Toda jamstva, da se splošna pravna 
načela lahko uresničujejo kot modernejši presežek klasične države, 
dajejo predvsem parcialno konstituirani poklicni prostori oziroma 
njihovi avtonomni poklicni trgi dela. Državna politika, ki se zgolj 
načelno oslanja na zelo splošna pravna načela (na primer na socialne 
pravice), nima pa stvarnega naslona na ustrezne poklicne prostore, 
je eterična; njene funkcije so videti splošne, njene intervencije pa nev-
tralne in objektivne, celo pravične. Kot taka dobro deluje v območju 
politične retorike, odpoveduje pa na ravni znanstvene in vsakdanje 
retorike. In seveda prakse.

Ta problem je na teoretski ravni znan kot iskanje zadovoljive teorije 
akterjev in politike, ki bi pojasnil, kako nastajajo ekonomske in po-
litične institucije in kako se zagotavlja njihova uresničljivost (Powell 
& DiMaggio 1991). Model racionalnega akterja, ki so ga razvili v 
ekonomiki, zasilno deluje le za podjetniški prostor. Ne pojasnjuje pa, 
kako dejansko nastajajo širša pravila trga in trga dela v neki državi, 
oziroma, kako nastaja trg sam. Kako politično nastajajo nove insti-
tucije, njihovo regulacijsko pokritje in zavarovanja, da bi pravno na-
črtovan okvir resnično deloval (Udehn 1996). 

S tega vidika je zanimiva in poučna analiza pravnega nastajanja in-
stitucij enotnega evropskega trga, ki sta jo opravila Fligstein in Ma-
ra-Drita (1996). V novejšem času je Evropska unija uvedla tri večje 
pravne okvire za izgradnjo integrativnih institucij: program SMP 
(Single Market Program, 1992), SEA predpis (Single European Act) 
in Maastrichtsko pogodbo (Maastricht Treaty). Fligstein & Mara-
-Drita sta analizirala direktive (zakone, veljavne za članice EU), ki so 
nastajale v okviru SMP programa. Ugotovila sta, da je iz njih možno, 
po sistematičnem razčlenjevanju, razbrati sam proces delovanje na-
cionalnih elit, ki “v primernem trenutku za izgradnjo institucij” (ob-
dobje krize) najprej ustvarjajo najširšo politično koalicijo, ki se izo-
giba konfliktom. Nato, v kasnejših fazah, pa te elite uspejo, znotraj 
na videz zelo splošnih direktiv, uveljaviti svoj stvaren partikularen 
politični in ekonomski interes. Namesto nadnacionalne evropske 
strukture in institucionalnega okolja, kar izgleda kot splošni in ena-
kopravni pravni okvir evropskega trga, nastaja s pomočjo izvedbene 
regulacije resnični, selektivni federalizem nacionalnih elit. 
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teške akcije: ali harmonizacijo (izgubo suverenosti) ali priznavanje 
samobitnosti (ohranjanje nacionalne regulacije). V sprejetih SMP 
direktivah se elite ne ukvarjajo s problemi lastnine ali oblasti (to se 
dosega zlahka z medsebojnimi priznanji), ampak pretežno s pravili 
tržne menjave (rules of exchange), kar zahteva “novo harmonizaci-
jo”. Rezultati so pokazali, da se večina SMP direktiv nanaša na iz-
vozne sektorje (hrana, kemikalije, zdravila, stroje ipd.), kjer prihaja 
do konkurence. Medtem se ostale direktive izogibajo nacionalnim, 
“neizvoznim” sektorjem, na primer telekomunikacijam, obrambni 
industriji, ipd. Direktive, ki uvajajo zgolj medsebojno priznavanje, 
ne pa poenotenja (!), se nanašajo na najmočnejše nacionalne poklic-
ne prostore – ti ostajajo povsem nedotaknjeni, na primer transport, 
profesije, storitve in finančni sektor. Analiza je torej pokazala, kako 
je izgradnja mednarodnih institucij in regulacij vsebinsko povezana 
z nacionalno državo in njenimi močnimi profesijami (Scott in Me-
yer 1994).

Druga naša predpostavka, ki dejansko opravičuje avtonomno kon-
ceptualizacijo poklicnega prostora, se dotika problema ekspandira-
nih poklicnih trgov dela, ki je značilen za “obrobne” (Bernik 1990) 
ali zamudniške države. Tu z analizo trga in trga dela ne bi prišli daleč, 
če partikularne vloge države ne bi ločili od splošne interventne vloge 
države. Državni prostor, prvič, predstavlja socialno državo, ki lah-
ko z blaginjsko politiko ublaži vpliv neposrednih strukturnih spre-
memb na trg dela. Hkrati pa javna uprava v teh državah na vseh rav-
neh oblasti predstavlja potencialno možnost, da se znotraj splošne 
regulacije trga in trga dela vgnezdijo interesi specifičnih poklicnih 
trgov dela in se s tem tudi na najsplošnejši normativni ravni uvedejo 
poklicno specifične javne regulacije dejavnosti, dela in njunih zava-
rovanj. Kateri poklicni prostori prosperirajo v neki državi, je seveda 
najbolj odvisno od posebnih nacionalnih historičnih izkušenj.

5.6 Od meta-modela do empiričnega modela

V meta-modelu razgrnjeni in morebiti kasneje bolj sistematsko raz-
členjeni prostori, ki so razpeti nad trgom dela in ki lahko potencial-
no vplivajo na individualne mobilnostne odločitve ljudi, so seveda le 
model stvarnosti. V dejanskem življenju so akterji različnih prosto-
rov največkrat povezani, institucionalni vplivi sinergični, njihova de-
kompozicija pa zgolj začasni metodološki pripomoček. V knjigi nam 
bo meta-model služil v toliko, da bom lahko izdelal bolj sistematično 
členitev poklicnega prostora ter nato raziskal žarišča, iz katerih delu-
jejo kontekstualni vplivi na individualno razumljen trg dela. 

Predpostavljam, da je cikel vpliva poklicnih prostorov na trg dela 
mnogo daljši od poslovnega cikla in učinkov podjetniškega prostora. 
Edina možnost, da v nacionalni študiji hkrati zaznam vpliv podje-
tniškega in poklicnega prostora, je odločitev za proučevanje daljšega 
obdobja. Poleg znanih pojmov ekonomski poslovni cikel (economic 
busness cycle), politični poslovni cikel (political business cycle) uva-
jam torej še tretjega, poklicni poslovni cikel (occupational business 
cycle). Tu je le nakazana možnost sistematične členitve poklicnega 
prostora – po ekonomskih, poklicnih in političnih merilih. To čle-
nitev bomo izrabili kasneje, pri segmentaciji poklicnega prostora 
(poglavje 7). 
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6. VELJAVNOST POKLICNEGA PROSTORA 

6  Delni cilji

V drugem poglavju sem na pretežno narativni način razčlenil ge-
nezo pomenske strukture izraza poklic v slovenščini in ga sklenil z 
deskriptivno empirično analizo izobrazbeno-poklicnih razhajanj v 
podjetniškem okolju Slovenije v zadnjih treh desetletjih tega stoletja. 
Razvezo, ponazorjeno tudi na koncu drugega poglavja, sem pripisal 
rastoči tržni industriji in močnejšemu delovanju podjetniških trgov 
dela, ki so bili prisotni tudi v obdobju socializma, vsaj na podjetni-
ški, če že ne na individualni ravni, kot meni Bajt (1988 in 1992). 

Ekonomske teorije trga dela, podane v četrtem poglavju, tako klasič-
ne kot alternativne, so bile v pretežni meri razvite za demokratične 
tržne države in so se komajda dotaknile posebnih razmer v socia-
lističnih državah. Vseeno sem v njih razbral teoretske možnosti za 
upoštevanje morebitnega vpliva institucionalnih in političnih »ob-
jemov« v delovanju trgov dela. Zato jih, skupaj s teorijami profesio-
nalizacije, upoštevam kot teoretski vir za osnovno konceptualizacijo 
poklicnih prostorov. Šele podjetniška os in poklicna os skupaj sodo-
ločata delovanje trgov dela. Peto poglavje sem zaključil z mislijo, da 
verjetno politika, narejena po meri poklicnih prostorov, primarno 
omogoča kolektivno uravnavanje tokov na trgu dela in onemogoča 
individualno tekmovalno delovanje trgov dela. 

V tem poglavju se bom makro poklicnim prostorom približal na bolj 
merski način. Zamislil sem si jih kot zunanjo determinanto inidvi-
dualiziranih tržnih podjetniških prostorov. Prisotni naj bi bili tako v 
razvitih tržnih državah, še bolj pa v nekdanjih socialističnih državah. 
Potrebujem preprost, a prepričljiv uvodni dokaz, da je vpliv delova-
nja poklicnih prostorov merljiv in znaten. Le tak začetni dokaz bi mi 
omogočil, da grem dalje v teoretske zasnove in empirične podrob-
nosti. 

V uvodu sem nakazal možnost, da so delovna mesta, ki jih nadzirajo 
poklicni prostori, v bistvu kvazi rentne pozicije (tako Roewer 1986, cf. 
Sørensen 1996). So vsaj deloma v rokah politične poklicne regulacije, 
ki vsebuje v sebi tudi zaščitniške zahteve poklicnih prostorov, in so 
zato do določene mere neodzivna na tržna nihanja. Lahko postavim 
naslednje vprašanje, z močno idejo: ali ni upravičeno pričakovanje, 

da bo sistemski strošek delovanja celotnega nacionalnega poklicnega 
prostora kot rentnega prostora relativno konstanten? To vprašanje 
razrešujem v tem poglavju.

6.1 Sistemske rente poklicnih prostorov

Vprašanje je postavljeno na makro ravni. Način, kako ga postavljam, 
predpostavlja, da nas zaenkrat še ne zanimajo toliko poklicne va-
riacije na osebni ali podjetniški ravni, ampak zgolj globalne ocene 
poklicne strukture na nacionalni ravni. Predstavljam si, da poklicni 
prostori obstojajo in da so »povračila« akterjem poklicnih prostorov 
za stroške njihovega delovanja skorajda fiksna, ko jih enkrat »kon-
solidiramo« na nacionalni ravni. Strategije povračil za delovanje po-
klicnih prostorov namreč težko lovimo na ravni podjetij. Podjetja so 
panožno in sektorsko organizirana, medtem ko poklicni prostori de-
lujejo medpanožno in medsektorsko. Rečeno bolj splošno, meje po-
klicnih prostorov niso niti geografske, niti panožno-sektorske, am-
pak avtonomno poklicne (poskus predstavitve poklicnih trgov dela 
kot geografsko omejenih pojavov v Kirschenbaum & Kariv 1996). 
Če hočemo odgovoriti na gornje vprašanje empirično, so potrebna 
nadpanožna in nadsektorska, v bistvu poklicna, agregatna seštevanja 
in dodatna preračunavanja finančnih tokov. 

Da bi preveril težo odgovorov na gornje vprašanje, bom uporabil tri 
zglede. Prvič, primerjal bom časovno povezavo med nacionalnimi 
stroški dela in brezposlenostjo (Pope 1983). Drugič, ker rentni po-
klicni prostori dejansko varujejo razne oblike znanja, me zanima, kaj 
se dogaja s stroški proizvodnje in distribucije znanja na nacionalni 
ravni (proizvodnja znanja, Machlup 1962). Tretjič, ker je znano, da 
je med poklicnimi skupinami zdravstvo zelo močna profesija, bom 
ocenil stabilnost stroškov zdravstvene dejavnosti skozi čas (ocene 
za Slovenijo). V vseh treh primerih, ki hkrati predstavljajo posto-
pno spuščanje pogleda od nacionalne splošnosti k večji konkretno-
sti, pričakujem določeno stanovitnost, konstantnost, invariantnost 
stroškov poklicnih prostorov. Predpostavljam torej, da so poklicni 
prostori neke vrste kompleksen pol-institucionalni pogon, ki ravno 
zaradi javne legalizacije svojih interesov troši relativno fiksne deleže 
nacionalnega dohodka.

Toda vsi poklici niso enaki. Nekateri imajo močno razvito podporno 
strukturo, nekateri pa šibkejšo. Tudi med poklici so razlike: neka-
teri so vidni le v tehnični delitvi dela in nimajo nobenih družbenih 
opor. Deloma je to odvisno od historičnih razlogov, deloma pa od 
narave dela, ki je za nek poklic tipična. Ne glede na razlike, ki bodo 
predmet naslednjega poglavja, pa lahko na poklice pogledamo kot 
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obstoja poklicnih prostorov v tem poglavju predstavim ekološke la-
stnosti populacije poklicev.

6.2 Dohodkovna nesolidarnost profesij (Pope)

Poklicni prostori najbolj klasičnega tipa se napajajo iz javnih financ 
in njihove vire tvorijo davki in prispevki. Toda direktni izračun, koli-
ko sredstev dobijo posamezni poklicni prostori iz javnih virov, bi bil 
izjemno zahteven. Potreboval bi dobro konceptualizacijo poklicnih 
akterjev in subjektov. Možna pa je posredna pot. Ideja je v primer-
javi dinamike brezposelnosti in stroškov dela na nacionalni ravni. 
Pri rastoči brezposelnosti bi pričakovali padajoče deleže dohodkov 
dela v nacionalni ekonomiji – večja stopnja brezposlenosti pomeni, 
ob enakem ali rastočem aktivnem prebivalstvu, vedno manjše števi-
lo zaposlenega aktivnega prebivalstva. Ob predpostavki, da manjše 
število ljudi ohranja iste plače, bi pričakovali tudi manjše relativne 
zneske za njihove stroške dela. Ali to empirično vedno drži?

6.2.1 Mezde in plače – residualna faktorja

Dokaz, da to morda ne drži, je podan v empirično potrjeni ugotovi-
tvi kanadskega ekonomista Pope-a (1983). Pope je pokazal, za Kana-
do in za ZDA, da v času korenitih tehnoloških sprememb, v zadnjih 
petdesetih letih, prihajata do polnega izraza socialna in poklicna ne-
solidarnost profesij do manj organiziranih poklicnih skupin, pa tudi 
do nemočnih, do nezaposlenih in do upokojenih slojev. Avtor trdi, 
da na dolgi rok in v makroekonomskem pogledu prihodki kapitala 
(profiti, rente in obresti) niso residualna kategorija delitve ustvarje-
nega proizvoda, kot to pravi ekonomska teorija. Residualna katego-
rija so nasprotno prihodki dela, mezde in plače večine zaposlenih. 
Akterji kapitala in rent ne čakajo, da pridejo na vrsto. Njegov grafični 
“dokaz” je najbolj poveden (slika 6.1). 

Krivulja deleža stroškov za delo v nacionalnem dohodku59, t.j. deleža 
plač, mezd in delovnih stimulacij (ter celo rent na dobičku!), je imela 
v Kanadi v obdobju predhodnih 60 let povsem isti profil kot krivulja 
nezaposlenosti – kadar raste slednja, raste tudi prva po povsem ena-
ki stopnji. Kaj to pomeni s sistemskega vidika? 

Najprej to, da se makro cena dela v Kanadi določa izven podjetniške-
ga trga in izven splošnega trga dela, s “selektivno dohodkovno poli-
tiko”. Če se je stalno večala nezaposlenost, bi analogno pričakovali, 
da se stalno manjša delež stroškov dela v nacionalnem dohodku – ob 

istih dohodkih dela vedno manjše količine zaposlenega dela. Resni-
ca pa je očitno ravno obratna: kljub manjšemu obsegu zaposlenega 
dela se stalno veča tudi delež stroškov dela v nacionalnem dohodku. 
Še več – profila obeh krivulj, deleža stroškov dela in deleža nezapo-
slenih, sta skorajda enaka. Pomeni, da se zaposlitveno-ekonomska 
in dohodkovna politika na “netransparenten način” dejansko pove-
zujeta. 

Slika 6.1: Zveza med deležem dela v narodnem dohodku in 
nezaposlenostjo, Kanada 1929–82

Logična razlaga – ne nujno edino pravilna – pravi, da določene 
(zgornje) poklicne skupine dobivajo vedno večji delež, “spodnje” pa 
sorazmerno manjši delež dohodkov dela (to lahko pomeni tudi, da 
“spodnji” poklici edini ohranjajo dohodke na isti ravni). Poklicna 
struktura se namreč spreminja tako, da je vedno več breposlenih 
med nižje kvalificiranimi osebami. Nekateri poklicni prostori so to-
rej v Kanadi uspešno prekrili učinkovitost podjetniškega prostora s 
svojo logiko – tako, da svoje dohodke lahko uveljavljajo skoraj kot 
posebno rentno plačilo. 

Na ravni osebne zaznave gre za znano retoriko: z večjim tehnolo-
škim razvojem rabimo le kvalificirano delo, manj- in ne-kvalifici-
ranega dela pa ne rabimo. Kaj je tu delo in kaj odvečno delo? Očitno 
je le, da se pojem dela ne veže več na učinkovitost v tržnem smislu, 
ampak le na prisotnost pri proizvajanju rent v poklicnem smislu60. 
To je morda eden od razlogov za rastoče število zaposlitev v javnem 
sektorju61. Tudi v najbolj tržnih državah gre pri dohodkih za brezob-
zirno poklicno nesolidarnost. Na zunaj se ta poklicna nesolidarnost 
izraža v neprenehoma rastoči nezaposlenosti manj kvalificiranega, 
slabše organiziranega in institucionaliziranega dela. Povečan delež 
narodnega dohodka, namenjen članom vplivnih profesij in moč-
nih (poklicno orientiranih) sindikatov, gre torej na račun upadanja 
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dela. Ta trend povzroča upadanje sistemsko nadzorovane socialne 
kohezivnosti v širši družbi. Rečeno najpreprosteje, vedno manj ljudi 
zasluži “s svojim delom” vedno več, vse več ljudi pa ima vse manjši 
delež dohodka. Ugotovitev o povečani stratifikaciji z vidika dohodka 
je povsem sociološka.

6.2.2 Slovenija v atipičnem obdobju 1980–95

Gornji primer je neke vrste posredni makro dokaz o obstoju poklic-
nih prostorov. Nakazuje prisotnost institucionalnih mehanizmov 
in determinant, ki regulirajo poklicne prostore in javno plačno ter 
zaposlitveno politiko. V veliki meri jih lahko nadzirajo uspešnejše 
poklicne asociacije, potem ko svoj interes enkrat implementirajo 
v javno regulacijo trga dela. Daje nam tudi slutiti, da so v ozadju 
sodobnih strukturnih problemov trga dela tudi močne profesije in 
sindikati, ki uspejo čvrsto zavarovati svoje dohodke in vire pred tve-
ganji, ki jih prinaša globalna tržna ekonomija. Hierarhijo poklicni 
akterji obnavljajo na manj znane in, kar je predvsem pomembno, 
na netržne načine. So očitno pomembni akterji trga dela, ki delujejo 
na trg dela iz ozadja, preko omrežij, institucij in regulacije. Njihov 
dolgoročni vpliv zato presega kratkoročna razmerja, ki nastajajo v 
drobnih tržnih transkacijah in v kratkoročnih tržnih nihanjih. Tak 
dolgoročni cilj dosežejo preko netržnih strategij pridobivanja vpliva 
in moči. 

Ni rečeno, da ponazorjena zveza, veljavna za Kanado, velja tudi za 
vse druge države sveta in v vseh obodbjih. Načini, kako so regulirani 
trgi dela, so lahko zelo različni. Želel sem preveriti, ali podobna zveza 
velja tudi za Slovenijo. Pri tem sem bil podatkovno omejen na krajše 
obodbje (le letni podatki od leta 1980 dalje), za katerega so narejeni 
konsistentni preračuni nacionalnega dohodka po mednarodno pri-
merljivi metodi obračuna družbenega proizvoda (SNA). Obdobje od 
1980 do 1995 pa je bilo v Sloveniji polno ekonomskih in političnih 
pretresov, kar se težko ohranja kot dolgoročni trend. Ko sem primer-
jal dohodke dela in zaposlenost za Slovenijo, se je pokazalo le, da so 
sredstva za zaposlene izjemno zanihala po letu 1988, dosegla v letu 
1989 začasni vrh (notranja privatizacija in odkup podjetij po “Mar-
kovičevem zakonu”), nato pa so skokovito upadla (dezinvestiranje 
kot oblika privatizacije). Krivulja nezaposlenosti pa je, nasprotno, 
v tem času strmo rasla (stečaji, “divja” in kasneje nadzorovana pri-
vatizacija podjetij, ki pa so vsa težila k nižji knjigovodski vrednosti 
podjetij) in se umirila šele leta 1994/95. V kratkoročnem obdobju, za 
katerega imamo na razpolago ustrezne makroekonomske podatke, 

gornjega globalnega trenda, ki naj bi po Pope-vi metodi na makro 
ravni potrjevali dolgoročno institucionalizacijo poklicnih interesov, 
za Slovenijo ni moč zaslediti. 

Obdobje je enostavno preveč eratično in prekratko, da bi lahko po-
tegnili trendne ugotovitve, ki se tičejo poklicnih prostorov. Tudi 
profiti, obresti in rente za privatizacijo, ki je strateška investicija, za 
tako kratko obdobje, v katerem prevladujejo oblike prikrite in kvazi 
privatizacije, zaenkrat še ni v javnih obračunih. To je tudi eden od 
glavnih razlogov, da bom empirične analize, namenjene identifikaci-
ji poklicnih prostorov v Sloveniji, v knjigi usmeril na neekonomske 
podatke (poklic, ne plače) in na dolgoročno obdobje, celotno 20. sto-
letje. Samo tranzicijo kot najnovejše bifurkacijsko obdobje razvoja 
pa bom analiziral le prigodno.

Verjetno dejanske motivacije in načini doseganja dolgoročnega vpli-
va interesnih skupin na delitev novoustvarjenega družbenega pro-
izvoda presegajo enostavne ter eksplicitne politične oblike, ki jih 
ekonomska literatura pozna kot – kontroverzno razumljeno – tezo o 
ekonomski renti v ožjem smislu. V bistvu pri tej tezi ne gre za obrav-
navo strateške, dolgoročne akcije. Z njo avtorji trdijo, da v glavnem 
politiki netržno višajo mezde delavcem in uvajajo nove socialnovar-
stvene programe le zato, da bi bili izbrani na naslednjih volitvah (o 
regulacijski ekonomiki na primer Stigler 1971). Med glavnimi part-
nerji politikov, dobavitelji rent, so po tej teoriji profesije, iskalci rent 
(podobno razmišljanje o pomenu pozicij, a izpeljano na sociološki 
teoretski osnovi, v že omenjenem delu A. Sorensena 1996). Dina-
mika pogajanj med politiki in rentnimi prostori je tu sicer pravilno 
upodobljena, toda trajnost in trdoživost teh načinov pogajanj – kot 
bistva politike v poklicnih prostorih – je v ekonomskem pogledu 
najverjetne podcenjena. 

O tem, kako se ekonomski proces dokaj raznovrstno pretvarja v po-
litično moč, je mnogo več povedala alternativna in kritična ekonom-
ska teorija države (Buchanan 1958, 1968, Buchanan et al. 1980). O 
njej in teoriji javne izbire smo na kratko že spregovorili.

6.3 Industrija znanja (Machlup)

Z zgornjim zgledom sem nakazal, kako sistemski stroški dela lahko, 
kljub rastoči brezposelnosti, rastejo. Poglejmo sedaj na nekoliko niž-
jo raven sistemskih stroškov – ne, koliko stane vse raznovrstno delo 
v državi, ampak le tisto delo, ki vsebuje specifično (najbolj sistema-
tično ohranjano) znanje. Poklicne prostore sem uvodoma opredelil 
kot tiste prostore, ki se ukvarjajo s strateškimi zavarovanji ene od 
oblik vgrajenega znanja: poklica-profesije, organizacije ali izdelka. 
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države, znanje v podjetniških organizacijah nekoliko manj ali pa bi-
stveno drugače. Najtežje je z izdelki (kršenja avtorskih pravic). Ra-
zen če so te oblike medsebojno povezane.

6.3.1 Tretjina BNP za proizvodnjo znanja v ZDA

Ali se da pojem znanja konceptualizirati in stroškovno oceniti kot 
vsota vseh tistih dejavnosti, ki proizvajajo, vzdržujejo, reproducira-
jo in distribuirajo razne oblike poklicne spretnosti, znanje kot tako 
in veščine kot njegovo uporabo? To je poskusil F. Machlup (1962), 
empirično pa sta njegove zamisli dokončala Rubin & Huber (1986). 
Oceno »industrije znanja« je Machlup statistično zasnoval na stro-
škovnem konceptu končnega povpraševanja v sistemu nacionalnega 
računovodstva (final demand), ki se razlikuje od koncepta dodane 
vrednosti (value added), kakor ga je uporabil drugi znani avtor, M.U. 
Porat, v svoji odmevni “komercialni študiji” o “informacijski ekono-
miji” (Porat 1977, glej še Katz 1989). 

Koncept industrije znanja je opredelil dokaj izvirno, a logično: vla-
ganja v znanje neprestano potekajo v družinski sferi, v sferi civilne 
družbe (neprofitni prostovoljni sektor), v privatnem in v javnem sek-
torju, slednje zlasti na Univerzi62. Opredelil je pet področij, kjer se 
znanje ustvarja (postavke v tabeli 2.1), in izračunal63, da je bil delež 
skupnih stroškov za proizvodnjo znanja v bruto nacionalnem proi-
zvodu (dalje BNP) v dveh desetletjih, od 1958 do 1980, presenetljivo 
stabilen (tabela 6.1, postavka skupaj), okrog ene tretjine. 

Tabela 6.1: Deleži stroškov za industrijo znanja v BNP po 
področjih, ZDA 1958–1980 (v %)

Machlupov osnovni prikaz – kolikšni so bili (relativno stalni) izdat-
ki za opravljanje raziskovalno-razvojne dejavnosti (RRD) in drugih 
procesov za proizvodnjo znanja v ZDA – nas najprej preprosto obve-
šča, da je stroške za RRD, ki so jedro klasičnega upravljanja znanosti, 
v neki državi možno sproti meriti. Potrebno je le dobro opredeliti, kaj 
sploh spada v RRD. Lahko razberemo, da so tvorili stroški za RRD 

v ZDA med 2.2 in 2.6 % BNP. Pozitivno dinamiko sta pokazali le 
dve področji: izrazito informacijske storitve (rast od 4.9 % na 8.4 %), 
nekaj manj informacijske naprave (rast od 2.0 na 3.2 %). Ostala pod-
ročja, izobraževanje, RRD in komunikacijski mediji, (postavke od 1 
do 3) predstavljajo dokaj stabilne deleže v BNP: njihova vrednost le 
oscilira. 

6.3.2 Kratka diskusija

Machlupova ugotovitev daje misliti. Stroški celotnega pogona in-
dustrije znanja so relativno fiksni, kaj pa je z viri? Nadaljnje prou-
čevanje je pokazalo na večjo notranjo dinamiko virov64. Skozi čas 
se je torej bolj spreminjala struktura financiranja (viri sredstev), ne 
pa toliko poraba sredstev. To dejstvo je pomembno! Pomeni, da se 
institucionalne, infrastrukturne kapacitete, ki jih plačuje – in jih 
tudi bo plačeval – ves sistem industrije znanja, vsaj ohranjajo. Če pa 
ohranjaš pri življenju celotno infrastrukturo, ki zagotavlja pomemb-
ne družbene storitve, je njihov sistemski strošek relativno fiksen, ne 
glede na to, kdo ga plačuje: javni ali privatni sektor. Industrija znanja 
je prispodoba za globalni poklicni prostor. Poklicni prostori najmanj 
ohranjajo svoja delovna mesta, preoblečena v podjetja, organizacije, 
ustanove, asociacije, socialna omrežja, kot pogoj za kvazi rento. 

Prikaz ameriške razvojne poti morda ni tipičen, je pa zanimiv. Po-
stavlja se pomembno načelno vprašanje: Ali je res možno s preraz-
porejanjem bremen med institucionalnimi akterji, ki vzdržujejo ce-
loten poklicni prostor države, znižati sistemske stroške proizvajanja 
javnih dobrin in storitev? Še zlasti, če prerazporejanja večinoma 
potekajo v institucionaliziranih poklicnih prostorih, ki jih nadzira 
država: izobraževalni sistem, akademski sistemi, druge institucije za 
produkcijo znanja? 

Prepričljivega odgovora zaenkrat ne more nihče ponuditi kar na dla-
ni. Če na neki načelni ravni skušamo narediti vzporednico s prej-
šnjim primerom (Pope 1983), bi lahko morda rekli, da količine sto-
ritev, ki so imanentni sestavni del kulturne ravni neke države (pro-
izvodnje, menjave, delitve in potrošnje javnih storitev kot celote), 
ni tako zlahka zmanjšati ali celo ukiniti. Količine javnih storitev so 
namreč trdovratnejša stalnica, kot si mislimo. Definirane so najprej s 
ponudbo (ekspertov), šele nato s povpraševanjem! Torej, ne glede na 
to, kdo jih opravlja in ne glede na to, pod kakšnimi institucionalnimi 
aranžmaji se storitve opravljajo, izgleda, da so kapacitete storitev kot 
celota zelo odporne na spremembe iz okolja. V retoriki nacionalne 
ideologije skoraj vedno tvorijo podlago za razumevanje znanja kot 
osnove kulturne reprodukcije in socialne kohezivnosti družb.
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ni prostori so premalo. Morda količina ljudi in gospodinjstev v drža-
vi? Tradicija? Sledi možna domneva: sistemski, nacionalni stroški za 
proizvajanje tistih javnih storitev, ki so nekakšna domena poklicnih 
prostorov, se le težko spreminjajo.

Machlupova metodologija za oceno stroškov za globalno industrijo 
znanja ni postala stalna praksa. Zahteva izjemno kompleksna in zah-
tevna statistična preračunavanja podjetniških in drugih podatkov, 
oprta na različne podatkovne vire. Je pa postavila solidno osnovo za 
specialne vpoglede v razmerja med različnimi vrstami funkcional-
no določenih stroškov za nacionalno, sistemsko produkcijo znanja. 
Vidimo, da je globalni delež sistemskih stroškov za produkcijo zna-
nja stabilen, četudi notranja razmerja financiranja niso65. To lahko 
jemljemo kot znamenje novih poklicnih prostorov, konstituiranih 
okrog tržnega znanja. V ZDA – v najbolj tržnem, tekmovalnem go-
spodarstvu sveta – so se razvile poleg fiskalnih tudi tržne kvazi-ren-
te. K protislovju med obema oblikama se bom vrnil v zadnji točki 
tega poglavja.

6.4 Fiksni stroški zdravstva v Sloveniji

Dosedanja zgleda sem uporabil kot makro potrditvi o prisotnosti po-
klicnih prostorov v državah, na nacionalni in meta-sektorski ravni. 
Spustimo se še en korak niže od industrije znanja. Poglejmo, kakšni 
so sistemski stroški za en sam poklicni podprostor. Kot primer bom 
vzel zdravstvo v Sloveniji v času najbolj burnega preurejanja zdra-
vstvenega sistema v Sloveniji, med 1988 in 1996. Če je zdravstveni 
sistem pravi poklicni prostor v našem smislu, in nobenega razloga 
ni, da bi v to dvomili, potem lahko pričakujem določeno invarian-
tnost njegove sistemsko določene cene. 

Primer je zanimiv, ker dinamika zdravstva stalno sooča protislovne 
interpretacije treh visokih govorov: nacionalno-politično-ideološko 
retoriko, dobronamerno-profesionalno retoriko in kvazi-objektivno 
znanstveno retoriko. Iz političnih in znanstvenih, pa tudi profesio-
nalnih krogov v novejšem času večkrat slišimo mnenje, da je v Slo-
veniji zdravstveni sistem, po uvedbi Bismarckovega modela, postal 
nenavadno drag. Ali to res drži? 

Naj najprej odgovorim v duhu dosedanjega izvajanja. Morda se je res 
spremenila struktura virov financiranja zdravstva v Sloveniji. Toda 
za sam sistem, z vidika porabe virov (potrebnih sredstev) za delo-
vanje celotnega zdravstvenega poklicnega prostora, ne pričakujemo 
bistvenih sprememb. Reformni proces je namreč sistemsko spreme-
nil vire financiranja – poleg javnih financ se je na trgu zdravstvenih 

storitev pojavil tržni plačilni tok zasebnih financ, ki ga prej, vsaj ura-
dno, še ni bilo. Zaradi uvedbe zasebništva (privatizacije) na področje 
zdravstva, zaradi omejitve financiranja in zaradi splošne težnje po 
omejevanju pravic iz zdravstvenega varstva je zdravljenje morda po-
stalo dražje za konsumente zdravstvenih storitev. 

Ali je spremenjeni zdravstveni sistem “dražji” tudi iz nacionalnega 
vidika stroškov? Rečeno drugače, ali je sistem kot celota res postal 
dražji šele po uvedbi Bismarckovega modela, ali pa je bil “drag” že 
prej? Glavna poteza močnih poklicnih prostorov je namreč vedno 
njihova stroškovna invariantnost – radi se reproducirajo.

6.4.1 Sistemska cena poklicnega prostora zdravstva

Najprej podajam kratko zgodovino institucionalnih sprememb. Od 
1972, ko so se v Sloveniji združili različni skladi zavarovanja, do za-
časne ureditve v 1990. letu, je kot osnovni princip javnega financi-
ranja zdravstva v Sloveniji deloval t. i. prilagojen Semaškov (sociali-
stični) model, na samoupravni sistem Jugoslavije prilagojena inačica 
solidarnostnega Beveridge modela, uporabljanega v deželah z druž-
beno lastnino (začetnik O. von Bismarck v preteklem stoletju). V 
dveh desetletjih se je poklicni prostor znatno materialno in kadrov-
sko povečeval (tabela 6.2)

Konec 80. let so bile uvedene “samoupravne zdravstvene skupnosti”, 
kot para-državne institucije za resorno in izvajalsko delitev sredstev 
(na vrhu resorjev so odločali republiški sekretarji, na nižjih ravneh 
skupščine za “svobodno menjavo dela”). Od ukinitve tega modela v 
letu 1989, pa do 1992, ko je bil sprejet nov Zakon o zdravstvenem za-
varovanju, je bilo v Sloveniji kaotično prehodno stanje. V tem vme-
snem času se je zdravstveni sistem znova financiral iz “integralnega” 
proračuna. Razpad nadzornega sistema je povečal pritiske po rasti 
sredstev. Pred dokončno izbiro Bismarck modela za zdravstveno za-
varovanje, konec leta 1992, so bili v zdravstvenem podsistemu priso-
tni hudi finančni problemi, spremljani z nepreglednostjo finančnih 
tokov, veliko nelikvidnostjo zdravstvenih ustanov in z nejasnimi iz-
gubami, ki so se pokrivale proračunsko. 
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Tabela 6.2: Zdravstvene skupine poklicev 1971–1991 v Sloveniji66

Po izbiri Bismarckovega modela, sprejetega z Zakonom o zdravstve-
nem zavarovanju konec leta 1992, je bil celoten znesek razpoložljivih 
javnih financ za zdravstvo izhodiščno postavljen na okoli 7 % BDP. 
Odtod se je nato določila nova prispevna stopnja, usmerjena na de-
lavce in delodajalce, kot pravna osnova za sistemsko pokrivanje stro-
škov zdravstvenega poklicnega prostora.

Odkod 7 %? To ni nov, nenavadno “visok” znesek, postavljen kar 
tako, na okroglo, za vsak primer. Gre za sistemsko logiko, za nadalje-
vanje prejšnjih stroškov zdravstvenega sistema v absolutnem znesku. 
Obseg zdravstvenih storitev je po osamosvojitvi ostal enak kot prej 
(temeljna karakteristika poklicnega prostora kot rentnega prostora je 
fiksna ponudba!), ko je šlo za kapacitete javne mreže okrog 5 % BDP. 
BDP Slovenije je po osamosvojitvi padel za okrog 30 % (vir ZMAR, 
Zavod za makroekonomske analize in razvoj, glej na primer Križa-
nič 1995), zato je bilo za enak obseg storitev ali vsaj za enako drago 
javno zdravstveno mrežo potrebno porabiti (5/70)*100 = 7,1 % BDP. 
To je izhodiščna sistemska logika, koliko sploh stane zdravstveni sis-
tem v Sloveniji v absolutnem (nacionalnem) smislu. Ne glede na vire 
– najmanj enako v absolutnem smislu!

Kako se zdravstveni sistem prilagaja razvojni dinamiki nacionalne 
ekonomije? Rečeno zelo zgoščeno, previdno in strateško, tako da va-
ruje zdravnike. Po osamosvojitvi Slovenije se je na hitro zmanjšal 
BDP. Predčasne upokojitve in odpuščanja so bili glavni način prila-
gajanja akterjev podjetniških trgov dela na nove razmere. Ceno pri-
lagajanja so plačali predvsem manj kvalificirani delavci, s prehodom 
v brezposlenost, in manj uspešna podjetja, ki niso bila v zaščitniškem 
objemu poklicnih prostorov (povsem v skladu s Pope-vimi predpo-
stavkami o poklicni nesolidarnosti). Javna zdravstvena mreža, ki je 
po definiciji med najmočnejšimi profesijami, je državi enostavno 

izstavila enak račun kot poprej, pred padcem BDP. In ga je, seveda, 
tudi dobila plačanega. Ohranjanje javne zdravstvene mreže v celoti 
je znamenje moči medicinske profesije, da zmore svoje kapacitete, v 
času kriz in recesije, zaščititi pred nihanji, zaradi “višjih”, splošnih ali 
javnih interesov. Do sem nič nenavadnega.

Relativni deleži sistemskih akterjev so vedno odvisni od rasti BDP. 
Postavlja se naslednje vprašanje: zakaj pa ohranjati delež zdravstva v 
BDP okrog 7 % tudi po letu 1992, kljub realni rasti BDP? Tu se zno-
va približamo Popevim ugotovitvam iz prvega primera, ko pravi, da 
policni prostori – če zmorejo – vedno ravnajo strateško. Realna rast 
BDP v Sloveniji je bila po 1992 sicer pozitivna, a nejasna obravnava 
izgub, proračunskega primanjkljaja in javnega dolga ni dajala dolgo-
ročnih jamstev, da bo obračunana realna rast vedno pozitivna. Do 
obračuna izgub in njihove jasne konsolidacije na državni ravni, po 
končanem obdobju privatizacije, je za zdravstveni sistem, ki je sam v 
fazi modernizacije, bolje, da ima nekaj rezerve.

To pomeni, da se isti obseg zdravstvenih storitev lahko zagotavlja 
(profesionalna retorika), ali da se zdravstveni poklicni prostor ohra-
nja (družboslovna znanstvena retorika), vsaj s 7 % BDP. Delež pač 
nekoliko niha okoli te vrednost, v odvisnosti od rasti BDP, stopnje 
inflacije in politike servisiranja izgub in javnega dolga.

Naj prikažem relativno fiksno ceno zdravstvenega pogona v obodbju 
dinamičnih sprememb slovenske ekonomije še strukturno. Če hoče-
mo dobiti celotne izdatke za zdravstvo v Sloveniji, potem moramo 
sešteti postavke glavnih finančnih akterjev zdravstvenega pogona: 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje (obvezno in prostovoljno zava-
rovanje), proračunska sredstva države in občin za zdravstvo, sred-
stva Adriatica za prostovoljno zavarovanje, sredstva neposrednih 
(do)plačil zavarovancev (sem bi spadalo tudi samoplačništvo v javni 
in nastajajoči privatni mreži, a teh ocen ni). V letu 1996 je bil tako 
delež za zdravstvo v BDP okrog 7,9 %, v letu 1997 pa okrog 7.6 % 
(tabela 6.3).

Poklicni prostor, ki mu 1 % prihodkov predstavlja 2 milijardi SIT in 
so skoraj vsi prihodki fiskalne narave (prispevna stopnja), je gotovo 
najmočnejši v Sloveniji. Stabilna sestava virov sredstev za storitve iz 
obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki predstavljajo okrog 90 % 
vseh sredstev za zdravstveno varnost prebivalstva, samo še potrdi 
njegovo oligopolno naravo in sistemsko moč. Okrog 98 % teh sred-
stev se zbere s prispevki (okrog 80 % je prispevkov delodajalcev in 
delojemalcev, dobrih 16 % daje SPIZ-Skupnost pokojninskega in in-
validskega zavarovanja). 
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Tabela 6.3: Izdatki za zdravstvo Slovenije 92–96 (1–4 tekoče cene)

Tudi poraba sredstev po zdravstvenih dejavnostih jasno pokaže na 
institucionalizacijo te dejavnosti. Za zdravstvene storitve gre okrog 
70 % (od tega okrog 18 % za osnovno zdravstveno dejavnost, okrog 
45 % za specialistično in bolnišnično zdravljenje, 5 % pa za zdravstve-
no dejavnost v socialnih zavodih), za ostale zdravstvene dejavnosti 
16 % (zlasti za zdravila in tehnične pripomočke), za javna pooblastila 
zavarovalnice okrog 12 %. Upravljalec glavnine finančnih transferov 
za zdravstvo, Zdravstvena zavarovalnica, razpolaga za svojo interno 
organizacijsko dejavnost z okrog 2 % vseh “prispevno” in drugače 
pridobljenih sredstev.

6.4.2 Težave zdravstva – ujetniki lastne regulacije

Med leti 1988 in 1996 v stroških za slovensko zdravstvo z nacional-
nega vidika ni bilo veliko razlik. Spremenila se je le notranja struktu-
ra virov financiranja zdravstvenih storitev, v letu 1997 je že približno 
1 % BDP zasebnih sredstev (poleg 6.6 % BDP javnih sredstev), ki jih 
ljudje sami vlagajo v zdravljenje67. To je podobna sprememba kot pri 
industriji znanja. Relativno fiksno ceno zdravstvenega subsistema v 
Sloveniji, ki je časovno skoraj invariantna, diktira razvejana instituci-
onalizacija dejavnosti – javna mreža zdravstva, javna regulacija me-
dicinske profesije in ekspanzivna farmacevtska industrija. Poklicni 
prostor zdravstva pa kljub kompaktnosti pogona ni brez protislovij.

Prilagoditev zdravstvenega sistema na izzive časa, zlasti zasebništvo, 
ki prihaja v privatno zdravstveno dejavnost, ima lahko različne in-
terpretacije. Če gledamo ta sistem z vidika mednarodnih primerjav, 
so bili akterji poklicnega prostora v obdobju tranzicije uspešni, saj 
so v istem obdobju mnogi sistemi podobnih držav dobesedno raz-
padli (Poljska, Madžarska). Z uporabo Bismarckovega modela (po-
litična retorika) v Sloveniji je na stroškovni strani obračuna jasno 
prikazano, kaj tvori konstantne stroške zdravstvenega sistema: to so 
fiksne kapacitete medicinske profesije (šolstvo, inštituti, zgradbe in 
oprema, tehnologija, kadri in pomožno osebje, ipd.). Stroka je tudi 
doktrinarno precej ujeta v rastočo ponudbo farmacevtske in druge 
spremljajoče industrije in jo na primer s prerazporejanjem zdravil na 
tri režime list (pozitivna, vmesna lista, lista za nerazvrščena zdravila) 
komajda sproti tlači v okvir razpoložljivih sredstev (protislovnosti, 
neprijetne profesionalni retoriki). 

Produkcija zdravstvenih storitev na osnovni ravni (zdravnik-paci-
ent) je manjši del stroškov. Večji del stroškov je namenjen specia-
listiki, pripravi programov, diseminaciji, organizaciji, distribuciji 
storitev, vzdrževanju tehnologije in bolnišničnemu zdravljenju. Raz-
vejan sistem je na tipičen način, ki je značilen za nenadzorovano rast 
poklicnih prostorov (rast šolstva, zaposlovanja, tabela 4.3) prizadel 
tudi glavne poklicne akterje, producente zdravstvenih storitev – 
zdravnike. V sistemu, ki so ga v preteklosti pomagali sami graditi 
in izpopolnjevati, so postali tudi sami variabilna postavka – kar je 
pravzaprav kontradikcija, saj naj bi jim poklicni prostor kot “njihov” 
rentni prostor zagotavljal fiksno in visoko dohodkovno in statusno 
mesto. Je postal njihov lastni poklicni prostor neobvladljiv?68

Z vidika poslanstva tega poklicnega prostora, ki je le ukvarjanje z 
bolniki, se izkaže, da je tudi tu na delu splošno, usodno protislovje 
profesij. O njem je govoril Abbott (1991b): kakor hitro se poklicni 
prostor institucionalizira, se prične ukvarjati natanko s tistim, za kar 
ni bil vzpostavljen – s notranjo hierarhijo (porazdelitev avtoritete), 
z izločevanjem nepoklicanih (odmik od podizvajalcev, medicinskih 
sester, tehnikov in socialnih “profesij”) in z eksternimi statusnimi 
vprašanji (boj za dohodek in prestiž z drugimi močnimi profesija-
mi, politiki sodniki, ipd.). Ob tem pa nehote (!) trpijo zdravstvene 
storitve. 

Lahko bi se celo vprašali, kakšna bi bila cena zdravstvenega poklic-
nega prostora, če občasno ne bi bilo pacientov? To je sicer malo ver-
jetno, toda možno je tudi obratno vprašanje: kakšna bi bila cena tega 
poklicnega prostora, če občasno ne bi bilo zdravnikov – producentov 
storitev? Odgovor je v obeh primer enak – enaka. Poklicni prostor 
zdravstva je, kot močno institucionalizirana celota, začasno lahko 
neodziven celo na trg lastnih storitev. 
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drugim razumemo kot možnost, da konstantni stroški zdravstvenega 
sistema niso toliko odvisni od dejavnosti, torej od količine storitev, 
kot od kapacitete celotnega pogona. Večji del stroškov medicinske 
profesije tudi ni namenjen ohranjanju zdravja vseh, ampak odpra-
vljanju bolezni, povezanih z najbolj tveganim življenjskim ciklom: 
ocena je, da je okrog 80 % stroškov zdravstvenih storitev bolnišnične 
ravni namenjenih (ostarelim) osebam, ki umrejo v roku enega leta 
po prihodu v bolnišnični sistem. Poklicni prostor zdravstva je – nad 
individualno koristnostjo, ki so je deležni resnični bolniki – tudi 
ritualni prostor moderne družbe, ki izvaja konsenzualne postopke 
spodobnega umiranja.

6.4.3 “Splošne koristi” zdravstva in uporabniki

Gornja analiza zdravstva v Sloveniji je zaradi problema »ekološkega 
sklepanja« skušala oceniti sistemske regularnosti močnega poklicne-
ga prostora – da njegova skupna sistemska cena ostaja enaka ali pa 
raste – tuda na ravni posameznega poklica-profesije. Ugotovitve na 
ravni zdravstva kot ene od profesij so še vedno v skladu z ugotovitvi-
jo Pope-a (1983), ki trdi, da je v ozadju sodobnih zaposlitvenih kriz 
lahko tudi poklicna nesolidarnost močnih strok do šibkejših strok. 
Močne stroke si vedno povrnejo svoje stroške iz javnih ali drugih 
virov, ne oziraje se pri tem na stanje virov ali na cikel gospodarstva. 
S tem posredno povzročajo nezaposlenost v drugih strokah in pokli-
cih, pa tudi znotraj svojih poklicev. 

Toda zdravstvo črpa moč in legitimiteto za vzpostavitev svojih in-
stitucij tudi iz ljudi, uporabnikov zdravstvenih storitev, samih (Za-
lar in V. Rus 1999). Empirično je v Sloveniji že večkrat preverjeno 
(povprečno) zelo močno stališče ljudi, da bi bili za zdravje pripra-
vljeni plačevati še več (prostovoljno zavarovanje, zelena zdravila, 
samoplačništvo pri privatnikih, ipd). Morda tudi zato, ker niso ali 
se ne počutijo preveč zdravi (Černigoj-Sadar & Brešar 1996), mor-
da pa tudi zato, ker se meja med zdravjem in boleznijo s širitvijo 
medicinske stroke (in paramedicinskih vmesnih prostorov) briše, na 
škodo zdravja in v korist bolezenskih diagnoz. S porabo 15.6 omotov 
zdravil na prebivalca smo pri vrhu evropskih primerjav (Poslovno 
poročilo ZZZS za leto 1997, str. 26). Ob takih ugotovitvah pa seveda 
dosedanji način razpravljanja o poklicnih prostorih, z visokim govo-
rom kvazi-znanstvene retorike, pride do meja svoje povednosti. Bolj 
preprosto, do svojega monološkega konca. Od tu naprej gre lahko le 
še za dialoške resnice in interakcije. 

Ekonomsko preverjanje veljavnosti poklicnih prostorov ima torej 
očitno svoje meje na točki, kjer odpovejo ekonomske razlage za po-
jasnjevanje socialne dinamike. To pa je tista točka, kjer tudi povpra-
ševanje, ne le ponudba, po splošnih storitvah (zdravstva) pomaga 
vzpostavljati poklicne prostore? Je ta meja stvar intrinsičnih kultur-
nih potreb, dejanskega stanja ali iniciiranega povpraševanja? Težko 
je odgovoriti na to vprašanje.

Očitno nas to staro vprašanje o primatu povpraševanja ali ponudbe 
ne bo pripeljalo nikamor. Dokler spremljamo finančne podatke le 
vzdolž podjetniške osi, so ti lahko variabilni. Kakor hitro pa začne-
mo konstruirati poklicne meta-strukture, ki opisujejo ortogonalni 
(hierarhično-institucionalni) del socialnega prostora, moramo pri-
čakovati, da so tu finančni podatki, zaradi rentne narave poklicnih 
prostorov, manj variabilni. 

Variabilnosti v finančnem smislu na tej osi ni veliko, saj si kolač rela-
tivno enakomerno delijo starodavni akterji, s tem, da odrivajo druge. 
Zato pa je v tem prostoru prisotna variabilnost v vsakršnem drugem 
smislu, na primer v smislu vpliva, časti, prestiža in statusa. Če želim 
empirično raziskati poklicni prostor, se moram preseliti iz ekonom-
skega v drugačen, netržni socialni prostor. Ta prostor, ki sem ga ale-
gorično poimenoval poklicni prostor, napolnjuje s svojo dinamiko 
predvsem široko pojmovana statusna mobilnost ljudi.

6.5 Ekološke regularnosti poklicnega prostora 

Z dosedanjimi zgledi sem potrdil, da poklicni prostor, ki deluje pred-
vsem na makro in mezo ravni, vsebuje akumulirane institucionalne 
poteze in zaledje. Da bi ta vtis potrdil, podajam še elementarno stati-
stično analizo poklicne populacije. Zanima me, ali se poklici pri do-
ločeni velikosti gostijo. Mintzberg (1989: 106) pravi, da, ‘večja kot je 
organizacija, bolj je njena struktura zapletena, veča se njena admini-
strativna komponenta’. Izziv rasti pri kakršnih koli organizacijah in 
njenih vodjih je v tem, da različna velikost terja različno prilagajanje 
in vlaganja. Zato se na določeni kritični velikosti (število zaposlenih 
ljudi), podani in odvisni predvsem z okoljem, v katerem organiza-
cije delujejo, organizacije iste vrste pričnejo zgoščevati. To je točka, 
na kateri so potrebne spremembe, jih pa vodstva organizacij težko 
sprejmejo, ker so potrebna vlaganja. Poklici, kot posebna oblika or-
ganiziranja, v tem smislu niso izjema.
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Novejša konvergenca dveh teoretskih pristopov v organizacijski so-
ciologiji, institucionalne teorije (Meyer in Scott 1992, Powell in Di-
Maggio 1991) in organizacijske ekologije (Hannan in Carroll 1992), 
je privedla do relativno enostavnega, a enotnega spoznanja. To pravi, 
da so stopnje »rojevanja in umiranja« organizacij (med njimi tudi 
poklicev) povezane s populacijsko gostoto oziroma s številom ter ve-
likostjo organizacij v neki populaciji. Pristop se osredotoča na dva 
temeljna procesa organizacijske evolucije: tekmovanje (competition 
– organizacije druga drugi zmanjšujejo možnost preživetja) in vza-
jemnost (mutualism – organizacije druga drugi povečujejo možnost 
preživetja). Ta ideja je delno podobna že omenjenim zamislim, nave-
denim v razmišljanju o profesionalizaciji poklicev: da lahko poklic-
na združenja ubirajo v bistvu dve strategiji krepitve lastne pozicije: 
zapiranje (= tekmovanje) in asociativnost (= vzajemnost).

Zanimiva je teza (Hannan in Freeman 1989) o tem, kako sta oba 
procesa zaradi odvisnosti od omejenih virov dinamično povezana. 
V začetnem obdobju, ko se še povečuje gostota organizacijske po-
pulacije (začetna rast organizacij), prihaja med organizacijami bolj 
do vzajemnostnega procesa. Z njim se povečuje institucionalna le-
gitimnost populacije. Proces teče, dokler lahko nove organizacije še 
relativno poceni pristopajo do (potrebnih, a omejenih) virov. Ko pa 
populacija organizacij naraste do določene mere (pojavi se problem, 
da je preveč organizacij – na primer prevoznikov v Sloveniji ali ta-
ksistov v Ljubljani), postane narava medsebojne odvisnosti organi-
zacij tekmovalna. Viri (glede na prejšnja primera – število in količina 
prevoznih naročil, število in količina prevozov potnikov) postajajo 
redki in niso več poceni ali zastonj. Za preboj na višjo kakovostno 
raven organizacije potrebujejo določena vlaganja, s čimer pa vse or-
ganizacije ne razpolagajo. Zato se v določenem velikostnem interva-
lu organizacije prično zgoščevati. Preskok opravijo le nekatere.

Oba procesa povzročita, da so efekti gostote populacije na fertilite-
tno in mortalitetno stopnjo organizacij nemonotoni. Na primer, 
frekvenčna porazdelitev vsakokratnega stanja poklicev, urejena po 
velikosti poklicev, naj bi v tem smislu tudi v statističnem posnetku 
jasno pokazala prisotnost te notranje dinamike in intervale zgošče-
vanja organizacij.

6.5.2 Gostotni učinki v populaciji poklicev 

Na najbolj osnovni ravni poznavanja organizacijskih populacij je 
znano, da enote povezujejo med seboj v celoto že razmerja med ve-
likostjo in številom organizacij. Tudi poklici tvorijo nekakšno psev-
do-organizacijsko okolje (populacijo), za katerega so značilne po-
dobne ekološko-demografske karakteristike kot za podjetja – tipične 
organizacije. Preverjanje ekološke veljavnosti poklicev bom opravil s 
pomočjo analogije s podjetji oziroma organizacijami. Uporabil sem 
podatke za podjetja (SFRJ) in nato še za poklice (Slovenija) na začet-
ku 70. let. Različna območja sem izbral zato, da odpravim možnost 
vpliva istega organizacijskega okolja na poklicni prostor, oziroma, 
da pokažem, da so ekološke regularnosti v poklicni populaciji enako 
priotne in splošne narave kot pri podjetjih. So torej v načelu neodvi-
sne od časa, kraja in prostora, le notranja variabilnost je odvisna od 
konkretnih faktorjev časa in prostora.

Najprej vsa podjetja uredimo v frekvenčno porazdelitev po velikosti 
(povprečno število zaposlenih v podjetju). Dobimo običajno desno 
asimetrijo porazdelitve (slika 6.2, grafikon a), modalni razred je bolj 
levo od sredine, razteg pa je daljši na desni strani. To pomeni, da je 
maloštevilnih organizacij več kot mnogoštevilnih – kar je zelo razu-
mna ugotovitev. Večje rabijo več virov in jih je zato manj. Da iz fre-
kvenc odstranimo vpliv različne širine razredov, uporabimo name-
sto frekvenc gostoto frekvenc (slika 6.2, grafikon b, glej Blejec 1976). 
Da bi območja zgoščevanja (inercialni efekt) nazorneje prikazali, pa 
še transformirajmo skalo x-osi v geometrijsko vrsto, k ~ 2 (slika 6.2, 
grafikon c). Tako prirejena oblika osnovne frekvenčne porazdelitve 
nam, s tipično modalno gostitvijo v določenem velikostnem interva-
lu, nazorno prikaže, v katerem velikostnem razredu populacije pod-
jetij potekajo osnovni demografski procesi organizacijske dinamike. 
To se rojevanja in umiranja maloštevilnih enot (majhne organizaci-
je) in intervali, kjer so potrebna dodatna vlaganja za prehod na višjo 
raven organiziranja (v večje organizacije). 

Nato naredimo analogno grafično upodobitev še za poklice, ureje-
ne po velikosti – po povprečnem številu oseb, ki pripadajo istemu 
poklicu (slika 6.3). Iz osnovne oblike porazdelitve (slika 6.3, grafi-
kon a) in iz njene istovrstne transformacije (slika 6.3, grafikona b in 
c) lahko razberemo, da tudi poklicna populacija odraža prisotnost 
analognih osnovnih demografskih procesov, značilnih za organiza-
cijske populacije. To pomeni, da so v socialno strukturiranem okolju 
tudi poklici prisotni kot nekakšne meta-institucionalne entitete, ki 
delujejo s strategijami, podobnimi – ne pa identičnimi – navadnim 
organizacijskim strategijam. 
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Slika 6.2: Frekvenčna porazdelitev gostote poklicev po velikosti 
(številu zaposlenih), SFRJ 1970

Slika 6.3: Frekvenčna porazdelitev gostote poklicev po velikosti 
(številu zaposlenih), Slovenija 1971

Podobno kot pri podjetjih, je tudi največ maloštevilnih poklicev. Go-
stota frekvenc z velikostjo poklicev pa, razumljivo, upada. Inercialni 
greben, običajno je bimodalen, v obeh primerih pokaže, na kateri 
velikostni stopnji se poklicne “meta-organizacije” oziroma poklici 
prično kopičiti, ker se je odtod dalje potrebno vesti bolj “strateško”. 
Pri podjetjih (SFRJ leta 1970) je bila ta meja okrog 120 ljudi. Pri po-
klicih v istem času pa je bila meja dva- do štirikrat nižja – strateška 
ravnanja so bila prisotna (potrebna?) že pri 30–60 ljudeh v enem 
poklicu. Povsem na levi strani poklicnega grafa so “tehnološko spre-
menljivi” industrijski poklici, na desni strani grafa, kjer je gostota 
poklicev najmanjša, pa so tradicionalni poklici, povsem na skrajni 
desni so kmetje, kjer je delitev dela najmanjša (živinorejci, poljedel-
ci, sadjarji).

Prisotnost inercialnosti oziroma intervalov zgoščevanja v gostotnih 
funkcijah je splošna populacijska lastnost, na katero naletimo pri so-
cialnih organizacijah (Mintzberg 1989). Odraža vpliv raznovrstnih 
turbulenc, ki so prisotne v organizacijskem okolju. Najbolj so jim 
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Zato se poklici neprestano rojevajo in umirajo; točneje, poklicni ak-
terji jih vzpostavljajo in, če ni pravih pogojev, tudi ukinjajo. Vsem 
poklicem torej ne uspe organizacijsko, institucionalno preživeti, ak-
terjem ne uspe preboj na višjo raven organiziranja in s tem zavaro-
vanja posebnega znanja in notranje hierarhije. 

Poklice brez institucionalnega pokritja imenujemo brez škode kar 
“navadna” delovna mesta ali posle. Le bolj številčno polna podjetja 
in poklici uspejo za daljše obdobje zavarovati svoje preživetvene vire 
(faktorje proizvodnje in trge) in prično ustvarjati zaledje za prave 
“poklice”. Oziroma, za njihove “poklicne prostore” in “poklicne trge 
dela” v našem smislu. 

6.6  Delne ugotovitve, premislek

Poklicne prostore pojmujem kot dokaj stabilne, čeprav (teoretsko 
in statistično) netransparentne socialne strukture, s historično re-
produktivno sposobnostjo (path-dependance). Njihova stroškovna 
invariantnost, nakazana v tem poglavju, dejansko pomeni, da imajo 
institucionalno osnovo in s tem tvorijo ortogonalni rentni prostor 
glede na ne-rentni, podjetniški prostor. 

Ortogonalnost je dokaj precizen tehničen izraz, tu ga uporabljam le 
alegorično70. Nakazal naj bi relativno neodzivnost poklicnih pojavov 
na tržne spremembe – če so izpolnjeni določeni pogoji, ki omogoča-
jo akomodacijo poklicnih struktur na nove razmere. Te dodatne po-
goje poklicnim prostorom lahko zagotavlja politika. Le kje drugje bi 
bilo za poklicne prostore bolj naravno okolje za njihove kvazi rentne 
aktivnosti kot v politiki? Ali obratno – politika brez poklicnih pro-
storov bi lahko izgubila večji del svojega raison d’être: poklicni prosto-
ri namreč tvorijo kapaciteto za delovanje politike, saj se oba družbena 
podsistema sklicujeta na javno dobro71. 

Z nacionalnega vidika se stroški za proizvajanje tistih (javnih) sto-
ritev, ki so del javnih politik in kulture nekega naroda ali države, 
ne morejo na hitro zmanjšati. Določajo jih infrastrukturne kapacite-
te, vzdrževane s pomočjo javnoupravno reguliranih strok (profesij) 
in kulturnih norm. Rečeno še drugače, kulturno raven neke države 
dokaj vplivno sodoločajo, s svojimi javno potrjenimi programi, tudi 
institucionalizirane stroke in profesije, ne le posamezniki, gospo-
dinjstva in podjetja. Vprašanje potrebe tega specifičnega trga stori-
tev, za učinkovito delovanje države kot socialnega sistema, zaenkrat 
teoretsko ni jasno.

Tako Pope-ova teza o nesolidarnosti profesij, kot oba naslednja pri-
mera (industrija znanja in zdravstveni prostor v Sloveniji) nas pre-
pričujejo, da je nadzorovana ponudba institucionaliziranih poklicih 
akterjev tista, ki vedno izterja zase sistemske stroške, ne glede na 
to, kdo jih bo plačal. Tudi populacijska dinamika poklicev nas opo-
zarja na poklicni prostor kot veljaven meta-organizacijski prostor. V 
nekem nižjem velikostnem razredu, ki se razlikuje od velikostnega 
reda, kjer se zgoščujejo organizacije in podjetja, se poklici pričenjajo 
gostiti. To pomeni, da je v tej točki možen preboj iz nezavarovane 
tehnološke prakse v strateško zavarovano področje izgrajevanja in-
stitucij in regulacije, skratka, podporne strukture poklicev. 

Smo s temi primeri že dovolj blizu, da empirično preverimo vpliv 
rentnega delovanja poklicnih prostorov na poklicno mobilnost lju-
di? Odgovor je zaenkrat nikalen. Potrebna je še sistematična koncep-
tu-alizacija različnih segmentov poklicnega prostora. Da bi obravna-
vali en sam poklicni prostor, je preokorno. Da bi analizirali tipične 
poteze vsakega različnega poklica, je preveč opisno. Treba je najti 
srednjo mero, v kateri naj bi se določeni poklici združili v manjše 
število segmentov. To je dejansko problem razumevanja meril, po 
katerih so si poklici lahko podobni, in to zahteva še določen teoret-
ski napor.

S tem bomo lahko iz (že obravnavane) makro ravni prešli na tisto 
mezo raven razprave, na katerih naj bi se togosti, ki obdajajo dejan-
ske trge dela, pokazale bolj neposredno. 
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7. SEGMENTI POKLICNEGA PROSTORA 

7  Delni cilji

V prejšnjem poglavju sem preverjal makro veljavnosti poklicnega 
prostora. S pomočjo makro pristopa in predvsem z namensko ana-
lizo stroškov skupnega in izbranih poklicnih teritorijev sem ugota-
vljal, da utrjeni poklicni prostori zmorejo uspešno zajemati povrači-
la za opravljanje svojih storitev. To store vedno v relativno fiksnem 
znesku, ne glede na sestavo virov, s katerimi se financirajo72. Tvorijo 
neke vrste kolektivni rentni socialni mehanizem, z drugačno logiko 
v primerjavi z atomističnim podjetniškim prostorom. V smislu ka-
pacitete, vezane na javne finance, so poklicni prostori podstat javne-
ga sektorja. 

V tem poglavju želim zasnovati takšna merila podobnosti poklicev 
in same elemente poklicne teorije, ki bodo poklicno razpravo pribli-
žali stvarnosti. Posamezne poklicne skupine nameravam vsebinsko 
prepričljivo vstaviti v na novo opredeljene segmente ortogonalnega 
trga dela. Del poklicev pripada samo podjetniškemu prostoru trga 
dela (prva razsežnost ortogonalnega trga dela), del pa (tudi) poklic-
nemu prostoru trga dela (druga razsežnost ortogonalnega trga dela). 

Naloga najprej zahteva od nas teoretsko podkrepljeno razčlenjenost 
poklicnega prostora, zasnovano na merilih, ki vladajo na posamez-
nih razsežnostih ortogonalnega trga dela. Segmenti poklicnega pro-
stora naj bi ne bili preštevilni, zato naj bi združevali večje družine 
sorodnih in podobnih poklicev. Vprašanje je, katero sorodnost pokli-
cev naj bolj upoštevamo: tehnično, organizacijsko, institucionalno, 
pravno, politično, sebno-statusno, ali kakšno drugo.

7.1 Teoretski pristopi k analizi poklicev

Sociološka analiza poklicev in zlasti profesij ne sledi enovitemu 
teo retskemu pristopu, zato lahko govorimo le o različnih teoret-
skih okvirih, ki določajo način postavljanja vprašanj. Ločimo lahko 
dva najširše razumljena pristopa (Macdonald 1995). Prvi je struk-
turalistično-funkcionalistični pristop, ki sloni bolj na konceptih, 

strukturah in funkcijah profesij. Drugi je interakcionistični pristop, 
ki sloni bolj na razčlenjevanju akcij med posameznikom in profesi-
onalno skupino, kolektivom. Oba imata številne smeri in predstav-
nike.

Zgodnje študije profesij so sledile predvsem pozitivnemu Dur-
kheimovemu poudarku na profesionalni etiki, ki naj bi zagotavljala, 
da družba, ki vsebuje avtonomne profesije, v reševanju družbenih 
zadev ne zdrkne pod doseženo raven odnosov, danih z družbeno 
pogodbo. V tej smeri študija profesij so ključni pojmi altruizem in 
kolektivna usmerjenost članstva profesij (Parsons 1954). 

7.1.1 Retorika “splošne koristi”

Retorika »splošne koristi« profesij in poklicev, ki grade profesio-
nalni poklicni prostor, je stalno prisotna pri procesu vzpostavljanja 
poklicnega prostora. Zato se ne smemo čuditi, če je prisotna tudi 
na ravni družboslovne teorije. Parsonsova navedba, da »predstav-
lja kompleks profesionalcev najvažnejšo posamezno komponento v 
strukturi moderne družbe«, je na primer spodbudila D. Bella (1973) 
in I. Illicha (1972), da sta poskusila izenačiti moderni svet z Zdru-
ženimi državami. Kajti le v angleško govorečem svetu je pojavitev 
profesionalcev videti kot porajanje univerzalne socialne formacije. 
Zato so najštevilnejše študije angleških profesij.

Do konca 2. svetovne vojne so se sicer britanski zgodovinarji bolj 
ukvarjali s korporativnimi institucijami posebnih profesionalnih elit. 
To je najbolj zanimalo politiko in vlado. Carr-Saunders & Wilson sta 
1933. leta izdala zgodovino dvaindvajsetih profesij. Navdahnil ju je 
Tawneyev esej iz 1921 leta, v katerem je avtor profesionalce navedel 
kot osnovo idealne socialistične družbe. Avtorja sta zapisala, da pro-
fesionalci prispevajo k družbenemu napredku, ker tvorijo most med 
znanjem in močjo. Podobno sta menila Manheim in Marshall . Sled-
nji je namenil profesionalcem predvsem vlogo blažilca razrednega 
konflikta.

V 1967. letu sta Abel-Smith & Stevens zastavila delo o sociološkem 
študiju legalnih profesij v preteklosti, pri čemer proučujeta povezavo 
med pravom, profesijami in njihov odnos do države. Prest (1986) 
poseže v sedemnajsto stoletje pri proučevanju pravnikov in advoka-
tov. V 1983. letu se tega področja loti Duman, ki trdi, da predstavlja 
industrijska revolucija razvodje v zgodovini nekaterih profesij. Kot 
nasprotni primer pa navaja institucije odvetništva (ang. barristers): 
vse teme, ki so v uporabi danes, so bile že tedaj, v 16. stoletju, v ce-
loti razvite. Njegovo tezo, da si je le težko predstavljati pomembnost 
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som naraščajoče pomembnosti advokatov v zgodnjem petnajstem 
stoletju v dobi Stuartov.73 

Podobno zanimanje sta doživeli še dve profesiji, medicina in raču-
novodstvo, nekoliko manj inženirji, akademiki, arhitekti, anglikan-
ski duhovniki (ang. clergyman), socialni delavci, učitelji, babice in 
bolniške sestre. Za slednje se le tu in tam ogreje kakšen zgodovinsko 
usmerjen sociolog ali sociološko usmerjen zgodovinar. Redkeje pa 
avtorji profesije razpoznavno umestijo v socialno oziroma poklicno 
strukturo. 

To je storila na primer Reader (1966). Holmes trdi (1982), da profe-
sije predstavljajo od dobe Avgustove Anglije dalje razpoznaven so-
cialni stratum, ki ponuja nove vrste napredovanja in kariere, novo 
obliko korporativne lojalnosti, celo “civilnega” vpliva, česar pa dalje 
ne analizira. To je napeljalo Perkina (1989) k trditvi, da profesionalci 
od srede 19. stoletja dalje odločilno prispevajo k sedanji kolektivni 
lojalnosti Britancev.

7.1.2 Kritični toni do profesionalizacije

Po 60. letih so se pretežno pozitivnim funkcionalističnim pogledom 
na profesije pridružile vse številnejše kritične misli izven funkciona-
lističnih okvirov, z opozorili na birokratizacijo in moč ter dominan-
tnost (nekaterih) profesij. Hughes (1963) je zapisal, da je vprašanje, 
“ali je ta in ta poklic profesija?”, zastarelo. Pomembnejše je vprašanje, 
v kakšnih okoliščinah se ljudje v določenih poklicih spreminjajo v 
profesionalce. Poudaril je akcijo, ne pa strukturo. 

Močan zasuk v obravnavi profesij je ustvaril Friedson (1970, 1983), 
ki je raziskoval, kako se organizirana avtonomija profesij pretvarja 
v dominacijo in se s tem izogiba zunanjemu nadzoru. Ta vidik, ki je 
sprva, kasneje pa vse manj, povezoval interakcionizem z marksiz-
mom, je bil močno prisoten v ameriški sociologiji, zlasti v “čikaški 
šoli”. Splošnejši raziskovalni program, ki naj bi ustvaril teorijo ali vsaj 
raziskovalni načrt za proučevanje profesij oziroma poklicev, pa si je 
na osnovi “akcije” – ne toliko “strukture” – postavila že omenjena 
Larsonova (1977). Zasledovala je splošno misel, da se skušajo poklici 
profesionalizirati, profesije pa imajo predvsem namen vzpostaviti in 
monopolizirati poseben mobilnostni režim.

(1) “Profesionalizacija” in mobilnostni režim (Larson)

Kasnejše – ne povsem prepričljive – dodelave te zanimive in zao-
krožene zamisli, ki potekajo že od Webrove obravnave “socialnega 
zapiranja” dalje, so idejo Larsonove, o povezavi tržnega nadzora z 
režimom mobilnosti, predvsem zoževale ali širile. Naj omenim tri 
vidnejše poskuse. Abbott je s pojmom “sistem profesij” skušal proce-
se profesionalizacije zožiti zgolj na notranje, medsebojno “jurisdik-
cijsko” tekmovanje že oblikovanih profesij (Abbott 1986). Burrage 
(1988) je poudarjal štiri različne akterje profesij: praktike, državo, 
uporabnike in univerze, ki naj bi zadostovali za teorijo profesij. Od-
sotnost profesionalnih teles je pri njem kritiziral Macdonald (1995). 

Nekateri avtorji menijo, da je dan prevelik poudarek na procesu av-
tonomne monopolizacije profesij. Potrebno bi bilo raziskovati tudi 
širšo potrebo po profesionalnih monopolih v moderni družbi, zlasti še 
vlogo pravne profesije in države pri tem. Ta knjiga je glede tega vpra-
šanja protislovna: v pozitivnem duhu skuša nakazati, da so (nekate-
ri) profesionalni monopoli konstitutivni elementi državnosti in da 
je posebnost v mobilnostnih režimih na poklicnih trgih dela lahko 
del tega procesa konstituiranja države. V negativnem duhu pa skuša 
povedati, da lahko pričakujemo slabe psihološke in ekonomske po-
sledice pretiranega kolektivnega dogovarjanja: to na eni strani ubija 
individualnost, hkrati pa številna delovna mesta in zaslužke vse bolj 
podreja državni politiki.

(2) Starodavni in trdoživi prestiž

V številnih mikro študijah poklicev naletimo na drobna znamenja 
vzpostavljanja statusne distance do ne-poklicanih iz okolice. V teh 
drobnih znamenjih je skrito generično bistvo razlik med poklicnim 
in podjetniškim prostorom. Ta težnja ima poleg družbenih tudi bi-
ološke in psihološke razloge. Mladinske subkulture, z znamenji in 
nagnjenji k ekskluzivnosti, so lahko nazoren primer, kako močne so 
lahko identitetne motivacije in ambicije, ki v veliki meri zapolnjujejo 
tudi poklicni prostor, v določenem obdobju življenjskega cikla ljudi 
– če jih primerjamo z racionalnimi vzorci vedenja (Tomc 1999).

V poklicnem prostoru kmalu po vzpostavitvi začetne podporne 
strukture (na primer društvo ali zbornica) prično med akterji sa-
modejno delovati prestižna, častna in častihlepna pričakovanja kot 
močno gibalo, ki v ta prostor privlačijo ljudi zaradi njihovih nepod-
jetniških motivacij. Te značajske poteze so lahko trajnejše osebne ka-
rakteristike kot tiste, ki jih imajo ljudje kot akterji na podjetniškem 
trgu. Poklicni prostor lahko zaradi svojih izstopajočih identitetnih 
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bam, ki sicer izgubljajo vpliv in identiteto na bolj transkacijskem 
podjetniškem prostoru. 

Psihološka osnova poklicnih prostorov je bila vedno njihova konsti-
tutivna prvina, ne pa seveda edina. Štuhec na primer piše, kako moč-
no je bila prisotna hierarhična ambicija v času velikega prestrukturi-
ranja stanov v Sloveniji v 17. stoletju: 

“Vorzug, priorité, eden od ključnih pojmov plemiškega koz-
mosa 17. stol., je v ozadju načelnih umovanj o pristojnosti. 
Ne le nakopičeno bogastvo, tudi nakopičeni prestiž je pogoj 
družbene moči in z njo povezanih ugodnosti. Je pa tudi sa-
mostojna vrednota. Zato se plemstvo druge polovice 17. sto-
letja tre ob monarhovem prestolu. Tisto plemstvo, ki je bilo 
še borih nekaj desetletij prej resen partner, pogosto celo re-
sen politični tekmec in nevaren nasprotnik, se zdaj marsikje 
v Evropi bori le še za pravico do stola, za nekaj vatlov daljšo 
vlečko, … Lukančič je otrok svoje dobe. Zato ve, kaj je prestiž. 
Streči pri cesarjevi mizi in imeti prednost pri kakem drugem 
uradniku. Ravni in vsebine so različne, princip je isti.” (Štu-
hec 1995: 156–159).

Vsaka doba ima del teh starodavnih statusnih hierarhij ohranjenih, 
del pa na novo dodanih, pod vplivom “razvoja”. Brez njih ne gre. 
Prestiž brez prestižnih insignij ne more biti pravi prestiž: čast, samo-
spoštovanje, spoštovanje v očeh drugih, zunanja znamenje položaja, 
primerjava s hierarhijami sorodnih poklicnih skupin, itn. Podobno 
se prestiž s svojimi obeležji še danes drži socialnega statusa poklicev. 
Med simbole vsaj delno uveljavljenega poklicnega položaja spadajo 
poleg oblik kulturnega in socialnega kapitala tudi ekonomski kapi-
tali. Vsaka dodatna institucionalizacija zahtev poklicnega prostora 
privede tudi do možnosti večjega vpliva in s tem do večjega prestiža, 
ki se mora napolniti s stvarno vsebino. 

Ta, navidez trivialna ugotovitev o prestižu, ima osrednji pomen v ra-
zumevanju eksistence poklicnih prostorov74. Potreba po rangiranju 
ljudi, bodisi po potrebah, bodisi po sposobnostih, je plod motivacij 
in plod zahtev iz okolja, ne glede na to, ali je vzpostavljena eksplici-
tno, kot avtoritarna implementacija politike, ali pa implicitno, kot 
bolj demokratična razporeditev pooblastil. Kasneje bom pokazal, 
da je stanovitna poklicna in statusna hiearhija empirično potrjena 
značilnost socialnega prostora vseh družb, ne glede na stopnjo indu-
strijskega razvoja. To je celo temeljna, empirično dognana, a ne prav 
dobro pojasnjena, ugotovitev moderne sociološke stratifikacijske in 
mobilnostne teorije. 

7.1.3 Poklicni neokorporativizem 

Durkheimov pogled na delitev dela je predpostavljal, da tvorijo po-
klicne skupine in zlasti profesije moralno osnovo in vezivo moderne 
družbe. Tak pogled je dolgo napajal tudi funkcionalistični optimizem 
ob dobronamerni analizi vmesnih struktur, “corps intermediaires”, 
med posameznikom in državo. Ta vidik je v obliki korporativizma 
postal znova pomembna teoretska tema v 70. letih. Lembruch (1979) 
je korporativizem pojmoval kot stik med javno administracijo in or-
ganiziranimi interesnimi skupinami. Pahl & Winkler (1974) sta po-
udarjala zlasti njegovo vlogo specifičnega ekonomskega podsistema, 
ki ga odlikuje kombinacija privatne lastnine (private ownership) in 
državnega nadzora (state control). Usmerjen naj bi bil na enotnost, 
red, nacionalizem in uspeh. Med vplivnejšimi je bila Schmitterjeva 
(1979: 13) opredelitev, ki je skoraj identična naši opredelitvi poklic-
nega trga dela: zanj je korporativizem v teoretskem smislu predsta-
vljal dokaj splošen sistem interesne reprezentacije strok, ki jih licencira 
država. S tem država ohranja nadzor nad izborom akterjev in obliko-
vanjem njihovih interesov ter zahtev. 

Vse te – in njim sorodne – opredelitve pa so v času razmaha druž-
benih kriz, v 60. letih, postale preveč splošne in morda tudi očitno 
poenostavljene. Zato se je pojavil neokorporativizem kot kritika, ki 
naj bi preveč splošen in dobronameren koncept korporativizma vr-
nil na zemljo. Almond (1983) je ocenil, da je korporativizem zgolj 
različica pluralizma, medtem ko je Cawson (1978) menil, da je ne-
okorporativizem oligopolistični rezultat tekmovalnega pluralizma, ki 
prenaša partikularne interese preko mezo-ravni k državi (tudi Ca-
wson 1985a, 1986). Grant (1985) meni, da je pluralizem predvsem 
oblika pritiska, medtem ko je korporativizem oblika institucionalne-
ga partnerstva monopolističnih in centraliziranih interesnih skupin 
z državo. 

V smislu, da novejši teoretski vidiki razumevanja korporativizma iz-
rinjajo državo kot edinega akterja politike, se je kasneje pojavilo gi-
banje “vrniti državo nazaj v razpravo” (Skocpol 1985; Almond 1988, 
Hechter, Opp & Wippler 1990).

Močna teoretska kritika neokorporativnih aranžmajev socialne drža-
ve s profesijami izvira tudi iz spoznanj, da je teoretska zveza koncep-
ta “interventne socialne države” (Keynes) in koncepta “demokratske 
politike” globoko zgrešena, praktično koruptivna in verjetno vodi v 
nebrzdano rast javnih izdatkov. Akterjev moderne interventne drža-
ve, obdane z neokorporativnimi strukturami, namreč nihče ne more 
nadzirati (Buchanan & Wagner 1977). Glavni problem nenadzora 
je v institucijah, ki jih teoretsko vzpostavljeni in s tem opravičeni 
akterji – stranke, strankarske koalicije in interventna ministrstva 
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dno poganja samo “sebičnost”. Vsaj v medvolilnem obdobju. Tako 
pojmovana “sebična” racionalnost pa ne samo teoretsko (Arrow), 
ampak tudi praktično lahko privede le v nedoločenost (indetermina-
cy, cf. Udehn 1996: 360) oziroma v sistemsko neracionalnost. 

Ker torej nedoločenost ni ugodno socialno stanje, se kaos sproti raz-
rešuje z vladavino pravil oziroma prava, kot primarno prisilo države. 
Država ob takšnih aranžmajih delanja politike nima drugega prak-
tičnega izhoda, kot da se v odločanju o tem, kaj je prav in kaj je na-
robe, nagiba v smeri potrjevanja kolektivnih interesov, tj. poklicnih 
prostorov, ne pa posameznikov. Univerzalna pravičnost kot sistem-
sko načelo socialne države se lahko aplicira le kot interesno vezana, 
kolektivno uresničljiva pravičnost partikularnih interesov (feasibili-
ty of policy decision making). Je v določenem protislovju s človeko-
vimi pravicami. Enakost vseh pred zakonom se namreč pretvarja v 
vsebinsko neenakost v posledicah – to je z vidika kritičnih neokor-
porativističnih premislekov lahko tudi funkcija poklicnih prostorov 
v našem smislu. 

7.1.4 Ločevanje profesij od ostalih poklicev

Večina dosedanjih poskusov, teoretično zarisati celovit poklicni pro-
stor, je z vidika študije profesij v bistvu reševala tri, a že v osnovi raz-
lične naloge: prvič, kako ločiti profesije od ostalih poklicev, drugič, 
kako ločiti različne vrste profesij med seboj, in tretjič, kako, s kakšni-
mi merili, povezati vse poklice v en niz poklicev, med katerimi so 
profesije le najbolj izpostavljen del. Naj povzamemo glavne avtorje 
teh zamisli in njihova meta-teoretska, pretežno taksonomska merila. 

(1) Znanje in avtonomija kot odlika profesij (Beckman)

Prvo nalogo, ločevanje poklicev od profesij, rešuje na primer Beck-
manov (1990) taksonomski pristop za ločevanje različnih vrst po-
klicnega dela. Avtor ločuje štiri vrste dela glede na stopnjo delovne 
avtonomije in potrebnega znanja: 

•  proletarsko delo (proletarian work: malo avtonomije, malo zna-
nja), 

• veščinsko delo (skilled work: malo avtonomije, veliko znanja), 

•  poklicno delo (vocational work: veliko avtonomije, malo znanja) 
in

• profesionalno delo (professional work: veliko avtonomije, znanja). 

Profesije v ožjem pomenu so zanj le zadnja skupina poklicev (veli-
ka avtonomija dela in veliko znanja). Na to členitev potem navezuje 
različna hotenja poklicno-delovnih skupin, ki lahko ubirajo dve poti 
strateških akcij: ali težjo pot, po nadaljnem večanju ekspertnega zna-
nja, ali nekoliko lažjo pot, po rasti avtoritete (in s tem avtonomije) 
določenega poklica. 

(2) Dolgotrajno šolanje in specialno znanje (Kocka)

Podobno, čeprav bolj zadržano in deskriptivno, pristopa k opredeli-
tvi profesij Kocka (1990). Predlaga, da med profesije štejemo v glav-
nem le tiste ne-manuelne poklice, ki imajo dolgotrajno šolanje, teo-
retično in praktično usmerjeno v specialno znanje (merilo globalna 
delitev dela in prisotnost šolanja). S tem avtomatično odpadejo iz 
poklicnega prostora vsi rokodelski poklici in drugi nemanuelni po-
klici, ki so bolj ali manj brez pravega lastnega izobraževalnega jedra 
– predmeta, usmeritve, smeri ali centra za usposabljanje. Ta oprede-
litev profesij je dokaj parsimonična, vendar za nas nekoliko premalo 
ambiciozna.

(3) Historična kontinuiteta poklicev (Siegrist) 

Zgodovinski pogled je verjetno še najbližji nalogi, da idealnotipske 
možnosti pojasnimo z vidika historičnih praks profesij v posamez-
nih državah. Ali, kot pravi Siegrist (1990: 198): »Jasno je, da je zgo-
dovina profesij v veliki meri določena s stopnjo vplivanja posamez-
nih zgodovinskih obdobij na profesije in s tem, kako so prevladujoči 
tipi družbene organizacije dohitevali eden drugega… Novosti se 
porajajo znotraj obstoječih strukturnih in institucionalnih aranžma-
jev, ob tem pa oblikujejo poleg sinhronih tudi elemente asinhronega 
tipa.« Siegrist navaja štiri historične tipe profesionalizacije (merilo je 
historični razvoj oziroma funkcija v razmerju do države): 

• korporativne profesije, 

• državno-opredeljene profesije, 

• svobodnjaške, samo-regulirajoče se profesije, in

• neo-korporativne profesije. 

Med starejše korporativne profesije šteje cehe in obravnava njihov 
zaton v 18. stoletju, z začetki industrializacije. Svobodnjaške profe-
sije izvirajo iz posebnega položaja določenih poklicev (liberal arts), 
ki se lahko opravljajo osebno samostojno (advokati, umetniki). Dr-
žavno opredeljene profesije so starejše, njihov položaj se je krepil s 
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mov in licenciranja dela (sodniki, tožilci, vojaki, državni funkcionar-
ji, pisarji). Neo-korporativne profesije zajemajo poklice, potrebne za 
ekspandirano splošno šolstvo, ter poklice, povezane z odpravljanjem 
kriz biološkega cikla ljudi in industrijskega cikla gospodarstva.

(4) Pomen poklicnega okolja (Brante)

Brantejeva zamisel je podobna kot Siegristova, a manj historično na-
ravnana. Predlaga, da ne bi izhajali iz poklicev kot enot za analizo 
poklicnega prostora, ampak iz štirih oziroma petih apriornih (idela-
nih) tipov profesij, ločenih med seboj glede na objektivne okoliščine, 
v katerih delujejo (merilo je torej razmerje poklica do okolja): 

• svobodne profesije, 

• akademske profesije, 

• profesije države blaginje, 

• profesije kapitala in 

• politična profesija. 

Obe opredelitvi, Siegristova in Brantejeva, se razlikujeta glede zače-
tne in končne točke taksonomije. Siegrist čuti potrebo omeniti stare 
lokalne korporativne profesije (cehe), Brante jih opušča. Na drugi 
strani Brante predlaga uvedbo politike kot profesije – temu vidiku 
kasneje v poglavju namenjam posebno točko. 

7.1.5 Regulirani poklici, razlike po državah

Pri razmejitvi med klasičnimi profesijami in modernejšimi, neokor-
porativnimi profesijami lahko prihaja do nejasnosti, saj je to razliko-
vanje bolj historično kot pa teoretsko obarvano. Obe vrsti profesij sta 
vezani na državna pooblastila, je pa domet prakse, vpliva in določi-
tev ciljnih skupin pri obeh vrstah profesij nekoliko različen. Prehod 
iz lokalne na višjo raven nadzorovanja poklicnih prostorov so zgo-
dovinsko prvenstveno izvedle profesije. Na Slovenskem so to duho-
vščina, pravo, deloma (srednješolski) učiteljski in tehniški poklici. 
Šele v tem stoletju so jim sledili drugi storitveni in nato industrijski 
poklici. Zanimive pa so neokorporativno organizirane profesije, ki 
opravljajo del funkcij socialne države, običajno z javnimi pooblastili, 
a dostikrat z veliko mero avtonomne regulacije.

Celo v najbolj liberalnih družbah tega sveta so prisotne organizi-
rane profesije, ki za državo opravljajo nadzor nad profesionalnimi 

dejavnostmi subjektov. Ta prenos funkcij od države na profesije 
poteka tako, da se profesije, kljub javnemu financiranju, štejejo za 
avtonomne, razumejo pa svojo vlogo kot posredniško pogajanje z 
državo na eni in organiziranimi klienti na drugi strani. Njihova or-
ganiziranost je lahko bolj profesionalna (ekspertnost, hierarhija) ali 
sindikalna (Siegrist 1990: 197). Na teoretski ravni neokorporativne 
profesije predstavljajo vzorec regulacije, ki s svojimi strukturami in 
mehanizmi ohranja državi (!) vlogo temeljnega garanta za proizvod-
njo javnih dobrin: izobraževanja in šolstva, zdravja, splošne socialne 
varnosti in socialnega varstva nemočnih. 

Proces pogajanj poteka med državo kot zakonodajnim organom na 
eni strani in socialnimi partnerji, kamor štejemo proizvajalce, zapo-
slene in kliente, na drugi strani. Ker je obseg državnih organov v ve-
čini držav, zlasti pa v večini zamudniških držav, zelo nihal in so bile 
meje med državo in profesijo ter drugimi partnerji relativno težko 
določljive, je država, ki je prej sama opravljala nadzor nad profesi-
onalno dejavnostjo, predala mandat za strokovni nadzor dejavnosti 
profesiji. 

Neokorporativni model socialnega partnerstva je postal splošno 
pravilo šele po drugi svetovni vojni, z razširitvijo modela socialne 
države. Prejšnji modeli poklicne-profesionalne regulacije so bili s 
tem deloma nadomeščeni. Toda razlike med državami so nastale 
zaradi različnega vpliva (obnove) prejšnjih profesionalnih aranžma-
jev. Kjer so bili že dolgo prej prisotni samo-regulacijski korporativni 
aranžmaji profesij starejšega tipa, na primer kot posledica civilnih 
liberalnih osvoboditev, prejšnje regulacije še danes prevladujejo nad 
neo-korporativnim modelom. Tako imajo na primer švicarski prav-
niki že dolgotrajno tradicijo samo-regulacije, zato tudi danes uživajo 
večje individualne svoboščine kot v drugih državah. 

7.1.6 Paradoksi poklicnega prostora

Praktični koraki za vzpostavitev poklicnega prostora so lahko storje-
ni na različne načine. Strategije socialne akcije, ki jih posamezne po-
klicne skupine ubirajo, da bi vzpostavile primerno zavarovan poklic-
ni prostor, so različne. Ker je poklic običajno določen z delovnimi 
opravili, je po naravni poti glavnina notranjih identitetnih procesov 
usmerjena na posebne veščine in znanja, ki so potrebna za opravlja-
nje določenega dela. Večinoma so retorični cilji poklicnega projekta 
strnjeni okrog tega znanja (doktrina) in etike75, največkrat pa seveda 
okrog delovnega mesta. Na nek način je posebno znanje, povezano 
s profesionalno etiko, vedno le argument, ki opravičuje javno po-
slanstvo poklicnih strategij pri zavzemanju nadzora nad delovnim 
prostorom in izločanju “šušmarjev” iz igre.



209208 Običajno pa že na tej najbolj začetni točki vzpostavljanja poklicnega 
prostora prihaja do temeljnega paradoksa poklicnega prostora, o ka-
terem je pisal Abbott (1988) pri analizi profesij. Vsak korak poklicne 
skupine, ki na novo vzpostavlja ali utrjuje svoj poklicni prostor, je 
lahko uspešen le, če je kolektivno podprt, če je bolj ali manj javen. 
Že na mikro ravni organiziranja je komponenta javnega interesa ena 
najpomembnejših konstitutivnih prvin pri vzpostavljanju legalnega 
nadzora nad delom ali nad dejavnostjo (pojem legalne, državne ali 
uradne profesije). Toda, poklicna skupnost se tudi v najbolj zače-
tnem obdobju pridobivanja vpliva bolj ukvarja 

• z vzpostavljanjem distance do ne-poklicnih ljudi in 

• z ustvarjanjem lastne hierarhije, 

kot pa z neredom in kaosom na svojem področju, zaradi česar so 
pripadniki poklicne skupine izvorno sploh dobili idejo, da se ukvar-
jajo z urejanjem kaosa in nereda, in se pričeli potegovati za neke vr-
ste koncesijo od skupnosti, ki bi jim omogočila rentno ukvarjanje s 
“svojo” dejavnostjo. 

Zaradi tega razhajanja med dejanskim ravnanjem akterjev na eni in 
k javnodobremu naglašeno poklicno retoriko na drugi strani prihaja 
do tipičnega paradoksa vsakega “projekta profesionalizacije”: da se 
profesionalne poklicne skupine skoraj vedno sistematično ne ukvar-
jajo z dejavnostjo, za katero dobe prva javna pooblastila, ampak z 
vzpostavljanjem podporne strukture lastnega poklica. Prakso prepu-
ščajo podizvajalcem. In tako gre zgodba dalje, vse do roba možnega, 
ki je določen s kapaciteto javnih virov. Če je zgradba profesije se-
stavljena prerazkošno, se v časih krize najprej pokaže nesolidarnost 
do “nižjih” poklicev v verigi “izvajalcev” profesionalne dejavnosti. 
Uporabniki storitev so manj pomembni. Zato pa je omenjanje šu-
šmarstva vedno eksplicitni dokaz, da težnje po poklicnem prostoru 
obstojajo. Celo več, da se nek že zarisan poklicni prostor ukvarja bolj 
z institucionalnimi in tržnimi tekmeci kot pa z vsebinskimi in javno 
pomembnimi vidiki lastne dejavnosti. 

7.1.7 Povzetek teoretskih obravnav 

Kljub idiosinkratičnim elementom, ki posamezne poklice in profesi-
je dokaj neteoretsko vežejo na posebno zgodovinsko izkušnjo držav, 
so na osnovi dosedanjih preglednih obravnav možne nekatere po-
splošitve, ki nam lahko pridejo prav z vidika teze o segmentiranem 
poklicnem prostoru na ortogonalnem trgu dela. 

Prvič, lokalne poklicne skupine imajo drugačne, bolj starodav-
ne, poti “zapiranja ekonomskega in socialnega prostora” kot pa 

vzporedne državne in kasnejše korporativne, bolj na znanju ute-
meljene profesije. Drugič, veljalo bi ločevati svobodne profesije 
od korporativnih profesij. Tretjič, vse sodobnejše neokorporativne 
profesije, ki stavijo svojo avtonomijo in moč na ekspertno znanje 
in jih zato spremljata ekspanzivni javni in poklicno usmerjeni izo-
braževalni sistem, zaključen z akademskimi profesijami, so verjetno 
poglavje zase. Meje med klasičnimi in “novejšimi” profesijami pa so 
tudi posledica historičnega razvoja v neki državi. Četrtič, natančneje 
bi kazalo raziskati položaj socialnovarstvenih državnih profesij, ki 
danes opravljajo transferne in druge storitve socialne države. Petič, v 
okviru profesij so nejasno opredeljene finančne profesije trga in ka-
pitala, ki so verjetno povezane z rentnimi financami kvazi-tržnih in 
politično-monopolnih rent kot skupnim imenovalcem oligopolnega 
ali trustovskega podjetniškega prostora. In, končno, šestič, pojasni-
ti bi kazalo vlogo strokovno vezane in splošne politike v dinamiki 
“projektov profesionalizacije”, torej na poklicnih trgih dela. 

7.2 Podobnost poklicev

Naloga, podrobneje konceptualizirati poklicni prostor, glede na ra-
ven poklicne teorije ne more imeti namena, da bi uvedla splošno 
veljavno definicijo segmentiranega poklicnega prostora. Izbira lah-
ko le med različnimi možnostmi. Če si ta prostor predstavljamo kot 
območje, v katerem “si poklici prizadevajo, da bi postali profesije” 
(Burrage & Torstendahl 1990: 203), ali kot prostor, v katerem ko-
lektivne akcije določajo razni “projekti profesionalizacije” (Larson 
1977), potem je veliko načinov, kako opredeliti ta prostor – vsaj toli-
ko, kolikor je definicij, tipologij, taksonomij profesij. 

Verjetno so se profesije v ožjem smislu lahko razvile le iz tistih po-
klicnih skupin, ki imajo v družbah najdaljšo historično tradicijo, naj-
bolj izdelane strategije za pogovor z oblastjo in s tem nekakšno hi-
storično prvenstvo v primerjavi s sorodnimi tekmovalnimi poklici. 
To jim je uspelo toliko lažje, ker so bile starodavne poklicne skupine, 
duhovščina, vojska, policija in sodstvo, že davno same jedro obla-
sti. Tesno so jim sledile dejavnosti bioloških tveganj in zavarovanj 
– zeliščarstva, ranocelništva in kirurgije ter babištva, ki so se zlasti v 
zadnjem stoletju povsod razvile v kompleksno, znanstveno podprto 
medicinsko profesijo, ki jo danes obkroža farmacevtska industrija. 
Tem starejšim profesijam skušajo danes slediti mnoge druge, pove-
zane s tehnološkim razvojem, tako iz lokalnega kot iz širšega okolja. 

V tem poglavju sem uvodoma zapisal, da naj bi segmente poklicne-
ga prostora sestavljali podobni ali sorodni poklici. Naloga – kaj po-
meni podobnost ali sorodnost poklicev z vidika ortogonalnega trga 



211210 dela? – pa ni enostavna. Različne razvrstitve in tipologije poklicev, 
ki sem jih že omenil, zaenkrat ne dovoljujejo gladke teoretske pove-
zave med poklici s tega vidika. Zanima me namreč takšna sorodnost 
poklicev, ki bo izražala njihovo podobnost v bistvenih značilnostih 
poklicnega prostora z vidika ortogonalnega modela trga dela. Bistve-
ne značilnosti poklicev pa se s tega vidika dotikajo treh razsežnosti 
(Larson 1977): 

teza: položaja poklicnega dela na trgu (horizontala ortogonalnega 
trga dela), 

antiteza: same izgradnje podporne strukture poklicev (vertikala 
ortTD), in 

sinteza: posebnega mobilnostnega režima v segmentih poklicnega 
prostora.

 Dosedanja izvajanja o kolektivnih akcijah poklicnih akterjev, ki pre-
segajo probleme v zvezi s tehnično delitvijo dela, lahko sistematično 
povzamem. Prvič, lahko se strinjamo, da se poklici, ki nimajo razvite 
strateške nadgradnje niti znotraj niti izven podjetij in organizacij, 
pretežno nahajajo le v podjetniškem prostoru kot izhlapljivi posli. 
Podjetniški interni poklicni trgi dela, o katerih govori Althauser 
(1989b), to raven že presegajo. Drugič, določeni ekspertni storitveni 
poklici so pretežno historično-socialni fenomen; sem spadajo pred-
vsem klasične in nove državne profesije (Siegrist), ki težijo k državni, 
fiskalni renti. Seveda je ta “klasika profesij” različna od države do 
države. Tretjič, strategije zavarovanja znanja, ki jih ubirajo poklicni 
akterji, se razlikujejo glede tega, s katero vrsto vgrajenega znanja se 
akterji strateško ukvarjajo. Ali z ekspertnim storitvenim znanjem, 
ali z znanjem, vgrajenim v podjetja in organizacije, ali pa z znanjem, 
vgrajenim v izdelke (Abbott). 

Četrtič, poklici se bistveno razlikujejo med seboj po tem, ali strateško 
delujejo (le) na lokalni ali (tudi) na širši teritorialni ravni (Abbott, 
Kirschenbaum). Petič, poklicni prostori se vzpostavljajo s pomočjo 
javnih virov, zato so pomembna tipična tveganja, ki so jim izposta-
vljeni tipični klienti poklicega prostora. Šestič, meta-institucionalne 
strategije in akcije poklicnih akterjev, da pridobijo vpliv, ki zavaruje 
tržni poklicni prostor, dejavnost ali delo samo, lahko razumem kot 
izgrajevanje podporne strukture poklica. Brez podporne strukture je 
nek poklic le delovna praksa ali posel in ga lahko v celoti obravna-
vamo le znotraj podjetniškega prostora kot rezultat tehnične delitve 
dela. Sedmič, le določeni poklici razvijejo polno podporno struktu-
ro, zato je uspešno delovanje poklicnih prostorov odvisno od tega, 
kako močna je podporna struktura nekega poklica, kako intenzivna 
je dinamika poklicnih trgov dela, ki jo akterji gojijo, in kako vraščen 

je interes poklicnega prostora v javni interes. Osmič, cilj modernih 
tržnih akterjev, ki uveljavljajo kapitalske poklicne prostore (banke, 
zavarovalnice, borze, sklade, holdinge), je uvesti tržni kvazi-rentni 
način financiranja poklicnega prostora, ki se odvija nad podjetni-
škim prostorom. V tem smislu se tržne kvazi-rente ločijo od fiskal-
nih kvazi-rent (Sørensen) kot sodobnejši vir financiranja poklicnega 
prostora, ki se boči nad podjetniškim prostorom. 

Iz tega povzetka lahko sintetzno ocenimo, da se sorodnost poklicev 
na ortogonalnem trgu dela nanaša na dvovrstna merila: H merila – 
oznaka meril v horizontalni, podjetniški smeri ortogonalnega trga 
dela; in V merila – oznaka meril v vertikalni, poklicno-statusni sme-
ri ortogonalnega trga dela. Možne so še prehodne, vmesne oblike 
meril. Podrobneje: 

H – sorodnost glede na običajni trg dela (socio-tehnološka skla-
dnost poklicev)

H – sorodnost glede tehnološko-tržne zmožnosti preživetja (proto-
-poklici);

H/V – sorodnost glede dometa nadzora poklicnega prostora (do-
met nadzora);

H/V – sorodnost glede oblik in zavarovanja znanja (tip zavarovane-
ga znanja);

H/V – sorodnost glede tipičnih virov financiranja (vrsta rentnih 
virov);

V – sorodnost glede historičnih oblik profesionalizacije (historične 
poti);

V – sorodnost glede opravičevanja splošne koristi (tipična tveganja 
in klienti);

V – sorodnost glede strateških rentnih aktivnosti (podporna struk-
tura poklica);

V – sorodnost glede na zraščenost z državo (politika kot poklic, re-
sorji);

V – sorodnost glede na mobilnostni režim (poklicni akterji in so-
potniki).

Prvo skupino meril (oznaka H) tvorita socio-tehnološka skladnost 
trga dela, ki povezuje kvaliteto delovne sile in zahtevnost delovnih 
mest, in preživetvena zmožnost poklicev, da se prilagajajo tehnolo-
škemu razvoju. 



213212 Drugo skupino (oznaka H/V) tvorijo tri merila, ki se deloma doti-
kajo ekonomskih, deloma socialnih vidikov poklicev. Prvič, domet 
poklicne jurisdikcije (lokalni ali širši) že sam po sebi določa tudi 
uvajanje določenih regionalnih oblik monopolizacije ponudbe stori-
tev in blaga. Drugič, različne oblike znanja (neekspertno, ekspertno, 
opredmeteno) tudi same po sebi terjajo različne oblike rentnega za-
varovanja tega znanja (fiskalna, tržna kvazi-renta). Tretjič, viri finan-
ciranja poklica so lahko znamenje, kako je organizirana določena 
poklicna dejavnost – kot bolj državna, bolj lokalna, bolj tržna ali celo 
mešana.

Tretjo skupino meril (oznaka V) tvorijo tiste lastnosti poklicev, ki so 
povezane z izgradnjo strateško usmerjene podporne strukture pokli-
ca in s kolektivno dinamiko na poklicnih trgih dela. 

Historično utrjene profesije imajo veliko sposobnost preživetja, saj 
so njihove storitve že precej integrirane v ožje delovanje države. 
Njim se priključujejo tiste profesije, ki zmanjšujejo sodobna socialna 
tveganja in probleme, povezane s cikličnostjo kriz v industrializira-
nih gospodarstvih, hkrati pa dajejo legitimiteto interventni državi 
(šolstvo, varnost, varstvo). Kako obsežno bo razvita podporna struk-
tura nekega poklica, pa je odvisno od različnih okoliščin; načeloma 
je možno zapisati polni nabor strateških akcij, ki tvorijo podporno 
strukturo poklica. Kot vrh teh meril je podana možnost, da se v po-
sameznem segmentu poklicnega prostora vzpostavi poseben mobil-
nostni režim, s čimer so uresničeni strateški cilji poklicev in profesij 
– zagotavljajo statusno neenakost svojim pripadnikom v primerjavi 
z drugimi.

Ali se da na osnovi teh meril, vsaj na teoretsko-konceptualni ravni, 
zelo različne poklice sistematizirati v nekaj temeljnih skupin – se-
gmentov, ki bi izpričevale podobnost v obeh razsežnostih ortogo-
nalnega trga dela: v socio-tehnološki podobnosti poklicev in v so-
rodnosti v strateškem (kolektivnem) pridobivanju vpliva? Začetne 
odgovore na večino teh vprašanj podajam postopno še v tem poglav-
ju. Le na zadnje vprašanje, o posebnostih mobilnostnega režima na 
poklicnih segmentih poklicnega prostora, bom poskusil odgovoriti 
obširneje, sistematsko in empirično, v naslednjih poglavjih.

7.3 Tržna merila podobnosti

7.3.1 Socio-tehnološka podobnost poklicev

Socio-tehnološko podobnost poklicev je možno narediti, če poklice 
pojmujemo kot odraz delovne sile in/ali delovnih mest. V empirični 
analizi za slovensko področje “združenega dela”, ki je upoštevala oba 
vidika trga dela, je bilo 760 poklicnih skupin razvrščenih po 24 la-
stnostnih v podobne skupine (Kramberger 1989a). Zanimivo je, da 
se je različnost med poklici, podana s petimi segmenti poklicnega 
trga dela, najbolj odražala v statusnih in panožnih, ne pa v podjet-
niških razsežnostih trga dela, čeprav so bila podjetniška merila, opi-
sujoč kakovost delovne sile in lastnosti delovnih mest, najštevilnejše 
spremenljivke v analizi. To pomeni, da so bili v omenjenem letu ko-
lektivni in statusni vidiki trga dela, kot so stopnja profesionalizacije 
(medicina), zaprtost lokalnega trga dela (šoferji in prevozniki), po-
ložaj na delovnem mestu, spol in možnost stimulacij na položaj, dis-
kriminacijsko pomembnejši kot sama tehnološka oziroma poklicna 
diferenciacija dela. 

7.3.2 Proto-poklici

Poklici, ki se nahajajo na robu strukturnega preživetja, so običajno 
poklici, pri katerih ni potrebno kakšno posebno znanje. Zato veliko-
krat tudi ni potrebe po zavarovanju takšnih poklicev. Drugi razlog, 
ki potiska določene poklicne skupine izven trga dela, je tehnološka 
sprememba, ki je v bližnji preteklosti zajela predvsem rutinizirane 
poklice. Tehnologije dela zastarajo in nezavarovani poklici izginjajo.

7.3.3 Preboj iz organizacijske logike (Mintzberg)

Naj kot iztočnico, ki nas bo kasneje pripeljala do dovolj nazorne 
opredelitve segmentov poklicnega prostora, takšne, da jo bomo lah-
ko tudi empirično preverjali, uporabim Mintzbergovo ugotovitev 
(1989: 10–107), ki s nanaša na historično pogojenost organizacijsko-
-podjetniškega prostora: 

“Struktura [organizacij] odseva industrijsko panogo, vse od 
njene vzpostavitve dalje. To je sicer malce nenavadna ugo-
tovitev, toda kot bomo videli, neverjetno drži. Izgleda, da 
struktura neke organizacije odseva starost ponoge, v kateri ta 
organizacija deluje, ne glede na to, koliko je stara sama orga-
nizacija. Panoge, ki so nastale pred industrijsko revolucijo, se 
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dnjih železnic, k drugi vrsti, in tako naprej. Vsekakor mora-
mo pričakovati dokaj različne strukture iz različnih obdobij; 
najbolj presenetljivo pa je, ker se te strukture očitno prena-
šajo dalje, v nova obdobja, tako da so organizacije, delujoče 
znotraj starejših panog, dokaj zveste zgodnejšim strukturam 
v zgodovini.” 

Mintzberg je tudi poklicne in profesionalne strukture štel kot poseb-
no obliko organizacije. Imajo pa specifično konfiguracijo v primerja-
vi z drugimi oblikami organizacij. Njegova ugotovitev nas napeljuje 
na misel, da se glavne razlike pri strukturiranju poklicnega prostora 
nahajajo v historično obravnavani panožni delitvi profesij in pokli-
cev. To idejo bom v nadaljevanju postopno razgradil. 

7.4 Manj-tržna podobnost: kapital

Kot poučen primer za neizbežen soobstoj vzporednosti tržnih in ne-
tržnih struktur v lokalnem prostoru nam lahko služi že enostavna 
menjava na mestnih živilskih trgih. Velikokrat jih jemljemo kot ide-
alne tipe elastičnega trga proizvodov. A to drži le deloma.

7.4.1 Domet v nadzorovanju poklicnega prostora 

Cene proizvodov se oblikujejo glede na ponudbo in povpraševanje, 
deloma se, zaradi pokvarljivosti blaga, sistematično znižujejo proti 
koncu delovnega dne. Na splošno vzeto, rezultanta lokalnega cen-
skega mehanizma nazorno teži k ravnotežju med ponudbo in pov-
praševanjem.

Kljub tej dejanski cenovni elastičnosti živilskega trga pa je elastič-
nost ujeta v določene strukturne pogoje. Sam pristop proizvajal-
cev in prodajalcev do tega trga je vedno reguliran tudi z dovoljenji 
mestnih oblasti, ki zahtevajo higienske, dejavnostne, osebnostne in 
druge pogoje dobaviteljev in prodajalcev izdelkov (nadzor in ome-
jevanje ponudbe). Hkrati pa stroški za sodelovanje na odprtem trgu 
vključujejo tudi rentne stroške lokalnih oblasti, namenjenih “plači-
lu” lastnikom, upravljalcem in sodelavcem tržnih prostorov. Sama 
raven cen živilskih izdelkov je torej odvisna od več faktorjev: od po-
treb in kupne moči prebivalstva (agregatno povpraševanje), od same 
narave, od (koruptivne) verige posrednikov, ki “olajšujejo” pestrost 
ponudbe, pa tudi od drugih stroškov in namer lokalnih oblasti, raz-
vidnih v davkih. Na elastičnem trgu živilskih proizvodov torej ni 
vprašljiva elastičnost cen, temveč raven cen. Ta lahko vsebuje tudi 
fiksne stroške rentnega izvora, ki pa jih je zaradi direktne povezave 
živilskega trga z lokalno oblastjo težko znižati. 

V primeru, da agregatna raven cen preseže agregatno kupno moč, se 
kupci lahko umaknejo na alternativne, cenejše živilske trge. V prime-
ru, da so ti ali nedostopni ali predragi, se prebivalstvo lahko zateče 
v delni absentizem lokalnega živilskega trga. Če je tudi delni absen-
tizem predraga varianta, lahko prebivalstvo prične s samooskrbno 
produkcijo in distribucijo živil76. Nihanje povpraševanja, ki nastaja 
tudi zaradi fiksne rente, potrjene od oblasti, ter zaradi sprememb v 
kakovosti ponudbe in zaradi variabilne kupne moči prebivalstva, av-
tomatsko proizvaja strateško težnjo akterjev okrog živilskih trgov po 
vzpostavljanju lokalnih poklicnih prostorov proizvajanja in prodaje 
živil kot kvazi rentnih prostorov77.

Če bi v podrobnosti raziskali ozadja raznih drugih neravnotežnih 
stanj, ki lahko nastopijo še na trgu osebnih in gospodinjskih stori-
tev, na trgu dela in, končno, na trgu znanja, povezanega s tovrstnim 
delom, bi nedvomno lahko potrdili domnevo, da je sleherna nerav-
notežna tržna situacija na trgih, ki skrbe za predvidljive osebne ali 
gospodinjske storitve, potencialni uvod (razlog in opravičilo) v regu-
lacijsko vzpostavljanje lokalnih poklicnih prostorov. Dinamiko di-
aloga med akterji poklicnega prostora in javnimi oblastmi, ki tvori 
jedro delovanja lokalnih poklicnih trgov dela, ponavadi zaključi ta-
kšna ali drugačna regulacija dejavnosti, ki jo spremlja tudi zaščitna 
poklicna regulacija. Ta regulacija ima skoraj vedno tudi javni značaj, 
torej pomen splošne dobrine. V primeru živilskih trgov permanen-
tno neuspešno zatiranje kvazi rent na elastičnem trgu proizvodov 
privede do sprijaznjenosti, do vzpostavitve trajnejših poklicnih pro-
storov. Samo pod tem pogojem oskrba prebivalstva ni motena. Ne-
uspešno je bilo vsako prizadevanje lokalnih oblasti in potrošniških 
skupin, da bi se vzpostavil le čisti tržni, podjetniški prostor kupcev 
in prodajalcev. Občasno prisiljevanje proizvajalcev prehrane, da naj 
bi se ti sami ukvarjali s prodajo, lahko začasno skrajša verige posre-
dnikov, izriniti iz trga pa jih ne more. 

Brez prevelikega tveganja lahko rečemo, da so lokalni poklicni prosto-
ri, vzpostavljeni okrog dejavnosti za opravljanje osebnih in gospo-
dinjskih storitev, stalnica vsake strukturirane in regulirane skupnosti 
neke države. Njihova vsebina, organiziranost in pomen variirajo od 
poklica do poklica, pač glede na splet okoliščin. 

(1) Primeri poklicnih skupin za lokalne storitve

Naj navedem nekaj osnovnih poklicnih skupin, ki opravljajo lokalne 
storitve za osebe in gospodinjstva za okrog dva milijon ljudi v Slo-
veniji, ki žive v okrog 6000 naseljih in tvorijo okrog 600 000 gospo-
dinjstev. Pri preračunu števila tipičnih uporabnikov na enega »pokli-
canega« se lahko upošteva naslednje podatke o tipičnih uporabnikih 
(tabela 7.1): 
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Tabela 7.1: Število tipičnih uporabnikov lokalnih poklicnih storitev 

Dveh najštevilnejših poklicev v tabeli (tabela 7.2) ni. Najbolj šte-
vilen je dokaj organiziran poklic prodajalca (med 17.000 in 23.000 
oseb), če upoštevamo le osebno množično prodajo izdelkov (ne pa 
komercialistov, akviziterjev, ipd.). Zaradi splošnosti narave trgovin-
skega dela so v ozadju tega poklica lahko zelo različni institucionalni 
aranžmaji, zato delo ni enotno poklicno povezano, ampak je orga-
nizirano bolj panožno (sindikaliziranost v Sloveniji ima iz nedavne 
preteklosti pretirane panožne poteze, ne pa poklicnih; ker pa priha-
jajo hierarhično povezane poklicne skupine v pogojih krize na trgu 
dela prej v spor kot pa panoge, se nova sindikaliziranost oblikuje prej 
poklicno kot panožno).

Tabela 7.2: Izbrane skupine poklicev za osebne in gospodinjske 
storitve 

V Sloveniji je za opravljanje trgovskega poklica tradicionalno priso-
tno eno, dvo ali tri-letno srednje strokovno šolstvo, višje ravni po-
klica se rekrutirajo iz ekonomske srednje šole in višješolskega izo-
braževanja. Navidez močna, a v resnici sektorsko zelo razcepljena, 
je trgovinska zbornica (združenje delodajalcev). Razcepljeni so tudi 
sejmarski poklicni prostori.

Malo manj številen od prodajalcev je individualiziran storitveni po-
klic nekvalificiranih čistilcev (čistilk) in pralcev. V tem poklicu je 
zaposlenih v Sloveniji okrog 15.000 oseb. Za opravljanje dela ni po-
trebnega nobenega posebnega znanja, zato poklic naseljujejo osebe 
z dna socialne lestvice, tiste brez izobrazbe ali tiste, ki druge službe 
ne dobe (etnična in druga diskriminacija). V obdobju postocializma 
je bil razgrajen meta-poklicni prostor, vzpostavljen v obliki internih 
trgov dela znotraj podjetij. Preoblikoval se je v kapitalsko-holdinški 
poklicni prostor nad dejavnostjo čiščenja. V njem si majhno število 
podjetnikov strogo teritorialno deli vplivne cone in strateške lokaci-
je javnih in korporacijskih naročil, izvajalci (delavci) pa delujejo na 
povsem nezaščitenih odprtih trgih dela.

V tabeli 7.2 so podani nekoliko manj številni poklici, povezani s 
posebnim strokovnim znanjem. V prvi skupini brivcev, frizerjev in 
kozmetikov lahko vidimo, da so stabilna števila frizerjev in lasuljar-
jev. Prvi so dinamična poklicna skupina, poteze poklicnih trgov dela 
ne prevladujejo, saj je dejavnost odvisna bolj od mode in povpraše-
vanja kot od števila glav. Drugi imajo zaradi omejenega povpraševa-
nja lahko prvine cehovske delitve geografskega prostora. Izginjajo pa 
brivci za moške, ker je prevladala ponudba industrijskih izdelkov, ki 
ima svoj poklicni vrh v nekaj patentnih poklicnih prostorih multi-
nacionalk (Phillips, Braun, Remington, ipd. – znanje vgrajeno v iz-
delek!). Narašča število kozmetičark, kar je povezano z življenjskim 
stilom in razvojem osebnega podjetništva. 

Vidimo, da se celo lokalni trg osebnih storitvenih dejavnosti stalno 
sooča s poklicnimi trgi dela. Zaščitene so le tiste lokalne dejavnosti, 
kjer so znanje, uporaba znanja in spretnost personalizirani (frizerji, 
kozmetičarke). Kjer pa je možno znanje depersonalizirati, se priče-
nja boj za vzpostavitev širših poklicnih trgov dela v podjetniškem 
prostoru. V Sloveniji je izbruh trgovinske dejavnosti ob vsakokra-
tni liberalizaciji podjetništva znamenje, da se podjetniška dejavnost 
zelo hitro preveša v strategije izgrajevanja poklicnih prostorov, ki jim 
je cilj kvazi-renta, ne pa podjetniški dobiček.

V drugi skupini poklicev v tabeli 7.2 vidimo dokaj stalno religiozno 
“ponudbo”. Okrog 7.500 družin lahko v povprečju oskrbuje en du-
hovnik, če upoštevamo, da je nekako tri četrtine slovenskega pre-
bivalstva vsaj formalno religioznega (je prejelo vsaj enega od svetih 
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in strogo nadziran s strani (mednarodnega) cerkvenega poklicnega 
prostora78.

V tretji skupini so upravniki pošt, ki pokrivajo v povprečju obmo-
čje, na katerem se nahaja okrog 15.000 družin in po 150 naselij. Ta 
poklic ima za seboj predpostavke o določeni stopnji izobrazbe, kadri 
pa se rekrutirajo iz internih trgov dela poštne dejavnosti. Podobno 
je s količino dimnikarjev. Seveda ta poklic nima tako močne šolske 
podpore, akterji pa so uspeli dobiti javna pooblastila za nadzor nad 
dejavnostjo79. 

V četrti skupini so prehranjevalci. Najprej slaščičarji, ki zajemajo po-
leg obrtnega načina tudi šolske tehnike, zaposlene v konditorski in-
dustriji. Sledijo starodavni mesarski poklici. Med njimi so obrtni in 
industrijski proizvajalci. Oboji imajo korenine v nekdanji cehovski 
organizaciji in poklicni prostori nadzirajo šolstvo, na lokalni ravni 
pa tudi obrtno dejavnost in delovna mesta. Vidimo, da je njihovo 
število relativno stanovitno, kar pomeni, da je dosežena zgornja 
meja med ponudbo in povpraševanjem. Na grobo lahko rečemo, da 
je potreben en mesar na približno tisoč prebivalcev, na 500 gospo-
dinjstev in na 5–6 naselij. Tu še ni obrtnih pekov (v prejšnjem ob-
dobju je prevladoval industrijski način pekarske dejavnosti), ki se v 
90. letih ponovno vračajo.

Peto skupino tvorijo poklici domače obrtne narave, ki polagoma iz-
ginjajo, hkrati s krčenjem obsega kmetijstva v Sloveniji. Možnosti za 
preživetje imajo kletarji, ki imajo za seboj ekspertno znanje (organi-
zirano vinogradništvo, poskus vzpostavitve modernega poklicnega 
prostora) in morda teracerji.

Navedli smo le nekatere tipične storitvene poklice, ki so usmerjeni 
na osebe in gospodinjstva, poklicni prostori pa so močni na lokalni, 
pri nekaterih tudi na nacionalni (dimnikarji) in celo mednarodni 
ravni (duhovščina). Njihov potencialni odjemalski prostor se v glav-
nem ne širi, tudi njihova ponudba je dokaj stanovitna. 

Storitveni poklici, razviti za zadovoljevanje osebnih in gospodinjskih 
storitev, so le majhen, a stanoviten del celote poklicev. Njihovo delo-
vanje je lokalno, njihovi poklicni prostori pa so večinoma regulirani, 
odvisni od števila ljudi, ne pa toliko od količine povpraševanja, ki je 
znana in predvidljiva. Zato je ponudba dela lahko nadzorovana in 
fiksirana. Regulirana je dejavnost, regulirano je usposabljanje, regu-
lirane so cene storitev ali vsaj ravni cen, ki vsebujejo poleg transka-
cijskih stroškov tudi rentne stroške za njihovo vzdrževanje. 

V Sloveniji, ki jo zaradi načina stalne poselitve odlikuje relativna 
geografska nemobilnost prebivalstva in odtod omejena poklicna 

mobilnost, je predvidljivost lokalnih poklicnih storitvenih prostorov 
precejšnja80. A tudi izven osebnih ter gospodinjskih storitev, zaradi 
močnega obrtnega značaja proizvajanja izdelkov in storitev, je priča-
kovati nagnjenja k vzpostavljanju nadzorovanih trgov, poklicnih tr-
gov dela. Tipično zoževanje trga izvajalcev je institut javnega razpisa 
za predhodno ugotavljanje primernosti, pa predolga vrsta obveznih 
soglasij pristojnih služb, organov in teles.

Industrijski način proizvajanja izdelkov in storitev sicer fizično od-
daljuje proizvajalce od kupcev. Anonimni trg izdelkov postaja po-
srednik med podjetniškimi prostori in kupci. Poklici, razviti za in-
dustrijska podjetja, tvorijo velik del poklicne strukture prebivalstva. 
Vezi ljudi s poklicnimi prostori, ki jim pripadajo, postanejo zabrisa-
ne. To pa ne pomeni, da so poklicni prostori izginili – pomeni le, da 
so se pomaknili iz vseobsegajoče regulacije v selektivno regulacijo, 
ali pa iz lokalne na nacionalno raven. Premagani nacionalni poklicni 
prostori se morajo seveda umakniti mednarodno delujočim poklic-
nim prostorom. 

Pri prehodu na višje in širše ravni nadzora se retorika splošne koristi 
poklicnih prostorov obnavlja, menja ali ustrezno dopolnjuje. Svoje 
poslanstvo »splošne koristi« morajo znova opredeliti, skladno z no-
vimi okoliščinami (Fligstein & Mara-Drita 1996). 

(2) Kapitalski prostor nad gostinstvom

Primer zapletene problematike, kjer stalno prihaja do poskusov 
rentnega nadzora podjetništva, pretvarjanja delovnih mest v rentne 
poklicne pozicije in vzpostavljanje (navidezne) poklicne hierarhije, 
je rastoče gostinstvo. Naziv poklicnega prostora, ki bi rad objel to 
dejavnost, je turizem. Na Slovenskem se prepletajo različne oblike 
gostinske dejavnosti: tradicionalno zasebno gostilničarstvo, indu-
strijski način dela v večjih restavracijah, hotelih in zdraviliščih ter 
majhne obrtno-podjetniške točilnice in lokali. Na področju obrtnih 
in industrijskih oblik organiziranja, kjer je velik gotovinski pretok, 
nastajajo plodna tla za vzpostavljanje lokalnih in finančno-holdin-
ških poklicnih prostorov. Srečujejo se interesi že vzpostavljenega 
gostinskega poklicnega prostora (šole, licence, razna dovoljenja, in-
špekcije) in interesi podjetniškega prostora (dobiček). Strokovnost 
gostinskih delavcev, natakarjev in nosilcev dejavnosti, ki je alibi za 
obrtni način zapiranja trga dejavnosti, je stalno erodirana z zaseb-
nimi razpisi, v katerih je pogoj za natakarski poklic le lep izgled in 
marljivost osebe. 

Gostinski poklici, zaradi različnih strategij akterjev iz podjetniš-
kih in poklicnih prostorov, kažejo dokaj nemirno številčno sliko 
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raste število nižjih kadrov. Vztrajanje pri nadzoru se ohranja le pri 
specializacijah, kjer je »resnično« potrebno strokovno znanje (neka-
teri vodje, kuharji specialisti in točilci).

Tabela 7.3: Izbrane skupine poklicev za gostinstvo

V tej dejavnosti se soočata poklicni prostor gostinstva (turizem) in 
primarni prostor gostinskega podjetništva, ki imata delno nasprotu-
joče si interese. Gostinstvo ne more izpolnjevati splošnega interesa le 
z vljudnostjo in spretnostjo zasebno usmerjenih gostinskih delavcev. 
Splošni interes se med potecialnimi akterji prebudi, kadar gostinstvo 
postane člen v verigi pridobitne gospodarske panoge. V imenu tega 
splošnega interesa, kar dobro označuje zveza gostinstvo in turizem, 
se poleg začetne poklicne regulacije podjetniškega gostinstva uvaja 
še širša regulacija: višje šolstvo, fondacije in skladi, državni programi 
in agencije ter uradi. 

Primer gostinstva kaže, da nad zavarovanjem organizacijskega zna-
nja obstajajo težnje po zavarovanju naravnih rent: pokrajine, obi-
čajev in kulture. Nad podjetniškim prostorom se razvijajo dodatne 
strateške socialne akcije, ki so usmerjene na še trajnejše zavarovanje 
trenutno uspešnih virov. Tako kot osnovne strateške akcije »spo-
dnje«, proizvodne ravni (srednje šolstvo, lokalni nadzor dejavnosti) 
imajo tudi akcije zgornje, poslovno-finančne ravni, značaj poklicnih 
prostorov, le da se dotikajo kapitalskih poklicnih prostorov. V bistvu 
je to poznavanje moči in sveta financ. Načini zavarovanja finančne 
moči pa potekajo, kot sem že prikazal, predvsem s povezovanjem 
akterjev na višjih ravneh kolektivnega dogovarjanja.

7.4.2 Kapitalsko-finančni poklici in korporativna moč 

Do oblikovanja rentnih strategij v podjetniškem prostoru lahko 
pride v primeru, če so razvite okoliščine za pridobivanje kvazi-ren-
te. Rentne strategije podjetniškega prostora se dotikajo dveh tipov 
znanja: znanja, vgrajenega v organizacije, in znanja, vgrajenega v 
izdelke. Kapitalski poklici izvirajo iz skupnega imenovalca podjetij, 
poslovne uspešnosti podjetij. Zato pod kapitalskimi poklici v bistvu 
razumemo dve ravni zavarovanja znanja: prvo je zavarovanje proi-
zvodnega znanja in to je problematika industrijske politike. Z njo se 
je ukvarjal Marsden, ko je pisal o poklicnih trgih dela. 

Strukturiranje korporativne podjetniške moči nad to ravnijo pa lah-
ko poteka s pomočjo virov za opredelitev moči v organizacijskih 
(Pfeffer 1981) ali/in s pomočjo medkorporativnih omrežij (Scott 
1991). Zlasti medkorporativna dinamika, opredeljena s tremi vrsta-
mi medkorporativnih relacij (osebne, kapitalske in komercialne) in 
tremi ravnmi analize (osebna, podjetniška, sektorska), nam pomaga 
razumeti, kako je kapitalska poklicna asociacija vstavljena v okolje 
mediatorskih mezostruktur, sistemsko zadolženih za prenos kapital-
skih, korporativnih poklicnih interesov v tržni ali javni sektor.

(1) Povezanost v korporacijskem prostoru (Scott)

Za obravnavo (med)korporativnih omrežij kot tehnik za pridobi-
vanje moči povzemimo prispevek J. Scotta (1991), ki v preglednem 
članku z naslovom ‘ Omrežja korporativne moči’ navaja novejši ra-
zvoj v analizi poslovne moči in novejši razvoj v analizi korporativ-
nih elit. Kljub temu, da je članek deloma napisan v duhu levičarske 
frazeologije o kapitalizmu, pa ima dobre zamisli, saj problematiko 
razredne reprodukcije decidirano ločuje od problematike elitne re-
produkcije. S to ločitvijo poenostavlja pojem korporativne moči, ki 
mu pomeni predvsem elitna socialna omrežja podjetniških uprav in 
vodstev. Zanimajo ga povezave med korporacijami, zlasti večpozicij-
sko direktorstvo (ang. interlocking directorship), ki predstavlja pojav, 
ko ista oseba zaseda pozicije v dveh ali več korporacijskih upravah81. 
Uprave sestavljajo notranji in zunanji direktorji, med zunanjimi so 
pogosto javne in politične osebe, toda večinoma so pripadniki dru-
gih podjetij, zlasti iz bank, zavarovalnic in investicijskih družb. Nji-
hova direktorstva tvorijo nacionalne korporativne ali poslovne elite, 
‘notranji krog’ (inner circle) korporativnih odločevalcev, ki imajo 
moč in vpliv na celotni poslovni sistem (prav tam, 182). 

Avtor sistemizira dosedanja raziskovanja, pristope in tehnike, zla-
sti tehniko ‘analiza socialnih omrežij’. Pri tem poudarja, da podobne 
tehnike ne pomenijo, da so rezultati raziskav o korporativni moči 
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in zgodovinskega razvoja posamezne države, zato razlike v razvo-
ju običajno pogojujejo sedanja stanja. Korporativna moč se namreč 
s pomočjo korporativnih omrežij skozi čas obnavlja in le redkokje 
in redkokdaj zasledimo znatne premike v tradicionalnih oporiščih 
moči. Zaradi povedanega v različnih državah zasledimo tipično dru-
gačna oporišča korporativne moči. 

Scott raziskovalne strategije za analizo korporativnih omrežij naniza 
vzdolž dveh razsežnosti: ena ponazarja enote analize (osebe, podje-
tja, panoge ali sektorje), druga razsežnost pa ponazarja vsebino pro-
učevanih relacij (osebne, kapitalske in komercialne relacije). Osebne 
relacije vsebinsko lahko pomenijo prijateljstvo, znanstvo, pomoč v 
osebnih zadevah, druženje v javnih zadevah, ipd. Kapitalske relacije 
vsebinsko pomenijo predvsem delničarstvo, kreditne, bančne, inve-
sticijske in druge finančne odnose. Med komercialnimi relacijami 
gre za kratkotrajnejše tržne odnose in transakcije (storitve, dobri-
ne, zavarovanja). Križanje obeh razsežnosti nam ponuja idealne tipe 
raziskovalnih strategij korporativne moči (tabela 5.3). 

Tabela nam prikazuje glavnih devet strategij, ki jih ubirajo razisko-
valci korporativne moči. Scott navaja, da se navedene strategije ti-
pično različno uporabljajo v severno-ameriških (ZDA, Kanada), 
evropskih in azijskih študijah medkorporativnih odnosov. V ame-
riških študijah danes kljub raznovrstnim raziskavam prevladujejo 
strategije tipa 4 (v tabeli 7.4), ki povezujejo osebe in podjetja, kar 
je privedlo do pojma finančne hegemonije (izraz opredelila Mintz & 
Schwartz 1981, 1985). 

Tabela 7.4: Raziskovalne strategije za korporativna omrežja82 

Avtorji zavračajo druge teorije moči, na primer teorijo odvisnosti 
od virov, teorijo bančne kontrole, teorijo razredne kohezije. Trdijo, 
da so te teorije preveč restriktivne. Pravijo, da je model finančne he-
gemonije za razumevanje ameriške stvarnosti ustreznejši zato, ker: 

“Banke in zavarovalnice monopolizirajo tokove investicij-
skega kapitala in zato njihovi direktorji (upravni in nadzorni 
odbori) določajo glavne smeri korporativnega razvoja za vse 

gospodarstvo. Ta moč, ki jo izvajajo zaprti krogi, ne deluje 
skozi neposredne intervencije na odločilnih sestankih korpo-
rativnih odborov, ampak preko njihove zmožnosti, da vzpo-
stavljajo takšne parametre korporativnega okolja, ki se mu 
morajo podrejati vsa velika podjetja. Finančna hegemonija 
deluje skozi proces strukturnih omejitev.” (Scott 1991: 188)

(2) Finančni poklicni prostor

Evropske študije korporativne moči niso tako številne kot ameriške. 
Obrat je pomenila mednarodna študija desetih držav (Stockman et 
al 1985), ki je pokazala, da so temelji korporativne moči različni po 
državah. V Veliki Britaniji in še nekaterih državah prevladuje po-
doben vzorec splošne finančne hegemonije kot v severni Ameriki83 
Pri vseh je prišlo do pomika iz individualnih oblik lastništva v bolj 
neosebne sisteme mobilizacije kapitala in sistema nadzora. Banke 
in prekrivajoča bančna gravitacijska območja povzročajo disperzijo 
podjetniškega kapitala, ni koncentracije in vezanosti podjetij na po-
samezne banke. 

Na drugi strani je na evropski celini veliko razlik, zlasti kot posledi-
ca kasnejše in diferencirane industrializacije. V Nemčiji in Avstriji 
imajo posamezne velike banke mnogo večjo moč kot v anglo-ameri-
škem sistemu, kar je pokazal Ziegler (Ziegler et al. 1985) z raziskavo, 
ki je uporabila strategijo štiri (glej tabelo, zgoraj). Sistem temelji na 
strukturi moči, ki jo lahko imenujemo oligarhična bančna hegemo-
nija (Scott 1985: 190), saj univerzalne banke posegajo v industrijsko 
odločanje. So relativno neodvisne od države in neposredne oblasti.

V Franciji, Italiji in Belgiji pa tvorijo temelj korporativne moči in-
vesticijska holdinška podjetja. Ta vzorec kapitalskih poklicev izhaja 
iz devetnajstega stoletja in je posledica odsotnosti močne borze in 
močnih bank v Franciji (in Italiji). Glavne korporativne finance so 
tedaj prihajale bolj iz investicijskih skupin: te so nastale iz močnih 
družinskih podjetij, ki so se naslonila na banke ali holdinge, da so 
dobila potreben kapital za razvoj. Vendar banke niso bile tako moč-
ne kot na primer v Nemčiji, saj je bil bančni sistem razdrobljen v 
depozitne in investicijske sektorje, v Nemčiji pa je bil univerzalen. 
Posledica takšnega razvoja bančnega sistema je bila, da so depozitne 
banke lahko investicijsko sodelovale le v holdinških sistemih, ne da 
bi svoje depozite ogrožale z dolgoročno vezavo. Namesto bank so 
holdinška podjetja dolgoročno investirala, okrog njih pa so se zbra-
la posamezna finančna in industrijska podjetja. Moč odločanja in 
koordinacije celih sistemov je bila v upravi holdinga, ne v bankah. 
Ena od pomembnih posledic tovrstne lokacije korporativne moči je 
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Italiji in Belgiji. Glede temeljne lokacije korporativne moči v drugih 
deželah pa Scott meni: 

“Lahko pričakujemo, da bomo naleteli še na večje divergence 
v deželah, ki ležijo povsem izven evropske ali zahodnjaške 
sfere.“ (Scott 1991: 191)

Tako je na primer za Japonsko značilno, da imajo korporativni hol-
dingi neprimerno več lastnih deležev v podjetjih, ki jih vzdržujejo, 
kot institucionalni holdingi v Ameriki ali Britaniji, kjer so pretežno 
investicijski pooblaščenci za tretje osebe. Zato so za raziskovanje ja-
ponske korporativne moči pomembne tudi strategije, ki raziskujejo 
poleg kapitalskih še osebne vezi. Podobno velja za Južno Korejo in 
Tajvan.

(3) Konfiguracija finančnega prostora, Slovenija

Če poskušamo potegniti iz zgornjih primerjav nekakšen skupen 
nauk, lahko ugotovimo, da je glavna korporativna moč sodobnih 
industrializiranih držav v fleksibilnem finančnem in kapitalskem 
sistemu. Ti sistemi dejansko tvorijo strateški poklicni prostor mo-
derne kapitalske države. Če so v takšnih sistemih banke univerzalne 
in borze močne, privede razvoj do razpršenega lastništva in medse-
bojne kontrole korporativne moči. V primeru, da so banke močne 
(univerzalne) in borze šibke, pride do izraza oligarhična moč uni-
verzalnih bank. V primeru pa, da banke niso močne (potem obi-
čajno tudi niso univerzalne), je korporativna moč preseljena bliže 
k industrijskim dejavnostim. Pokaže se zlasti v holdinških oblikah 
investicijskih centrov moči. Tu se lahko srečujejo država in razne 
vrste industrij, družinskih podjetij in finančnih organizacij84.

Te dokaj splošne misli o lokaciji korporativne moči v državah nam 
dajejo osnovni okvir, da bomo lažje razmišljali o naravi korporativne 
moči in o kapitalskih poklicnih prostorih v Sloveniji. V Sloveniji je 
bil kapital do sedemdesetih let šibek, vedno razpršen, bančni sektor 
diferenciran in segmentiran (ne univerzalen!), borza pa povsem ne-
razvita. Zato so bile najmočnejše oblike korporativne moči vedno v 
holdinških oblikah, kjer se povezujejo politika in partikularni intere-
si. Ker ima v takih družbah država v načelu velik vpliv na delovanje 
holdinških podjetij, se strategije za pridobivanje kakršnekoli korpora-
tivne moči, tudi poklicne, v takih družbah, kot je Slovenija, nagibajo 
bolj k tesnemu stiku organizacij z državo in javnim sektorjem, manj pa 
samo k tržnim segmentom ali bankam.

Odtod nam je bolj razumljivo, zakaj je v Sloveniji politika tisti od-
ločilni legalizacijski dejavnik, ki poklicnim akterjem lahko omogoči 
pretvarjanje korporativne tržne moči v tržni kvazi-rentni prostor. 
Lahko zaključimo, da kapitalski poklici oziroma njihovi akterji v 
Sloveniji svojo korporativno moč, kljub lastni specifiki v primerja-
vi z javnimi institucijami in poslovnimi organizacijami, mnogo raje 
pridobivajo z usmerjenostjo k javnemu, ne pa k tržnemu sektorju. To 
prispeva k neenakomerno razvitemu finančnemu sistemu, v katerem 
je le malo kapitalsko neposrednega stika med podjetji (Veselinovič 
1998: 81–85). 

Nedavno je to, težko premakljivo strukturno sidro bančne vezanosti 
na politiko potrdila tudi analiza N. Boraka (1999: 33), usmerjena 
na države v prehodu, Poljsko, Madžarsko, Češko in Slovenijo85: ”Po-
datki … torej kažejo, da so centralne banke in zakladnice v državah 
na prehodu zelo vpletene v transformacijo tveganj. To se dogaja v 
veliki meri zunaj bank, tako rekoč v sektorju javnih financ, kaže pa 
tale krožni tok: prebivalstvo varčuje in nosi denar v banke, banke 
financirajo državo, država pa financira podjetja. Tako obnašanje ni 
pričakovano.” 

Znana Keynesova splošna shema krožnih finančnih tokov v nacio-
nalnem gospodarstvu bi v teh post-socialističnih državah očitno po-
trebovala drugače usmerjene glavne puščice!

7.5 Podobnost v političnem smislu

7.5.1 Poklicna zasnova javnih politik v socialni državi

Vsaka poklicna skupina, ki prične vzpostavljati poklicno strukturo, 
mora navesti prednosti javnega reševanja problemov in tveganj pred 
zasebnim reševanjem istih problemov in tveganj. Navedbe teh opra-
vičil predstavljajo opis tveganj in načine njihovih reševanj. Tveganja 
v predindustrijskih skupnostih so bila predvsem naravne katastrofe 
(epidemije, suše, lakota in žeja), vojne, nesreče, bolezni in slaba higi-
ena. Tveganja v industrializiranih in socialno moderniziranih drža-
vah so razširila dotedanji obseg še s tveganji, povezanimi s cikličnim 
gibanjem gospodarstva in preživetveno odvisnostjo delovne sile od 
trga dela. Hkrati s tehnologizacijo proizvajanja pa se veča pomen te-
meljnega znanja, zato lahko med pomembna sodobna tveganja šte-
jemo tudi osnovno in funkcionalno nepismenost ljudi. 

Sodobni javni sektor je obsežen in kompleksen. Opravlja v grobem 
štiri temeljne funkcije (zgled je Irska), ki imajo značaj javne dobrine: 
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strukture, opravljanje socialnih storitev, izvajanje varnostnih storitev 
(tabela 7.5)

Tabela 7.5: Temeljna funkcionalna področja storitev javnega 
sektorja

Te storitve se lahko členijo dalje v vrsto podrobnejših storitev, pro-
gramov, nalog in opravil. Vsaka država ima lahko že na tej osnovni 
ravni svoje posebnosti, ki skušajo najti pravo razmerje med ekonom-
sko uspešnostjo in socialno varnostjo.

7.5.2 Tipični viri financiranja poklicnih prostorov

Poklicni prostori (segmenti) so lahko financirani tržno, fiskalno ali 
mešano. Med fiskalnimi viri lahko na grobo ločimo davke, prispevke 
in takse. Med tržnimi viri naj opredelimo monopolne in druge tržne 
kvazi-rente. Čisti tržni vir običajno ne predstavlja dobre osnove za 
izgradnjo poklicnega prostora. Izjema je dejavnost osebnih storitev, 
kjer povpraševanje ni omejeno in lahko z omejevanjem ponudbe po-
magamo k vzpostavitvi poklicnega prostora, ki sloni na tržnih virih 
financiranja. Poklic, ki ne zavaruje svojega znanja kot prednosti pred 
tekmeci, je brez podporne strukture in ne predstavlja poklicnega 
prostora na ortogonalnem trgu dela. Spada le med tehnološko struk-
turirane poklicne prakse na podjetniškem trgu dela.

7.5.3 Politika kot poklic

V razumevanju dinamike poklicnih prostorov in njihovih poklicnih 
trgov dela ima politika pomembno, celo osrednje mesto. Je tudi ti-
sta slepa točka spajanja mikro in makro ekonomske teorije, ki so jo 
najbolj napadli teoretiki “socialne izbire” (Udehn 1996). Iz parcial-
nih meta-teorij profesionalizacije, ki zaenkrat še niso uspešno sesta-
vljene v paradigmo (Burrage & Torstendahl 1990, Rus & Arzenšek 

1984, Kramberger 1991), je moč ugotoviti, da je poklicnih skupin, 
ki ubirajo pot krepitve lastnega poklicnega prostora, skoraj toliko, 
kolikor je poklicev. Med najbolj zagonetnimi poklicnimi skupinami 
so “politiki”. V poklicnih prostorih poteka kolektivno zasnovana me-
njava dveh dobrin: ponudba poklicnega znanja v zameno za netržne 
prednosti s strani oblasti. Sodelujejo akterji poklicnih skupin in ak-
terji javnega sektorja. Menjava poklicnega znanja v zameno za javni 
vpliv, razne olajšave in lažji dostop do virov poteka v poklicnem pro-
storu, torej na abstraktno določenem območju, ki ga imenujemo po-
klicni trg dela. V aktu prehoda kandidata na delovno mesto je ritual 
zahtev takšnega poklicnega prostora, ki nadzira tudi zaposlovanje, 
izveden implicitno. V našem pogledu predstavlja politika povpra-
ševalno stran poklicnih trgov dela. Toda procesi na poklicnih trgih 
dela so tudi kolektivni legitimizacijski procesi86, ki skušajo pripeljati 
do legalizacije nekaterih parcialnih interesov. Zato je za njihovo ure-
sničevanje potreben “trg”. Zaradi stika akterjev poklicnega prostora, 
ki prično ubirati postopke poklicne jurisdikcije, lahko sploh govori-
mo o poklicnih prostorih in poklicnih trgih dela. Na teh trgih dela 
potekajo dogovori med akterji poklicnega prostora in med akterji 
javne oblasti, politike. 

(1) Politika kot poklic ali celo profesija

Ali se lahko poklic politika pokaže kot tisti vrhovni poklic vseh po-
klicev, ki drugim poklicem omogoča zavzemanje poklicnega prosto-
ra? Mar je potem poklicni prostor le vežbališče za politiko? Vpraša-
nje, kot si ga je postavil Brante (1990), zveni dokaj operativno: ali je 
politika poklic ali profesija? Odgovor, odvisen od definicije profesije, 
je seveda lahko le pogojen, da in/ali ne – odvisno od okoliščin. Če 
je dan prevelik poudarek na formalni profesionalnosti in formal-
nem ekspertnem znanju, tako Brante, potem politika izpade. Če pa 
je poudarek na razumevanju politike kot profesije, s poudarkom na 
posebni obliki znanja, ki se povezuje z visokim statusom in visokimi 
nagradami za delo, bi lahko govorili o politiki kot profesiji.

Kaj je pravzaprav tisto znanje, ki daje politiki legitimiteto poklica 
in celo profesije? Možna je vrsta obsežnih in različnih odgovorov. 
A če se zelo na hitro približamo bistvu, ga lahko zajamemo v ne-
kaj stavkih. Politika je ničelna poklicna struktura družbe87, kjer se 
biološki prostor najbolj približa socialnemu prostoru. Politika je v 
vsaki kompleksni družbi izvorna točka sleherne javne poklicne su-
verenosti, saj z monopolom na prisilo omogoča drugim poklicem, 
da dosežejo subsidiarno legalnost, suverenost in postopno tudi širšo 
socialno legitimnost.
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med predindustrijsko državo in tržno industrijsko državo naj po-
nazarimo z naslednjim razmislekom. Predindustrijska politika je 
eksplicitno legalizirala družbena razmerja (stanovske in poklicne 
privilegije), danes pa jih politika legalizira implicitno (šele na rav-
ni izvedbenih predpisov), kot poklicne prostore na lokalni, državni 
ali mednarodni ravni (o tem piše tudi Bole 1999). Zaradi relativ-
no fiksnega položaja politike na poklicnih trgih dela se starodavna 
stanovska hierarhična razmerja med pozicijami, položaji, poklici in 
delovnimi mesti ohranjajo kar se da trajno, kljub uvedbi tržnih raz-
merij in njihovih vplivov na prestižno hierarhijo. Kar se spreminja, 
so viri oblasti, ne pa oblast sama. Včasih so bili glavni viri vojaški 
plen in naturalni davki gospodinjstev. Kasneje, v zgodnji industrijski 
dobi, so to postali denarni davki gospodinjstev in organizacij (glej 
A. Smith, primerjaj vir bogastva narodov z virom bogastva oblasti). 
Danes, v zreli industrijski in deloma post-industrijski dobi, so to ver-
jetno kvazi-tehnološke rente, ki jih nacionalne oblasti delijo z nad-
nacionalnimi akterji kapitalskih in patentnih poklicnih prostorov (o 
tem več kasneje).

Brante je s svojim vprašanjem reševal le pogled na politiko kot javno 
administracijo. Z vidika naše razprave je pojem “prave politike” – 
kot tistega ekskluzivnega poklica, ki daje legalnost drugim poklicem 
in zato bolj ustreza njegovi originalni vlogi v dinamiki poklicnih tr-
gov dela – bolje razvit pri Webru. Rečeno zelo zgoščeno, politiki so 
v tem ožjem smislu ljudje, ciljno usmerjeni na rentno vzpostavljanje 
poklicnih prostorov. Apriorno jih zanimajo le pozicije, ki s politično 
regulacijo razpolagajo z (javnimi) viri, ne pa delovna mesta, odzivna 
na tržne spremembe. Najbolj seveda politike zanimajo pozicije v jav-
nem sektorju, saj so tam stvarna, materialna in procesna zavarovanja 
pozicij in njihovih virov največja (več o tem v Adam 1982). 

Da pa zmorejo politiki opraviti potrebna pogajanja z akterji poklic-
nih prostorov, potrebujejo določene redke osebnostne lastnosti: vizi-
jo, obsedenost, neobčutljivost in potrpežljivost. Če na primer nimajo 
vizije “javnega interesa”, niso “pravi politiki” – zato je pravih politi-
kov bilo vedno zelo malo. Tako Weber . 

(2) Strateško vedenje in rentni poklicni prostori

Zapisal sem, da je poklicni prostor naseljen z difuznimi entitetami v 
primerjavi z organizacijami, ki tvorijo podjetniški prostor. V mislih 
nisem imel misterioznih in zelo fluidnih kategorij, ampak le predsta-
vo, da je vzpostavljanje poklicnega prostora strateško tveganje, ki si 
ga deli več pripadnikov istega poklica. Običajno, skoraj praviloma, se 
v formalnem smislu nahajajo v zelo različnih matičnih podjetjih in 

organizacijah. Morda še najlažje vzpostavim potrebno distanco med 
podjetniškim in poklicnim prostorom, če napravim analogijo med 
vzpostavljanjem poklicnega prostora in investicijskim odločanjem. 
Gre za temeljne razlike med njima. Način vzpostavljanja poklicnega 
prostora ne more potekati na enak način kot poteka neka investicij-
ska odločitev v podjetju, ker so viri, s katerimi razpolagajo pripadni-
ki istega poklica, zaradi njihove razseljenosti, zelo različni in se ne 
sproščajo ali vročajo v istem času.

Sestavljanje raznorodnih virov v projektno zasnovani poklicni stra-
tegiji je zato manj načrtno in, glede na cilje, ki si jih postavijo akterji, 
tudi manj natančno kot v podjetniškem prostoru. Lahko bi rekli, da 
je zelo daleč od principa tistega racionalnega odločanja, ki je pri in-
vesticijskem načrtu osnova za ocenjevanje današnje vrednosti priho-
dnjih donosov. Cilji v poklicnem prostoru niso postavljeni v smislu 
končnih in v celoti predstavljivih ekonomskih vrednosti, ampak so 
zastavljeni bolj v smislu interesno manj določenega cilja, značilnega 
za cilje v socialnih omrežjih (podobno Sørensen 1996). Prvi korak je 
vedno iskanje identitetnih obeležij poklicne skupnosti, naslednji ko-
rak pa je priglasitev partikularnih poklicnih ciljev akterjem oblasti, 
ki zmore te cilje navzven prikazati kot javni interes.

Strateški cilj poklicnega prostora je, kljub dobronamernosti in reto-
riki o splošnem dobrem, verjetno le iskanje rent (Sørensen 1996). V 
to nas prepričuje tudi paradoks poklicnega – ali vsaj profesionalnega 
– prostora.

(3) Socialna država v zamudniških državah

Socialna država ekspandiranega tipa je bila vsaka socialistična dr-
žava. Dogovor o zajamčenih socialnih pravicah je slonel na načelni 
(ideološki) destratifikacijski politiki (Nieuwbeerta & Ganzeboom 
1996), sistem financiranja socialne države pa na takšnem planskem 
prerazporejanju fiskalnih sredstev, ki je zagotavljalo polno zaposle-
nost (Kalecky 1943). Temeljna družbena pogodba o socialni pravič-
nosti med državo in državljani – enak dostop in brezplačnost za-
jamčenih pravic – je bila možna, ker je država politično odpravljala 
temeljni problem vsake tržne ekonomije, brezposlenost. Cena za so-
cialni mir pa so bila rastoča strukturna nasprotja, ki so se porajala 
zaradi netržne alokacije virov.

V Sloveniji se je z uvedbo večje avtonomije podjetniških akterjev, ne-
kje v 60 letih, latentna brezposlenost povečala (migracijski tokovi v 
zahodno Evropo). V 80. letih se je varnost zaposlitve zelo zmanjšala 
in prešla po političnih ukrepih v prid podjetniški pobudi in proce-
su lastninjenja konec 80. let v manifestno brezposlenost. Del tega 
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lavcev. Toda s tem se je zmanjšala fiskalna osnova države, delovno 
aktivno prebivalstvo. 

Zaradi zmanjšanega proračunskega vira so se neo-korporativne 
profesije zamudniške socialne države znašle v tekmovalnem okolju. 
Med seboj so pričeli tekmovati poklicni prostori, pa tudi poklicni 
in podjetniški prostori. Socialno partnerstvo starejšega sindikalnega 
tipa, ki mu je dajala ton kohezivna kolektivna politika “združenega 
dela”, v spremenjenih pogojih neuravnoteženih strukturnih razmerij 
razpada natanko po šivih poklicnih prostorov. Novo socialno par-
tnerstvo se ukvarja predvsem z ožjimi problemi profesij kot vrhov 
poklicnih prostorov. Akterji žele obdržati in celo povečati statusne 
ter ekonomske prednosti proti ostalim poklicnim prostorom in proti 
podizvajalcem. Poklicni prostori v času krize najbolj ščitijo poklicne 
akterje, ne pa sopotnikov, izvajalcev, podizvajalcev in – klientov!

V Sloveniji ob procesu prestrukturiranja gospodarstva in javnega 
sektorja potekajo sindikalne, zbornične in društvene borbe za bolj 
razvidno in nič-več-solidarno razmejevanje poklicnih prostorov. 
Proces je najbolj očiten v nekdaj nepregledni gmoti zdravstvenega 
poklicnega prostora, ki se danes cepi na podsegmente: varstvo, nego, 
tehniko in medicinsko stroko v ožjem pomenu. Zaenkrat prikrite 
tenzije pa so prisotne tudi znotraj ožje zdravniške profesije. Eno os 
konfliktov tvorijo institucionalni aranžmaji te dejavnosti in njenega 
financiranja (zasebno, privatno, javno), drugo, nič manj zaostreno, 
pa različne vrste zdravniške specialnosti. Na eni strani nastaja raz-
poka med stomatologi in ostalimi zdravniki, med slednjimi pa še 
razpoka med primarnim zdravstvom in specilističnim zdravstvom.

Del problemov lahko naslovimo tudi na populacijska neravnovesja 
med poklicnimi skupinami zdravstva. Število pomožnega zdravstve-
nega osebja je raslo, ker je bil v pogojih ekspandiranega izobraževa-
nja in zaposlovanja to eden od načinov ohranjanja in pridobivanja 
primernih statusnih razdalj med zdravniki in podizvajalci. 

7.5.4 Rastoči poklic kot politična struktura

Mintzberg (1989: 111) je na svojevrsten način nakazal temeljno po-
litično usmerjenost vsakega poklica, ki se odpravi na pot profesiona-
lizacije. Izhajal je iz sedmih osnovnih nagibov, ki se uresničujejo v 
vsaki organizaciji, pa tudi v profesionalni: nagib k vodenju, k sodelo-
vanju, k racionalizaciji, k “balkaniziranju”, k profesionalizaciji (stro-
kovnost), k združevanju (ideologija za povezovanje organizacije) in 
k razcepljanju (politika). Poklicne skupine jačajo predvsem smer 
strokovnosti; administrativno osebje se posveča zlasti vzdrževanju 

poklicne in strokovne hierarhije. Težnja k politiki je pri reguliranih 
poklicih-profesijah prisotna in celo dominira zato, ker noben del v 
“poklicnem prostoru” (rahlo speta meta-organizacija) ni dominan-
ten in ker ne prevladuje en sam mehanizem koordinacije. Zato po-
klicne strukture privzamejo tipično obliko politične konfiguracije, z 
nestalno obliko centralizma ali decentralizma. Vsak reguliran delček 
poklicnega prostora se namreč širi navzven, kar je značilno za poli-
tično vedenje. 

Skupaj pa lahko tak, k razprštvi nagnjen, poklicni prostor ohranja 
le ideologija – kot simbolno-politični način zasedanja prostora. V 
primeru poklicev to integrativno vlogo pretežno odigrata dva in-
strumenta: strokovna doktrina (znanje) in moralno-etični kodeks. 
Žal pa ju akterji uporabljajo predvsem v interni, nadzorni funkciji, 
namenjeni integraciji (discipliniranju) pripadnikov nekega poklica. 
To početje se velikokrat poimenuje strokovna avtonomija, za razliko 
od politike-kar-tako. Avtonomija pa je v tem smislu le pred splošno 
politiko zavarovana avtonomna politika strok. Splošna politika tak-
šne avtonomije tolerira, ker ji stroke dajejo vsebinski alibi za obstoj 
dodatnih razvojnih funkcij, razvitih nad jedrom politike, nad prisilo.

Še nihče ni odgovoril na vprašanje, do kod v civilno družbo se lah-
ko širi ožja država, dopolnjena s strokovno avtonomijo javnih strok. 
Če je državi na razpolago naravna renta, je verjetno ta meja kar vsa 
civilna družba (Bližnji vzhod). Če pa je državi na razpolago zgolj 
organizacijska renta, je vprašanje tega razmerja odprto.

7.5.5 Akterji in podizvajalci poklicnih prostorov

Ob paradoksu poklicnih prostorov sem omenil, da je druga značil-
nost institucionaliziranih poklicnih prostorov, ki bi se jo dalo empi-
rično meriti, prisotnost podspecialnosti. Poklicni prostor, ki je hie-
rarhično dovolj raztegnjen, običajno uvede med svojo ožjo notranjo-
stjo, ki jo tvorijo profesionalni eksperti poklicnega prostora, in svojo 
zunanjostjo, kjer se nahajajo odjemalci (klienti) poklicnih storitev, 
različno razčlenjeno vrsto dejanskih podizvajalcev. Poskusimo torej 
določiti akterje poklicnega prostora nekoliko drugače, splošneje, kot 
so to predlagali omenjeni Beckman, Burrage, Siegrist in Brante .

Ko enkrat poklicni trgi dela dajo pričakovane rezultate in privedejo 
do čvrstejšega konstituiranja poklicnega prostora, potem se poklicni 
prostori in poklicni trgi dela lahko pomaknejo iz vidnega v manj 
vidno območje javne regulacije poklicne dejavnosti in dela. Zato so 
na podjetniških trgih dela poklicni trgi dela skorajda neopazni. Toda 
vsako dejanje rekrutacije na “navadnih trgih dela” je zaradi uspešne 
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repriza nekoč že opravljenih iniciatorskih dogajanj na manj vidnih 
poklicnih trgih dela. 

Primer: če so v javnem razpisu za zasedanje odprtih delovnih mest 
navedeni posebni pogoji, ki vnaprej poklicno selekcionirajo kandi-
date po določenih poklicnih spretnostih ali lastnostih, potem im-
plicitni poklicni trgi dela delujejo. Nekako molče se privzame, da je 
že s samim kandidiranjem “pravih” kandidatov opravljen tudi tisti 
primarni izbor, ki ga narekuje in nadzoruje “nevidna noga” politič-
no reguliranega poklicnega prostora. Prav v tem smislu je Kerr poj-
moval tudi interne podjetniške trge, ki vedno postavljajo določene 
posebne pogoje kandidatom, za netržne, segmentirane trge dela. 
Zanj so bile navidez odprte poti do delovnih mest, ki so v resnici 
omejevane na razne načine, le “preoblečene” kolektivne “lastninske 
pravice”. Vsaka prisotnost takih predpravic pa onemogoča delovanje 
“teoretsko racionalnega” trga dela.

Poklicni prostori vsebujejo tipične akterje, ki vodijo strateške aktiv-
nosti, sodelavce, izvajalce in kliente. Skušal bom nekoliko posplo-
šiti pomen socialnih akterjev, ki jih je razpoznal kot pomembne že 
Burrage, ter logiko razmišljanja prilagoditi razumevanju poklicnega 
prostora v našem pomenu.

(1) Akterji in podizvajalci 

Večinoma so ljudje le podizvajalci v podjetniških in poklicnih pro-
storih, malo je pravih socialnih akterjev. Podizvajalcem teorija do-
pušča le vlogo sodelavcev, šibkih sokreatorjev pomembnejših po-
slovnih odločitev. Akterji podjetniškega prostora so delodajalci, 
menedžerji, pretežni lastniki. Podizvajalci tega prostora so delavci, 
ki jim poklic, povezan z delovnim mestom, v glavnem le pripišemo. 

Akterji poklicnih prostorov so lahko na primer posamezniki, ki 
tvorijo vodstva šolskih in akademskih institucij, poklicna omrežja, 
korporacijske poklicne ustanove in politika. Podizvajalci so vse ne-
-akterske osebe, ki so poklicno vezane na nek poklicni podprostor, 
ne glede na svoj položaj v poklicni hierarhiji poklicnega prostora – 
akterji so izzvzeti. Makroekonomika na primer govori o delavcih kot 
o enem od proizvodnih faktorjev, delu. Analogno pripadnike istih 
poklicev – žal brez teorije – zaenkrat le reificiramo v nekakšen sta-
tističen agregaten kompleks, imenovan poklic. To početje, pripiso-
vanje poklica človeka glede na šolo ali glede na posel, ne da bi ob 
tem pokazali, kakšna je njuna manj vidna socialna ali institucionalna 
povezanost (Kerckhoff 1995), izjemno jezi Granovetterja, Breigerja 
in številne druge družboslovce moderne strukturalistične usmerje-
nosti. 

Jasno je, da podizvajalci sodelujejo v obeh prostorih hkrati. Medtem 
ko so v podjetniškem prisotni formalno, so v poklicnem prostoru 
prisotni bolj neformalno. So prej nekakšen alibi, motivacija pravim 
akterjem, ki lahko s številom podizvajalcev določajo obseg in težo 
svojega poklicnega prostora, kot je ugotovil Abbott (1993). Zdravni-
ki in njihove sestre so lep primer takšne hierarhije akterjev in podi-
zvajalecv, ki dviguje moč profesiji. Akterji lahko delujejo v obeh pro-
storih, na poklicnih trgih dela in na podjetniških trgih dela. Včasih 
je ista oseba akter v enem in podizvajalec v drugem prostoru, čeprav 
je dokaj verjetno, da akter poklicnega prostora težko uveljavlja po-
seben interes, če ni hkrati tudi akter v podjetniškem ali organizacij-
skem prostoru. 

(2) Klienti poklicnega prostora

Poleg akterjev in podizvajalcev podjetniških in poklicnih prostorov 
imamo na alegorični ravni še najštevičnejšo skupino, kliente. V pod-
jetniškem prostoru so klienti uporabniki, potrošniki, ki tvorijo pov-
praševalno stran trga ekonomskih dobrin in storitev. V poklicnem 
prostoru pa so klienti uporabniki poklicnih dobrin in storitev. Pri-
marni klienti visoko organiziranih poklicnih prostorov so dijaki in 
študenti, ki obnavljajo kadrovsko osnovo pošolanih poklicnih pro-
storov. Sekundarni klienti pa so prostovoljne, ali, kar je verjetneje, 
obvezne stranke, ki prihajajo po poklicne izdelke, znanje ali storitve.

Akterji, podizvajalci in klienti niso disjunktne skupine ljudi. Akterji 
in podizvajalci so nujno vedno tudi klienti. Edino klienti pa so ose-
be, za katere ni nujno, da so tudi poklicni ali podjetniški akterji ali 
podizvajalci – lahko so neaktivni, na primer otroci, nezmožni, upo-
kojeni, invalidi in druge vzdrževane osebe.

(3) Poklicni prostor in (ne)formalni status aktivnih oseb

Posledice delovanja poklicnih prostorov na družbo so številne. Z 
vidika obravnave trgov dela ni nepomembno, da se danes osi obeh 
prostorov, ekonomskega in socialnega, neprestano soočata ravno na 
trgu dela. Vsi delovno aktivni ljudje, razen samozaposlenih svobo-
dnjakov, sočasno pripadamo podjetniškemu oziroma organizacij-
skemu in poklicnemu prostoru. Če smo ob tem še mobilni, je naše 
osebno prizadevanje vedno omejeno še s strukturnimi silami, ome-
jitvami in spodbudami, ki se zgrinjajo na nas iz podjetniškega in po-
klicnega prostora. 

Primer. Vsakemu človeku lahko pripišemo naslednje atribute: ali je 
ali ni pripadnik podjetniškega in/ali poklicnega prostora, in, če je, 
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ali klient. Glavni razlog za razhajanje podatkov o brezposelnih v dr-
žavah, ki nastaja med t. i. uradno administrativno statistiko in med 
metodologijo ILO, je ravno v tem, da prvi pristop povzema aktivno-
stna stanja ljudi iz formalnega podjetniškega prostora, drugi pa, na-
sprotno, tudi ali samo iz neformalnega poklicnega prostora. Kadar 
sta v neki državi podjetniški in poklicni prostor preveč prepredena s 
politiko, je analiza formalnega in neformalnega podjetniškega in po-
klicnega prostora edina možnost, da pridemo do pravih informacij, 
kaj se v socialnem prostoru z vidika dela res dogaja.

Tako kot je v podjetniškem prostoru prisotna formalna in neformal-
na ekonomija, je v poklicnem prostoru možno najti poleg legalnih 
tudi ilegalne poklicne prostore. Tako kot je v podjetniškem prostoru 
moč najti ljudi, ki imajo multiple delovne statuse, je možno v poklic-
nem prostoru najti osebe, ki sede na multiplih položajih in zasedajo 
multiple pozicije poklicne hierarhije. To je celo njegova komparativ-
na prednost pred podjetniškimi prostori. Večji del poklicnega pro-
stora je polformalen. Pogosto je ravno odsotnost regulacije celote 
tega prostora glavna vaba za uresničevanje ambicij ljudi po socialni 
promociji. Vrh poklicnega prostora, politika, to jasno dokazuje.

(4) Trije primeri odpornosti poklicnih prostorov

Velikokrat raziskovana značilnost poklicnih prostorov je njihova 
dolgotrajnost (long duration, long duréé), odpornost na nove oblike 
vpliva in na ciklična ali konjunkturna gibanja (o tem tudi Mintzberg 
1989). Del dolgotrajnosti lahko pripišemo difuzni (razpršeni) sestavi 
akterjev in akcij, del javnim legaliziranim pravilom delovanja, del pa 
tudi neformalnosti, ki je ni lahko ukiniti.

Kljub polformalni naravi večjega dela poklicnih prostorov pa je nji-
hov vpliv na podjetniški prostor lahko velik in odločujoč. Izvzeta 
je le profesionalna struktura, ki smo jo imenovali akterji poklicnih 
prostorov. Poklicni prostor namreč proizvaja “čisto” in vgrajeno 
“znanje” ter skupaj z oblastjo sodoloča število in trajnost rentnih 
pozicij, za razliko od navadnih delovnih mest. Podjetniški prostor 
bi z izgubo poklicnih prostorov, ki stoje v ozadju njegovih delovnih 
mest, strojev, organizacije in celotnega pogona, lahko kaj pridobil, še 
večkrat pa izgubil – zlasti svojo generično osnovo in tržno moč. Po-
klicni prostor velikokrat uspe preživeti celo brez podjetniškega pro-
stora, saj se lahko opre na svoj institucionaliziran vrh, javni sektor in 
politiko.

Poklicni prostor je ogrožen le tedaj, če politiko zasedejo “čisti” akterji 
podjetniškega prostora, ki niso pripadniki strateških in kolektivnih 

akcij. V tem primeru so lahko ogrožene celo resorji države, ker javni 
sektor izgublja partnerje za dolgoročne dogovore na poklicnih trgih 
dela. Naj navedem tri primere. 

Prvi primer kaže logiko oblasti v pogovoru z bližnjo okolico. Dr-
žavni predstavniki se ne pogovarjajo radi s predstavniki civilnega 
ali podjetniškega prostora, dokler ti ne organizirajo vsaj približno 
reprezentativnih asociacij (društev, zvez, zbornic, sindikatov, ipd.). 
Drug primer kaže logiko podjetnika na oblasti, ki ruši principe de-
lovanja javne oblasti, poklicnih prostorov in poklicnih trgov dela. 
Podjetnik na oblasti nerad izvaja pogovore s predstavniškimi telesi, 
ker se nagiba k osebni izbiri in k uresničevanju osebnih motivacij in 
interesov. Njegove bližnjice do posameznih sogovornikov zanikajo 
obstoj poklicnih prostorov, seveda pa s tem tudi obstoj oblasti same.

Tretji primer je bolj nenavaden. Multinacionalne družbe, ki se pri-
bližajo oblasti, razdelijo javnost (akterje, podizvajalce in kliente) v 
privržence podjetniškega in privržence poklicnega prostora. Tu sta 
neposredno soočena mednarodni podjetniški in nacionalni poklicni 
prostor, med katerima nacionalne podjetniško-poklicne pogodbe ne 
veljajo. Do pogajanj pride, kadar imata oba akterja dovolj kapaci-
tet za pogajanje. Če nacionalni poklicni prostor teh kapacitet nima, 
se mora podrediti. Kadar je poklicni prostor ogrožen na nacionalni 
ravni, se skuša restavrirati na lokalni ravni (mesta in kraji) ali pa 
prične iskati zavezništva na mednarodni ravni. Morda je ravno Li-
tostroj in njegova odložena zgodba z multinacionalnko ABB v letu 
1997/98 primer takega soočanja nacionalnega in nadnacionalnega 
poklicnega prostora.

7.6 Elite kot vrh poklicne piramide

E. Kitschelt (1992, cf. U. Vehovar 1994: 52) je posebej poudaril traj-
ne osebne vire (izobrazba) in socialno-omrežne vire (znanstva) kot 
najpomembnejše faktorje postsocialistične elitne promocije. A tudi 
dostop do vsakdanjih virov kot so pisarna, informacije, tajnice, teh-
nika za komunikacijo, ipd., so lahko pomembne stvari. 

7.6.1 Faktorji elitne rekrutacije v post-socializmu

Raziskava med pripadniki (položajnih) tranzicijskih elit 1988–1995 
na Slovenskem (Kramberger & V. Rus 1995) je vsebovala niz vpra-
šanj, kateri faktorji so respondentom največ pomagali pri socialni 
oziroma elitni promociji. Subjektivni odgovori, urejeni po pomemb-
nosti (tabela 7.6), so morda tipični za slovenske razmere. 
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desetletjih, in nekoliko atipični za razvitejše narode, kjer je premo-
ženje in medgeneracijska dediščina močnejši faktor. Subjektivna 
percepcija namreč nakazuje visoko promotivno veljavo osebnostnih 
lastnosti akterjev, hkrati pa zmanjšuje pomembnost »objektivnih« 
promotivnih faktorjev. 

Tabela 7.6: Percepcija faktorjev elitne promocije slovenskih elit, (1 
– ni pomembno, …, 5 – zelo pomembno)

Kitscheltovi domnevi o pomembnosti dveh faktorjev lahko iz podat-
kov o subjektivni percepciji le delno pritrdimo. Izobrazbo kot social-
no nevtralen in pretežno od človeka odvisen dosežek postavljajo re-
spondenti zelo visoko, skupaj z izkušnjami, ki tudi povečujejo oseb-
ne človekove kompetence za opravljanja dela. Z znanstvi pa je dru-
gače. Ker predpostavljajo vpletenost drugih oseb pri pojasnjevanju 
človekove socialne promocije, so v bistvu to bolj intimne informacije 
in temu primerno zasedajo znanstva mesto za vsemi osebnostnimi 
lastnostmi in dosežki. Simptomatično za subjektivni javni govor slo-
venskih elit v anketi je, da je lastnina postavljena na poslednje mesto. 
Če bi hoteli dobiti popolnejšo sliko, bi morali raziskati tudi drugi 
vidik, objektivni vpliv faktorjev na elitno promocijo.

7.6.2 Socialna omrežja slovenskih elit v obdobju 1988–95

S pomočjo podatkov iz raziskave o slovenskih elitah (Kramberger 
in V. Rus 1995) lahko deloma preverimo tudi že omenjeno Gra-
novetterjevo tezo o enotnem modelu trga in omrežij. Ta pravi, da 
se vzpon med najvišje “poslovne skupine” (ang. business groups) 

doseže s pomočjo socialnih omrežij, torej preko močnih in šibkih 
vezi partnerjev v socialnem omrežju, ne pa samo s tržnim vedenjem. 
V teh promotivnih stikih pripadniki elite tkejo (in trgajo) odnose 
zaupanja, legalnosti in dominacije. Nekaj zanimivih rezultatov o eli-
tni integraciji, identiteti in adaptaciji sta objavila Rus in Iglič (1996), 
ki sta ocenila, da je v obdobju 1985–95 nastopila velika sprememba 
v socialnih omrežjih slovenskih elit, s čimer so se pripadniki elitnih 
krogov hitro prilagodili na nove razmere.

Zanimiva polemika v zvezi s to raziskavo se je pojavila poleti 1999 v 
slovenskem časopisju, ko sta dva avtorja (Adam, Kramberger) dokaj 
različno interpretirala (skorajda) enake podatke, povezane zlasti z 
reprodukcijo in cirkulacijo elit. Adam (1999) je v svoji “predstavi-
tvi” rezultatov ocenil, da je “levi blok” v obdobju doživel tako visoko 
kontinuiteto, da je v nevarnosti prihodnji poliarhični razvoj sloven-
ske demokracije. Ob tem se ni strinjal z oceno nekaterih drugih av-
torjev, ki so bolj zadržano menili, da je morda hitra adaptacija elit na 
nove razmere celo ugodno stanje. Če ga prav razumem, je pozval k 
ponovnemu premisleku, zlasti pa k bolj koreniti spremembi v siste-
mu. 

Kramberger (1999) je v repliki na Adamovo pisanje menil, da je tež-
ko govoriti o “preveliki” spremembi, če pa mera “normalnega stanja 
reprodukcije in cirkulacije elit in s tem mera elitne spremembe” nista 
najbolj jasni. Poleg tega pa je še pokazal, da so med člani vseh slo-
venskih elit tako njihove nekdanje strankarske preference kot tudi 
njihove aktualne razlike glede pripravljenosti na korenito spremem-
bo podobno majhne, tako na levi kot na desni strani politične scene. 
Zahteva po večji spremembi naj bi bila zato bolj odraz neobvezujoče 
»opozicijske retorike«, kot pa stvar strokovnega razmisleka.

(1) Šibki inovacijski presežek kulturne opozicije

Povzemam del replike, ki kaže na majhne razlike med člani elite gle-
de pripravljenosti na spremembe. Del opozicije slovenskemu režimu 
je v 80. letih vse bolj odkrito deloval proti najbolj zadrtim potezam 
nekdanje socialistične države. Opora v prebujeni civilni družbi jim 
je dopustila, da so proti koncu lahko jasno in javno oblikovali težnjo 
po samostojn(ejš)i Sloveniji. V tistem času so člani teh krogov pripa-
dali predvsem kulturnemu segmentu elite. Ta del elite pa glede želja 
po korenitih spremembah ni bil in še danes ni tako homogen, kot je 
včasih videti (v izjavah nekaterih njenih predstavnikov).

Da podkrepim to tezo, navajam odgovore anketiranih pripadni-
kov slovenskih elit na zadnje vprašanje v anketi: »Naša država je v 
preteklih letih doživljala mnogo sprememb, sistemskih, pravnih in 



239238 drugih. Kateri vrsti sprememb ste vi, na svojem področju, naklonje-
ni?« Izbirati je bilo mogoče med naslednjimi možnostmi: 1. marsikaj 
bi bilo treba postaviti povsem na novo; 2. lahko bi se zgledovali po 
starih rešitvah, ki niti niso bile slabe; 3. Najboljše so postopne, pra-
gmatične spremembe, brez velikih skokov. Rezultati v odstotkih so 
podani v spodnji tabeli (tabela 7.7), pri čemer stolpci po vrsti pred-
stavljajo: Odšli iz elite po 1988, Ostali v elitnem sistemu med 1988 
in 1995, Ostali na istem elitnem položaju med 1988 in 1995, Novi v 
elitnem sistem do 1995; sledijo še segmenti ekonomske, politične in 
kulturne elite v letu 1988 in v letu 1995. 

Tabela 7.7: Težnja k spremembam pripadnikov slovenskih elit 88–
95, po osnovnih segmentih 

Glavni, a strukturno ne preveč močan presežek inovacijske energije, 
da je treba marsikaj postaviti na novo, se skriva le v kulturni eliti, 
tako stari kot novi. Ta presežek ni zelo velik, čeprav je statistično 
značilen (21 odstotkov proti povprečju, ki je okrog 14 odstotkov). 
Nahaja pa se, paradoksno, v tistem elitnem segmentu, v katerem je 
bila stopnja (osebne) reprodukcije elit v obdobju 88–95 relativno 
visoka – v kulturni eliti, kamor sodijo najvidnejši kulturni politiki, 
direktorji vidnih kulturnih centrov, medijev, znanosti in cerkve. Niti 
nova ekonomska niti nova politična elita v tem smislu nista nad pov-
prečjem. 

Strokovni nauk, ki govori o naravnanosti elit k spremembam, je po-
memben: visoke stopnje (osebne) reprodukcije nekega elitnega se-
gmenta ne kaže avtomatsko povezovati z njegovo inercijo in nagnje-
nostjo k starim rešitvam. In obratno. Tudi nizka stopnja (osebne) 
reprodukcije elit nikakor avtomatsko ne jamči večje nagnjenosti k 
spremembam. Elite namreč vedno težijo k stabilnosti, da bi zavaro-
vale svoje položaje. 

Na drugi strani pa kot sidro deluje prava inercija pragmatično ve-
denje slovenskih elit: kar 86 odstotkov vseh pripadnikov elit je vsaj 
za postopnost pri uvajanju sprememb (76 odstotkov za postopnost), 
če ne celo za stare rešitve. V tem smislu je za ohranjanje starega in 
postopnost v uvajanju sprememb z 89 odstotki presenetljivo visoko 
tudi nova politična elita, kjer je bila stopnja reprodukcije med vsemi 
segmenti najnižja (največ prišlekov). Tudi ti torej ne morejo najmoč-
neje vleči voza za “krepitev poliarhičnosti” na Slovenskem. 

(2) Razlike glede na politične preference

Zanimive so gornje razlike glede vedenjske naravnanosti elit, če jih 
opazujemo še na politični način, ki ga v svojem prispevku uvaja 
Adam – po političnih preferencah pripadnikov elit. Adam je namreč 
predpostavljal, da je »pomladni blok« silno drugačen od drugega, 
»levega bloka«. Osnovne podatke o teh struturi teh deležih dajem 
v spodnji tabeli (tabela 7.8). V celicah so najprej navedeni odstotki 
za celoto elit (totalni odstotki), v oklepaju pa je podana še struktura 
znotraj preferenčnih blokov (stolpični odstotki): »levi blok« (LDS, 
ZLSD), »pomladni blok« (SDS, SLS, SKD) in »druge (ne)strankarske 
preference«. Levi blok obsega 48 % vse elite, pomladni blok 14 % in 
ostali 37 %. 

Vidimo lahko, da je največja sistemska inercija ravno pragmatizem, 
s 77 odstotki (postopne spremembe). Največji delež pragmatizma se 
nahaja v »levem bloku« in potegne za seboj 39 odstotkov celotne 
elite. Sledijo sorodno zadržani člani »drugih (ne)političnih usmeri-
tev«, z 29 odstotki. Skupaj je to 68 odstotkov vseh pripadnikov elite. 
Med pragmatike pomladni blok prispeva 8 % ljudi. Če pogledamo še 
deleže pragmatikov po blokih, lahko vidimo, da jih je največ v levem 
bloku (80 %), skoraj enako jih je med pripadniki »drugih (ne)stran-
karskih opredelitev« (79 %) in najmanj v pomladnem bloku (55 %).

Poglejmo z vidika celotne elite, kje se nahaja največ inovacijske ener-
gije. V celem sistemu ima te energije (le) 14 % oseb. Razporejeni pa 
so po vseh preferenčnih blokih. Največji sistemski delež ljudi, na-
gnjenih h korenitim spremembam, zanimivo, ni v pomladnem blo-
ku (!), temveč v skupini z »drugimi (ne)političnimi usmeritvami« 
(6 %). Končno, med levim in pomladnim blokom je sistemska razli-
ka relativno majhna (3 odstotki proti 5 odstotkom). 

Tabela 7.8: Težnja k spremembam pripadnikov slovenskih elit 
88–95, po političnih blokih

Če bi torej hoteli tisti, ki so nagnjeni k spremembam in imajo dovolj 
osebne energije za to, strniti svoje sile, bi se morali povezati mimo 
strankarskih/blokovskih preferenc. Če že mora biti govora o »šibko-
sti politične policentričnosti na Slovenskem« (Adam), bi lahko de-
jali, da njen izvor ni samo v številčni šibkosti »pomladnega bloka«, 
ampak tudi v njegovi notranje diferencirani legitimizacijski moči 
glede naravnanosti k spremembi. Tudi med pripadniki elite znotraj 
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segla prevladujočega položaja. »Pomlad« med elitami je torej neka 
drugo psihično stanje kot »pomlad« pri navadnih ljudeh ali morda 
strokovnjakih, ki s »pomladjo« običajno razumejo težnje po spre-
membah. Morda je »pomlad« za pripadnike elit le preprosto veselje, 
da so se uspeli zavihteti na visok položaj! 

(3) Razlike glede utilizacije socialnih omrežij za pomoč

Vprašanja te vrste, ki so bila odprta v omenjeni polemiki, še zdaleč 
nisto tehnična, so pa zanimiva, ker opozarjajo na ozek prehod med 
stroko in politiko v obravnavi elit. Dileme seveda ostajajo odprte za 
nadaljnji strokovni dialog. Z namenom, da bi podkrepil še nekatere 
lastne teze v polemiki, predvsem pa, da bi pokazal na majhne – če-
prav značilne – razlike med pripadniki »novih« in »starih« elit, to-
krat podajam še rezultate o njihovi medsebojni pomoči v času tran-
zicije (tabela 7.7). 

Naj najprej opišem merski instrument. Vsem anketiranim osebam je 
bilo postavljeno enako vprašanje »Ali ste imeli prijatelja v letu 1988 
in v letu 1995 prijatelja ali sorodnika med ….?« politiki na nacio-
nalni ravni (FRPOL88 in FRPOL95), zasebnimi podjetniki, obrtni-
ki (FRENTR88 in FRENTR95), direktorji večjih, državnih, podjetij 
(FRMAN88 in FRMAN95), medijskimi mnenjskimi voditelji (FR-
MED88 in FRMED95) in disidenti (FRDISS88, le za leto 1988). Če je 
bil odgovor na posamezno vprašanje pritrdilen, je sledilo še enotno 
vsebinsko vprašanje: »Ali vam je ta oseba kdaj pomagala v osebnih, 
družinskih in podobnih zadevah?«88

Pridobljeni odgovori so v spodnji tabeli urejeni tako, da so v čelu 
tabele vse navedene kategorije prijateljev ali sorodnikov, po podro-
čjih dela. Vsakemu tipu poznanih elitnih ljudi takoj sledijo agregatni 
deleži, ki povedo, prvič, koliko anketiranih oseb je imelo znance ali 
sorodnike na teh položajih, ter, drugič, koliko anketiranih je preje-
lo pomoč od tistih ljudi, ki so pozna. V glavi tabele pa sem najprej 
podal rezultate za vse elite skupaj, nato pa še posebej razčlenjeno 
na takšne skupine, ki dobro zajamejo elitno dinamiko. Najprej so tu 
tisti, ki so po letu 1988 zapustili elitne kroge (so odšli – “stara elita”); 
sledijo tisti, ki so ostali v času od 1988 do 1995 na položaju in to v 
istem elitnem segmentu, ali v kulturi, gospodarstvu ali politiki (so 
ostali); tem sledijo tisti, ki so sicer ostali v eliti, a so v omenjenem 
obdobju zamenjali elitni segment (so se premiknili); na kraju pa so 
tisti, ki jih v letu 1995 lahko štejemo za nove pripadnike elite, ker jih 
v letu 1988 še ni bilo na položajih (novi).

Iz tabele lahko razberemo, da so imeli pripadniki vse elite (1041 
oseb) največ znancev med direktorji večjih podjetij v letu 1995 
(66 %), slednji so jim tudi najbolj pomagali (21 %). Najmanj pa je 
tistih, ki so imeli znance med disidenti (38 %). 

Tabela 7.9: Medsebojna pomoč pripadnikov slovenske tranzicijske 
elite

Zanimive so razlike po skupinah. Tisti, ki so odšli (142 oseb), so 
imeli največ znancev med direktorji večjih podjetij (75 %, pomoč od 
njih je dobilo 18 % ljudi iz te skupine), toda najbolj so jim pomagali 
politiki iz leta 1988 (pomoč od njih je dobilo 19 % pripadnikov te 
skupine). Tisti, ki so ostali v svojem segmentu (565 oseb), imajo naj-
več znancev med direktorji starih “družbenih” in novih velikih pod-
jetij, a sorazmerno največ pomoči so prejeli od novih podjetnikov 
(obrtnikov) iz leta 1988 (18 %). Tisti, ki so se premaknili (126 oseb), 
imajo med vsemi elitnimi krogi daleč najširša poznanstva, na vseh 
področjih; najbolj so se in se še opirajo na direktorje velikih podjetij 
(22–23 % jih je prejelo pomoč).
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kroge (208 oseb). Njihov krog prominentnih znancev tvorijo pripa-
dniki “nove elite”, med pripadniki stare elite niso imeli toliko znan-
cev, zasti ne zato, ker sami še niso pripadali eliti. Pri vzponu na oblast 
pa so si pomagali z vsemi pripadniki elite, starimi in novimi, najbolj 
pa so se oprli na nove podjetnike – kar tretjina (30 %) pripadnikov 
nove elite je prejelo pomoč od novih podjetnikov. “Šibki”, zato, ker so 
bili “novi”, so rabili ojačitev. 

(4) Pripadniki elite brez prominentnih znanstev

Predno sklenemo ta kratki prikaz o pomenu socialnih omrežij slo-
venskih elit v času tranzicije, poglejmo še, koliko pripadnikov elite 
sploh ni imelo prominentnih znanstev, po katerih smo spraševa-
li (glej zgoraj). Te osebe, po lastnem mnenju, zato tudi niso bile v 
svojem preboju na vrh socialne lestvice deležne pomoči od nikogar 
(tabela 7.10). 

Tabela 7.10: Deleži anketiranih pripadnikov slovenske elite glede 
na število prominentnih znanstev v času tranzicije 1988–95

Vidimo, da je takih oseb, ki niso omenili niti enega prominentnega 
znanca, le pičla manjšina (4 %), po skupinah pa ta delež variira od 
2 % do 10 %. Naj dodam, da to še ne pomeni, da osb, ki niso omenile 
nobenega prominentnega znanca, sploh niso imeli nobenih (promi-
nentnih) znancev; to le pomeni, da se njihovi morebitni pomemb-
nejši znanci nahajajo izven sfer dela, po katerih smo povpraševali 
(politika, gospodarstvo, mediji). Dva odstotka oseb iz nove elite, ki 
so uspele priti na položaj brez omenjenih znanstev, pa se odgovor na 
vprašanje, kako je to mogoče, skriva v nadaljnji analizi (predvide-
vam pa, da gre za pripadnike kulturne, verjetno znanstvene, elite). 

(5) Komunikacijski napor za ohranjanje socialnih omrežij

Če strnemo gornje ugotovitve, lahko rečemo, da je bilo ohranjanje 
položaja ali vzpenjanje v slovenske elitne kroge za vse pripadnike 
tranzicijskih elit skorajda nemogoče brez ohranjanja širšega znan-
stva s prominentnimi ljudmi (promotivnost socialnega omrežja). 
Eden od glavnih namenov vzdrževanja stikov v eliti je ravno in-
strumentalnost omrežij, pri čemer je instrumentalnost mišljena kot 
pridobivanje pravih informacij in s tem možnost za pomoč v času 
krize. To se razpozna po vzajemnosti odnosov – nudenju, dajanju in 
vračanju občasne pomoči vsem pripadnikom elit iz mreže znancev. 

Poglejmo na obseg elitnih omrežij in njihovo utilizacijo z vidika 
komunikacijskega napora. Sicer imajo vsi pripadniki elit zelo raz-
peljana prominentna omrežja, saj njihova znanstva segajo v dva do 
pet različnih segmentov, po katerih smo povpraševali, a razlike med 
njimi obstojajo. Uporabimo te številske kazalce kot mero komunika-
cijskega napora. 

Najmanj komunikacijskega napora je potrebno za ohranitev polo-
žaja v primeru, če elitnik v času sprememb ostaja v istem elitnem 
segmentu – tu je krog znanstev v posameznih prominentnih sferah 
relativno najmanj potreben. Največ komunikacijskega napora je po-
trebno za premike znotraj elitnih segmentov – krog znanstev je očit-
no važnejši in verjetno obsežnejši. Nova elita se je bolj kot na staro 
oprla na znanstva v novi eliti in tudi največ dejanske pomoči, ki so jo 
prejeli novi pripadniki elite, prihja od tu. To je znamenje, da relacije 
med »starimi« in prišleki še niso enakovredne in da se brez opore 
na prominentna znanstva verjetnost za ohranitev visokega položaja 
zmanjša. V času vzpona torej nastajajo strateška dolžniško-upniška 
razmerja.

Očitno brez prominentnih znanstev in medsebojne izmenjave po-
moči v elitnih krogih ne gre. Če rečemo še drugače, brez komuni-
kacije in pomoči (drugih in drugim) vzpon v elitne kroge ni mogoč. 
Zato ne čudi, da se socialno-interesne vezi med staro in novi elito 
na novo prepletajo. Ta ugotovitev ima zanimive posledice, saj lahko 
iz nje sklepamo, da tudi kandidati za novo elito prispevajo, s avo-
jim tkanjem nujno potrebnih socialnih vezi v prominentnih krogih, 
h kontinuiteti vladanja, ohranjanja moči in dominacije. Ker so in-
strumentalne vezi očitno nujnejše za pripadnike nove elite kot za 
pripadnike starih elit, bi lahko celo postavili presenetljivo hipotezo: 
več kot je v eliti prišlekov, več je potrebnih izmenjav in pomoči v 
socialnih omrežjih. Torej je visoka stopnja (osebne) kontinuiteta le 
druga stran neizkušenosti prišlekov in procesov adaptacije (o vsebi-
ni stikov glej Iglič in A. Rus 1996).
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slovenskih elit skupno dejanje novih in starih ljudi ljudi v promi-
nentnem krogu. Torej so kontinuiteto in oblastno stabilnost, z obo-
jestransko adaptacijo, podprli tudi novi in ne le stari pripadniki elite. 
Ali ti notranje elitni dogovori in interesna pogajanja ohranjajo tudi 
stabilne statusne hierarhije v poklicnih prostorih neke države (ang. 
path dependance theory), pa je že naslednje vprašanje, ki nas zopet 
tesneje približa naši osrednji ideji. Gre za konsenzualno stabilnost 
poklicnih elit, ki je plod interesa.

7.6.3 Nacionalne elite v mednarodni areni

Država z razvitimi poklicnimi prostori očitno deluje splošno in tudi 
selektivno. Poleg splošne regulacijske in interventne vloge imajo nje-
ni ukrepi še realni naslon na poklicne prostore lastnega, nacionalne-
ga prostora. Interesno koalicijsko strategijo vodijo nacionalne elite 
poklicnih prostorov. Navidez delujejo poklicni prostori, če so podpr-
ti z državno regulacijo, v “splošno” javno dobro. Težko jih je opaziti. 
Toda njihova partikularna vloga se eksplicitno pojavi znova pri nji-
hovem mednarodnem delovanju (Fligstein & Mara-Drita 1996: 3), 
kjer so zaradi mednarodnega tekmovanja elit občasno bolj ogrožene 
kot doma, kjer so že utrjene. Pri izgrajevanju mednarodne regulacije 
in institucij se namreč znova pojavijo kratka, a pomembna obdobja 
izsiljenih pogajanj: 

“Najini rezultati potrjujejo, da vrsta teoretskih perspektiv po-
nuja vpogled v proces izgrajevanja institucij in trga. Trenu-
tek za izgrajevanje institucij nastopi, ko socialna, ekonomska 
ali politična kriza ogrozi veljavne institucionalne aranžmaje. 
Pod temi pogoji prično kolektivni strateški akterji delovati 
kot institucionalni podjetniki in skušajo vplivati na aranžma-
je. Najmočnejši med njimi morajo biti povsem prepričani, da 
so novi aranžmaji znova ustvarjeni v njihovo korist, četudi se 
njihovi interesi še enkrat opredeljujejo v procesu pogajanj. To 
pa zahteva “kultiviran okvir”, ki prepriča vse akterje o splošni 
veljavnosti novih aranžmajev. Trdiva, da lahko proces izgra-
jevanja institucij pojmujemo kot socialno gibanje (čeprav kot 
elitno socialno gibanje), v smislu, da se ga akterji lotijo ve-
dno, ko nastopijo novi kulturni okviri. V kontekstu izgradnje 
[skupnega evropskega – po. A. K.] trga tako dokazujeva, da 
je koristno razmišljati o problemu s sociološkega vidika, ki 
poudarja socialno vpetost institucij in njihovih vezi z državo 
in njenimi organiziranimi ekonomskimi elitami.”

7.7 Šolski prostor 

Iz običajnih javnih razpisnih pogojev o prostih delovnih mestih lah-
ko seveda hitro razberemo tista običajna omejevalna pravila, ki na 
fenomenološki ravni in primarno selekcionirajo morebitne kandi-
date za delo, že v fazi prijavljanja na prosta delovna mesta. To so 
zlasti željena ali zapovedana vrsta izobrazbe, željene ali zapoveda-
ne delovne izkušnje (s tem je povezana starost kot pogoj za zased-
bo delovnega mesta) in dodatne željene ali zapovedane osebnostne 
lastnosti kandidatov. Nazivu delovnih mest je včasih pridružen še 
malo podrobnejši opis dela. Kljub tem primarnim merilom, ki že 
sami po sebi zelo zožijo število potencialnih kandidatov za razpisano 
delovno mesto, pa je med trenutkom, ko prispejo ponudbe prijavlje-
nih kandidatov, in med trenutkom, ko pride do odločitve za enega, 
izbranega kandidata, še mnogo korakov, v katerih pridejo do izraza 
še mnoga druga, implicitna selekcijska merila. Lahko so posledica 
implicitnih socialno-statusnih, tržno-ekonomskih ali strateško-po-
klicnih meril.

Raziskovalci trga dela od akterjev zaposlitvenih pogajanj le stežka ne-
posredno zberejo vse potrebne informacije, da bi razkrili omenjene 
mnogorazsežne vplive in faktorje, ki prihajajo v poštev pri izvajanju 
kadrovske politike v organizacijah. Zato je zlasti sociološka teorija 
razvila drugačen, posredni način za ocenjevanje poklicnega dosežka 
ljudi, faktorjev in vplivov. Čeprav pri tem opazovanju sam proces 
kadrovske selekcije za delovna mesta ni več osrednji predmet opazo-
vanja, pa lahko iz splošnejših izidov, na primer na nacionalni ravni, 
vsaj približno razberemo, kolikšni so učinki primarnih faktorjev trga 
dela in zaposlovanja. Te ocene dopuščajo, da zaznamo obseg vpliva 
še neznanih strukturnih faktorjev, ki delujejo na poklicne dosežke 
ljudi na nacionalnih trgih dela. Sem spadajo na primer sociološki 
modeli statusnega dosežka (izobrazbenega, dohodkovnega, poklic-
nega dosežka). Trenutno modeli vsebujejo zelo malo pojasnjevalnih 
spremenljivk. Potrebno je bilo namreč več generacij stratifikacijskih 
študij, da so se izčistila teoretska vprašanja, da se je zgradil metodo-
loški instrumentarij in da so se oblikovale mednarodno primerlji-
ve podatkovne baze (Ganzeboom et al. 1992). Za medgeneracijske 
transfere in vplive na poklicni dosežek posameznika sta v modelu 
poklicnega dosežka pomembna predvsem izobrazba in poklic star-
šev (zlasti očeta – reprezentanta). 

Precej neraziskani pa so še drugi vplivi, ki lahko učinkujejo na po-
klicne dosežke posameznikov. Te je najjasneje opredelil Kerckhoff 
(1995), ki je raziskoval področje institucionalne socioekonomike 
v izobraževalnem dosežku ljudi. Usmeril se je na pomanjkljivosti 
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dosežka, poudaril je vlogo institucionalnih aranžmajev v stratifika-
cijskih procesih industrijskih držav.

7.7.1 Učiteljski in svobodni poklici

Kot primer navajam rast števila pedagoških diplomantov predmetne 
stopnje v primerjavi z drugimi učitelji, rast psihologov in terapevtov 
ter rast bibliotekarjev (tabela 7.11).

V prvi skupini se je zlasti zaradi ustanovitve pedagoške akademije 
podvojilo število predmetnih učiteljev (učiteljic – feminizacija po-
klica) na osnovni in profesorjev na srednji šoli, kar odstopa tako od 
dolgoročnih demografskih gibanj kot od relativno stabilnega števila 
nižjega osnovnošolskega učiteljskega kadra. Posledice so vidne ob 
reformah, pri katerih se mešajo vsebinski in poklicno-ekološki de-
javniki. Razprave so čustveno polne »retorike o splošnem pomenu« 
izobraževanja teh in onih smeri in predmetov. A del problemov šol-
skega polja izvira iz kadrovsko-rekrutnega ozadja tega poklicnega 
prostora. Če ponudba storitev (učitelji) hitro raste, povpraševanje pa 
je v primerjavi s tem relativno stabilno (učenci in dijaki), lahko za-
poslitve novih učiteljev rastejo le, če se povečuje število usmeritev. 
Odtod besno ohranjanje razmerij ur med predmeti, pa tudi ohranja-
nje števila »poklicnih« usmeritev na srednješolski stopnji. Vsebina, 
navidez najvažejši vzgib reforme, je v resnici enostavnejši del pro-
blemov.

Tabela 7.11: Izbrane skupine poklicev za storitve socialne države

V drugi poklicni skupini je prikazan velik razmah storitev social-
nega varstva v zadnjih 30 letih. Psihologi kot starejša akademska 
profesija, a z omejenimi možnostmi zaposlovanja, stoje na vrhu ka-
drovskih in socialnih opravil. Poklicni prostor psihologov je v socia-
lizmu zasedel predvsem kadrovsko funkcijo in štipendijsko politiko 
v podjetniškem prostoru, svoje mesto pa so našli tudi v okviru mreže 
javnih zaposlovalskih zavodov. Številčna rast je posledica drobljenja 
gospodarstva v 70. letih in dogovorjenega nadzora nad določeni-
mi delovnimi mesti (pozicijami). S prehodom v bolj tržno okolje se 
nekdaj že zajamčeni nadzor tega poklicnega prostora nad delovnimi 
mesti izgublja.

Rast števila socialnih delavcev in terapevtov je povezana s prenosom 
javnih pooblastil na mrežo centrov za socialno delo konec 70. let. 
Akterji tega poklicnega prostora so v novejšem času uspeli vzposta-
viti visoko-šolski študij. Zaposlitvena kriza konec 80. let je ustvarila 
v tem poklicnem prostoru težnjo po bolj tržno usmerjenih progra-
mih, ki pa zaenkrat, kljub izjemnemu povpraševanju po njihovih 
storitvah, še niso našli ustrezne zakonske podlage oziroma politične 
volje za prehod v zasebno prakso. Poklicni prostor socialnega varstva 
skuša biti visoko reguliran, institucionaliziran, akterji skušajo skle-
pati močne koalicije z državo, hkrati pa zanemarjajo stike z lokalno 
oblastjo in klienti (Kramberger & Klobučar 1996). Njegova ekspert-
na moč je manjša od ambicij po trdnem neokorporativnem aranž-
maju z državo89, zato bo poklicni prostor socialnega varstva verjetno 
pluralno organiziran (zasebni koncesionarji, nevladne organizacije, 
privatna dejavnost). 

Tudi bibliotekarji so vzpostavili svoj poklicni teritorij in prostor nad-
zora. Njihova ekspanzija pa je sedaj, ob tekmovalni podjetniški po-
nudbi informacij iz neknjižnih virov in medijev, v kritični fazi (knji-
žnični sistem). Visokošolski sistem kot del podporne strukture se 
ohranja s pomočjo visokega vpisa. Nekaj proceduralnih pristojnosti 
imajo akterji pri prehodu kandidatov na delovna mesta (licence za 
delo), kar jih dela odpornejše na spremembe. Če bodo želeli ohraniti 
poklicni teritorij kot rentni prostor, se bodo morali, zaradi velikega 
števila, sprijazniti z nizkimi plačami. 

V zadnji skupini navajam dokaj strogo regulirane poklicne trge dela 
institucionalne umetnosti. Poklicni trg dela kulturnih storitev, fi-
nanciran dolgotrajno kot rentni in dokaj institucionaliziran poklic-
ni teritorij (mreža kulturnih centrov, institucij nacionalnega pome-
na, osebnosti nacionalnega pomena, itn.) iz javnih financ, se sooča 
z omejenimi javnofinančnimi viri (Čopič & Tomc 1996), zato so v 
njem prisotne težnje po sponzorstvu in podjetništvu. Akterji imajo 
najboljši nadzor nad dejavnostjo (projekti, javni razpisi, komisije), 
slabšega pa nad delovnimi mesti (zelo veliko je multiplih statusov). 
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stabilna razmerja (nizek vpis), ker je delovnih mest (pozicij) v hra-
mih umetnosti omejeno število. Število režiserjev pa se je podvojilo 
in to je razlog, da krožijo od ene institucije do druge. Število književ-
nikov se je prav tako podvojilo, vendar so to svobodnjaški poklici. 
Za stimulacijo, ki jo daje država oziroma poklicni prostor, poskrbe 
nacionalne nagrade, ki vzpostavljajo plačilno hierarhijo mimo trga, 
po državnih standardih in tarifah za izvoljene.

Izbrani primeri poklicnih skupin, s katerimi še zdaleč nisem izčr-
pal vseh poklicnih prostorov socialne države, so pokazali, kako se 
je v preteklem obdobju vrsta poklicev številčno okrepila in močno 
naslonila na državo. Njihov stik s trgom je (bil) majhen – z nekaj 
izjemami. Deregulacija preobsežnih sistemov socialnih storitev, za 
katere so nekdaj v celoti skrbele neo-korporativne profesije sociali-
stičnega tipa, je ekspandirane poklicne prostore iz neopazne javno-
sektorske lege privedel na odprto prizorišče obnavljanja aranžmajev. 
Prebudil je politično in profesionalno retoriko skupne, javne in splo-
šne koristi. V času upiranja spremembam nekdanjih institucionalnih 
aranžmajev je ortogonalna rentna lega poklicnih akterjev glede na 
podjetniški prostor eksplicitno vidna. Sogovornik je seveda država 
in javnost. Najpogostejše so lamentacije te vrste: Zakaj dobro učiti, 
če nismo stimulirani? Zakaj skrbeti za ljudi v stiski, če tega država 
ne ceni? Zakaj pisati, če nihče ne bere? “Krivica”, ki se jim godi, je 
včasih upravičena, včasih ne. Toda vdor trga na nekdaj zavarovane 
poklicne trge dela terja selekcijo tudi po kakovosti, merjeno preko 
povpraševanja, ne pa le interne poklicne selekcije po šolski odlično-
sti in državni lojalnosti (Schmitter 1979).

7.7.2 Akademski poklici 

Kot akademske poklice običajno štejemo delovna mesta, pri katerih 
pripadniki poklicev ohranjajo strokovni profil pretežno le znotraj vi-
sokošolskih inštitucij. Na trgu dela, v podjetniškem prostoru, pa ga 
izgubljajo. Zato je zaposlitvena domena akademskih poklicev visoko 
šolstvo in spremljajoče dejavnosti. Akademske poklice tvorita dve 
povezani dejavnosti, poučevanje in raziskovanje. 

V zadnjih dvajsetih letih so se vzorci financiranja akademskega dela 
zelo spremenili. Poleg državnih tokov so prisotni tudi drugi finanč-
ni tokovi v zameno za storitve. To stanje povzroča tekmovanje med 
disciplinami in ustanovami. Vlade posameznih držav lahko odločil-
no posežejo v to tekmovanje s postavitvijo »nacionalnih prioritet«, 
vendar je tudi ta strategija, uporabljena na primer v Angliji (Kogan 
1992), v zatonu. Naj podam ekspertno mnenje: 

»V tej zvezi so v akademskem svetu vse bolj pogosta opo-
zorila, da neustrezno prilagajanje akademskega raziskovanja 
zunanjim zahtevam in pritiskom v prevladujoči pragmatični 
in utilitaristični klimi povzroča t. i. pojav »epistemičnega od-
mika« (Elzinga, 1985). Elzinga je pojav definiral kot odmik 
od tradicionalno uglednega kontrolnega sistema, ki je teme-
ljil na akademskih merilih. Discipline postajajo bolj dovzetne 
za zunanjo, politično regulacijo. Ker so izpostavljene strogim 
zunanjim pritiskom relevantnosti in odgovornosti, se reorga-
nizirajo v disfunkcionalne vzorce. Pojav »epistemičnega od-
mika« je posledica delovanja pooblaščenih znanosti, ki pod 
nenehnim pritiskom političnih in birokratskih institucij ter 
tržnih sil skušajo akademsko delovanje potisniti v »politiza-
cijo« ali »socializacijo« oz. v »državno usmerjanje, ki izhaja iz 
vlade«. Pojavi tehnoloških skupin, kot so mikroelektronika, 
biotehnologija ali izpopolnjeni industrijski materiali, temelji-
jo na strateških rezervah temeljnega raziskovanja. Posledica 
eksterno utemeljenih regulativov in kontrol se lahko krista-
lizira okoli sektorskih funkcij znanstvene utilizacije ali okoli 
socialnih in političnih gibanj. Tržne sile pa skušajo razisko-
vanje preusmeriti v »komercializacijo« ali »privatizacijo«, kar 
povzroča pojave, kot so npr. »znanost in tehnološki parki«, 
majhne silikonske doline, ki so posejane okoli univerz, ali pri-
meri multinacionalnega kapitala, ki kupuje zveneče sedeže v 
areni »velike znanosti« (Elzinga, 1987).« (Kump et al. 1997).

Posebnost akademske dejavnosti nekdanjih socialističnih držav je 
bila usmerjenost v poučevanje, pomanjkanje raziskovanja, zlasti 
podiplomskega študija. Slovenija je imela nasprotno razvito močno 
raziskovalno sfero izven univerz, na strateških državnih inštitutih, 
vendar so imeli raziskovalci omejene možnosti poučevanja. Na uni-
verzah pa se je poleg poučevanja tudi intenzivno raziskovalo (to se 
sedaj počasi ukinja). Disprorporci in paralelizmi v raziskovanju, ki 
so plod historičnih diarez univerzitetnega razvoja in institucional-
nih dogovorov profesij in politike, so se v glavnem ohranili tudi v 
obdobju prehoda na številne nove načine financiranja znanosti in 
raziskovanja po državni osamosvojitvi (Kramberger 1999). 

Naj samo kot primer navedem število zaposlenih v akademskih 
(univerzitetnih) poklicih v Sloveniji (tabela 7.12). 
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Tabela 7.12: Skupine univerzitetnih poklicev

Iz števila in rasti poklicev sklepamo, da so razmerja med zaposlenimi 
nehierarhična (obrnjena piramida), čeprav je akademski poklic, na-
slonjen na znanstveno-raziskovalno odličnost, v vsebinskem bistvu 
(globalnost znanstvenega spoznanja) zelo hierarhično zasnovan. Iz 
rastočega števila profesorjev in docentov v Sloveniji lahko sklepamo 
tudi na vsebinsko disperzijo univerzitetne ponudbe in na tekmova-
nje med ponujenimi smermi in predmeti (redni, izbirni predmeti), 
znotraj fakultet in med fakultetami (teoretski namen glej Kerckhoff 
1995). 

Kadrovski sistem s takšnimi razmerji med prilivi in odlivi po stop-
njah ne more imeti normalnega obnavljanja kadrov, prehodi med 
stopnjami so težavni. Habilitacije oziroma napredovanja kadrov so 
tudi posledica obrnjenih ekološko-populacijskih razmerij (zgošče-
vanje pri vrhu, namesto pri dnu hierarhične piramide) in selekcijskih 
dogovorov vpletenih akterjev, ne pa pretežno znanstvene odličnosti.

7.7.3 Širši faktorji prehoda iz šole v sfero dela

Eno od temeljnih spoznanj v stratifikacijskih študijah novejše dobe 
je naslednja ugotovitev: države se med seboj bolj malo razlikujejo 
po tem, kolikšen je vpliv družinskega okolja in drugih faktorjev na 
izobrazbene dosežke ljudi, zelo pa se razlikujejo glede tega, kakšen 
je pomen izobrazbe za poklicne dosežke ljudi na trgu dela (Erickson 
& Goldthorpe 1992, Shavit &, Blossfeld 1993). Prvi del ugotovitve 
deloma podpira t. i. modernizacijsko domnevo (Dunlop 1966, Trei-
man 1970), da skozi čas medgeneracijski vpliv družinskega okolja na 
izobrazbo potomcev upada. Drugi del ugotovitve potrjuje dejstvo, 
da so v državah še vedno prisotni močni širši faktorji, ki ohranjajo 
zatečeno poklicno stratifikacijo oziroma diferenciacijo na trgih dela. 
Ti faktorji delujejo iz regionalne in sektorsko zajete korporativne 
moči in obnavljajo že zatečeno diferenciacijo.

7.8 Podporna struktura poklica 

Že vzpostavljeni poklicni prostori so v ekonomskem smislu oligo-
polne tvorbe. Vsebujejo različne oblike neposrednega ali posredne-
ga pritiska na potencialno konkurenčne subjekte. Najbolj izrazit pri-
tisk predstavljajo omejitve registracije poslovnega subjekta. Poleg že 
legaliziranih postopkov, ki selektivno dajejo prednost že obstoječim 
poslovnim subjektom, pa so možne tudi mehkejše oblike zavarova-
nja trga oziroma dejavnosti, ponavadi z omejevanjem ponudbe.

7.8.1 Licenčno omejevanje podjetniške registracije 

Ob registraciji poslovnega subjekta na registracijskih sodiščih je v 
Sloveniji, kljub izjemno liberalni dikciji podjetniške zakonodaje, 
ohranjenih precej posebnih selekcijskih pogojev, ki so v resnici re-
zultat delovanja poklicnih licencur. Razna obvezna mnenja, potrdila 
in pogoji se ne nahajajo v splošnih pravnih aktih, ampak v matičnih 
zakonih, področnih zakonih in lokalnih predpisih.

7.8.2 Poklicna društva in zbornice

Vloga poklicnih društev v Sloveniji je tradicionalna. Danes jih te-
oretsko razumemo predvsem kot tiste socialne akterje, ki lahko 
odigrajo aktivno vlogo posrednika med državnim in podjetniškim 
sektorjem (javni in privatni sektor). V regulirane družbene podsis-
teme vnašajo iniciative civilne družbe in s tem vsaj za silo vzdržujejo 
pluralnost institucionalnega okolja. 

(1) Članska in splošnejša društva

Za razliko od tistih oblik združenj, ki ne delujejo samo za lastno 
članstvo, veliko poklicnih združenj deluje le v korist svojega članstva. 
Oziroma, tudi če delujejo »v resnici« le v korist svojega članstva, pa si 
rada nadenejo avreolo »splošne ali širše koristnosti«, kar je dostikrat 
povezano z raznimi olajšavami in prednostmi na trgih dejavnosti. 
Zato k ustanoviteljstvu pritegnejo kakšen lokalni organ oblasti. Vrsta 
društev v Sloveniji ima to dvojno vlogo vsajeno v statutarne akte in 
jo tudi praktično izvaja (Avtomoto zveza Slovenije, Rdeči križ Slove-
nije, Planinska zveza Slovenije). Zato se v okviru društev velikokrat 
odvijajo sindikalne (nadzor pogojev dela) in zbornične razprave (li-
cence, nadzor dela in dejavnosti).
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Naj razliko med eno (članski interes) in drugo vrsto (javni interes) 
društev pojasnim s primerjavo med državami. Koncept pluralnega 
okolja se v različnih »kulturnih okoliščinah« različno razume, zlasti 
v zvezi z neokorporativnimi profesijami socialne države. Čeprav je 
skupna poteza vseh razumevanj v tem, da je pluralno okolje tisto, v 
katerem se poleg vladnega in zasebno-tržnega sektorja razvijajo še 
druge oblike proizvajanja storitev, t. i. tretji sektor, pa so razlike v 
tem, ali je v procesu vzpostavljanja in financiranja institucij prisotna 
država (vlada) ali ne. Trisektorski koncept sodobne socialne države 
se včasih razširi tudi v koncept štirisektorskega modela sodobne dr-
žave (še neformalni sektor).

V ZDA, izredno tržnem okolju, se tretji sektor imenuje »non-for-
-profit« sektor, njegova naloga pa je na področju socialnega varstva 
opravljanje dobrodelne in usmiljenske dejavnosti. Akterji v tem sek-
torju zelo pazijo na finančne vidike. Za razliko od tega se v Evropi 
ohranja prostovoljni sektor (društva, ipd.), znan že iz časov pred na-
stankom nacionalnih držav. Njegova značilnost je, da ima dve obliki. 
Prostovoljni sektor lahko tvorijo profesionalci. Poleg njega pa ob-
stoja še sektor laičnih prostovoljcev, ki so neprofesionalci in za svo-
je delo ne terjajo nobenega plačila. V nekaterih državah pa se tretji 
sektor imenuje preprosto nevladni sektor ali nevladne organizacije. 
Njihovo javno poslanstvo je mnogo bolj izrazito kot na primer v tr-
žnem okolju Amerike.

Glede na omenjene razlike so drugačni tudi subjekti, ki jih lahko 
pričakujemo v tretjem sektorju različnih držav. Tako pod »non-for-
-profit« sektorjem (ZDA) običajno razumemo univerze, nedržavno 
šolstvo, bolnice in sindikate. Pod »prostovoljnim sektorjem« (Evro-
pa) pričakujemo zlasti naslednje vrste organizacij: usmiljenske usta-
nove, človekoljubne in dobrodelne organizacije, v Sloveniji na pri-
mer Karitas, razne fondacije (štipendije, ipd.), druge ne-registrirane 
dobrodelne skupnosti in razna samoiniciativna poklicna združenja, 
ki ne delajo le za korist članov. Še manj je zadeva institucionalizira-
na, če imamo v mislih neprofesionalne prostovoljce (začasna društva 
ali skupine za pomoč, samopomoč, ipd.).

(3) Nevladne organizacije (“NGOs”)

Denimo, da uporabimo za vse te oblike tretjega sektorja ime nevla-
dne organizacije. Njihove skupne poteze bi lahko bile naslednje: 

• so organizirane in včasih institucionalizirane,

• ne delijo dobička, 

•  se samoupravljajo (upravljalski svet ali statut), mimo vlade 
(države),

•  niso tu zaradi sebe (izključuje profesionalna društva, ki delajo v 
korist članov),

• delajo za javno korist in na javen način.

Raziskovanje nevladnih organizacij nam razkrije, kakšna je kakovost 
intermediarnih struktur med državnim in privatnim sektorjem, s 
tem pa tudi, kakšne so motivacije izvajalcev in uporabnikov storitev 
v pluralnem okolju. Poklicna združenja so glede na gornjo opredeli-
tev nevladnih organizacij vprašljiva zato, ker dejansko delujejo v ko-
rist svojega članstva. Državi pa se ne morejo približati brez retorike 
“splošne koristi”. Edina konkurenčna prednost poklicnih združenj, ki 
želijo okrepiti nadzor delovnega in poklicnega okolja, je sklicevanje 
na strokovnost, ekspertnost, posebno znanje. Včasih je neekspertno 
znanje vnovčljivo tudi, če se nanaša na posebne lokalne okoliščine.

(4) Poklicna društva 

Vlogo poklicnih združenj v zgodovini Slovenije bi torej morali lo-
čevati glede na to, ali je njihova strategija lokalna ali širša, in glede 
na to, kakšne argumente lahko uporabljajo pri opravičevanju svo-
jih teženj, da se uveljavijo kot skupnost »širšega javnega pomena«. 
Primarno jamstvo, da je društvo del strategij poklicnega prostora, 
je prisotnost specializiranega izobraževanja. Ni pa to zadostni po-
goj, da poklicni prostor lahko vzpostavi nadzor tudi nad delovnimi 
mesti. V tej smeri lahko delujejo le institucije, ki imajo zbornične 
strateške cilje.

V Sloveniji so prva slovenska društva nastala okrog pomladi naro-
dov in se okrepila s čitalnicami v 60. letih prejšnjega stoletja. Mnogo 
društev pa je bilo le v društva preoblečenih cehovskih bratovščin. 
Okrog leta 1922 je bilo v ljubljanskem katastru »Pokrajinske uprave 
za Slovenijo« vpisanih okrog 3317 društev, od tega 486 strokovnih, 
36 znanstvenih, 124 gospodarskih in 268 delavskih (Erjavec 1923: 
184). V letu 1995 je bilo v Sloveniji že 12224 društev, od tega 404 
strokovna, 816 profesionalnih, 44 poslovnih (Kolarič, Černak-Me-
glič & Svetlik 1995: 91).

Velik porast profesionalnih društev v tem stoletju, zlasti pa po 2. sv. 
vojni, dejansko nakazuje, da je dinamika vzpostavljanja trdnejših 
poklicnih prostorov na Slovenskem potekala šele v 20. stoletju90, po 
prvih političnih izboljšanjih položaja Slovencev. Večji razmah po-
klicnih prostorov je bil možen šele v socialističnem času, ko se je ujel 
z dogovorno politiko, zlasti v obodbju “podružbljanja” države (po 
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skrčiti, znova sovpada s spremembo politike, po osamosvojitvi leta 
1991.

7.8.3 Sindikaliziranost dela in dejavnosti 

Pomembna oblika očitnega institucionalnega vpliva na delovanje 
trga dela je kolektivno barantanje oziroma kolektivno pogajanje 
(ang. collective bargaining) o mezdah in pogojih dela. Pri tem važno 
vlogo igrajo delavske in delodajalske organizacije ter združenja. Im-
plicitni teoretski predpostavki pri ocenjevanju pogajalskih moči teh 
organizacij sta, prvič, da sindikati združujejo delavce približno istih 
veščin, in drugič, da delodajalske zbornice povezujejo gospodarske 
dejavnosti približno podobne vrste. 

Ekonomika trga dela trdi, da sta obe predpostavki (empirično) vpra-
šljivi (McConnell & Brue 1986: 169–224). Prvič, neka gospodarska 
dejavnost lahko zaposluje delavce izredno različnih veščin in uspo-
sobljenosti, zato njen sindikat ne more računati na “povprečnega” 
delavca. Drugič, dejanski vpliv neke gospodarske zbornice lahko 
daleč presega vpliv, ki ga izračunamo iz parametrov proizvodnje ali 
česa podobnega. Osnovni vpliv se v kombinaciji z drugimi faktorji 
vpliva tudi multiplicira. 

Zato kolektivne pogajalske institucije niso le transmisija neke tržne 
moči ali števila svojega članstva, ampak so včasih multiplikator, vča-
sih pa ovira tržnemu tekmovanju. Glede na to, kakšno dejansko moč 
in vpliv imajo sindikalne organizacije, lahko nato ocenjujemo njihov 
vpliv na pravila na trgu dela. Če bi bilo možno ocenjeni vpliv insti-
tucij in organizacij prenesti na znana pravila na trgih dela tako, da 
ne bi bila v nasprotju z osnovnimi pravili ponudbe in povpraševanja, 
bi bila ekonomska veda več kot zadovoljna. Toda ta prenos zlahka 
ni izračunljiv. Koalicije različnih interesov tako med delodajalci kot 
med poklicnimi skupinami onemogočajo modeliranje vpliva in tudi 
njegovo predvidljivost. 

Poleg finančnih in materialnih možnosti sindikalnega združenja na 
vpliv delujeta še poklicna in dejavnostna homogenost, odločilne so 
lahko neformalne povezave (tabela 7.13). Empirična validacija vpli-
va institucij na dogajanja na trgih dela ni enostavna. Včasih institu-
cije delujejo kot ovira, včasih pa kot katalizator delovanja trga dela.

Ena od možnih koristnih analiz, pomembna za določitev stopnje 
omejevanja tekmovalnosti na trgu dela, je analiza vloge sindikatov 
pri prenosu in difuziji novih tehnologij v proizvodno prakso. Zve-
za med kolektivnimi pogajanji in organizacijo trga dela je namreč 

očitna, čeprav vzročnost dogodkov med akterji ni popolnoma jasna. 
Nekatera raziskovanja o vplivu kolektivih pogajanj na proizvodne 
metode, velikost trgov dela in velikost produktnih trgov v Franciji in 
Nemčiji kažejo na to (Marsden 1986: 205), da institucionalni procesi 
lahko resnično presežejo tehnične in tržne omejitve. Torej je možno 
v institucionalnih faktorjih trga dela včasih videti tudi katalizatorje 
tržnih procesov.

Tabela 7.13: Komponente pogajalske moči sindikatov

Obravnava sindikalnega gibanja pri nas je težka, dvoumna in včasih 
zavajajoča. Sindikati imajo izrazite prvine poklicnega sindikaliziranja 
dela. Ta poteza ni v prid podizvajalcem, ampak akterjem poklicnih 
trgov dela! Sindikati naj bi sicer predstavljali interese delavstva pro-
ti delodajalcem, zato bi bila v industrijskem okolju njihova naravna 
členitev panožna, ne poklicna. Toda slovenska zgodovina terja dru-
gačne reze. Prve sindikate so pri nas ustanovili obubožani lokalni 
mojstri in pomočniki, ta svoj prastrah pred izgubo dela, položaja, 
ugleda in stanu pa so prenesli dalje v sindikalno gibanje. Sindikate 
tako nevidno vodijo akterji srednjih pol-profesij, ki želijo ohraniti 
primerne stanovske razdalje do primerljivih poklicev. Vsa kolek-
tivna pogajanja, ki naj bi bila instrument industrijske politike, so v 
pogojih ekspandiranih poklicnih trgov dela razcepljena po šivih po-
klicnih podskupin (pravosodje, javna uprava, zdravstvo, itn).

Na drugi strani bi panožne sindikate lahko vzpostavljala tudi indu-
strija, kot partner pri pogajanjih, saj je vsaj v načelu panožno orga-
nizirana. Toda ta forma je notranje dokaj šibka. Ne sestavljajo je še 
prečiščeni delodajalci, ampak še vedno menedžerji kot potencialni 
lastniki. Motivacija lastnikov-upravljalcev je mešana in protislovna, 
zato se tu vlogi mešata, položaj pa kot izhodišče ni naklonjen poga-
janjem z delavstvom, ampak prej trgovanju z državo za nižje stroške 
dela. Na “tretji” strani pa je država sama sestavljena iz poklicnih re-
sorjev, ki ne vodijo splošne vladne politike, ampak predvsem lobira-
jo za prednosti “lastnih” poklicnih prostorov. 

Vsekakor je obravnava sindikalnega gibanja na Slovenskem nekaj 
posebnega, saj sindikati ponujajo močen kanal za ohranjanje poklic-
nega, ne pa panožnega interesa delovne sile. Morda se pravi delavski 
sindikati šele oblikujejo (Stanojević 1999).
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Kot tipičen primer sožitja javnopravnih in zasebnopravnih poklic-
nih pooblastil lahko navedem trenutno veljavno regulacijo obrti na 
Slovenskem (Obrtni zakon, 31. člen); ta pravi, da se 

“pravne in fizične osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost v 
Republiki Sloveniji na obrtni način, obrti podoben način ali 
domačo oziroma umetnostno obrt, obrtne zadruge ali oblike 
njihovega združevanja, združujejo v Obrtno zbornico Slove-
nije in po sedežu obrata oziroma firme v območne obrtne 
zbornice.” 

To združevanje pa ni prostovoljno, ampak obvezno organiziranje, saj 
gre za javnopravni zbornični model (!), ne pa zasebnopravno obliko 
organiziranja (Obrtnik, št. 1/1989, priloga, str 28). Obveznost orga-
niziranja pa potegne za sabo odvajanje članarin in prispevkov, iz ka-
terih se potem lahko dela posebna obrtna politika (znamenita borba 
proti šušmarstvu) proti splošni gospodarski politiki (znamenita bor-
ba proti črni ekonomiji).

Podobne dileme ta hip rešuje slovensko podjetništvo, ki išče primer-
ne pravne oblike zborničnega organiziranja. Deloma naj bi ohranilo 
staro dogovorno in dodalo novo tržno logiko. Problem je pravzaprav 
trojen in zadeva nejasen dialog med akterji poklicnih prostorov in 
politiko. Na eni strani gre za reprezentativnost gospodarskih zdru-
ženj, ki jo zahteva politika (?!) od sogovornikov pri kreiranju eko-
nomske politike. Na drugi strani gre za načelo obveznega združeva-
nja v zbornico, ki jo zahtevajo akterji poklicnih prostorov od akterjev 
podjetniškega prostora. Na tretji strani pa gre za težnjo po prostovolj-
nosti interesnega združevanja podjetniških akterjev. 

7.8.5 Javni razpisi in interesne koalicije

Akterji podjetniških trgov se žele približati javnemu sektorju kot ve-
likemu naročniku, saj javni sektor v vseh državah sveta raste. Javni 
razpisi, ki so pogoj za oddajo del pri javnih naročnikih, naj bi ize-
načevali vse pristopne kandidate. Selekcija naj bi potekala po objek-
tivnih merilih: cene, roki, reference, jamstva. Pogosto je potrebno 
za presojo še predhodno strokovno mnenje, kar zbližuje poklicne in 
podjetniške prostore91. Skupna strategija je vzpostavitev ožjega kro-
ga strokovno izprašanih in preverjenih dobaviteljev blaga in storitev 
javnemu sektorju. Takšne težnje so prisotne v vseh modernih drža-
vah, najbolj kritični avtorji menijo, da jih spodbujajo načini vodenja 
demokracije (Margolis 1991). Naspotujejo ji lahko le koalicije pre-
zrtih ponudnikov, razvidna pritožbena mesta, neodvisne revizijske 

komisije in razne druge formalne možnosti ugovora in pritožb. V 
Sloveniji je bil, ob preverjanju prilagojenosti slovenske na evropsko 
zakonodajo, institut javnega razpisa ocenjen kot najslabši regulacij-
ski segment. To pove marsikaj o nagnjenosti akterjev slovenskih tr-
gov k oblikovanju rentnih poklicnih prostorov.

7.8.6. Pridobivanje vpliva na poklicnih trgih dela

Težnjo, da teoretsko poveže poklice v celoto, je nakazal Åmark (1990). 
Parkinovo idejo o socialnem zapiranju in legaliziranem monopolu, 
ki tvori merilo za konstitutiranje profesije in je v duhu Webrovega 
zapiranja socialnega prostora (podobno še Collins in Murphy), je 
vzel kot izhodišče in jo nato falsificiral. Poklici z borbo za pravice in 
kompetence res žele zaščititi poklice, vendar lahko delujejo s šibkimi 
metodami strateških akcij ali z močnimi metodami strateških akcij.

Šibke metode so na primer šolske izpitne zahteve, članstvo v intere-
snih organizacijah, močne pa so dodatno certificiranje, licenciranje, 
avtorizacija in poklicna izkušenost. Weber, Parkin in Collins so pre-
več poudarjali močne metode, morda tako počne tudi Abbott, zato 
se jim poklicni prostor ne razpre kot ortogonalna celota, temveč le 
kot izjemna dejavnost nekaterih poklicnih skupin. 

Åmark v dokaz navaja drugačne, empirično raziskane strateške akci-
je, ki so mešanica šibkih in močnih metod (Švedska 1869–1950). Na 
empirični ravni so tako povezani v širši, da ne rečemo ravno enotni 
poklicni prostor zelo različni poklici in poklicne skupine92. Na teo-
retski ravni je bilo njihovo skupno delovanje bolj podobno “odprte-
mu kartelu” kot klasičnemu monopolu (zaprtemu kartelu). Pristop 
poklicnih skupin h kartelu je bil prost, toda kartel je kot kolektivno 
telo v stiku z oblastjo dosegel, da je sam določal nekatere – ne pa 
vseh – pogoje dejavnosti in dela: cene, prodajne pogoje, kreditne po-
goje, ipd. Oblast je zahtevala le, da namesto nje opravlja avtonomno 
določeno javno regulacijo. Tak pristop omogoča različnim poklic-
nim skupinam, da njihova glavna strategija ni onemogočanje tekmo-
vanja, ampak recimo nadzor cen in delovnega procesa.

Åmark (1990: 106–109) je poskusil sintetizirati funkcije ali interese, 
okrog katerih se organizirajo k profesionalizaciji usmerjene poklicne 
skupine. Njegovo kategorizacijo, podkrepljeno z empiričnimi prime-
ri, bi lahko upoštevali kot osnovo za razvrstitev različnih strateških 
akcij, ki jih ubirajo akterji poklicnih prostorov. Glavne strateške ak-
cije po Åmarku so: 

(1) razvoj posebnega znanja in izobraževanja, 

(2) kontrola dejavnosti oz. prodaja produktov dela, 
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(4) politična akcija, 

(5) socialni kontakti in ekonomska podpora pripadnikov prostora. 

Podobno so faze vzpostavljanja poklicnega prostora opredelili drugi 
avtorji, le da je zaporedje faz odvisno od tega, ali se proces odvija 
na lokalni ali širši ravni (Abbott 1991). Na osnovi primerov pa je 
Åmark h gornjim dodal še več oblik strateških dejavnosti, ki lahko 
čvrsteje zaokrožijo potencialni poklicni teoritorij v poklicni prostor 
in ki pridejo v poštev selektivno: 

(6) delodajalske organizacije (zbornice), 

(7) nadzorovani klienti kot individualni kupci (purchasers) profesi-
onalnih izdelkov ali storitev, 

(8) podjetniški kolektivni kupci profesionalnih izdelkov ali storitev, 

(9) potrošniki (consumers) izdelkov ali storitev, 

(10) kolektivno organizirani potrošniki profesionalnih izdelkov ali 
storitev (ki sproti legitimirajo, potrjujejo profesionalno skupnost).

Razvoj moči ekspertnega znanja lahko sloni poleg šole še na (11) 
akademskih, znanstvenih in študentskih asociacijah in na (12) lo-
bističnih organizacijah. Prodaja dela je lahko odvisna od (13) vzpo-
stavljanja profesionalnih pozicij v podjetjih in od (14) organizirano-
sti različnih klientov v široke zveze. Včasih lahko celo (15) skupne 
koalicije profesionalcev in potrošnikov prepričajo oblast o nujnosti 
uvedbe splošno koristne profesionalne dejavnosti. Åmark-ove na-
vedbe so pomembne, ker se z upoštevanjem šibkih metod strateških 
akcij odpre možnost, da v istovrstno analizo vključimo vse tiste po-
klice, ki se šele pričenjajo ukvarjati s strateško naravnanimi socialni-
mi akcijami. Sem pa načeloma lahko sodijo vsi poklici, ki presežejo 
neko minimalno velikostno stopnjo (glej prejšnje poglavje o pome-
nu števila). 

Bistvo drugačnega razumevanja strateških poklicnih akcij, ki 
Åmarka oddaljuje od klasičnih, na strukturo usmerjenih avtorjev, 
ki govore le o močnem zapiranju poklicnega prostora (Weber, Col-
lins, Parkin), je možnost, da akterji poklicnih prostorov uporabljajo 
tudi šibke metode za pridobivanje vpliva. Teza je odmev spoznanj o 
socialnih omrežjih, v katerih imajo zlasti šibke vezi strateški značaj 
(Granovetter 1973), oziroma ugotovitev, da je ekonomska racional-
nost v socialni strukturi zelo prilagojena, če ne celo podrejena okolju 
(Granovetter 1985, Murphy 1990).

7.8.7 Podporna struktura poklica – sistematika

Glavna sistemska funkcija poklicnih prostorov je oblikovanje akter-
jev, ki v obliki nacionalnih elit in s pomočjo politike pretvarjajo par-
tikularni interes v splošnega. Podporna skupina poklicev je morda 
ne najbolj primeren izraz za vrsto različnih strateških akcij, ki jih 
sprožajo akterji poklicnih prostorov. Namen akcij je drugačen kot 
je to običaj pri tržnih subjektih. Predvsem imajo bolj razpršene ci-
lje nadzora. In vendar je to strateško gibanje precej verjeten način, 
kako delujejo imperiji in države. Cipolla (1970) pojasnjuje cikličnost 
vzponov in padcev v državah takole: država si prizadeva za dvig bla-
ginje, zato dohodki rastejo, hkrati z njimi ekstravagance. Blaginja se 
prebije v sosednje dežele, ki prično ogrožati izvor, zato se povečuje-
jo vojaški izdatki. Javni izdatki še narastejo in presežejo proizvodne 
vire, potrebne so nove tehnike in metode proizvajanja. Močne drža-
ve to zdržijo, šibkejše ne. 

V drugačnem teoretskem žargonu se da strateško gibanje na poklic-
nih trgih dela pojasniti z distributivnimi koalicijami (Olson 1982), 
ki so jih včasih imenovali “preoblečeni interesi” (“vested interests”, 
npr. v Kerr 1957). Distributivne koalicije lobirajo v demokracijah za 
lastni interes, da bi pridobile zaščito, davčne olajšave, fiskalne vire. S 
tem, da predstavniki ne zmorejo oblikovati uravnoteženih državnih 
proračunov, sprožajo inflacijske spirale v deželi. Običajno se negativ-
no gibanje sklene s povečanimi vojaškimi izdatki.

Najmodernejši poklicni prostori so finančni. Večinoma nastajajo na 
osnovi trgovine, ki spremlja ekspanzijo proizvodnje. Na določeni 
stopnji bogastva se želja po tveganju zmanjša, deloma se bogastvo 
preoblikuje v finančni kapital (banke, holdingi, borze), deloma v 
luksus kot najvišji življenjski stil elit. Tedaj je potrebno trgovino kot 
osnovo bogastva strateško zavarovati (Kindelberger 1990: 6).

Navidez enostavni in shematični primeri tega poglavja ne morejo 
podati vse kompleksnosti, ki spremlja resnično življenje, povezano 
s poklicnimi prostori. Kindelberger (1990: 8) je zapisal: “Prav vse je 
bolj zapleteno kot misli večina ljudi”. Vendar občasno tudi poskusi 
in ideje, ki kompleksnost poenostavijo, omogočijo, da na iste stvari 
pogledamo iz drugačnih zornih kotov.

Kljub pomislekom o preveč enostavni predstavitvi strateških akcij, s 
katerimi se ukvarjajo akterji poklicnih prostorov, bom tvegal poskus 
njihovega sistematičnega prikaza (tabela 7.14). Osnovna ideja indi-
vidualno tekmovalnega trga dela je zelo enostavna. Zakaj ne bi bila 
enostavna tudi osnovna ideja kolektivno tekmovalnega poklicnega 
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praksa dobi ime šele, če je “okrog nje” nekaj stanovitnega, trajnega 
obeležja in določila. Lahko le število in obseg zaposlenih. 

A kot smo lahko že videli v ekološki analizi populacije poklicev, 
včasih zadošča samo število, da se pri latentnih poklicnih akterjih 
prebudijo strateški interesi – zavarovati znanje, dohodek, ustvariti 
rento, onemogočiti konkurenco, nadzirati promet, doseči ugodno 
regulacijo, itn. 

Tabela 7.14: Podporna struktura poklica – strateške akcije za 
povečevanje vpliva poklicnih akterjev

7.9 Teoretski segmenti poklicnega prostora 

V enem od zgodnjih poskusov statističnega združevanja poklicev v 
skupine po podobnosti (Kramberger 1989a) me je presenetila em-
pirična ugotovitev, da določene karakteristike poklicev iz ponudbe-
ne in povpraševalne strani trga dela v Sloveniji povežejo (razvežejo) 
poklice na nepričakovane načine, ki se vsi oddaljujejo od meril teh-
nične delitve dela. Poklic torej ni le tehnološka vsebina dela, ampak 
marsikaj drugega. 

7.9.1 Segmentacijski rezi v študiji poklicev (1986)

Podatki v omenjeni študiji so se nanašali na slovenski trg dela iz leta 
1986. Rezi med poklici so najbolj izpostavili statusne in sektorske 
značilnosti poklicev, ne pa njihove podobnosti glede na vrsto in 
predmet dela. Najbolj so se ločile državno-monopolne profesije od 
ostalih poklicev (zdravniki, transportna infrastruktura). Nato je sle-
dilo razlikovanje poklicev glede na položaj zaposlenih ljudi na delov-
nem mestu (upravljanje na eni ter zgolj ožji nadzor v drugi skupini 
“kontrolnih poklicev”). Šele nato so prišli na vrsto “nižji” delavci. A 
tudi pri njih je bila poklicna podobnost povezana z nagrajevanjem, 
z mezdnim položajem delavcev na trgu dela, ne pa s tehničnimi po-
drobnostmi poklica. Izostrila se je ena skupina višjih, bolje plačanih 
in stimuliranih (bolj moških) poklicev, ter še ena skupina nižjih po-
klicnih skupin. Pri obeh je bila izobrazbena podlaga podobna – niz-
ka.

Ob teh ugotovitvah je razlikovalni pomen tehnične opredelitve različ-
nih poklicev, ki prevladuje v statističnih klasifikacijah poklicev, zble-
del v ozadje. Pojavilo pa se je pomembno vprašanje, če niso morda 
poklicne sorodnosti poklicev povezane ravno z institucionalnimi 
in korporativnimi pravili, ki obnavljajo neko kulturno in statusno 
družbeno hierarhijo med poklici. Tudi s pomočjo spolne diskrimi-
nacije. 

Tej zgodnji ugotovitvi lahko pritrdimo tudi na osnovi dosedanjih 
spoznanj. V bistvu gre pri razlikovanju poklicev bolj za njihovo hi-
storično utemljevanje državno-tržnega položaja kot pa za njihove 
tehnične sorodnosti in podobnosti. Kar je presenetljivo podobno 
misli, ki jo je za organizacije izrekel Mintzberg (1989) – pri njem 
so tudi poklici posebne vrste organizacije: v organizacijah (tudi po-
klicih) in njeni konfiguraciji vedno najbolj odseva zgodovina panoge, 
v kateri organizacija (tudi poklic) deluje! Šele nato pridejo do izraza 
ostale, navidez pomembnejše, v realnosti pa podrejene, značilnosti 
dela – t. i. tehnične podrobnosti.
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nično sorodni poklici, ampak sektorsko podobne skupine poklicev!, 
ki imajo zaradi specifičnega historičnega razvoja in tržnega polo-
žaja tudi dokaj sorodne konfiguracijske poteze. Če pa imajo takšni 
segmenti tudi podobne mobilnostne režime, pa velja še empirično 
raziskati.

7.9.2 Opredelitev segmentov poklicnega prostora

Na osnovi dosedanje razprave lahko opredelim glavne teoretsko 
opredeljene segmente poklicnega prostora, ki zaradi posebnosti, ve-
zane na ortogonalno opredelitev trga dela, različno vplivajo na oseb-
ne poklicne izbire ljudi in s tem sodoločajo njihov položaj na trgu 
dela. To so naslednji segmenti poklicnega prostora: 

(1) tradicionalni samozaposlitveni kmetijski prostor,

(2) lokalni storitveno-obrtni poklicni prostor,

(3) državno-monopolni infrastrukturni prostor,

(4) ekspertni prostor klasičnih (akademskih) profesij,

(5) poklicni prostor neokorporativnih (javnosektorskih) profesij,

(6) ožji politični poklicni prostor,

(7) kapitalsko-finančni poklicni prostor. 

Kapitalsko-finančni poklicni prostor, omenjen na kraju seznama, 
je nadgradnja običajnega podjetniškega prostora. Do njega pride z 
modernizacijo lokalne industrije, obrti, rokodelstva in drobnega go-
spodarstva ter z njihovim naslonom na ali prehodom v industrijo 
večjega obsega. S klasičnim finančnim prostorom, državnim prora-
čunom, upravlja ožji politično-poklicni prostor. Sodobnejši kapital-
sko-finančni poklicni prostor pa obrača finančni kapital, izdvojen iz 
tržno usmerjenega podjetniškega prostora (Hilferding, Keynes, mo-
netaristi) in ima lahko naslednje podsegmente: 

7.1. borzni poklicni prostor (vrednostnih papirjev),

7.2. bančni poklicni prostor (depozitni, investicijski),

7.3. zavarovalniški poklicni prostor,

7.4. poklicni prostor javnih (zasebnih, mešanih) skladov,

7.5. holdinški poklicni prostor, ki se deli dalje na: 

7.5.1. patentirana organizacija (blagovna znamka),

7.5.2. patentirano znanje oz. tehnologija izdelave (franšiza),

7.5.3. patentiran izdelek (licenca).

Nadgradnja podjetniškega prostora, razčlenjena v gornjem seznamu 
pod nazivom kapitalsko-finančni poklicni prostor, je pomembna 
zato, ker je organizijsko ustrojena, pravno zavarovana in politično 
zaščitena z namenom, da lahko uspešno ubira raznovrstne oblike tr-
žnih kvazi-rent: 

• naravne rente (zemlja, naravni vir, nadarjenost ljudi),

• politične kvazi-rente (državni, lokalni monopoli – koncesije),

• organizacijske kvazi-rente (monopol oblike organiziranja),

•  licenčne in franšizne kvazi-rente (monopol patentiranega izdelka 
ali postopka).

7.9.3 Kratek komentar 

Segmenti poklicnega prostora so opredeljeni tako, da poleg pano-
žno-sektorske analize, ki se nanaša na podjetniški prostor in s tem 
pokriva zlasti proučevanje podjetij in organizacij kot ekonomskih 
subjektov. omogoča tudi drugačne analize. Te posegajo v poklicni 
prostor, kjer se definirajo simboli, pomeni, splošne veljave in dobri-
ne, s tem pa poglavitna razmerja med ljudmi, kadar se ti nahajajo v 
svojih poklicnih in statusnih vlogah. Vsa družbena obeležja in raz-
merja, ki jih poklicni prostor nadvse prizadevno ohranja v funkciji, 
ne glede na vrsto legitimirajoče ekonomike in politike, torej posre-
dno vplivajo na delovanje trga dela, na njegov rekrutacijski in plačni 
mehanizem. 

V tem smislu lahko zdaj lažje razumemo, zakaj se individualno-
-tekmovalni model trga dela ne more uveljaviti kot primeren model 
za ponazoritev empiričnih razmerij v stavernem življenju. Njegove 
predpostavke so v tem svetu, ki je prepleten tudi s kolektivitetami 
iz poklicnega prostora, preveč preproste. Predvsem poenostavljajo 
pomen številnih drobnih vplivos, ki se venomer ohranjajo, pa čeprav 
z relativno nizko jakostjo. Jih je pa kar precej; z denarjem in poleg 
njega ohranjajo vsakega človeka v primerni socialni kondiciji in mo-
tivaciji (ugled, pohvala, priznanje, prestiž, pomen, vrednost, zaslu-
žnost itn). Poklicni prostor dejansko skrbi za socialno kohezivnost 
in socialno vključenost ljudi. Seveda s tem ni rečeno, da jih mora 
zagotavljati le država.
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svojih oporišč v okolico, je torej mnogo. Ko pa jih enkrat seštejemo, 
ostane od tržnega nagrajevanja dela, zlasti pa od drugih motivacij, s 
katerimi se obdaja aktivni človek, bore malo. 

7.9.4 Družina kot ničelni poklicni prostor

Družine v tem smislu ne bom obravnaval kot posebnega poklicnega 
prostora. Sodobna družba je nad družinsko celico namreč že nad-
gradila vrsto institucij, ki osmišljajo sodobni in kompleksni svet: na-
čin delanja in delovanja ljudi v njem, menjavo dobrin, delitev ustvar-
jenega, vzorce konsumpcije, ipd. 

Seveda pa lahko vpliv družine, ki sicer vsebuje vse odlike poklicnega 
prostora v prototipni obliki,

• delitev dela,

• spolne vloge,

• biološko reprodukcijo,

• skrb za potomce,

• skrb za onemogle,

• skrb za pokojne,

• posredovanje družbenih pomenov (socializacija),

• politično vedenje,

itn.,

lahko jemljemo kot residuum, zavestno izvzet iz poklicnega prostora. 
V tem smislu je lahko zadolžena tudi za Granovetterjeve funkcije 
socialnih omrežij (zaupanje, norme, moč). Družina v svojih primor-
dialnih funkcijah z različno jakostjo deluje znotraj različnih segmen-
tov poklicnega prostora, ki smo jih opredelili. Na nek način je vpliv 
družine spremenljivka, saj se spreminja iz segmenta v segment in 
tudi skozi čas. Zato lahko postavimo hipoteze. V segmentih, kjer so 
za uveljavitev ljudi dokaj odprte strukturne priložnosti, so instru-
mentalne funkcije družine, zlasti neposredna skrb za statusni uspeh 
potomcev, verjetno manjše. V segmentih, kjer pa se tekmovalnost 
povečuje, so potrebne večji posegi družine, da se ustrezno poveča 
(zavaruje) verjetnost za uspeh potomstva. Podobne variacije so mo-
žne in pričakovane tudi skozi čas in prostor.

7.10 Premislek o slovenskih poklicnih prostorih

V opredeljene segmente poklicnega prostora lahko uvrstimo vse tiste 
poklice, ki imajo razvito podporno strukturo. To pomeni tudi, da v 
njih prevladujejo strateška zavarovanja različnih oblik dela, dejavno-
sti, usposabljanja ali znanja, nagrajevanja, napredovanja in nasploh 
trga dela. Številska struktura in gostota poklicnega prostora je zna-
čilnost ortogonalnega trga dela vsake države. Skrajni cilj strateškega 
pomikanja akterjev od podjetniške osi k poklicno-politični osi pa je 
oblikovanje določenih možnosti za ohranjanje kolektivnih statusnih 
razmerij v družbi in s tem ustvarjanje posebnih mobilnostnih režimov 
v segmentih poklicnega prostora.

Med močnejšimi poklicnimi gmotami na Slovenskem je pravo. Šele 
v bližnji preteklosti smo znova razvili nekdaj že razprostranjeno sa-
mostojno notarstvo. Močna je tudi teologija, ki ima dolgo tradici-
jo. Najmočnejša profesija v Sloveniji, pa še ta je kratkega veka, je 
medicina (Pirc 1938). Kulturne asociacije, ki so v slovenski odvisni 
preteklosti nadomeščale vrsto manjkajočih klasičnih državotvornih 
poklicnih prostorov, so dosegle določeno vkoreninjenost v javnem 
sektorju. Od samostojnosti dalje se razgrajujejo nazaj v manj razvit 
poklicni prostor, ležeč v civilni družbi. 

Za kmetijski prostor podajam kratek opis, v katerem združujem vsa 
merila za opis poklicnega trga dela. Kmetijska dejavnost v Sloveniji 
je bila vse do druge svetovne vojne večinoma zasnovana na drobno-
lastniški posesti in predvsem avtosubsistenčno organizirana. Posku-
si socialističnega zadružništva po 2. svetovni vojni so uvedli dualno 
proizvodnjo – socialistični in zasebni sektor. Do 80. let je potekalo 
intenzivno in naglo prehajanje kmečkega prebivalstva na (dodatno) 
delo v druge sektorje proizvodnje. Na pragu 90. let je bilo manj kot 
10 % kmetov, veliko več pa jih ima dvojno gospodarsko osnovo (kme-
tija in zaposlitev). Kreditiranje kmečkega gospodarjenja v 70. letih 
je, podobno kot v ostalih segmentih aktivnega prebivalstva, dvignilo 
tehnično opremljenost drobnolastniškega kmečkega gospodarjenja. 
Ni pa privedlo – zaradi razdrobljenih posesti – do intenzivnih in 
trajnejših monokulturnih nasadov. Poleg tega je kmetijstvo zašlo v 
intezivno, kemijsko podprto proizvajanje, skladiščenje in distribu-
cijo živilskih proizvodov. Kmečki producenti iz Slovenije na širšem 
evropskem trgu ne morejo tekmovati ne s količino ne s ceno, ver-
jetno pa le redko s primerno kakovostjo. Zato je kmečka dejavnost 
vedno potrebovala, zlasti pa sedaj, ko se široko odpira mednarodna 
živilska trgovna, izdatne davčne olajšave in subvencije. Osamosvo-
jitev države je uvedla še denacionalizacijske postopke kmetijskih 
površin, ki statusno spreminjajo položaj številnih kmečkih produ-
centov. V stiku z mednarodno konkurenco lahko torej slovensko ne-
konkurenčno kmetijstvo preživi le, če bo poleg proizvodnje hrane 



267266 uvedlo še dodatne dejavnosti – varovanje kulturne krajine, turizem, 
ipd. Cilj akterjev kmetijskega prostora v Sloveniji je predvsem v tem, 
da rešuje producente kmetijskih proizvodov in storitev, ne pa toliko 
v skrbi za kliente, odjemalce živilskih izdelkov.

Zelo močni pa na Slovenskem ostajajo tisti poklicni podprostori, ki 
so povezani s tradicionalno obrtjo, pa tudi z upravljanjem prostora 
zlasti na lokalni ravni. Gradnja avtocest jih ohranja v funkciji po-
membnih poklicnih trgov dela. Glede na močno vlogo politike pri 
delovanju trga v Sloveniji tudi trgovina občasno dobiva, zlasti ob ne-
nadnih liberalizacijah, določene poteze rentnih poklicnih prostorov 
(nadpovprečni zaslužki). Ta posebna poteza je odvisna od ukrepov 
nacionalne politike, njen vzorec pa se ponavlja vse od 17. stoletja. 
Vendar trgovine tokrat ne bom izpostavil (več o njej v Kramberger 
1990).

Dokaj načelno sem ločil kapitalske poklicne prostore. Izvirajo iz 
delovnega procesa in podjetniškega okolja, pa vendar ne vsebujejo 
zgolj dogovorov o poklicnih šolah in zaposlitvah. Nad to ravnijo in-
dustrijske politike in njenih akterjev se pnejo modernejši kapitalski 
akterji podjetniškega prostora. Njihove strategije so zelo odvisne od 
“kulturnega okvira”. Sicer vplivajo na delovanje podjetniško-orga-
nizacijskega prostora, hkrati pa nekako izven samega proizvodnega 
procesa osmišljajo še neproizvodne, netržne strateške (finančne in 
politične) motivacije uprav, direkcij in nadzornih svetov podjetij, se-
veda s pomočjo oblasti. Zato sem te prostore, ki imajo pravzprav dve 
nadstropji, imenoval po višjem nadstropju – kot kapitalsko-finanč-
ne poklicne prostore. Dokler je Slovenija pridobivala širše (izvozno) 
tržišče, je lahko razvijala lastno bančno in holdinško upravljanje. 
Danes je usoda teh zametkov avtonomne finančne oligarhije v Slo-
veniji odvisna od dokončanja bančne in finančne reforme. Vendar je 
zaradi odsotnosti pravih finančnih trgov bolj kot na gospodarske in 
menjalne tokove vezana na politiko.

Zelo na kratko sem se dotaknil najmodernejših patentnih poklicnih 
prostorov. Zaradi pomena v mendarodni menjavi (multinacionalke) 
bi jih morali obravnavati obširneje. Multinacionalke so v bistvu v ob-
sežna podjetja preoblečeni korporativni patenti (licence) nad izdelki 
in storitvami. Delujejo globalno, gnane z motivacijo ekstra-profitov 
v obliki tržnih kvazi-rent, zasnovanih na nacionalno in mednarodno 
zaščitenih iznajdbah, licencah in patentih (Mocrosoft v Sloveniji). V 
Sloveniji se v to smer nekoliko bolj avtonomno v glavnem prebijata 
le dve farmacevstki podjetji, Lek in Krkam. Značilno je, da je bil pre-
boj možen v konsolidaciji z edino zares uspešno profesijo v Sloveniji, 
medicino.

7.11 Kapaciteta socialne dinamike

Razčlenjen oziroma segmentiran model ortogonalnega trga dela, 
ki ima vključen tudi vpliv poklicnih prostorov, je zastavljen bolj re-
snično kot od države ločen model trga dela. Politiko v ožjem smislu 
(politične elite v vejah oblasti) jemljem tudi kot partnerja poklicnih 
prostorov. V politični proces pritegne le tiste zahteve iz nacionalnega 
okolja, ki mu jih lahko ponudijo dovolj razviti in organizirani kolek-
tivni akterji. Vsebina prave politike se v glavnem odvija kot netržna, 
dogovorna, rentno usmerjena menjava na poklicnih trgih dela. Z njo 
se dosega – poklicna in profesionalna retorika – kulturna reproduk-
cija neke družbe. Reprodukcija ekonomskega, kulturnega, socialne-
ga in političnega kapitala ljudi, družin in gospodinjstev, podjetij in 
organizacij ter države kot celote. S protislovji.

Trg dela je s splošno regulacijo sicer zaščiten pred vplivom širših (de-
mografskih, politično-vojaških) in tehnoloških sprememb iz okolja. 
Vendar je splošna regulacija na izvedbeni ravni skoraj vedno še do-
datno lokalno, panožno in poklicno selektivna, torej takšna, da sicer 
upošteva nacionalne prioritete politike, ki pa so odvisne od specifič-
ne narave in sestave poklicnih prostorov.

Spremenjena upodobitev delovanja trgov dela skuša napovedati re-
snične učinke poklicnih prostorov kot faktorjev, ki pomembno vpli-
vajo na delovanje podjetniškega prostora in s tem na mobilnostni 
režim trga dela. V kolikor se pokaže, da je konceptualizacija veljavna 
tudi na mikro in mezo ravni, potem se z gornjo široko poklicno se-
gmentacijo lahko zoperstavimo preveč poenostavljenim gledanjem 
na interventno delovanje sodobnih držav.

Zlasti najnovejši ukrepi države, ki so posledica nadnacionalnih in-
tegracij in ustvarjanja svetovnih protekcionističnih mega-teritorijev 
(na primer EU), to kolektivno omejitev individualnih izbir radi spre-
gledajo in v »visokem govoru« dajejo prednost podjetniškemu pro-
storu ter eterično razumljeni upravljalski državi. Toda če skušamo 
zgolj ojačati podjetniški in njegov holdinški prostor, pri tem pa zane-
marimo kompleksne povezave podjetniškega, poklicnega in social-
nega prostora, se nam lahko zgodi, da si naredimo medvedjo uslugo. 
Rezultat ojačanega podjetniškega prostora ni vedno uspešnejša na-
cionalna ekonomija, ampak se lahko zaradi razgrajevanja poklicnih 
prostorov naglo rahlja podlaga socialne dinamike, ki jo ti vzdržujejo. 

V manj razvitih državah kapaciteta socialne dinamike sloni na kme-
tijstvu in iz nje izhajajočih neo-korporacijah, v tržno najbolj razvitih 
državah na patentnem in holdinškem poklicnem prostoru, v Slove-
niji na primer ta hip na neokorporativnih profesijah okrog države 
(širok javni sektor) in ekspertnih poklicnih prostorih (medicinski 



269268 profesiji in spremljajoči farmacevtski industriji). S preveč poenosta-
vljenim razumevanjem tržišča kot edinega vira socialne dinamike 
lahko s pretirano uvedbo tržnih reform namesto večje tržne mobil-
nosti ljudi dosežemo ravno nasprotno – zmanjšanje te mobilnosti. 
Nepodjetniški mobilnostni kanali se namreč zaprejo, nezaposlenost 
zraste, nerazvita tržna ekonomija pa, kot redka dobrina, lahko po-
stane nezavarovan plen domačega političnega poklicnega prostora 
in tujih korporacij (Afrika, Azija, Vzhodna Evropa).

Lahko pa velja tudi obratno. Če so poklicni trgi dela preveč ekspan-
dirani, je njihovo znanje preveč kodificirano, inovacije pa neupošte-
vane. Socialna dinamika poteka po historičnih in skorajda ritualnih 
vzorcih, pri čemer je meritornost, kot bolj ustrezno merilo za pro-
mocijo ljudi po sposobnostih, dokaj majhna. Prava mera spreminja-
nja vzorcev je verjetno le reformna kontinuiteta, če je seveda možna.

7  Delne ugotovitve

V tem poglavju sem relativno abstraktni koncept poklicnega prosto-
ra poskusil teoretsko razčleniti v segmente. Enostavni meta-model 
poklicnega prostora, zastavljen z ortogonalnim trgom dela v uvo-
dnem poglavju, sem s pomočjo teoretskih nastavkov in primerov 
razvil do sistematično razčlenjenih sedmih segmentov. Uporabil 
sem merila, ki se dotikajo obeh razsežnosti ortogonalnega trga dela. 

Na tej točki lahko rečem, da sem uresničil prvi globalni cilj knjige. 
Konceptualno sem opredelil in praktično ponazoril ločitev poklica 
kot individualizirane lastnosti ljudi (ali delovnega mesta) od širšega 
pojmovanja poklica kot kolektivnega in strukturnega pojava. Slednji 
je meta-institucionalne strukture in je plod zavestnih strateških akcij 
akterjev poklicnega prostora. 

Zadnje merilo, s katerim bi lahko ločeval poklicni prostor od pod-
jetniškega, se nanaša na različnost v mobilnostnem režimu. Posebni 
režimi te vrste vladajo tudi na posameznih segmentih poklicnega 
prostora. Verjetno je prirejanje mobilnostih režimov, ki s pomočjo ko-
lektivnih dogovorov bežijo od preveč individualiziranih meril tekmo-
valnega trga dela, tudi poglavitni strateški cilj akterjev poklicnih trgov 
dela (Larsonova). O tem vidiku pa več v nadaljevanju.

8. MOBILNOSTNI REŽIM TRGA DELA, DOMNEVA

8  Delni cilji

V šestem poglavju sem poklicni prostor lahko identificiral kot veljav-
ni prostor z makroekonomskega vidika in še z ekološkega populacij-
skega vidika. S tem sem pokazal le na pričakovan sintetičen učinek 
določenih silnic poklicnega prostora, ki pa jih še nisem podrobneje 
konceptualiziral in meril. V sedmem poglavju sem dotlej enotni po-
jem poklicnega prostora teoretsko razčlenil na vsebinsko-historične 
poklicne segmente oziroma na različne poklicne podprostore. Dokaj 
nazorno se poskušal sistematizirati šibke in močne strateške akcije 
akterjev poklicnih trgov dela. To strateško vedenje predstavlja temelj 
dinamike poklicnih trgov dela. 

Zaradi pomanjkanja urejenih informacij o raznovrstnih strateških 
akcijah v nadaljevanju ne bom podrobneje empirično proučeval di-
namike poklicnih trgov dela v Sloveniji s tega, sicer zanimivega, vi-
dika. To je lahko načrt za prihodnje delo. Izkoristil pa bom zamisel 
Larsonove o različnih mobilnostnih režimih v poklicno-profesio-
nalnih prostorih, torej v segmentih ortogonalnega trga dela. Najprej 
predvidevam, da bo v učinkih klasičnih faktorjev na splošni mobil-
nostni režim moč zaznati sledove omenjenih strateških akcij akter-
jev poklicneg prostora, zlasti v večjem učinku izobrazbe. Dalje, pred-
videvam, da se podjetniški in poklicni prostor medsebojno ločta v 
vzorcu mobilnostnega režima, hkrati pa se smiselno dopolnjujeta v 
osnovnih vzorcih dinamike na trgu dela. 

Postavljata se dve predhodni vprašanji: prvič, kakšen metodološki 
instrumentarij uporabiti za merjenje mobilnostnega režima in s tem 
za empirično preverjanje eksistence in učinkov poklicnih prosto-
rov na individualne poklicne dosežke ljudi? Drugič, kakšne podat-
ke uporabiti, ob tem, da je preciznih meritev za operacionalizacijo 
opredeljenih konceptov malo? 

V tem poglavju bom najprej pojasnil tesno vsebinsko-metodološko 
povezanost vprašanj, ki jih raziskujem. Na kratko povzemam meto-
dološko-vsebinske ugotovitve mobilnostnih študij do začasnega iz-
zvena v začetku devetdesetih let. Prikažem še dva sodobna pristopa, 
ki sorodno vprašanje, pojasnjevanje poklicnih izzidov na trgu dela 
oziroma mobilnostni režim razvitih držav, rešujeta brez posebne 
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1997, Logan 1996). Oba pristopa problemsko komentiram kot manj 
ustrezna za analizo zamudniških (Novak 1997), verjetno pa tudi raz-
vitih držav, saj se poklicnega problema in nezaposlenosti lotevata 
brez primerne konceptualizacije strukturne narave trga dela in po-
klicev. 

8.1 Poklicna mobilnost: dva pristopa

V vseh družbah in državah je – že zaradi biološke reprodukcije – 
prisotna neka količina socialne mobilnosti, pomikov, napredovanj 
in nazadovanj ljudi. Ugotovitev, ki nas v novejših empirično zasno-
vanih stratifikacijskih študijah najbolj vznemirja, pa predpostavlja 
še misel več: da je vzorec relativne mobilnosti ljudi v vseh industrij-
skih družbah približno enak. Verjetno zato, ker je poklicno-statusna 
struktura približno “enaka” v vseh kompleksnih družbah (Erickson 
& Goldthorpe 1992, Grusky & Hauser 1994). Kaj pomeni “enaka”? 
Imajo mere relativne mobilnosti kakšno praktično upodobitev. Mor-
da gre za replikacijo starodavne ugotovite, da se – ne glede na druž-
beno dinamiko – socialna neenakost med ljudmi ohranja.

V nadaljevanju skušam pokazati, da lahko to globalno spoznanje, ki 
še ni dobro raziskano, vsaj deloma pripišemo tudi manj vidnemu, 
toda sinhroniziranemu kolektivnemu delovanju akterjev v tipičnih 
poklicnih prostorih. Najprej pa povzemam glavno sporočilo glede 
obravnave poklicnega problema iz študij socialne mobilnosti.

8.1.1 Spoznanje o glavni dilemi v študijah mobilnosti

Ožje vprašanje, s katerim se ukvarjam v tej knjigi, se nanaša na kon-
ceptualizacijo in empirično preverjanje učinka poklicnih prostorov 
na individualno poklicno mobilnost ljudi. To vprašanje predstavlja v 
okviru stratifikacijskih študij že prisoten, a še nerešen problem. Lah-
ko rečem, da okviru mednarodnih stratifikacijskih in socioekonom-
skih študij (še) ne zavzema osrednjega mesta raziskovalnih naporov, 
čeprav je bilo v zadnjih nekaj letih večkrat eksplicitno postavljeno 
(Grusky & J. Sørensen 1996). Do spoznanj so prišli predstavniki raz-
ličnih struj, čeprav vsakdo na svoj način in predvsem po različnih 
metodoloških poteh. 

Ena verzija tovrstnega spraševanja je bolj metodološka. Pravi, da je 
relativni vzorec agregatne mobilnosti, če odmislimo vpliv, ki ga pov-
zročajo spremembe v poklicni strukturi, približno enak za vse drža-
ve, ne glede na stopnjo razvoja. To je domneva o konstantni socialni 

fluidnosti, podatkovno naslonjena na agregatne mobilnostne matri-
ke tipa oče-sin, metodološko pa na relativne mere mobilnosti, ki so 
prisotne v loglinearni tehniki analize mobilnosti. V tej verziji je zgo-
dovinski niz glavnih avtorjev naslednji: Sorokin (1927), Lipset-Zet-
teberg (1959), Goodman (1965, 1969, 1979), Hauser & Featherman 
(1977a), Erickson & Goldthorpe (1992) in Grusky & Hauser (1994). 

Druga verzija taiste ugotovitve pa pravi, da je relativno hierarhično 
statusno razmerje med poklici približno enako v vseh državah. To 
je izrabila “industrializacijska” domneva, podatkovno naslonjena na 
spremenljivke o individualnem poklicnem dosežku, merjene z zve-
znim indeksom poklica in analizirana predvsem z regresijskim pri-
stopom. Niz glavnih avtorjev, ki je torej statusno-poklicna razmerja 
jemal bolj instrumentalno, z namenom, da z isto intervalno poklicno 
klasifikacijo meri poklicno-statusni položaj ljudi v različnih državah, 
je naslednji: Duncan (1961), Blau & Duncan (1967), Featherman, 
Jones & Hauser (1975), Treiman (1970, 1977), Ganzeboom, De Gra-
af, Treiman & De Leeuw (1992) in Ganzeboom & Treiman (1994). 
Vidimo, da sta zlasti Hauser in Featherman delala v obeh okvirih.

Slutnje o globlji vsebinski povezavi obeh gornjih pristopov in, vsaj 
“na prvi pogled, pretežno metodoloških” ugotovitev, so se v prete-
klosti pojavljale večkrat. Ena od njih je na primer trditev, da je uni-
formnost agregatnih vzorcev mobilnosti, dognana v mednarodnih 
primerjalnih analizah, morda analogna ugotovitvi, da so prestižne 
poklicne hierarhije, uporabljene za merjenje posameznikovega po-
klicnega položaja, v kompleksnih družbah enake (Treiman 1977). 
Toda potrebno je bilo kar nekaj časa (trideset let?), da so se nekoliko 
različne domneve obeh struj dovolj empirično preverile in je bilo 
možno tudi njihovo vsebinsko zbliževanje. 

V letu 1994 sta tako Grusky & Hauser (1994) sistematično pono-
vila agregatne mednarodne primerjalne študije mobilnosti, z vsemi 
možnimi specifikacijami (dizajni) loglinearnih modelov. Najprej sta 
preverila, kakšen je sodobni odgovor na zgodnjo Lipset-Zetterber-
govo industrializacijsko tezo o približni enakosti relativnih mobil-
nostnih stopenj pri vseh zapadnih industrializiranih družbah. Od-
govor je bil zanimiv – stopnje vseh držav, zapadnih in vzhodnih, so 
bile zelo podobne. 

Nato sta preverila, kakšen je odgovor na FJH domnevo, ki pravi, da 
so variacije v opazovanih mobilnostnih stopnjah posledica kultur-
nih razlik v poklicni strukturi, ne pa same menjave ljudi med poklici. 
Ta teza je dobila preciznejšo obliko s trditvijo, da so med industrijski-
mi državami relativne mobilnostne možnosti prebivalcev invarian-
tne, če nadziramo interakcije med izvorno in destinacijsko poklicno 
strukturo. Tudi tej tezi sta lahko gornja avtorja empirično pritrdila. 



273272 Šla pa sta še korak dalje. Vprašala sta se po “sorokinovsko”: ali ni že 
potrjena podobnost v (relativnih) mobilnostnih vzorcih morda ve-
ljavna za vse kompleksne družbe, ne glede na stopnjo ekonomskega 
razvoja. Po raziskavi vrste držav sta lahko ugotovila, da različne zgo-
dovinske okoliščine sicer res vplivajo na obliko poklicne strukture 
v državah, ne vplivajo pa na interakcije (relativne mere mobilnosti, 
očiščene za razlike v poklicnih strukturah) med poklicnimi stratumi. 

To je pomenilo, da je invariantnost interakcij oziroma mobilnosti v 
socialnem prostoru morda mnogo močnejša, kot so bili sociologi do 
sedaj pripravljeni verjeti. Mar to pomeni – da se statusne razlike med 
poklici ohranjajo iz davnine?

V sklepnih mislih svoje obsežne študije sta avtorja previdno postavi-
la drobno vprašanje, če ni morda ravno konstantnost statusnih raz-
merij med poklici – in to ne glede na stopnjo razvoja države! – naj-
bolj izzivalno vsebinsko vprašanje iz obdobja stratifikacijskih študij. 
Na to vprašanje, ki je dolgo časa spadalo le med pomožne ugotovitve 
pri izdelavi poklicnega merskega orodja, je namreč težko odgovoriti. 
Zlasti še, če poklic jemljemo le kot nevprašljiv osebni podatek in ne 
raziskujemo njegovega institucionalnega (razvojnega) ozadja. S tem 
sta avtorja povezala navidez nasprotujoče si domneve uvodno pred-
stavljenih dveh struj raziskovanja mobilnosti v eno celoto. Grusky & 
Hauser (1994: 284) torej ugotavljata, da meddržavne 

“enakosti v vzorcih mobilnosti (socialna fluidnost) ne more-
mo pojasnjevati z ‘logiko industrializacije’, če pa enakost ve-
lja tudi za manj razvite države. Enakost je prej analogna ne-
spremenljivi prestižni hierarhiji med poklici, v smislu, da oba 
izsledka lahko izhajata iz mednarodnih regularnosti v virih 
poklicev in v zaželjenosti poklicev.”

Če predpostavim, da relativno invariantne statusne vidike poklicne 
strukture številčno spreminja predvsem razvoj trga in tehnologije, 
potem za razumevanje druge ugotovitve, da se statusna razmerja 
med poklici ohranjajo, ne ostaja nič pametnejšega, kot da začnem 
raziskovati stvarne razloge za ta pojav. Raziskovanje stvarnih razlo-
gov pa na začetni stopnji pomeni vzpostavitev takšne poklicne meta-
-teorije, ki pojasnjuje, zakaj se statusne razdalje med poklici “ohra-
njajo”. Poklicno dinamiko, ki smo jo do sedaj vezali bolj na ljudi, 
kvečjemu na šole ali delovna mesta, je treba obdati s prepričljivejšo 
teoretsko razlago o faktorjih, ki omogočajo časovno invariantnost 
“zgradbe poklicnega prostora”. Elementi nove teoretske razlage fak-
torjev se že pojavljajo.

Grusky je na primer nedavno na sociološkem kongresu predstavil iz-
jemno konceptualen članek (Grusky & J. Sørensen 1996), v katerem 

se zavzema, da bi se v prihodnje bolj posvetili raziskovanju poklicev 
samih – ne več razredov. Poklic je nenadoma prerasel iz pomožne 
metodološko-merske teme v morda najbolj zanimivo teoretsko temo 
stratifikacijske in mobilnostne analize.

Na drugi strani je A. Sørensen (1996), kot premišljen avtor in tehten 
akter stratifikacijskih študij in kritik preveč metodološko usmerjenih 
mobilnostnih študij (“more matters with less art” je njegov moto), 
ponovno segel globlje, v samo jedro strukturnih osnov socialne ne-
enakosti. Analiziral je možnost, da bi v stratifikacijskih študijah bolj 
uporabljali pojem ekonomske rente. Ta se v obliki kvazi-rente (Mar-
shallov izraz) lahko pojavi kot lastnost tistih delovnih mest, na kate-
rih se s pomočjo družbenih akcij delovna mesta pretvarjajo v tržno 
neodzivne pozicije. Ker so pozicije dejansko statusno rangirane, se s 
svojo ordinalnostjo dokaj dobro prilegajo hierarhičnemu pojmova-
nju poklicev. So torej rentne pozicije dolgoročni cilj in plen strate-
ških akterjev, ki netržno opredeljujejo socialne razsežnosti trga dela?

8.1.2 Oscilacije ali trendi – dilema časovnega horizonta

Vprašanju o tem, ali so v stanovitnosti poklicnih razmerij prisotni 
modernizacijski trendi ali zgolj fluktuacije, se je hitro pridružilo še 
drugo vprašanje, in sicer, kakšen časovni horizont naj vzamemo za 
analizo mobilnostnih trendov. 

Edino, kar vemo, je, da je za verodostojno mobilnostno analizo po-
trebno vzeti »zelo dolgo« zgodovinsko obdobje. V njem človeško ak-
tivno obdobje ali celo nekaj generacij ljudi niso več pravi oziroma 
edini akterji. V primerjavi z njimi so mnogo pomembnejše struktur-
ne in kulturne značilnosti družbe, ki se v veliki meri reproducirajo 
počasi, ne glede na zavestne akcije posameznikov. Ravno strukturne 
osnove neenakosti pa določajo globalen okvir za potencialno mobil-
nost ljudi. Dopuščajo tudi, da lahko načenjamo teme o »višjih zako-
nitostih v delovanju družbe«, npr. (Hout 1983, Ringdal 1994: 274): 
totalna mobilnost ostaja enaka zato, ker se zaradi povečane individu-
alne mobilnosti (odpiranje družb) istočasno zmanjšuje strukturna mo-
bilnost (zapiranje družb). Gre torej za neke vrste igro med omejenimi 
možnostmi in tekmovanje med pretendenti zanje. 

Problem nastopi, ko skušamo v tako dojetem globalnem okviru do-
ločiti meje področju svobodne, racionalne socialne akcije indivi-
dualnih akterjev, o kateri govori ekonomika. K temu problemu se 
bom vrnil v sklepnem poglavju knjige. Zanimivo pa je, da so ravno 
tisti avtorji, ki so skušali “dokazati” modernizacijsko hipotezo, torej 
“odpiranje” industrijskih družb za večjo posameznikovo svobodo, 



275274 izdelali ter uporabili takšne metodološke instrumente, ki so dobese-
dno vsebovali časovno invariantnost statusnih, strukturnih razmerij 
v vseh družbah93. Recimo, poklicne lestvice.

V prizadevanjih, da bi za mednarodne primerjalne študije mobilno-
stnih režimov poenotili merski instrument za merjenje poklica ljudi, 
je bila, skorajda kot nus proizvod, narejena mednarodna standar-
dna (zvezna) poklicna klasifikacija prestiža (Treiman 1977) in nato 
še prenovljena standardna klasifikacija socioekonomskih indeksov 
(Ganzeboom et al. 1989, Ganzeboom & Treiman 1994). Obe sta se 
glede relativnega položaja poklicev le neznatno razlikovali. Vpraša-
nje, zakaj standardna in odkod kar naenkrat poklicna enakost med 
državami, je bilo pojasnjevano s medlimi splošnimi ugotovitvami o 
univerzalnem pomenu tržnega sistema in nuklearne družine. Slu-
tnje, da pa je v ozadju le nekaj več, so vseeno stalno obstajale (Trei-
man 1977). A komajda kaj več kot to94.

Navidez nam torej spoznanje o socialni fluidnosti, ki potrjuje zelo 
postopno razvezo strukturnih učinkov in razmerij v statusnem pro-
storu, utrjuje predstavo o inertnosti socialnega in poklicnega prosto-
ra. Po drugi strani so tudi invariantne poklicne lestvice lep primer za 
to. Lahko pa se vprašamo: ali je prav, če merimo mobilnost tako, da 
individualni poklic vstavimo v agregatni poklic (razred). Odgovor je 
zahteven. Razred kot skrajšana poklicna lestvica, ki jo v mobilnostni 
matriki uporabljamo za enostaven zaris statusnega prostora, nas ne 
zadovoljuje. V njej je preveč angleške izkušnje, je preveč abstraktna 
in ima premalo teoretske zasnove (Crompton 1993). 

Vsebinska razlika med poklici kot lastnostjo oseb in poklicnimi ra-
zredi kot ogrodjem statusnega prostora bi morala biti namreč ravno 
v tem, kako in koliko so posamezni poklici v neki konkretni drža-
vi institucionalizirani. Razred pa te lastnosti poklicev ne povzema 
dobro. Med poklicem v prvem in razredom kot izpeljavo poklica v 
drugem smislu pri agregatni mobilnostni analizi je – tudi zaradi iste 
merske lestvice – preveč podobnosti, ni tiste prave vsebinske razlike, 
oziroma ta razlika ni dobro konceptualizirana. 

Zato sem v prejšnjem poglavju poklicni prostor, ki obdaja posame-
zne poklice, konceptualiziral tako, da je bolj razvidno stvarno insti-
tucionalno ozadje navidez povsem “individualiziranega” človekove-
ga poklica (delovnega mesta). Šele to stvarno ozadje poklica v nekem 
socialnem prostoru permanentno pripisuje temu poklicu določene 
statusne in druge karakteristike, ki ohranjajo prestižno-statusna raz-
merja med poklici relativno nespremenjena. 

Tu se pokaže šibkost teorij trga dela, ki poklic jemljejo zgolj kot pre-
slikavo delovnega mesta in poklic pripisujejo tržni sferi. Poklicni 

prostor je ponavadi nekaj več od te utilitarne razsežnosti, saj poklic-
ni prostor hromi meritokratska tržna načela in stalno pači osebno 
razumevanje poklica. Vsebuje namreč strateške in rentno naravnane 
akcije kot posebno, nepodjetniško razsežnost trgov dela. 

Poklic kot lastnost človeka ali delovnega mesta (ekonomska znan-
stvena retorika) sem torej razdvojil od poklica kot lastnosti socialne 
strukture. Poklicni prostor, s svojo strukturo in dinamiko, je po moji 
tezi “zadolžen”, da se statusna razmerja med različnimi poklici – in 
zavoljo tega med ljudmi, ki tem poklicem pripadajo – kljub variabil-
nemu in racionalnemu delovanju podjetniških trgov dela, ohranjajo 
relativno nedotaknjena. 

To spoznanje je pravzaprav replikacija Paretove in Sorokinove teze o 
dolgoročnih, netrendnih oscilacijah v poklicni mobilnosti ljudi.

8.2 Mobilnostni režim socialne države 

Gornje “pravo” vprašanje seveda še ni osrednji predmet številnih 
mobilnostnih analiz, ki se jih danes lotevajo avtorji stratifikacijskih 
študij. Prisotna vprašanja se zaenkrat še vedno usmerjajo na ožje 
torišče, na primer na opredelitev institucij okrog ekonomsko razu-
mljenega trga dela. Tu gre za določitev bistvenih institucionalnih fak-
torjev, ki poleg osebnih preferenc in izbir ljudi (ekonomski vidik) 
določajo tudi poklicni mobilnostni režim trgov dela v različnih dr-
žavah (sociološki vidik). Poudarek je zaenkrat še vedno na podjetni-
škem prostoru in njemu prilegajočih se institucijah, ki naj bi same po 
sebi vsebovale dovolj potenciala za uravnavanje poklicne mobilnosti 
ljudi. 

Pri poskusih dopolnjevanja ekonomskega modela trga dela s po-
klicnimi karakteristikami gre na nek način za ekonomsko podprto 
utvaro. Sporočilo vrste predlaganih modelov pravi, da je ekonomski 
alokacijski režim trga dela istosmeren kot socialni alokacijski režim 
trga dela. A trg in država motivacijsko nista istosmerna, ampak or-
togonalna. Alokacijski režim trga kratkoročno znižuje stroške, da bi 
povečal privatne profite. Alokacijski sistem države dolgoročno ize-
načuje tržne profite, da bi povečal količino rent. 

Poklicni prostori zato stalno pretvarjajo delovna mesta v pozicije; 
hkrati njihovi akterji stalno skušajo zavzemati pozicije tudi znotraj 
države, s čimer postajajo tudi njihove tržne pozicije bolj neodvisne od 
tržnih tveganj. Zdaj preidemo bistvu poklicnega problema sodobne 
države. Nezaposlenost je tako tudi posredni rezultat delovanja po-
klicnih akterjev, ki skrbe za ohranjanje enakih razmerij v statusnem 
poklicnem prostoru. 



277276 Vsak poskus, da bi opredelili državo kot mehanizem, ki ščiti trg in 
trg dela, je odtod vsebinsko nedorečen in slabo opredeljen. Država 
ščiti predvsem poklicno-statusni prostor in njegove akterje.

Kot sem že zapisal, je takšna država, ki naj bi bila glavni blažilec spre-
memb na trgu dela, torej država, ki lajša prilagajanje trga dela na 
zunanje spremembe, napačno konceptualizirana in razumljena. Do-
bronamernost je v bistvu le zaščita nespremenjene nacionalne kultu-
re pred tujimi vdori, a le do določene mere. Če podležemo predstavi 
o dobronamerni državi, nas to vodi do teoretskega slepila, do tako 
eterično opredeljene blaginjske oziroma socialne države, ki naj bi de-
lovala le v korist ljudi. Takšne države pravzaprav ni. 

Če je med ekonomsko razumljenim trgom dela in raznimi zunanjimi 
vplivi nanj postavljena takšna eterična država, potem je velika ver-
jetnost, da bo socialna država opredeljena še bolj abstraktno kot je 
nestvarno opredeljen sam tekmovalni trg dela. Noben od teh mode-
lov zato ne more pojasniti, zakaj je ob zelo variabilnem ekonomskem 
prostoru statusni in socialni prostor družb relativno nespremenljiv. 
Z drugimi besedami, ni jasno, zakaj se socialna neenakost ohranja 
kljub »razvoju, tekmovanju, socialni dinamiki, ekonomski rasti in 
znanstveno utemeljeni interventni makroekonomski vlogi države«. 

Na strateško interesno delovanje držav oziroma njenih elit, ki pred-
stavljajo vrhove poklicnih prostorov, sta eksplicitno opozorila že 
omenjena Fligstein & Mara-Drita (1996). Raziskala sta rast institucij 
(institution building) in tržne regulacije (market rules regulation) v 
procesu oblikovanja skupnega evropskega trga. Ugotovila sta lahko 
strateško vedenje predstavnikov nacionalnih elit. V času krize, ki je 
nastopila zaradi globalizacije, so nacionalne elite samo rezervirale 
prostor za odločanje v mednarodnih telesih. Prvi vstop elit na med-
narodne poklicne trge dela je na videz dokaj neaktiven. A rezervacija 
pogajalskih pozicij je uvod v pravo strateško igro (»open bargaining 
system«), ki se prične kasneje, ko se s teh pozicij prično uveljavlja-
ti partikularni interesi nacionalnih poklicnih prostorov. Kjer svojih 
partikularnih interesov nacionalne elite niso mogle uveljaviti kot 
splošni interes evropske skupnosti, si niso prizadevale za mednarod-
no regulacijo področja, ampak so raje predlagale ohranjanje nacio-
nalnih specifičnosti. Vse to dogajanje je potekalo zelo počasi, zelo 
dogovorno in na zelo mehak, celo manj viden, način. 

V nadaljevanju podajam dva poskusa dopolnjenega modela socialne 
države, ki skušata upoštevati strukturne faktorje okrog trga dela, a 
ohranjata ekonomsko logiko in utvara o dobronamerni državi.

8.2.1 Mobilnostni režim trga dela v socialni državi

Najbolj osredotočeni poskusi izdelave merljivih modelov socialnega 
prostora so nastali v okviru mednarodnih primerjalnih študij mo-
bilnostnih režimov različnih tržnih držav. V primerjalnih študijah 
se namreč da na vpliv institucionalnih faktorjev sklepati posredno, 
z apriornim poznavanjem ključnih historično-kulturnih razlik med 
državami. Primer takšne logike je naslednji. Če se države, z vnaprej 
poznanimi institucionalnimi razlikami, razporejajo v podobne sku-
pine na osnovi spremenljivk, ki odražajo dinamiko trga dela, potem 
lahko na zelo eleganten in varčen način potrdimo veljavnost učinka 
določenih institucionalnih aranžmajev, ne da bi jih zares merili in 
modelirali. 

Na drugi strani pa so nacionalne študije učinkov institucionalnih 
aranžmajev na delovanje trgov dela težje. Raziskovalci so brez med-
narodnih primerjav »obsojeni« na dodaten napor, da določene kul-
turno pomembne nacionalne institucije, za katere predpostavljajo, 
da so pomemben zunanji faktor pri delovanju trgov dela, eksplicitno 
inkorporirajo v svoje modele. To je konceptualno in mersko vseka-
kor težja pot od gornje. 

Ne glede na temeljne razlike v raziskovalnih načrtih, ki diverzifici-
rajo uporabo različnih pristopov in metod, pa lahko opazimo, da je 
vsem tem študijam skupno iskanje sistematično urejenega najmanj-
šega možnega nabora zunanjih faktorjev, determinant in okoliščin, 
ki bi na teoretski ravni lahko imele važne učinke na delovanje trga 
dela. Med začetne poskuse konceptualno celovitega modeliranja 
alokacijskih oziroma mobilnostnih režimov trga dela, ki vključuje 
hkrati individualne in strukturne faktorje poklicne dinamike, lahko 
štejemo dva modela: Loganov (1996) model istočasne dvostranske 
mikro obravnave trga dela, razvit za nacionalne študije, in DiPrete et 
al. (1997) mezo-makro model mobilnostnega režima trga dela, raz-
vit za mednarodne primerjave razvitih držav. 

8.2.2 Loganov mikro-mezo model poklicne mobilnosti

Loganov model trga dela je v bistvu metodološka izboljšava še nere-
šenih težav mikroekonomskih teorij trga dela (slika 8.1). Skuša pra-
vilneje povzeti interakcijo med človekom, ki izbira delo, in okoljem, 
ki mu delo nudi, ob tem, da je dana struktura priložnosti, med ka-
terimi človek izbira. Pomaga si s sociološkimi idejami, saj namesto 
dohodkovnega dosežka uvaja poklicni dosežek kot ciljno motivacijo 
ljudi. 
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Slika 8.1: Loganov »two-sided logit model« za osebno-strukturno 
analizo mobilnosti na trgu dela 

Model je nastal kot sinteza sistematične analize uveljavljenih meto-
doloških pristopov za proučevanje trgov dela v ekonomiki in socio-
logiji. Avtor sooča številne teoretske predpostavke o delovanju akter-
jev trgov dela iz obeh ved in razpravlja o ustreznosti metodoloških 
modelov, uporabljenih za empirično analizo. Nagiba se k temu, da je 
poklicna mobilnost boljši reprezentant za ponazoritev delovanja trga 
dela kot dohodkovna mobilnost. Njegov model lahko hkrati zajema 
podatke tako iz domene osebnih preferenc ljudi (izbira dela na mi-
kro ravni) kot tudi podatke iz institucionalnega okolja, podjetja (pri-
ložnosti na mezo ravni): »…nova multivariatna metoda za istočasno 
raziskovanje determinant individualnih priložnosti in determinant 
izbire, če so priložnosti dane.« (Logan 1996: 115). 

Model je bil apliciran tako, da v bistvu raziskuje učinek posameznih 
osebnih karakteristik različno mobilnih ljudi v posameznih pokli-
cih. Model je žal v metodološkem smislu tako zahteven (oblika ver-
jetja modela in kombinatorična kompleksnost modela – Logan 1996: 
127), da zanj še ni bila izdelana standardna računalniška procedura.

8.2.3 DiPrete et al. mikro-makro model za razvite države

DiPrete et al. (1997) so svojo primerjalno nalogo, določitev mobil-
nostnih režimov trga dela, zastavili vsebinsko bolj ambiciozno in 
interdisciplinarno. Kot glavni cilj bodočega integralnega socio-eko-
nomskega raziskovanja trga dela so opredelili nalogo, da se razvije 
takšna sinteza teorij trga dela in teorij socialne države (blaginje), ki bo 
prepričljivo opisala, odkod mednarodne razlike v nacionalnih odzi-
vih trga dela na spreminjajoče se zunanje okolje in faktorje. Pojem 
sinteze se tu nanaša predvsem na »odvečno« (prav tam: 758), a še ve-
dno prisotno teoretsko ločitev med ekonomskimi (tržnimi) in socio-
-politološkimi (državnimi) utemeljitvami stratifikacijske dinamike. 

Osnovno idejo modela sem že predstavil v poglavju, kjer obrav-
navam alternativne teorije trga dela (slika 4.12). Naj dodam nekaj 
besed. Nacionalni odziv trga dela je po mnenju avtorjev na ravni 
strukturne spremembe najbolj razviden v spremenjeni industrijski 
in poklicni porazdelitvi. Nosilna ideja avtorjev tega modela je, da se 
trg dela na strukturne spremembe, ki vplivajo na trg dela, primarno 
odziva z mobilnostjo delavcev (ang. mobility as a labour market ad-
justement to structural change). 

Ločijo pet glavnih mobilnostnih tokov, dogodkov, ki tvorijo mehani-
zem prilagajanja trga dela na spremembe: (1) vstop mladih delavcev 
in imigrantov, (2) karierno mobilnost oseb v delovni sili, (3) vstope 
in izstope aktivnih oseb sredi kariere s trga dela, (4) izstopi in vstopi 
žensk v rodni dobi na trg dela, in (5) upokojitve in dolgotrajnejši 
izstopi v neaktivnost. 

Na tej točki avtorji povežejo teorijo mobilnosti z institucionalno te-
orijo trga dela in s teorijo socialne države. “Teorija socialne države” 
je seveda neizdelana teorija, vsebuje le nekaj narativnih in deskrip-
tivnih zamisli. Zato jo le grobo skicirajo, povzemajoč Esping-An-
dersena (1990). Predpostavijo, da vsaka država uporablja institucije 
trga dela in regulacijo socialne države (blaginjsko politiko) zato, da 
vpliva na glavne mobilnostne tokove. Institucije, ki jih upoštevajo, 
so naslednje: 

• sistemi delovnih zavarovanj na trgu dela (posegi države blaginje), 

• institucije za vstope in karierno mobilnost na trgu dela (tržna re-
gulacija), 

• institucije, ki regulirajo izstope iz trga dela (posegi države blaginje) 

in

• poklicne meje trgov dela (močna, srednja, šibka tržna poklicna 
regulacija).

Oba institucionalna konteksta trga dela, blažilna pravila na trgu 
dela95 in mehanizmi socialne države, zaustavljata prehud pritisk 
okolja na trg dela. Dodatna poteza tega modela je tudi, da kot zuna-
njo determinanto osebne mobilnosti upošteva ekološko turbulenco 
v podjetniškem in poklicnem prostoru. 

8.2.4 Primerjava obeh modelov, kje je poklicni prostor

V metodološkem smislu DiPrete et al model ni tako izviren kot 
Loganov. Osebne in kontekstualne ravni trga dela prvi model me-
todološko ločuje s posebno regresijsko tehniko, večnivojskim 
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menljivk in v vsebinsko sistematično podanem strukturnem kon-
tekstu trga dela. Tako glavne mobilnostne dogodke v štirih razvitih 
državah pojasnjuje z učinki splošnih družbenih sprememb, pa tudi z 
ekološko dinamiko panog in poklicev, v katerih ljudje delajo (turbu-
lence za desetletno obdobje). 

V ospredju novejšega zanimanja za delovanje in mobilnostno odzi-
vanje trgov dela je prisoten hkraten metodološko-vsebinski napor, 
ki je bil vedno značilnost stratifikacijskih študij. Posebno sta izposta-
vljeni dve vprašanji: prvič, kako bolj korektno upoštevati teoretske 
ekonomske in sociološke predpostavke trga dela, in drugič, kako bolj 
sistematično zajeti kontekstualno okolje trga dela. 

DiPrete et al model bi bil bližji našim pogledom, če bi se lahko stri-
njali z avtorji, da je država le dobronameren in suveren akter, ki z re-
gulacijo posega na mobilnostni režim trga dela. Vse naše dosedanje 
izvajanje o pomenu poklicnih prostorov pa nasprotuje takšni opre-
delitvi. Država ni avtonomen in sui generis akter, ki zgolj ščiti delav-
ce pred posegi raznih strukturnih sprememb na trg dela. V našem 
konceptualnem okviru je država glavni partner poklicnih prostorov, 
ki primarno varuje interese (kolektivni egoizem) močnih poklicnih 
skupin. S tem perpetuira poklicni problem.

Možne so še druge primerjave med modeloma. Način opredelitve 
poklicnega prostora je v obeh obravnavanih modelih še nedorečen. 
Loganov model ga izven mikro ravni organizacijsko-podjetniškega 
prostora sploh ne predpostavlja. DiPrete et al model pa ga uvaja le 
kot najširše razumljeno ekološko populacijsko dinamiko institu-
cij. Izražena je s turbulentnostjo poklicne kontrakcije ali ekspanzije 
v opazovanem obdobju. Turbulentnost je v bistvu pojmovana kot 
posledica tržne dinamike, ne pa tudi kot posledica strateških akcij 
poklicnih akterjev in teženj po dolgoročni statusni invariantnosti. 

Torej model ne upošteva glavnega nerešenega spoznanja, ki je ostalo 
kot sinteza po več desetletjih trajajočem ukvarjanju s tezo o socialni 
fluidnosti in modernizacijsko domnevo. Spoznanje pravi, da imajo 
(posamezni) poklicni prostori svoj poseben učinek na mobilnostni 
režim trga dela, s tem, da ohranjajo relativno invariantna poklicna 
in statusna razmerja med ljudmi. Vir ohranjanja razmerij je skrit v 
socialnih omrežjih, ki žele vsako statusno spremembo prilagoditi 
poprejšnjim (ordinalnim) poklicnim razmerjem.

8.2.5 Kako ustrezneje postaviti model socialne države?

Primerjava obeh modelov in njuno soočenje z našo konceptualiza-
cijo nima namena, da prikaže oba gornja modela kot neustrezna na-
sploh. Loganov model je pomembna metodološka izboljšava za mi-
kroštudije behavioralno in strukturno pogojenih procesov na trgu 
dela. DiPrete et al model pa je pravzaprav prva znana kompleksna 
rešitev problema, kako interdisciplinarno združiti sociološko teorijo 
mobilnosti z ekonomsko teorijo trga dela in interdisciplinarno “teo-
rijo” socialne države. 

Moj namen v dosedanjem metodološkem razpravljanju je bil le po-
kazati, da nobeden od gornjih modelov ni prevzel iz področja strati-
fikacijskih študij tiste poglavitne dileme, ki je pravzprav prisotne in 
enake že od Sorokina dalje. Neraziskani so pogoji in razlogi, ki kljub 
močni ekonomski dinamiki podjetij na trgih proizvodov in storitev 
in kljub povečani individualni mobilnosti ljudi na trgih dela močno 
hromijo statusni družbeni prostor, v agregatnem smislu.

Vprašanje o učinku poklicnih prostorov, ki sem ga postavil s tezo, 
seveda ni edino relevantno. Resničnih problemov, ki se osredotočajo 
prav na trgu dela, je v sodobni dinamični družbi veliko. Vseh na-
enkrat se ne da reševati ali vsaj opisovati, tudi zato ne, ker nimamo 
na razpolago integralnih konceptov, s pomočjo katerih bi jih lahko 
prepričljivo povezali v celoto. Ringdal (1994: 286) na primer pravi, 
da “ni splošno sprejetega načina merjenja relativne mobilnosti ali so-
cialne fluidnosti. Relativna socialna fluidnost se lahko konceptualizira 
na različne načine.”

Po drugi strani pa naloga empirično raziskovanja tudi ne more biti 
usmerjena samo v ambicijo, da bi znanost reševala probleme, ki 
po tehtnosti presegajo vire in znanje, s katerimi znanost razpolaga. 
Glavni vir znanosti, oziroma raziskovalnega dela, je le urejeno zna-
nje, sistematika in občutek, da zmore postavljati prava vprašanja. 
Vseeno dvom obstaja, kot je zapisal Kuhn (1974: 157–158): “Večkrat 
se postavlja vprašanje, katera od paradigem naj bi v prihodnje vodila 
raziskovanje problemov, za katere še nobeden od tekmecev ne more 
trditi, da pozna končni odgovor nanje…Odločitev o tem mora biti bolj 
zasidrana na prihodnjih obljubah kot pa na preteklih dosežkih … Taka 
odločitev lahko dejansko sloni le na zaupanju.”

Svoje dosedanje kritiško razmišljanje – na tej točki – razumem le 
kot majhen prispevek k svetu idej in obljub, da je možno opredeliti 
mehanizme, ki preko institucij okrog trga dela ohranjajo statusno 
in poklicno strukturo družbe v težko doumljivi ekvidistančni stabil-
nosti. Menim, da je zlasti pri DiPrete et al modelu še vedno povsem 
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vidika glavnih spoznanj iz mobilnostnih teorij o trgu dela, z vidika 
poklicnega problema? 

Teorija trga dela, ki delovna mesta pripisuje pretežno podjetniškim 
akterjem in splošnim intervencijam blaginjske države, ima svoje 
poglede na dogajanje na videz dobro sistematizirane. Toda ravno ta 
logika, ki se sprijazni z reduciranim ekonomskim pogledom na trg 
dela96 in vlogo (keynesianske) politike, povzroči, da so pri razume-
vanju povečanih sodobnih problemov neenakosti v socialni državi 
(družbi blaginje) prisotna močna razhajanja. Problem socialne drža-
ve, ki se opira na demokratično politiko in ekonomsko racionalnost, 
namreč še vedno teoretsko ni dobro strukturiran problem – kot so 
opozarjali številni avtorji (Udehn 1996). 

Predvsem bi lahko rekel, da socialna država v mojem pogledu ni pre-
prosti »ostanek racionalnega trga« in dobronamernega transfernega 
razporejanja javnih financ, ki jih podjetniška sfera predaja javnemu 
sektorju v dobronamerno upravljanje splošnih zadev (Stiglitz 1997). 
Z vidika konceptualizacije poklicnega prostora je prej kar residuum, 
»ostanek poklicne dinamike« – izraža torej moč poklicev in njiho-
vih elitnih akterjev, da pridejo do rent. Ta dominacija je neprimerno 
močnejša kot moč tržišč, da si zagotove profite. 

Ali, kot je ugotovil Pope, mezde so morda le residualni faktor druž-
bene proizvodnje. Socialna država, kakršnakoli že je, vsakodnevno 
uresničuje zlasti historično vzpostavljene strateške cilje poklicnih 
skupin, ne pa ciljev podjetniških akterjev. Poklicni akterji s pomo-
čjo javne regulacije socialne države posedujejo močno zavarovane 
rentne pozicije in druge oblike kvazi-rent v vseh sferah življenja in 
ekonomije. Tudi v podjetniškem okolju, danes najmočneje preko fi-
nančnega kapitala, preko mehanizmov, ki so jih razvili akterji hol-
dinških in patentnih poklicnih prostorov. 

Poklicno-statusna mobilnost ima torej svojo lastno logiko, izvor in 
namene, predvsem pa akterje. Vsega njihovega delovanja se še zda-
leč ne da pojasniti z logiko tržnih akterjev. Ekonomska teorija, ki 
sloni na tekmovalnih težnjah tržnih akterjev, je teoretsko prešib-
ka za konceptualizacijo pravih problemov socialne države. Glavni 
praktični problem, kakor ga sam vidim, je namreč v tem, da akterji 
najmodernejših poklicnih prostorov lahko žrtvujejo celo državo, s 
tem pa tudi »predmoderne« poklicne prostore in njihove akterje – 
pa se zanje statusna razmerja ne bodo kaj dosti spremenila (histo-
rična invariantnost statusnih razmerij). Klasični akterji nacionalnih 
podjetniških prostorov pa lahko z izgubo »svoje« države postanejo 
lahek plen razvitejših poklicnih prostorov drugih držav (kmetijstvo, 
klasične profesije, celo neokorporativne profesije socialne države).

Socioekonomika trga dela se zaradi različnih in predvsem razno-
rodnih teoretskih predpostavk, ki sem jih skušal povezati z ortogo-
nalnim trgom dela, le počasi in težko približuje pravim vsebinskim 
vprašanjem97.

8.3 Sintezne rešitve, opredelitve pojmov 

Skušajmo po tem zgoščenem uvodu in kritični obravnavi nekaterih 
predlaganih rešitev poklicnega problema socialne države razviti nov 
pristop, ki bolj neposredno povzema dosedanjo opredelitev poklic-
nih prostorov. To bomo dosegli na ta način, da bomo opazovali mo-
bilnostni režim v obeh smereh ortogonalnega trga dela in še posebej 
v segmentih poklicnega prostora.

8.3.1 Splošni mobilnostni režim trga dela

Iz ekonomskega vidika je trg dela (TD) največkrat obravnavan kot 
podjetniški prostor (podjP), kjer se usklajujeta individualna ponud-
ba dela in podjetniško povpraševanje. Teoretsko osmišljene vplive, 
ki oblikujejo rezultante atomistično razpršenega, individualizirane-
ga trga dela (indTD), lahko zapišemo poenostavljeno kot: 

indTD  f (individ.ponudbe, individ. povpraševanja po delu),

pri čemer je 

ind-ponudba  f ’ (izobrazbe, izkušenj, izbire delo-prosti čas, plač, 
drugega);

ind-povpraševanje  f (tehnologije, max. profita, min. stroškov, dru-
gega).

Posledica delovanja teh vplivov je v ekonomskem pogledu takšna 
poklicna struktura trga dela, ki je približno “očiščena”, torej prilago-
jena tehnološkemu razvoju ter (racionalnemu) obnašanju akterjev 
zgoraj opisanega trga dela. Različni aktivni oziroma zaposleni ljudje 
ob tem dosegajo različne plače, zato ekonomika največkrat fleksi-
bilnost trga dela modelira s plačnim modelom (na makro, mezo in 
mikro analitski ravni): 

dohodek  f (faktorjev ponudbe, povpraševanja, drugih faktorjev).

Prvi razteg te ekonomske logike skuša namesto plač (dohodkovnega 
dosežka ljudi, ang. income achievement) vpeljati splošnejši koncept 
osebnega dosežka ljudi in v ta namen poseže po poklicnem dosežku 
(occupational achievement): 
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Poklicni dosežek ljudi je bil na tej osi trga dela merjen z intervalni-
mi poklicnimi skalami. Razloge za razteg modeliranja dinamike trga 
dela v tej smeri je dobro opisal Logan (1996a), ki pravi, da poklic 
širše zajame položaj človeka na trgu dela kot sam osebni dohodek 
(mezda, plača). Še vedno pa te socioekonomske modele trga dela 
opazujemo kot “horizontalno” dogajanje, s predpostavko o podje-
tniški in racionalni logiki vpletenih ljudi. V tem smislu tudi sociolo-
ško proučevanje poklicnega dosežka, ki se v mobilnostnih študijah 
ukvarja z mobilnostjo kot funkcijo družinskih in izobrazbenih vpli-
vov, ne predstavlja pravega preboja. Sociološke mobilnostne študi-
je te vrste, ki jih bom kasneje podrobneje obravnaval, so prispevale 
predvsem dodatna empirična spoznanja s ponudbene strani trga dela, 
na primer, da se lahko tudi kulturni kapital, posredovan s pomočjo 
družine, pojavi kot statistično značilen faktor vplivanja pri glavnih 
dogodkih na trgu dela. 

Individualno opisan mobilnostni režim je v teh socioekonomskih štu-
dijah kompleksni pojem, ki nam predstavlja empirično ocenjen vzo-
rec različnih strukturnih vplivov na individualni poklicni dosežek 
ljudi. Vzorec lahko predstavljajo ocenjeni parametri v regresijskih 
enačbah. Mnogo socioloških mobilnostnih študij je proučevalo na-
cionalni mobilnostni režim (nMOBR) v tem smislu: 

nMOBR (TD)  model (ind. poklicni dosežek) 

 f (družine, izobrazbe, izkušenj, drugih faktorjev).

8.3.2 Poklicno segmentiran mobilnostni režim 

Na meje te poenostavljene logike o »horizontalnem« trgu dela pa 
naletimo na agregatni ravni analize poklicne mobilnosti. Sociolo-
ška spoznanja o invariantni poklicni dinamiki v statusnem smislu 
sta zgoraj omenjena Grusky & Hauser (1994) opremila z mislijo, da 
ima »konstantna socialna fluidnost« osnove verjetno v virih pokli-
cev. Postavlja se vprašanje, zakaj sicer tehnološko-tržno prilagodljiva 
poklicna dinamika (poklicna mobilnost), do katere prihaja na indi-
vidualni ravni trga dela, ostaja invariantna v agregatnem statusno-
-poklicnem prostoru. Kaj, razen osebnih značilnosti ljudi in tehno-
logije, so še tisti drugi, manj znani temeljni viri poklicev, ki obliku-
jejo poklicno-statusne izide na trgih dela in agregatni mobilnostni 
dinamiki vsiljujejo invariantnost? 

Odgovori so očitno skriti v družbenih procesih, ki se odvijajo med 
individualno in agregatno poklicno mobilnostjo. Določeni družbe-
ni mehanizmi ohranjajo “količino” in “kakovost” agregatne statusne 

mobilnosti v relativno stalnih mejah in razmerjih. Na tehnoške in 
razvojne spremembe se torej ne prilagajajo samo, ljudje in podjetni-
ški subjekti, ampak tudi (kolektivni) akterji statusnega sveta, šole, 
zbornice, sindikati, združenja, panoge, itn.

Kateri so kolektivni družbeni mehanizmi, ki procesom kolektivnega 
prilagajanja na razvoj podeljujejo posebno logiko? Odgovor na to 
vprašanje lahko teoretsko povežemo s količino rentnega zavarovanja 
trga in delovnih mest v podjetniškem prostoru, kot je nakazal So-
rensen (1983, 1996). Če bi se statusno-poklicna družbena hierarhija 
ustvarjala le vzdolž rezultatov in procesov, ki potekajo na podjet-
niških trgih dela, potem do nasprotja med individualno in agrega-
tno poklicno dinamiko ne bi prihajalo. V tej smeri poenostavljenega 
razmišljanja gre tudi teoretsko ekonomsko dokazovanje, da – pod 
določenimi predpostavkami – mikro ekonomska racionalnost in 
učinkovitost privede do makro (družbene) sistemske učinkovitosti. 

Toda resničnost po državah je drugačna, kar so pokazale agregatne 
mobilnostne študije. S procesi, ki ohranjajo obseg rent in stopnjo 
nadzora nad delom, dejavnostjo in trgom dela, uspejo kolektivni 
akterji – za razliko od individualnih, ki se v glavnem prilagajajo – 
ustvarjati razmere za ne-tržna upravičenja do razporejanja novou-
stvarjenih vrednosti. “Nadzorniki poklicno-statusnega sveta” pose-
gajo po političnih sredstvih in zavaro-vanjih, za ohranjanje invarian-
tne poklicno-statusne dinamike na agregatni ravni držav. Zamisel o 
drugačni generično vlogi poklicev, kot institucionalnem viru moči, 
ne pa le posledici tehnološkega razvoja, je na primer nakazana pri 
Grusky & J. Sørensen (1996).

Če se poklicno-statusne invariantnosti kot makro lastnosti družbe 
ne da uzreti v horizontalnem podjetniškem prostoru, je potrebno 
model trga dela popraviti tako, da bo poleg individualne poklicne 
dinamike zajel še prostor kolektivne poklicno-statusne dinamike 
in njenih vplivov na trg dela. Za razliko od tradicionalne statusne 
delitve ljudi v razrede pa bi kazalo na tej dodatni osi trga dela uve-
sti poklice kot kolektivno, meta-institucionalno tvorbo. Imenujmo 
ves dodatni prostor kolektivne poklicno-statusne dinamike poklicni 
prostor (PP), ki ga tvorijo poklicni segmenti. Prejšnji, poenostavlje-
no razumljeni ekonomski trg dela (TD) v tem dopolnjenem pogledu 
razapde v dva dela. Sestavljata ga dva prostora: organizacijsko-pod-
jetniški prostor (podjP) in poklicni prostor (PP): 

ortTD  (podjP)  (PP), ob tem, da: (podjP)  (PP)  .
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(ortTD). Teoretsko osmišljeni vplivi, ki oblikujejo dinamiko poklic-
nega prostora, prihajajo iz posameznih kolektivnih trgov dela (ko-
lektTD), kar lahko poenostavljeno zapišemo kot: 

PP  (kolektTD), pri čemer je 

kolektTD  f (kolektivne ponudbe, kolektivnega povpraševanja),

in sta

kolektivna ponudba  f ’ (raznih oblik zavarovanega znanja kot 
splošnih dobrin)

kolektivno povpraševanje  f (javnih politik – mehanizma za uprav-
ljanje splošnih dobrin).

Najprej posplošeno zapišimo, da je agregatna poklicna dinamika, 
ki se odvija v kolektivnem poklicnem prostoru (dinPP), posledica 
delovanja akterjev na kolektivnih trgih dela oziroma poklicnih trgih 
dela (PTD): 

dinamikaPP  f (različnih kolektTD)  f (PTD).

Akterji kolektivnih trgov dela pomaknejo težišče lastne dejavnosti iz 
atomistično razpršenega podjetniškega prostora v strateški, kolek-
tivno zasnovani poklicni prostor. Nekdanji stanovski akterji iz pred-
industrijske družbe so lahko v tem poklicnem prostoru delovali ne-
posredno – ohranjajoč poklicne, statusne, in stanovske privilegije z 
ekskluzivno in nadzorovano družbeno pogodbo. Z industrializacijo 
in tehnološko modernizacijo družb pa se tej klasični kolektivni dina-
miki prilagodijo tudi podjetniški akterji, ki ustvarjajo lastne poklic-
ne prostore vplivanja, s pomočjo lastnih kvazi-rentnih strategij in 
zavarovanj vseh tržnih oblik znanja. Akterji (vodilni in vodstveni de-
lavci) in podizvajalci (delavci brez podrejenih) predstavljajo temelj-
no členitev aktivnega prebivalstva na trgu dela: akterji so praviloma 
aktivni tako v podjetniškem kot v poklicnem prostoru, podizvajalci 
pa delujejo v glavnem le v podjetniškem prostoru: 

(akterji) + (podizvajalci)  podjP(ortTD) 

in hkrati so 

(akterji)  PP(ortTD) = PTD.

Tipični poklicni trgi dela so segmenti kolektivno ustvarjenega po-
klicnega prostora v neki državi. Segmenti poklicnega prostora se te-
oretsko ločijo med seboj po tem, kakšna tipična kombinacija vplivov 
oblikuje mobilnostno dinamiko na “njihovih” trgih dela. Na dovolj 
visoki ravni abstrakcije lahko rečemo, da se sicer vsi poklici ločijo 

po specifičnem znanju, a po Abbottu (1988) lahko razlikujemo zgolj 
tri osnovne oblike vgrajenega znanja, ki se jih splača rentno zava-
rovati: osebno znanje (profesionalno znanje), organizacijsko znanje 
(procesno znanje) in znanje, vgrajeno v tržne izdelke (patentirano 
znanje). Poklicne trge dela, kot splošne oblike rentnega zavarovanja 
znanja, lahko zato najprej opredelimo s tremi podkategorijami: pro-
fesionalni poklicni trgi dela (prof-PTD), organizacijski poklicni trgi 
dela (org-PTD) in patentni (licenčni) poklicni trgi dela (pat-PTD). 
Trge in trge dela pri določenih dejavnostih pa lahko zavarujemo tudi 
povsem politično, zlasti na lokalni ravni, seveda tudi na nacionalni 
in internacionalni ravni. Odtod imamo: 

mobilnostna dinamika PP  f (prof-PTD, org-PTD, pat-PTD),

kar lahko – če predpostavimo še različne druge segmente, ki jih 
mora knjiga teoretsko še doreči – zapišemo splošneje kot: 

mobilnostna dinamika PP  f [PTDi].

 Pričakujemo, da se v vsakem od različni segmentov poklicnega pro-
stora, PTDi, vzpostavljajo različni vplivi in različna pravila za delo-
vanje trga dela, ki so tudi časovno spremenljiva. Vplivi in pravila v 
toku časa menjajo smeri. Zato lahko individualni mobilnostni režim 
na posameznem segmentu poklicnega prostora, ki vsebuje tudi ča-
sovno dinamiko vplivov, poenostavljeno zapišemo kot: 

mobr (PTDi (t))  (ind. poklicni dosežek)i,t 

 f (družine, izobrazbe, izkušenj, drugih faktorjev)i,t.

Posamezni poklicni trgi dela med seboj tekmujejo za iste javne vire, 
ki naj bi jim pomagali uresničiti njihove kvazi-rentne strategije – 
zavarovanja različnih oblik znanja, s katerimi razpolagajo. Procesi 
kolektivnega tekmovanja med posameznimi poklicnimi trgi dela, ki 
končno oblikujejo in reproducirajo relativno invarianten makro po-
klicno-statusni prostor, so še neraziskani. 

8.3.3 Glavno empirično raziskovalno vprašanje, domneva

Glavno raziskovalno vprašanje je zato naslednje: Kakšen je skup-
ni temporalni vzorec individualnih mobilnostnih režimov v po-
sameznih segmentih poklicnega prostora oz. na poklicnih trgih 
dela, mobr(PTD)i,t. Skupni vzorec i segmentov naj bi nam razja-
snil sintezni mobilnostni režim nacionalnega poklicnega prostora, 
MOBR(PP), in njegov odnos do mobilnostnega režima podjetniške-
ga prostora, MOBR(podjP)? Osrednjo nalogo lahko tako zapišemo 
kot niz treh korakov: 
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tualna, historično-teoretska naloga);

(2) drugič, ločen trendni opis mobilnostnih režimov v podjetniškem 
in poklicnem prostoru, ločeno za akterje in podizvajalce ter po spo-
lu, v Sloveniji v 20. stoletju: 

MOBR (podjP)  f [ (ind. poklicni dosežek)i,t ],

MOBR (PP)  g [ (ind. poklicni dosežek)i,t ],

(3) opredelitev, kako učinki in trendi v mobilnostnem režimu po-
klicnega prostora, MOBR(PP), in organizacijsko-podjetniškega pro-
stora, MOBR(podjP) skupaj določata nacionalni mobilnostni režim 
ortogonalnega trga dela v Sloveniji, nMOBR (ortTD): 

nMOBR (ortTD)  MOBR (podjP)  MOBR(poklicP).

Osrednja domneva, ki je empirično preverljiva, se opira na gornje 
opredelitve, zato jo zgoščeno povzemimo. Okrog trga dela se poleg 
poslovnih subjektov, ki jih tvorijo podjetja in organizacije, vzposta-
vlja še razpršena meta-institucionalna podporna struktura določe-
nega števila poklicev. Od nas zahteva, da pri obravnavi mobilnosti 
na trgih dela poleg individualne podjetniške logike trga dela upošte-
vamo še rentno logiko kolektivnih poklicnih akterjev. Zato »mora-
mo« uvesti ortogonalni model trga dela. Logika akterjev poklicnih 
prostorov se odvija in uveljavlja preko strateško naravnanih kolek-
tivnih akcij na poklicnih trgih dela. Zato lahko kratkoročno naravo 
(vplive) podjetniških trgov dela in dolgoročno naravo (vplive) po-
klicnih trgov dela pojmujemo kot medsebojno ortogonalne silnice 
nad trgom dela. Strateški cilj kolektivnih akterjev v poklicnem pro-
storu je vzpostavitev takšnega implicitno prisotnega mobilnostnega 
režima, ki bo dajal prednost pripadnikom poklicnega prostora pred 
ostalimi poklicnimi skupinami.

Koncept poklicnih prostorov in njihovih segmentov, poklicnih trgov 
dela, nam omogoča, da je – z dodatno opredelitvijo kolektivnih in 
strukturnih faktorjev nad trgom dela – sama individualna poklicna 
dinamika trga dela bolje razumljena, empirično preverljiva pa tudi 
teoretsko plodna. Jasnejše bodo njene meje. Avtonomna dinamika 
posameznih poklicnih trgov dela lahko pojasni, kako se partikular-
ni interesi poklicnih skupin, ki skušajo zavarovati specifično znanje 
in lastna tržišča, s pomočjo politike pretvarjajo v splošne dobrine 
in zasedajo deleže v javnih financah – z zahtevami po klasičnih fi-
skalnih in modernejših tržnih kvazi-rentah. To, od podjetniške 
različno, dinamiko poklicnih trgov dela lahko empirično zazna-
mo, če analiziramo diferencialne strukturne vplive na individualni 

poklicno-mobilnostni režim v posameznih razsežnostih trga dela: 
posebej v podjetniškem prostoru in posebej v poklicnem prostoru 
ter njegovih segmentih. 

Teoretsko utemeljena segmentacija poklicnega prostora v poklicne 
podprostore (segmente poklicnega prostora) nam bo tudi omogoči-
la, da bolje razumemo pomembne teme sodobnih socioekonomskih 
problemov trga dela: 

• diferencirane (individualne in kolektivne) mobilnostne režime 
trgov dela (sociologija); 

• residualno – ne pa primarno, kot pravi ekonomska teorija – nara-
vo plačil za faktor delo na ravni makroekonomike, kar lahko vodi v 
bresposelnost poklicno nezavarovanih skupin dela; 

• protislovno naravo politike v navidez dobronamernih javnih poli-
tikah socialne države; 

• in, ne nazadnje, specifično vlogo nacionalnih elitnih akterjev (no-
silcev poklicnih ambicij v segmentih poklicnega prostora) pri obli-
kovanju splošne politike neke države. 

8.4  Delne ugotovitve, premislek

V tem poglavju sem izpostavil zahtevno vprašanje, ki se dotika po-
klicne mobilnosti ljudi na trgu dela in vloge socialne države pri tem. 
Podjetniški trgi dela naj bi se teoretično prilagajali različnim širšim 
spremembam iz okolja in se odzivali na ciklična tržna nihanja go-
spodarjenja. Socialna država naj bi prevzela vlogo dobronamerne-
ga amortizerja, ki varuje delovno silo pred šoki iz okolja. Dinami-
ko prilagajanja na trgih dela lahko v prvem približku povzamemo z 
glavnimi mobilnostnimi dogodki, vstopi, izstopi in (dohodkovno ter 
poklicno) mobilnostjo. 

Vprašanja, ki ob tej konceptualizaciji, namenjeni razvitim državam 
(dvom!), ostajajo odprta, pa so številna. V tem poglavju nisem mo-
gel ponuditi odgovora na vsa postavljena vprašanja. Poskušal pa 
sem doreči aktualnost dosedanje tematizacije poklicnega prostora 
za mobilnostne razprave o poklicnem problemu socialne države. 
Brez dodatnega teoretiziranja lahko že s pomočjo dosedaj razvitih 
konceptov zasnujem ekonometrični model in proučim, koliko je in-
dividualni poklicni dosežek v Sloveniji povezan s kontekstualnimi 
spremenljivkami, ki povzemajo glavne značilnosti meta-institucio-
nalnih poklicnih prostorov. Za indikativno (eksploratorno) analizo 
domnev mi bodo zadoščale tehnike multinomialne regresijske ana-
lize. A to izbiro je treba – ob obilni metodološki ponudbi – najprej 
argumentirati.
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9. METODA, PODATKI, PREVERJANJE

9  Delni cilji

V prejšnjem poglavju sem nakazal, da niso prvenstveno metodolo-
ški problemi tisti, ki ovirajo vsebinski razvoj poklicno-mobilnostne 
teorije trga dela. Metodoloških tehnik, s katerimi lahko odgovorimo 
na prava vprašanja, je očitno več, kot pa dobro zastavljenih razisko-
valnih vprašanj, ki bi sloneli na sistematični in prepričljivi konceptu-
alizaciji problema manjkajoče poklicne teorije. 

V tem poglavju bom glavne poteze uvedene meta-teorije ortogonal-
nega trga dela in poklicnega prostora operacionaliziral dalje, z izbiro 
metode, spremenljivk in ustreznega modela za analizo Slovenije. 

9.1 Izbor primerne analitske metode 

Loglinearna analiza je pogosto uporabljan pristop v mobilnostni 
analizi trga dela. Razvil se je predvsem zaradi potrebe po analizi 
kvalitativnih podatkov agregatnih mobilnostnih matrik98. Okvir 
agregatne mobilnostne matrike tvorijo v bistvu nominalne (ali šibko 
ordinalne) razredno/statusne kategorije in odtod tudi popularnost 
loglineanih modelov za agregatno analizo povezanosti (interakcij) 
med izvorno in destinacijsko razredno strukturo dveh generacij, če 
imamo dane podatke o izvoru in razredni mobilnosti potomcev. Pri-
stop ima številne prednosti, pa tudi slabosti.

9.1.1 Vsebinski razlogi za regresijski model

Glavna vsebinska slabost v analiziranju mobilnostne matrike je po 
mojem mnenju neteoretska in neaktualna opredelitev poklicno-sta-
tusnih razredov, ki tvorijo robove matrike. Razred je nekaj abstrak-
tnega in posebnega, hkrati pa tudi nekaj podobnega kot poklic. Lo-
gika razlik med njima ni (bila) najbolj jasna. Vsebinsko nerazvidna 
je (bila) dvojna raven poklica, z nedognano ločitvijo osebne ravni 
poklica od njegovega strukturnega ozadja. Poklic na osebni ravni je 
v bistvu tisto delo ali tista zaposlitev, ki ima v institucionalnem ozad-
ju razvito kakršnokoli regulacijo. Brez te ugotovitve ni pripovedi 

o poklicih in tudi ne teoretske povezave med poklici na osebni in 
strukturni ravni. To je tudi točka, na kateri je mobilnostna matrika 
s svojimi statusnimi razredi najšibkeje opredeljena. Razredi so dani 
kar tako, kot nevprašljivo nadaljevanje predindustrijske stanovske 
družbe, kar je v bistvu tipična in le nekoliko posplošena historična 
izkušnja Anglije.

Zato sem v dosedanjih poglavjih na novo konceptualiziral poklicno-
-statusni prostor. Poklic je še vedno lahko zaposlitev, ki pomeni neko 
vrsto delitve dela v organizacijskem okolju. Toda mnogo »poklicev« 
posega v dogajanje močneje, preko lastnih kolektivnih strategij in 
akcij. Ustvarjajo lasten poklicni prostor, ki ga vodijo poklicne eli-
te. Da bi preveril učinek novih konceptov na individualno poklicno 
mobilnost ljudi, bom opustil loglinearni metodološki okvir mobil-
nostne matrike, ki to razmejitev individualnega in strukturnega sve-
ta metodično zamegljuje. Namesto njega bom raje uporabil regresij-
ski pristop99.

9.1.2 Metodološko-vsebinski razlogi

Prehod od loglinearne analize na regresijo je potreben zaradi meto-
doloških in vsebinskih razlogov. V bistvu gre za premik empiričnega 
modeliranja v tak metodološki okvir, v katerem je možno bolj elastič-
no in hkratno upoštevanje individualnih in strukturnih značilnosti 
poklicev na trgu dela. Teh vsebinskih zahtev loglinearni metodološki 
okvir ne izpolnjuje, zato prehod na regresijo predstavlja v primerjavi 
z loglinearno analizo novo kvaliteto (podobno Logan 1996). 

Metodološka zveza med loglinerano analizo in regresijo sicer obsto-
ja, a ni neposredna. Novejši metodološki razvoj je pokazal le na di-
rektno povezavo med multinomialno logit regresijo, v kateri je regre-
sand lahko tudi nominalna dihotomna spremenljivka, in log-linear-
nim modelom (Mare 1980, 1981, Logan 1983). Le v tem primeru oba 
pristopa uporabljata istorodne relativne mere kvalitativne analize, 
razmerja obetov (odds ratios), ki so invariantni na spremenjene rob-
ne strukture tabel100. Ta periferna možnost loglinearne analize pa je 
bržkone prešibka, da bi z njo lahko preverjal raznovrstne postavljene 
domneve o učinkih poklicnega prostora na behavioralne poklicne 
“lastnosti” (morda raje vezanosti) ljudi.

Za prehod iz loglinearne analize v regresijsko analizo so pomembni 
še drugi vsebinski razlogi, povezani z novejšim zanimanjem socio-
logije za trg dela in njegove stratifikacijske učinke. Če je metodolo-
ška sorodnost obeh pristopov za posebne primere že dokazana, pa 
je interpretacija loglinearnih modelov za vsebinsko analizo poklic-
ne mobilnosti zahtevna in zlasti v povezavi s trgom dela še dokaj 
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bližuje institucionalnemu opisu trgu dela, opuščajo. Namesto njih se 
vse bolj uporabljajo (multinomialni) regresijski (logistični) modeli, 
ki zmorejo jasneje inkorporirati behavioralne in strukturne spre-
menljivke in s tem omogočajo bolj razvidno (a še vedno ne povsem 
dorečeno) interpretacijo rezultatov (podobno Müller & Shavit 1996: 
22–34). 

Pri izboru regresijske metode sem se dodatno naslonil še na trditev, 
ki pravi, da je regresija primerna tehnika za deskriptivno analizo102 
neke problematike (Hendrickx 1996). Ker sem s konceptualizacijo 
poklicnih trgov dela dejansko postavil nov pristop za analizo indi-
vidualne poklicne mobilnosti v strukturiranem okolju trga dela, se 
nahajam šele v eksploratorni fazi raziskovanja. Robustna regresijska 
analiza mi bo omogočila, da dobim prvi vpogled v učinke faktorjev 
iz poklicnega prostora (Maddala 1988). Robustnost regresije v zvezi 
s šibkim poznavanjem poklicnega problema je torej lahko prednost 
te metode.

(1) Prednosti regresijskega pristopa 

V okviru regresije je dana možnost, da na relativno enostaven način 
opredelimo in interpretiramo interakcijske efekte med spremenljiv-
kami. To je zlasti pomembno za analizo linearnih trendov: vpeljemo 
»časovne« spremenljivke in jih, razen kot glavne faktorje, lahko za-
pišemo tudi v interakcijskih členih, tako da jih množimo z drugimi 
vsebinskimi spremenljivkami (regresorji). Interkacija med vsebin-
sko in časovno spremenljivko nam potem pove, kako je vrednost 
ocenjenih koeficientov (učinka) vsebinske spremenljivke linearno 
odvisna od »časa«.

Ena od vsebinskih prednosti linearne regresijske tehnike (tokrat li-
nearne v koeficientih) izvira tudi iz njene fleksibilne zmožnosti, da 
lahko v model istočasno vključimo spremenljivke različnih merskih 
ravni. Interpretacija ocenjenih parametrov je olajšana, če so ocenje-
ni regresijski koeficienti metrični in če so izhodišča spremenljivk 
(vrednost 0) časovno vsaj približno usklajena med seboj. 

Skupna prednost linearnega regresijskega modela pred drugimi, me-
todološko zahtevnejšimi tehnikami, je v relativno enostavni poti za 
pridobivanje deskriptivnega znanja o faktorjih, ki vplivajo na poja-
snjeno variabilnost regresanda (pojasnjevane spremenljivke). Tehni-
ka je torej primerna za uvodne analize nekega področja. Elementar-
no fenomenološko znanje o učinkih faktorjev in njihovih interakci-
jah išče zlasti smer učinkovanja (predznak regresijskih koeficientov) 
in ordinalno jakost učinkovanja103. Natančne vrednosti ocenjenih 
koeficientov niso toliko pomembne.

(2) Šibkosti regresijskega pristopa 

Poglavitne metodološke slabosti regresijskega modela so dokaj toge 
teoretske predpostavke o porazdelitvenih lastnostih spremenljivk in 
slučajnih napak (preverjanje teh predpostavk je možno po metodi 
MALTHUS). Poleg tega regresijski model v bistvu nima nikakršnih 
metodoloških predpostavk za vzročna sklepanja. Proceduram, ki 
skušajo oceniti stopno prileganja empiričnih podatkov teoretskemu 
modelu, je čisto vseeno, kaj se nahaja na levi, kaj pa na desni strani 
regresijske enačbe. Zato prav vsa vsebinska interpretacija rezultatov 
lahko izhaja iz le predhodnega teoretskega znanja analitika. 

Hkrati pa je treba biti pazljiv pri interpretaciji pojasnjene variabil-
nosti celotnega modela (R2). Včasih z dodajanjem novih spremen-
ljivk povečujemo le pojasnjeno variabilnost, vsebinsko pa je lahko 
kontekst, ki ga tvorijo dodane spremenljivke, povsem nepovezan s 
pojavom. Poleg tega ta mera metodološko povzema dokaj različne 
vidike oz. komponente variabilnosti in samo iz nje ne moremo ve-
dno razbrati, katera komponenta jo spreminja.

Poglavitna vsebinska slabost regresijskega modela za analizo statu-
snega dosežka pa je v tem, da predpostavlja zvezne lestvice za kate-
gorije oziroma pojave, ki so v bistvu kategorialne ali kvečjemu ordi-
nalne – poklic (kmetje, samozaposleni), izobrazba, ipd. Zato so bile 
kasneje narejene izboljšave: model multinomialne logistične regresi-
je in model pogojne logit regresije (DiPrete 1990, Hendryckx 1996, 
Breen 1994). Sam bom pretežno uporabljal model multinomialne 
logistične regresije.

(3) Ustreznost za preverjanje domnev

Izbrani regresijski pristop sicer dopušča, da bi učinek posameznih 
poklicnih segmentov analiziral neposredno v enem modelu, s po-
močjo slamnatih spremenljivk. Toda metodološko bolj korektno 
je, da isti model uporabim na podatkih za različne segmente in šele 
nato posamične rezultate primerjam med seboj. Razloga sta dva: 
ocenjeni parametri regresijske enačbe so odvisni od vključitve no-
vih (slamnatih) spremenljiv v model, pri tem pa ponavadi vedno 
zanemarimo interakcije med spremenljivkami, saj njihovo število z 
dodajanjem novih spremenljivk eksponenčno raste. Zato je model s 
preveč (slamnatimi) spremenljivkami obremenjen s predpostavkami 
o upravičenosti izpuščenih interakcijah. Tako obremenjenega pa je 
težko smiselno interpretirati.

Ob upoštevanju gornjih značilnosti, prednosti in slabosti regresije in 
z nekaj pazljivosti pri specifikaciji modela ter interpretaciji rezultatov 
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no proučevanje vzorcev v modelih individualnega poklicni dosežka 
ljudi v različnih segmentih ortogonalnega trga dela. 

9.1.3 Izhodiščni Blau-Duncanov model

Individualni poklicni dosežek predstavlja osnovno mero statusnega 
položaja sodobnega človeka. Predpostavlja, da je človekova delovna 
kariera dopolnjena in ustaljena šele nekako po 15. letih vstopa na trg 
dela. Ta predpostavka je glede na dinamiko karier v novejšem času 
morda nekoliko konservativna, vendar jo lahko upoštevamo kot 
veljavno za starejše podatke o poklicni karieri na slovenskih trgih 
dela. V enogeneracijskih stratifikacijskih študijah je najenostavnejši 
regresijski model poklicnega dosežka zastavljen kot zveza med po-
klicem in izobrazbo človeka, pri čemer pa se za proučevanje medge-
neracijskega vpliva spet vpeljuje izobrazba ali poklic. 

Rahlo prirejen Blau & Duncan (1967) regresijski model za analizo 
osnovnih vplivov na posameznikov poklicni dosežek podajam na 
skici (slika 9.1): 

Slika 9.1: Blau-Duncanov model širših vplivov na individualni 
poklicni dosežek 

Blau-Duncanov regresijski model poklicnega dosežka je, podobno 
kot pri pod-modelu izobrazbenega dosežka, zgolj sintetičen prikaz 
mobilnostnega režima trga dela. Možne so seveda razne dopolnitve 
in izboljšave tega modela. 

9.2 (Zvezne) Poklicne lestvice

V času empiričnega proučevanja vzorcev mobilnosti in poklicne 
stratifikacije je bilo izdelanih brez števila različnih merskih lestvic 

za merjenje poklica. Najbolj sistematično in vsebinsko poglobljeno 
študijo o razlikah med njimi sta objavila Grusky & Van Rompaey 
(1992). Študija je bila posledica spoznanja, da je nemogoče obravna-
vati izjemne napore za izdelavo enorazsežnih poklicnih lestvic, ki so 
bile vložene po Duncanovi (1961) objavi socioekonomskega inde-
ksa, le kot drobno opombo v stratifikacijski sociologiji. 

Avtorja sta se pravzaprav odzvala na pisanje Rytina (1992), ki je ob-
javil simetrično poklicno skalo medgeneracijske kontinuitete (SSIC 
– symmetric scaling of intergenerational continuity) in jo pospremil 
z besedami, da gre za epohalno novost, ki lahko zamenja vse druge 
poklicne lestvice v mobilnostnih študijah. Rytina je postavil »drzno« 
domnevo: če merimo poklicno mobilnost z lestvico, ki vsebuje na-
mesto razredov ali kakšnih drugih poklicnih indeksov tako urejene 
vrednosti za poklicne skupine, ki vsebujejo informacijo o podobni 
medgeneracijski poklicni reprodukciji, potem mobilnost, ki jo šele že-
limo meriti, v glavnem izgine. 

Rytinina teza je lovila staro misel, da je poklicno-statusna mobilnost 
skoraj v celoti obvladovana z dolgoročno stabilno vertikalno poklic-
no hierarhijo, ki se medgeneracijsko prenaša iz roda v rod.

Grusky & Van Rompaey sta Rytinino poklicno-mobilnostno lestvico 
in njeno empirično izdelavo (kanonična korelacija) sistematično in 
kritično analizirala. Pokazala sta, da njegova domneva preprosto ne 
drži, saj ne moremo meriti poklicne mobilnosti z malo drugače izra-
ženo poklicno mobilnostjo, ker je to eno in isto in v tem primeru res 
nič ne ostane (morda nekaj malega vplivov, ki so posledica različne-
ga merjenja koncepta v eni in drugi razsežnosti). Če na kratko ko-
mentiram: moja rešitev predlaga, da se splača razlikovati subjektivne 
in objektivne lastnosti poklica in poklicne mobilnosti (!). 

Avtorja sta tudi pokazala, da obstojajo sistematični napori v tradici-
ji, ki je sledila Webrovi socioekonomski opredelitvi razreda oziroma 
statusne skupine kot tistih podobnih “socioekonomskih življenjskih 
izkušenj, ki jih ljudje doživljajo”, in Rytininem predlogu, da bi bila 
potrebna nekakšna sintetična lestvica statusov, ker bi omogoča-
la razmeščanje ljudi pa socialnih razredih (Nam and Terry 1982). 
Ker pa je Weber imel v mislih bolj kategorialno in ne hierarhično 
lestvico, mu težko pripišemo izvor zamisli za ordinalne lestvice, ki so 
kasneje prevladovale v sociološki tradiciji (Grusky & Van Rompaey 
1992: 1718). Hierarhična tradicija poteka bolj od post-weberijanskih 
avtorjev dalje (Edwards 1933, Glenn & Alston 1968). 

Glavna ideja hierarhične urejenosti poklicev skuša na eni lestvici 
povzeti tri razsežnosti poklica kot najboljšega približka socialnega 
statusa ljudi (Reiss 1961): prestiž poklica, ekonomske razsežnosti 



297296 poklica (dohodek, materialni status) in socialno-kulturne razsežno-
sti poklica, kot socialni kapital, stil življenja, ipd. (Bourdieu 1984, 
DeGraaf et al. 1989). Kljub velikim naporom, da bi ločili prestiž po-
klica (“zaželjenost posla”, Smith 1943, Müller & Mayer 1974: 374–
390) od drugih socio-kulturnih lastnosti poklica, pa se to ni nikoli 
zares posrečilo. 

Duncan (1961) je svoj socioekonomski indeks SEI naredil drugače 
od poprejšnjih poskusov, ki so poklice rangirali le po medsebojnem 
prestižnem primerjanju, opravljenem v anketah med ljudmi (NORC 
klasifikacija, North & Hatt 1947). Zanj je bila poklicna struktura, če-
prav prikazana z eno lestvico, v bistvu (ang. intrinsic) dvorazsežna, 
ekonomska in socio-kulturna. Njegovi nasledniki pa so povsem za-
nemarili razsežnost prestiža (Wegener 1992), čeprav je bila ravno ta 
razsežnost v zgodnjih časih najbolj poudarjena (Chapin 1933, Sewell 
1940). Prevladovati so začeli indikatorji drugih dveh razsežnosti, 
zlasti socio-ekonomski vidiki poklica (Slika 9.2)

Slika 9.2: Tri glavne in kompleksne razsežnosti poklica

Na tej točki je primerno, da nakažemo še druge glavne indikatorje, 
ki jih je sociološka obravnava poklicev uvedla v poklicno teoretizi-
ranje. Nekateri avtorji so poudarili širše razredne razsežnosti pokli-
ca, povezane s pojmom socialnega razreda, ki naj bi bile ustrezne za 
napovedovanje političnega vedenja ljudi. To so na primer indikatorji 
ročnega in neročnega dela, življenjskega stila. Spet drugi avtorji so 
poudarjali ožje razsežnosti poklica, zlasti poklica, razumljenega kot 
abstraktni povzetek delovnega mesta; ta pristop naj bi bil ustreznejši 
za napovedovanje ekonomskega vedenja ljudi. To so na primer in-
dikatorji poklicnih veščin in tistih vidikov, ki merijo zaposlitvene 
pogoje ljudi. 

Evans (1992) se pri tovrstnem proučevanju zavzema za kriterijsko 
veljavnost (criterion validity) poklicnih indikatorjev, vezano na te-
orijo o razredih, saj naj bi bila konstruktna veljavnost preveč odvis-
na od dobre teorije, ki pa je poklici nimajo. Zato Evans predlaga, 
da se veljavnost Goldthorpove poklicno-razredne sheme analizira 
tako, da preverimo, če ta shema poklicno strukturo razcepi ravno 
tam, kjer pričakujemo pomembne razlike med poklici, razumljeni-
mi kot posplošeni posli (delovna mesta) na trgu dela (Evans 1992: 
213). “Razredna teorija” predlaga: “Namen sheme je, da diferencira 
pozicije na trgih dela in v proizvodnih enotah, oziroma, bolj določ-
no, da diferencira pozicije z vidika zaposlitvenih relacij.” (Erickson & 
Goldthorpe 1992). Med kriterijske indikatorje Evans zato uvrsti tiste 
lastnosti, ki so bolj vezane na strukturne lastnosti pozicij, kot pa na 
tiste lastnosti, ki se vežejo na posameznike: vrsto delovnih pogodb, 
pogoje zaposlitve, pa tudi avtoriteto ali avtonomijo delavca na delov-
nem mestu (razsežnost, ki jo je poudarjal Wright 1978, 1985). Tu se 
znova nahajamo le v okviru ene od možnih teorij trga dela.

Različne razsežnosti poklica nekateri avtorji zožujejo bolj na eko-
nomsko sfero, z različnimi (zlasti meta-marksističnimi) zamislimi o 
tem, kako je teoretsko moč izpeljati vpliv ekonomske sfere na osta-
le sfere (A. Sørensen 1994). Grusky & Van Rompaey pa sta imela 
v mislih drugačno (nekavzalno) predstavo, ko sta v svojem članku 
povzela številne napore v izgradnji poklicnih lestvic. Vse lestvice sta 
razdelila v štiri glavne tradicije: 

• prestižne poklicne lestvice, 

• socioekonomske poklicne lestvice, 

• globalne poklicne lestvice položajnih nagrad, in 

• poklicne lestvice socialnih omrežij. 

9.2.1 Prestižne lestvice (Siegel, Goldthorpe &Hope, SIOPS) 

Prestižne poklicne lestvice predstavljajo »kolektivna zapažanja in 
vrednotenje« poklicev (Hope 1982: 1012). Nanašajo se na kognitiv-
no ali simbolično primerjalno spoznanje ljudi, kam kakšen poklic 
spada. Sprva je bil ta red podan le z vrstnim redom poklicev po zaže-
ljenosti (ang. ordinal desirability), kasneje so bile narejene bolj me-
trične vrednosti. Nekaj razhajanj glede prestiža je v tem, kaj ga gene-
rira – ali red (Shils 1968 in 1975, Eisenstadt 1968, Parsons 1953) ali 
weberijanski konflikt (Homans 1961, Blau 1964). Bolj liberalna stru-
ja relativno pozicijo poklica pripisuje časti, bolj racionalna struja pa 
socioekonomskih silnicam. Wegener (1992: 256) loči tako štiri vrste 
teorij prestiža; prestiž lahko sloni na karizmi, časti (honor), dosežku 



299298 (achievement) ali samospoštovanju (self-esteem). Nekateri avtorji 
socioekonomski status strogo ločujejo od prestiža poklica (Feather-
man & Hauser 1976, Goldthorpe & Hope 1974). Med najbolj znane 
prestižne poklicne lestvice sodijo lestvice naslednjih avtorjev: Siegel-
-a (1971), Goldthorpe & Hope-a (1974) in Treiman-a (1977), ki je iz-
delal mednarodno primerljivo standardno prestižno lestvico (SIOPS 
– standard international occupational prestige scale). 

Podajmo primer. Leta 1968 sta bili v anketi Slovensko javno mnenje 
postavljeni tudi dve vprašanji (6.02 in 6.03) o ugledu (prestižu) 14 
poklicev in o zasluženih povprečnih dohodkih za 9 poklicev (Toš et 
al 1968, cf. Toš 1997: 16); pri drugem vprašanju so manjkali kmet, 
obrtnik, duhovnik, miličnik in oficir. Drugi rezultati, razen agrega-
tov, avtorju (A. K.) niso znani. Agregati pa so zanimivi, zato jih, pre-
urejene, podajam. Če združimo vrednosti “zelo velikega in velikega” 
ugleda poklicev, pri tem pa ob sorodnem rezultatu upoštevamo vr-
stni red “velikega ugleda”, se nam razkrije naslednji vrstni red ugle-
da, zaželjenosti slovenskih poklicev: 

Vidimo, da so občutni skoki med inženirjem in duhovnikom ter 
med oficirjem in VKV delavcem. Zadnji rez je med obrtnikom in 
pisarniškim uslužbencem. Blizu dna je kmet, prav na dnu pa NKV 
delavec. 

Povsem v tem vrstnem redu so anketirani predlagali tudi povpreč-
ne zaslužke oseb v teh poklicih (vsota modalnega in obeh sosednjih 
razredov). Malo nejasno pa je bil glede zaslužka razporejen poklicni 
politik, kjer je delež “ne vem” odgovorov (23 %) precej višji kot pri 
ostalih kategorijah.

9.2.2 Nagrade (Jencks, Perman & Rainwater)

Globalni uspeh poklicev na trgu dela so poskusili izmeriti Jencks, 
Perman & Rainwater (1988). Opredelili so 14 denarnih in nedenar-
nih lastnosti poslov in odtod določili indeks zaželjenosti posla (IJD – 
index of job desirability). Prejšnje poskuse te vrste je povzel Temme 
(1975).

9.2.3 Socialna omrežja (Werner, Rytina)

Te vrste poklicnih lestvic so zasnovane na relacijskih osnovah po-
klica. Združujejo v poklicne skupine tiste poklice, pri katerih so do-
ločene relacije podobne. Osnove je postavil Warner (1949 in 1963). 
Grusky & Van Rompaey v to vejo uvrstita tudi Rytinino SSIC po-
klicno lestvico, ker je glavno merilo podobnosti poklicev relacijska 
lastnost, sorodnost medgeneracijskih kontaktov oziroma prenosa 
socialnega statusa (podobno Martin 1963, Laumann 1966).

9.2.4 Kaj merijo različne poklicne lestvice?

Kljub kritičnosti do Rytine pa sta Grusky & Van Rompaey morala 
priznati, da je tudi pri drugih poklicnih lestvicah, s katerimi se meri 
poklicna mobilnost, možno, da vsebujejo določene nedoslednosti 
ali skrite, nepojasnjene regularnosti, ki povzročijo interakcijo med 
»osebnim« poklicem in širšimi statusno-poklicnimi kategorijami. S 
tem, da poklicno lestvico kalibriramo bolj v to ali ono razsežnost 
poklica (pozicijske ali relacijske lastnosti poklica so številne), lahko z 
merskim instrumentom vplivamo na rezultate v izračunavanju vzor-
cev mobilnosti, ki naj bi bili vsebinski rezultati. 

Naj dodam, da je gornja sistematična razprava o poklicih znova obu-
dila pomembno temo, odkod pravzaprav relativna stabilnost poklic-
ne hierarhije v različnih državah (Sawinski & Domanski 1991). Ta 
domneva, ki izvira od Lipset & Bendix (1959) in se je ohranila v obli-
ki FJH domneve, vznemirja soavtorja gornjega pregleda, Gruskyja, 
že vrsto let (že večkrat omenjena Grusky & Hauser 1984, rev. 1994).

9.2.5 Socioekonomski indeks poklica (SEI)

V tej knjigi bom poklic meril na mednarodni standardni poklicni le-
stvici (ISEI), ki spada med socioekonomske poklicne lestvice. Osno-
va za to lestvico je bila narejena 1992, ko so Ganzeboom, De Graaf 
& Treiman ter De Leeuw (1992) objavili standardni mednarodni 
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snovan na Duncanovi (1961) ideji, da je poklic dejansko posredni 
(intervenirajoči) mehanizem med izobrazbo in dohodkom posa-
meznika: 

“Imamo torej naslednji niz: človek se kvalificira za poklicno 
življenje s tem, da si zagotovi izobrazbo; kot posledico opra-
vljanja poklica si zagotovi dohodek. Poklic je torej posredu-
joča aktivnost, ki povezuje dohodek z izobrazbo” (Duncan 
1961, str. 116–117, cf. Ganzeboom et al. 1992: 10).

Duncan je svoj socioekonomski indeks poklica izračunal s pomočjo 
podatkov o prestižu (anketa NORC iz let 1947 in 1948) in poklicnih 
podatkov (popis prebivalstva ZDA za leto 1950). Indeks je tvoril iz 
povprečij za izobrazbo in dohodek, pri čemer je relativne uteži za 
obe spremenljivki dobil z maksimizacijo njune skupne korelacije s 
prestižem104. 

Več avtorjev je skušalo ugotoviti zvezo med prestižem, SEI indeksom 
in poklicnim statusom. Smisel preverjanja je podan v naslednji tezi: 
če je SEI preprosto aprokasimacija prestiža in je prestiž boljši pribli-
žek poklicnega statusa kot SEI indeks, potem bi lahko pričakovali 
med SEI in poklicnim prestižem višjo korelacijo kot med SEI inde-
ksom in spremenljivkami, ki SEi indeks sestavljajo. Izkazalo pa se je, 
da je verjetno res ravno nasprotno (just the opposite is true!): SEI 
indeks in poklicni prestiž, merjen neposredno (anketno), sta slab-
še povezana kot pa SEI indeks in spremenljivke, ki ga opredeljujejo 
(Featherman et al. 1975, Featherman & Hauser 1976, Treiman 1977, 
Treas & Tyree 1979). Čeprav ima poklicni prestiž boljšo konceptu-
alno zasnovo kot socieoekonomski indeksi, ni zato nič bolj jasno, 
katero poklicno razsežnost dejansko meri. Del interpretacij to sta-
bilnost prestiža pripisuje, kot že rečeno, časti, del pa virom, ki so bili 
“neznano kako” pretvorjeni v privilegije in izključevalne prakse v di-
stributivnem družbenem procesu (Ganzeboom et al. 1992: 8).

Empirično-metodološka praksa je v zadnjih dvajsetih letih polago-
ma dala prednost poklicnemu SEI indeksu pred prestižem. Ni bilo 
namreč najbolj jasno, kakšen proces generira poklicni prestiž in kaj 
poklicni prestiž pomeni v teoretskem smislu105. Zanimivo je, da je 
izobrazba boljši prediktor individualnega dohodka kot poklicni pre-
stiž. Standardiziran regresijski učinek izobrazbe na osebni dohodek 
je v modelu dohodkovnega dosežka enak 0.34, medtem ko je uči-
nek poklicnega prestiža v istem modelu enak le 0.22. Ta rezultat je 
skrajno neverjeten. To namreč pomeni, da je izobrazba za dohodek 
pomembnejša kot poklicni prestiž, ki naj bi končno le predstavljal 
neko mero delovnega mesta (individualno razumljenega poklica), 

od katerega je človek plačan (Ganzeboom et al. 1994: 8). Ali jo lahko 
res? Ali torej poklicni prestiž ne vsebuje tiste tržne poklicne razse-
žnosti, ki naj bi poklicem podeljevala dohodkovno moč? Kaj torej 
meri? 

Zgornja vprašanja in dileme so povzročile, da se poklicni prestiž v 
konstruiranju mednarodnega standardnega socioekonomskega in-
deksa (ISEI) ni uporabil. ISEI indeks je zajel predvsem tržne razse-
žnosti poklica. Je pa zanimivo, ker gornje ugotovitve v zvezi s pre-
stižem potrjujejo, da imajo poklici poleg tržnih vselej tudi močne 
izventržne razsežnosti in s tem potenciale za dejansko socialno mo-
bilnost in stratifikacijo.

9.2.6 Mednarodni socioekonomski indeks poklica (ISEI)

Ganzeboom et al. (1992) so izračunali vrednost ISEI poklicnih in-
deksov neposredno na osnovi Duncanovega razmisleka, da je poklic 
posredovalna spremenljivka v prizadevanju ljudi z določeno izo-
brazbo, da pridejo do določenega dohodka. Model je torej postavljen 
dokaj tržno (Slika 9.3).

Slika 9.3: Osnovni model statusnega dosežka s poklicem kot 
posredovalno spremenljivko (vir: Ganzeboom et al. 1992: 11, Fig. 
1)

Iz slike je razvidno, da izobrazba, izražena v dopolnjenih letih šo-
lanja, vpliva na poklic, poklic vpliva na dohodek, poleg tega pa je 
prisoten še neposredni učinek izobrazbe na dohodek. Poklici pi 
so v sistemu regresijskih enačb podani v obliki mnogih slamnata 



303302 spremenljivk. Osebni dohodek ljudi je bil najprej za vsako državo 
logaritmiran (izločene ekstremne vrednosti), zatem pa dvakrat stan-
dardiziran – najprej znotraj držav, nato pa še med državami (pov-
prečje nič, standardni odklon ena). Podobno kot se nadzira vpliv 
posameznih stopenj izobrazbe na dohodek, se nadzirajo tudi učinki 
starostnih skupin ljudi.

ISEI vrednosti poklicev so podane kot rezultat optimalnega lestviče-
nja (optimal scaling) podrobnih poklicnih kategorij. Iterativna pro-
cedura minimizira neposredni učinek izobrazbe na dohodek (β42) 
in maksimizira posredni učinek izobrazbe na dohodek preko pokli-
ca (β32*β43). Poleg tega je vključena še spremenljivka starost: starej-
ši ljudje imajo običajno nižjo izobrazbo (β21, kohortni učinek časa 
zaradi ekspanzije izobraževalnega sistema), a višje dohodke (β41) in 
poklicni status (β31) (učinek življenjskega cikla, ki povečuje delovne 
izkušnje). Iterativni algoritem, ki ocenjuje regresijske enačbe, je po-
drobno opisan v Ganzeboom et al. (1992: 11–12, 52–53). 

Ganzeboom & Treiman (1994) sta kasneje objavila še ISEI indekse za 
ISCO-88 poklicne standardne kode (ILO), za SIOPS poklicno skalo 
(Treiman 1977) in za različno dolge razredne EGP poklicne skale106, 
ki so bile uporabljene v znani mednarodni stratifikacijski raziskavi 
CASMIN, Comparative Analysis of Social Mobility in Industrial Na-
tions (Müller et al. 1989) za razredno kodiranje poklicev (Priloga). 
Gornji iterativni algoritem je povzet v Ganzeboom & Treiman (1994: 
18) z besedami: 

“ISEI indeks je narejen z optimalnim lestvičenjem poklicnih 
skupin tako, da se maksimira posredni učinek izobrazbe na 
dohodek, preko poklicev, in minimizira neposredni učinek 
izobrazbe na dohodek … Ključna koeficienta sta dva, tisti, 
ki poklicni status veže na izobrazbo, in tisti, ki poklicni sta-
tus veže na dohodek. Ta ocenjena koeficienta sta za ISCO-88 
.582 in .465, kar je skoraj identično koeficientom za ISCO-68. 
Kot v mnogih nacionalnih študijah tudi tu izobrazba prevla-
da nad dohodkom, kar bi lahko pojasnili kot da so poklici 
nekoliko bolj homogeni glede na izobrazbo kot glede na do-
hodek.” 

Za prvotni izračun ISEI indeksa po gornjem algoritmu so bile upo-
rabljene ISCO-68 poklicne kategorije (trimestne kode ISCO-In-
ternational Standard Classification of Occupations). Podatki so se 
nanašali na 16 držav, za obdobje med 1968 in 1982. Vzorci držav 
so bili dalje omejeni na moške med 21 in 64 letom starosti, da bi 
se dosegla mednarodna primerljivost. V končnem zbirnem vzorcu 
(pooled sample) je bilo približno 73900 ljudi. Vsebinsko poenotenje 

vzorčnih lastnosti je imelo namen, da bi končni SEI indeksi lahko 
predstavljali mednarodni standard (ISEI), potreben za mednarodne 
primerjalne študije. 

Podajam nekaj najpomembnejših standardiziranih regresijskih ko-
eficientov med določujočimi spremenljivkami (regresorji) in različ-
nimi zveznimi vrednostmi za ISCO-88 poklice v regresijski enač-
bi. S tem lahko preverimo njihovo veljavnost kot samostojnih mer 
poklicnega statusa. Koeficiente podajam za tri osnovne regresijske 
modele statusnega dosežka (podrobnosti v tabeli 9.1): 

a) Izobrazba = k1*SPOL + k2*STAROST + k4*OČETOV-POKLIC

b) Poklic = k1*SPOL + k2*STAROST + k3*IZOBRAZBA + 
k4*OČETOV-POKLIC

c) Dohodek = k1*SPOL + k2*STAROST + k3*IZOBRAZBA + 
k5*POKLIC

Tabela 9.1: Validacijski rezultati za ISEI letvico: standardizirani 
regresijski koeficienti (ISCO-88 poklici, 3 mesta)

Zanimive so še korelacije prvega reda med gornjimi pojasnjevalnimi 
spremenljivkami, saj nam povedo, da je kljub prepletenosti socialnih 
ozadij (interakcije spremenljivk) možno proučevanje ločenih učin-
kov teh spremenljivk. Gre predvsem za povezavo med poklicem, ko-
diranim z ISEI indeksom, na eni strani ter izobrazbo na drugi strani 
(tabela 9.2). 



305304 Na osnovi teh povezav so Ganzeboom et al. (1992: 29) zapisali, da 
“to pomeni, da so EGP kategorije [izražene z ISEI indeksom, op. A. K.] 
ne le eksterno heterogene, …, ampak tudi razumno interno homogene 
(v pomenu, da ne vsebujejo bistvene med-kategorialne variabilnosti, 
ki bi bila občutljiva na nadaljnje dezagregiranje v bolj podrobne ISCO 
poklicne skupine)”. Torej je možno delati korektne stratifikacijske in 
mobilnostne analize tudi s skopo podanimi individualnimi poklic-
nimi podatki (zelo groba merska raven). Ta ugotovitev je pomembna 
za analizo, saj so različni individualni poklicni dosežki v podatkov-
nih arhivih, ki so mi bili na razpolago, dokaj skromno opisani (ozi-
roma kodirani).

Tabela 9.2: Korelacije poklicnega statusa (merjene z ISEI indeksi na 
raznih agregatnih ravneh statusa) s prediktorji (izobrazbo v letih, 
poklicem, dohodkom), za 16 držav (vir: Ganzeboom et al. (1992: 
29)

9.3 Podatkovna baza za analizo Slovenije

Za analizo vpliva poklicnih in drugih strukturnih prostorov na in-
dividualni poklicni dosežek ljudi v Sloveniji bom uporabil združe-
no datoteko (pool data), v kateri se nahajajo individualni podatki za 
5699 oseb, ki so bile anketirane pri treh anketah projekta Slovensko 
javno mnenje (podrobnosti v Toš 1997). To so ankete, ki so bile iz-
vedene v letu 1968 (realizacija n = 2475), v letu 1980 (n = 2031) in v 
letu 1989 (anketa s podnaslovom “stališča o ustavnih dopolnilih”, n 
= 2040). Ta tri leta sem izbral zato, ker imajo omenjene ankete edine 
med vsemi arhiviranimi anketami od 1968. do 1990. leta vključeno 
tudi vprašanje o poklicu respondentovega očeta107. Ankete so zajele 
polnoletne prebivalce Slovenije na standardiziranem reprezentativ-
nem vzorcu prebivalstva Slovenije (vzorčni načrt glej Blejec 1970).

9.3.1 Zbirni (pool) dizajn podatkovne baze

Za regresijsko modeliranje, opisano v raziskovalnem načrtu, zgoraj, 
bom uporabil hkrati podatke iz vseh treh anket (pool data design) 

zato, da bom lahko v model vključil tudi spremenljivke za analizo 
linearnih trendov (kohortni pristop). Za analizo izobrazbenega do-
sežka ljudi bom lahko upošteval 5699 oseb, starejših od 18 let, za 
analizo poklicnega dosežka pa le 4525 oseb, ker se bom omejil le na 
osebe, ki so bile v času anketiranja zaposlene in so bile stare med 21 
in 64 let. Število oseb v zbirni datoteki (n = 5699) je manjše od vsote 
oseb iz vseh treh anket zaradi vsebinskih omejitev in zaradi manjka-
jočih vrednosti pri ključnih spremenljivkah.

Za različne parcialne modele, ki bodo raziskovali vpliv strukturnega 
okolja na individualni poklicni dosežek, seveda ne bom mogel upo-
števati vseh oseb iz zbirne datoteke, imenovane SJM-POOL. Neka-
tere tovrstne »strukturne« spremenljivke so dostopne le v nekaterih 
anketah. Poleg tega pa bodo nekatere osebe izpadle tudi zaradi parne 
primerjave teh spremenljivk, ki iz analize izloča vse enote z manjka-
jočimi vrednostmi. 

9.3.2 Seznam uporabljenih spremenljivk

Podajam le sintetično tabelo s spremenljivkami, uporabljenimi v ka-
snejši empirični analizi (tabela 9.3), s kratkim opisom. Priprava in 
validacija v spremenljivk, uporavljenih za segmentno analizo vplivov 
poklicnega prostora na trgu del v Sloveniji, je podrobneje podana v 
Kramberger (1998). Predhodne analize in primerjave so pokazale, 
da sta bili veljavnost in zanesljivost merjenja osebnih spremenljivk, 
ki jih bom upošteval v analizi, v uporabljenih anketah na zadovolji-
vi ravni. Vrednosti spremenljivk so na ravni deskriptivne statistike 
prestale preizkušnjo mednarodne primerljivosti in veljavnosti, med-
sebojno pa so tudi dovolj razločljive za zahtevnejše modeliranje in s 
tem za reprezentativno sklepanje na raven slovenske populacije. 
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Tabela 9.3: Spremenljivke, uporabljene v empirični analizi 

V empiričnem preverjanju postavljenih domnev bom lahko struk-
turne učinke navedenih poklicnih segmentov na individualni po-
klicni dosežek ljudi nakazal posredno. Razpoložljivo empirično po-
datkovno gradivo mi zaenkrat ne omogoča uporabe zelo tematskih 
in natančnih indikatorjev za eksplicitno ponazoritev delovanja po-
sameznih poklicnih prostorov. Zato bom isti model za analizo mo-
bilnostnega režima uporabil v vseh segmentih trga dela. Enostavni 
strukturni indikatorji (slamnate spremenljivke), ki označujejo se-
gmente trga dela, kažejo le na eksistenco različnih (poklicnih) pro-
storov, ki so jim delovno aktivni ljudje v Sloveniji pripadali. In še to: 
ker so podatki za nekatere spremenljivke na razpolago le v izbranih 
SJM anketah, bodo modeli mobilnostnega režima, narejeni za posa-
mezne segmente, ocenjeni tudi na različno velikih vzorcih. 

9.3.3 Kratek opis uporabljenih spremenljivk

V razčlenjenem meta-modelu poklicnega prostora sem opredelil 
tri večje smeri vplivanja na individualni poklicni dosežek ljudi na 
trgu dela: družinsko-gospodinjski prostor, podjetniški prostor in 
poklicni prostor. Teza knjige posebej izpostavlja učinke poklicnega 
prostora, ki naj bi bil pomemben zlasti za zamudniške države, zato 
sem ga podrobneje konceptualiziral. Sestavljajo ga različno institu-
cionalizirani poklicni podprostori – segmenti, njihovo dinamiko pa 
pojasnjujem s spošnim pojmom poklicni trgi dela. Na ponudbeni 
strani so to rentno naravnane strateške akcije posameznih poklicnih 
akterjev, na povpraševalni strani poklicnih trgov dela pa deluje ura-
dna in formalna (javna) politika. Glavni teoretski učinek, ki ga imajo 
ti prostori v primerjavi s podjetniškim prostorom, je v zmanjševanju 
elastičnosti tržnih faktorjev – tudi dela, kar je posledica njihove ren-
tne naravnanosti in izogibanju neposrednemu tekmovanju.

Nova konceptualizacija poklicnih prostorov, oprta na teorije profe-
sionalizacije in na institucionalne ter alternativne ekonomske teorije 
trga dela, je bila v prvem delu knjige sistematično izpeljana. Kolek-
tivno dogovorjeni poklicni prostor nad trgom dela sem razdelil v 
naslednje, še vedno zelo široke poklicne segmente, ki vsak na svoj 
idiosinkratičen način uveljavljajo lastne netržne, strateško-rentne 
interese: 

• tradicionalni kmečki poklicni prostor,

• lokalni monopolni poklicni prostor,

• državni infrastrukturni monopolni poklicni prostor,

• klasični profesionalno-ekspertni poklicni prostori,

• neo-korporativni poklicni prostor (profesije socialne države),

• finančno-kapitalski prostor (holdinški, bančni, patentni prostor),

• politični poklicni prostor.

Poleg tega sem omenil vlogo elit, ki delujejo v posameznih segmen-
tih poklicnega prostora, in same politike. Obe vrsti akterjev tvorita 
tudi eksplicitni politični prostor. Politika v »moji« konceptualizaci-
ji pretežno ne deluje v splošno dobro – sama zase! – oziroma zgolj 
dobronamerno (pojem dobronamerne birokracije javnega sektorja, 
znana v socioekonomski literaturi javnega sektorja in socialne dr-
žave), ampak vsaj deloma še v interesu elit posameznih poklicnih 
segmentov (Pope 1983, Fligstein & Mara-Drita 1996, Udehn 1996). 



309308 Če so poklicni trgi dela prevladujoč način, ki uravnava poklicno 
mobilnostni režim trgov dela, potem so individualni osebni dohodki 
resnično residualni faktor proizvajanja in tržnega dogajanja. Glede na 
mnogo nižjo povezavo izobrazbe in osebnih dohodkov v Sloveniji 
v primerjavi z razvitimi državami obstoja velika verjetnost, da trga 
dela v novejšem obodbju niso obvladovale podjetniške motivacije 
(ekonomska teorija), ampak kolektivne motivacije strateško narav-
nanih poklicnih trgov dela in njihovih elit, zasidranih v javnem sek-
torju (socio-ekonomske alternativne domneve).

9.3.4 Spremenljivka za vpliv družine

Vpliv družinskega okolja na individualni poklicni dosežek potom-
cev je osrednji del tistega dela raziskovanja socialne mobilnosti, ki se 
ukvarja z raziskovanjem »modernizacijske domneve«. Gre za vpra-
šanje, ali objem/vpliv družine pri poklicni promociji potomcev sko-
zi čas popušča ali ne. Za analizo učinkov družine na potomce bom 
uporabil le eno spremenljivko. To je poklic očeta, merjen z medna-
rodnim socioekomskim indeksom poklica (FISEI). Povzema splo-
šni socioekonomski status družine respondenta. Uporaba ene same 
spremenljivke je sicer huda poenostavitev, toda opravičilo je moč 
najti v njeni standardni uporabi za mednarodno primerjavo. 

9.3.5 Spremenljivke za vpliv izobrazbe

Dokler je prevladoval ekonomski pogled na trg dela, je bila v veljavi 
teza, da izobrazba ljudi deluje kot človeški kapital, ki v odprti druž-
bi najbolj poveča možnosti ljudi za statusno in poklicno promocijo 
ljudi. Sčasoma pa je postalo jasno, da proces modernizacije ni tako 
preprost in individualistično barvan. Izobrazbeni dosežek ljudi je 
res odvisen od sposobnosti ljudi samih, še vedno pa tudi od družin-
skega okolja in od strukturnih možnosti, ki jih nudi izobraževalni 
sistem (Kerckhoff 1995). To pomeni, da se proces socialne selekcije 
(vpliv družine na dosežke potomcev) ohranja in zgoščuje pretežno 
na tistih izbirnih točkah izobraževalnega sistema, ki niso več v celoti 
obvezne in sistemsko materialno podprte. Tam se v veliki meri lahko 
ohranjajo zasebne (in družinske) pobude ter vplivi. 

Razumevanje izobrazbenega dosežka, ki je ujet med sposobnost, 
osebne iniciative in izbire na eni in strukturne omejitve in prilož-
nosti na drugi strani, zahteva posebno metodološko in vsebinsko 
obravnavo (Mare 1980, 1981, Shavit & Blossfeld 1993, Shavit & We-
sterbeek 1996). Zaradi obsežnosti bom ta vidik objavil na drugem 
mestu. Naj le nakažem osnovno analitsko idejo. Izločiti je potrebno 

učinke ekspanzivnega šolskega sistema, ki predstavlja nove, bolj od-
prte strukturne možnosti za šolanje. Rast izobraževalnih možnost pa 
ne predpostavlja nujno večje sposobnosti ljudi. Z vidika stratifikacij-
ske teorije vplivi družine niso enakomerni, ampak se zgostijo le na 
točkah izbire in odločanja za prehod na višjo raven šolske izobrazbe. 
Zato je potrebno določiti bistvene tranzicijske pragove v poteku izo-
braževanja, ker le pri njih lahko kvantitativno merimo učinke delo-
vanja (družinsko pogojene) socialne selekcije. 

Za analizo vpliva dosežene stopnje izobrazbe na doseženi poklicni 
dosežek bom uporabil zvezno spremenljivko EDUCYR. Predstavlja 
dogovorno preslikavo dosežene stopnje izobrazbe v zaokroženo šte-
vilo let šolanja. 

9.4 Ortogonalni trg dela Slovenije

Določiti moram še spremenljivke, s pomočjo katerih bom izvedel 
približno členitev celotnega ztha dela v segmente. Strukturno dina-
miko oseb, zaposlenih v posameznih segmentih strukturnih prosto-
rov, nato podajam najprej s kohortnim prikazom v nizu tabel108, nato 
pa še po akterjih in podizvajalcih. 

9.4.1 Podjetniški in poklicni prostor – empirija

Pri analizi vpliva strukturnih prostorov, ki se dotikajo trga dela in 
delovne sfere, bom opredelil le eksistenco različnih strukturnih pod-
prostorov, v katerih ljudje pridobitno delujejo. V ta namen bom iz-
koristil informacijo o sektorjih zaposlitve ljudi, ki mi jo omogoča 
kategorialna spremenljivka SECTOR (podatki po sektorjih zaposli-
tve so v naši bazi SJM na razpolago le za leti 1980 in 1989). Tu sledim 
Mintzbergovi ugotovitvi o panožno-sektorkih odsevih v strukturi 
in dinamiki poklicev (mobilnostnih režimov. Opredelil bom toliko 
slamnatih spremenljivk, kolikor različnih strukturnih prostorov sem 
konceptualiziral. Kot bazo novega niza slamnatih spremenljivk bom 
vzel sektor kmetijstvo in gozdarstvo. Razporeditev zaposlenih ljudi 
po sektorjih proizvodnje blaga in storitev za leti 1980 in 1989 poda-
jam v tabeli 9.4.
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Tabela 9.4: Sektorska zaposlenost ljudi v letu 1980 in 1989

V nadaljevanju pri vsaki slamnati spremenljivki, ki določa posame-
zen segment trga dela (strukturni prosto)r, podajam ustrezne kode 
panog iz let 1980 in 1989, ki sem jih uporabil, da sem kolikor toliko 
enolično opredelil vsakega od zasnovanih strukturnih prostorov. Na 
tej osnovi sem tudi razporedil ljudi v posamezne segmente ortogo-
nalnega trga dela, v podjetniški prostor ali v poklicne prostore. Me-
rila členitve so naslednja: 

Slamnata spremenljivka za podjetniško-tržni prostor 

MARKET = 1, če 01,03,05 (80) in 01,03,05,06 (89), drugače = 0. 

Slamnata spremenljivka za monopolni prostor državne infrastruk-
ture

MONOPOL = 1, če 04,14 (80) in 04,14 (89), drugače = 0.

Slamnata spremenljivka za lokalni monopolni poklicni prostor 

LOCAL = 1, če 06,07 (80) in 07,08 (89), drugače = 0. 

Slamnata spremenljivka za klasični ekspertno-profesionalni prostor

HISTORIC = 1, če 08,09,20 (80) in 10 (89), drugače = 0.

Slamnata spremenljivka za neokorporativni državni poklicni prostor 

CORPROF = 1, če 10,11,12,16 (80) in 11 (89), drugače = 0.

Slamnata spremenljivka za finančno-kapitalski poklicni prostor 

FINANCE = 1, če 15 (80) in 09 (89), drugače = 0.

Slamnata spremenljivka za prostor državne uprave in politike 

GOVERN = 1, če 13,17,18,19 (80) in 12,13 (89), drugače = 0.

Slamnata spremenljivka MARKET opredeljuje podjetniški prostor, 
torej panoge, ki imajo nujno stik s širšim tekmovalnim okoljem in 
trgom, zato morajo delovati vsaj deloma po racionalni tržni logiki. 
Sem spadajo industrija, rudarstvo, gradbeništvo, trgovina, gostin-
stvo in turizem. Predpostavljamo, da se alokacija dela na poklicna 
delovna mesta v tem prostoru vrši bolj po tržnih merilih, manj po 
merilih poklicnega prostora.

Slamnata spremenljivka LOCAL se nanaša na lokalne poklicne pro-
store, kjer se rade razvijejo nenačelne koalicije lokalnih oblasti in 
ponudnikov določenih komunalnih storitev. Sem sem uvrstil: obrt, 
osebne storitve in svobodne poklice, komunalni servis in stanovanj-
sko dejavnost ter dejavnost urejanja prostora.

Slamnata spremenljivka MONOPOL označuje klasične infrastruk-
turne panoge, ki jih vsaka država vsaj deloma nadzira zaradi njiho-
vega splošnega značaja in ima regulacija cen in količine storitev mo-
nopolno naravo. V to kategorijo uvrščam zlasti promet in zveze, pa 
tudi panožne zbornice in poslovna združenja kot dogovorno, netr-
žno točko usklajevanja funkcionalnih interesov na nacionalni ravni. 

Slamnata spremenljivka HISTORIC izdvaja klasične korporativne 
poklicne prostore v Sloveniji, ki so nastajali predvsem preko šolstva, 
kulture in v začetku tega stoletja preko znanosti.

Slamnata spremenljivka CORPROF združuje novejše, neo-korpora-
tivne profesije, ki so se približale slovenski državi zlasti po drugi sve-
tovni vojni, pod vplivom splošnega trenda krepitve socialne države. 
Država je pritegovala pod svoje okrilje zdravstvo, socialno varstvo in 
socialno zavarovanje. Sicer bi lahko socialno zavarovanje šteli tudi 
med finančno-poslovne storitve, a ker so podatki za leto 1989 zdru-
ženi v eni kategoriji, jih lahko brez velike škode obravnavamo tudi 
skupaj.

Slamnata spremenljivka FINANCE označuje finančni poklicni pro-
stor, ki ima (po Keynesu) makroekonomsko vlogo servisa za in-
dustrijski sektor. V naši zasnovi poklicnega prostora je ta segment 
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tike iz nacionalnega v mednarodno okolje. V njem se nahajajo banke, 
(tržne) zavarovalnice in drugi akterji finančnih in poslovnih storitev.

Z zadnjo slamnato spremenljivko GOVERN določam zaposlitveni 
prostor državne uprave, kamor spadajo poleg vladnih in skupščin-
skih organov tudi pravosodje in družbenopolitične organizacije, ki 
so v obdobju socializma predstavljale ožji prostor kreiranja politike.

9.4.2 Kohortni prikaz segmentov

Da bi bila slika bolj zgoščena, sem uporabil široke, dvajsetletne roj-
stne kvazi-kohorte (tabela 9.5). Ljudje, rojeni v prvi četrtini stoletja 
(prva kvazi-kohorta), so na trg dela prihajali v času do konca druge 
svetovne vojne in ga zapuščali najkasneje okrog 80. let. V drugi kva-
zi-kohorti so ljudje, ki so bili rojeni med obema vojnama, na trg dela 
so prihajali vse do sredine sedemdesetih let in so večinoma še ak-
tivna starejša generacija. Tretji kvazi-kohorti pripadajo ljudje, rojeni 
po drugi svetovni vojni in so vse njihove izobrazbene ter delovne iz-
kušnje, o katerih imamo podatke, povezane z obdobjem socializma. 
Čeprav so osebe vseh treh anket delale v različnih časih, pa lahko 
vsaj na grobo ocenimo že poklicno sestavo aktivnega prebivalstva po 
poklicnih prostorih. 

a

Tabela 9.5: Deleži zaposlenih ljudi v podjetniškem in poklicnih 
prostorih, po treh rojstnih kvazi-kohortah, skupni odstotki

V podjetniškem prostoru dela okrog 60 % aktivnih ljudi. V nekme-
tijskih poklicnih prostorih dela okrog 30 % ljudi. Je ta tretjina, izmer-
jena preko zaposlitev ljudi in ki pripada segmentom poklicnega pro-
stora, kaj povezana z Machlupovo finančno tretjino BNP za industri-
jo znanja? To bi lahko pomenilo, da je tretjina sredstev, porabljenih 
za vzdrževanje poklicnih prostorov, namenjena približno tretjina 
ljudi, ki delajo v teh prostorih – a verjetno je to bolj naključje? 

Po pričakovanju bo najmanjši poklicni prostor tisti, ki je najbližji 
virom tržne ekonomije. To drži: finančni prostor zaposluje okrog 
2.7 % ljudi, politični prostor javnega upravljanja pa 3.9 % ljudi. Naj-
več je zaposlenih oseb v poklicnih prostorih historičnih profesij in 
poklicev (duhovščina, šolstvo, kultura in umetnost, znanost). Dokaj 
stalna je verjetno zaposlenost v lokalnih poklicnih prostorih (nara-
va dela in relativno fiksno povpraševanje prebivalstva po storitvah), 
ki je okrog 6.1 %. Tudi v monopolnem infrastrukturnem poklicnem 
prostoru je približno toliko ljudi (5.8 %). 

Iz tabele 9.6 lahko grobo ocenimo starostno strukturo različnih po-
klicnih prostorov. Najstarejši so predstavniki kmetijskega prostora, 
najmlajši pa predstavniki finančnega prostora (?!), kar je presenetlji-
vo109. Verjetno pa so najmočnejše elitne mreže spletli akterji mono-
polnega infrastrukturnega prostora (promet, zveze in zbornice), kjer 
prevladuje srednja generacija.

Tabela 9.6: Deleži zaposlenih ljudi v podjetniškem in poklicnih 
prostorih,po treh rojstnih kvazi-kohortah, vrstični odstotki

Stolpični odstotki nam ne povedo dosti novega (tabela 9.7). Kvazi-
-kohortne strukture pa kljub nereprezentativnosti odražajo dva glav-
na trenda. Starejše generacije so bile bolj politično angažirane, pa 
tudi živele so v okolju z močnim kmečkim življem. Mlajše generaci-
je vse bolj krepijo prej nerazvite fiskalne in tržne poklicne prostore, 
kmetijski prostor se izjemno hitro zmanjšuje. Podjetniški prostor s 
širšo bazo krepi tržne kvazi-rentne poklicne prostore.
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Tabela 9.7: Deleži zaposlenih ljudi v podjetniškem in poklicnih 
prostorih,po treh rojstnih kvazi-kohortah, stolpični odstotki

9.4.3 Deleži akterjev po segmentih

Še eno vprašanje zasluži pozornost: kakašno je razmerje med akterji 
in ostalimi po posameznih poklicnih prostorih? To razmerje nekaj 
pove o odnosih med akterji in podizvajalci v poklicnih prostorih, še 
zlasti, če razmerja primerjamo s podjetniškim prostorom. V tabeli 
9.8 podajamo tri vrstne rede: po deležu vodilnih oseb (mnogo po-
drejenih), po deležu vodilnih in vodstvenih oseb (malo podrejenih) 
skupaj in še po razmerju med vodilnimi in vodstvenimi delavci. Iz 
tabele vidimo veliko zgostitev ne zelo hierarhično razporejenih ak-
terjev v lokalnem poklicnem prostoru. Poleg tega lahko sklepamo, da 
so poleg tradicionalnih kmetov (ti zaradi samozaposlitve niso pov-
sem primerljivi z drugimi poklici) najbolj trdi gospodarji finančniki. 

Zanimiva je podtabela c: če jo preberemo od spodaj navzgor, izgleda 
kot vrstni red historičnih oblik poklicnih prostorov v Sloveniji. Tam, 
kjer je razmerje (stolpec v: V) najnižje, je poklicni prostor najbolj 
trdno vsidran v okolje in njegova splošna korist najmanj vprašljiva.

Tabela 9.8: Vodstvene in vodilne osebe v posameznih ‘strukturnih’ 
okoljih – primerjava

9.4.4 Grafični prikaz segmentov

Osnovno členitev slovenskega trga dela glede na pretežno pripadnost 
aktivnih (zaposlenih) oseb poklicnemu ali podjetniškemu prostoru 
sem naredil tako, da sem osebe, ki pripadajo panogam oziroma de-
javnostim, določenim s segmenti poklicnega prostora, pripisal temu 
prostoru. Preostale osebe so bolj delovale v podjetniškem prosto-
ru. Seveda je pri tem vnešena določena poenostavitev, ki se dotika 
mejnih panog (takih, ki delujejo v obeh segmentih) in mejnih, zlasti 
vodstvenih in vodilnih, oseb (takih, ki delujejo kot akterji v podjet-
niškem prostoru, a kot akterji običajno pripadajo tudi poklicnemu 
prostoru).

Iz osnovnega prikaza (slika 9.4) lahko bolj nazorno vidimo členi-
tev ortogonalnega trga dela v Sloveniji: približno šest desetin ljudi je 
zaposlenih bolj v podjetniškem prostoru, približno štiri desetine pa 
bolj v poklicnem prostoru, na poklicnih trgih dela.

Slika 9.4: Kvantitativna ocena temeljne zaposlitvene strukture 
ortogonalnega trga dela v Sloveniji 

Nadaljna grafična členitev pokaže, kolikšno je razmerje med akterji 
in izvajalci na celem trgu dela, ločeno po spolu, ter kakšna je ana-
logna variabilnost v podjetniškem in v poklicnem prostoru. Iz po-
drobnega prikaza (slika 9.5) lahko vidimo, da je na slovenskem trgu 
dela približno slabi dve desetini ljudi akterjev, drugo so podizvajalci. 
V podjetniškem prostoru in poklicnem prostoru je to razmerje pri-
bližno na enaki ravni. Je pa nekaj višje v korist moških akterjev v 
primerjavi z ženskami. 
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Vključitev časovne spremenljivke zahteva previdnost. Med seboj 
se mešajo trije časovni učinki – kohortni (cohort effect), starostni 
(age effect) in obdobni (period effect). Podrobnejše trende v učinkih 
faktorjev bom meril na dva načina: ali s spremenljivko COHORT 
(5-letne rojstne kohorte, ocene), ali pa s spremenljivkama ENTRY 
(vstop na trg dela, ocena) in EXPER (delovne izkušnje, tudi starostni 
učinek, ocena). 

Označitev obdobja socializma je narejena s slamnatimi spremen-
ljivkami, dotika se t. i. “identifikacijskega problema” mobilnostnih 
študij, ko med seboj primerjamo osebe različnih osebnih lastnosti, 
povezanih s časom (izobrazba, poklic) in strukturnih okoliščin (izo-
braževalni sistem, poklicni sistem, panožni sistem). 

Slika 9.5: Podrobnejša kvantitativna ocena temeljne strukture 
ortogonalnega trga dela v Sloveniji, skupaj in po spolu 

Dogovorno se problem »identifikacije« rešuje tako, da predposta-
vimo, da so ljudje okoli 30.–35. leta že dopolnili “poklicno zrelost” 
(Erickson & Goldthorpe 1994: 294, Blossfeld 1986). To pomeni, da je 
glavni mobilnostni vzpon opravljen do takrat, kasneje je verjetnost 
za poklicni preboj navzgor (večji ISEI!) mnogo manjša. Če poznamo 
nacionalno specifiko o količini mobilnost od vstopa na trg dela do 
okoli 35. leta starosti, potem lažje ocenjujemo tudi veljavnost izraču-
nanih trendov110.

Analizo vpliva socializma na individualni poklicni dosežek bom 
določil z dvema slamnatima spremenljivkama. Prva, SOCSTAT1 se 
nanaša na obdobje od 1945 do leta 1973 in ponazarja prvo obodbje, 
v katerem so večinoma prevladovali: netržna alokacija proizvodnih 
faktorjev, destratifikacijska politika v dostopu do izobraževanja in 
zaposlovanja ter verjetno (bolj) politični faktorji poklicne promoci-
je. V to obdobje sem vključil osebe, ki so imele ob nastopu socializ-
ma, leta 1945, 15 ali manj let delovne dobe (30 < ENTRY < 59). 

Druga slamnata spremenljivka, SOCSTAT2, zajema obdobje od leta 
1974 do leta 1989, v katerem je prišlo do povečanja podjetniško-tr-
žne pobude in večjih strukturnih sprememb na “slovenskem” trgu 
dela. V to obdobje sem vključil osebe, ki so na trg dela prišle po letu 
1958. 

Baza te dvojice slamnatih spremenljivk je obdobje pred letom 1945, 
pripadajo pa mu osebe, ki so na trg dela vstopile pred letom 1931111.

9.6  Delne ugotovitve

V tem poglavju sem izbral primerno metode (regresija) ter opisal 
posebej narejeno bazo podatkov za empirično analizo mobilnostne-
ga režima v Sloveniji. Baza vsebuje temeljni nabor spremenljivk, ki 
so v rabi pri mednarodno primerljivi analizi poklicnega dosežka. 
Opravil sem še vrsto validacijskih preverjanj izbranih spremenljivk, 
v glavnem z mednarodno primerjavo.

Manjka nam še opredelitev primernega modela za empirično anali-
zo mobilnostnega režima na slovenskem trgu dela; izhajal naj bi iz 
osnovnega Blau-Duncanovega modela statusnega dosežka. 
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10. MOBILNOSTNI REŽIM, REZULTATI

10  Delni cilji

Naj na kratko ponovim razvoj mobilnostnih študij. Zlasti po šest-de-
setih letih je postajal vse dominantnejši pristop, ki je mobilnost sku-
šal razumeti kot ‘liberalno teorijo’ industrializma, pod vplivom ame-
riških avtorjev (Lipset & Zetterberg 1956 in 1959, Kerr et al. 1960, 
Dunlop et al. 1975, idr.). Avtorji so skušali razviti modele, ki naj bi 
pokazali, da zaradi procesov splošne industrializacije narašča eko-
nomska racionalnost pri mobilnosti ljudi. Tipično ameriško vpraša-
nje je bilo, “kdo pride naprej in kdo zaostaja” (Blau & Duncan 1967). 
Zato se je pri avtorjih tega kroga pozornost preusmerila iz raziskova-
nja agregatnega vzorca mobilnosti na vprašanje individualneg mo-
bilnostnega dosežka in faktorjev, ki nanj vplivajo. Primerna tehnika 
za tovrstne raziskave je postala regresijska analiza. Pri empiričnem 
preverjanju in pojasnjevanju teh mobilnostnih lastnosti ljudi, pa tudi 
povprečnih vplivov in trendov, so se razni avtorji usmerili predvsem 
na razlago različnih vrst učinkov (effects) na individualno mobilnost, 
zlasti treh: strukturnih, procesnih in kompozitnih. 

Strukturni učinki so posledica razvoja tehnologije, naglih sprememb 
v delitvi dela, ki zahtevajo opuščanje delovno intenzivnih poklicev in 
nastajanje bolj kvalificiranih poklicev. Med posledicami rasti stori-
tvenega in javnega sektorja je tudi prevladujoč srednji razred v indu-
strijskih družbah. Ti storitveni in javnosektorski poklici imajo večji 
ugled kot pred-industrijski poklici. Zato je mobilnost navzgor vedno 
verjetnejša od mobilnosti navzdol. Industrializacija pa spreminja 
tudi sam proces alokacije ljudi na pozicije in delovna mesta. Procesni 
učinki zajemajo racionalne socialne selekcijske procese, ki se odmi-
kajo od prejšnjih procesov alokacije, ki so večjo težo dajali pripisa-
nim lastnostim statusov kot dosežkom samih ljudi (ascription and 
achievement characteristics). Ta princip naraščajoče meritokratske 
selekcije je sprožen zlasti z naraščajočim pomenom izobraževanja, 
ki dela družbo bolj “odprto” (ever more open society, Treiman 1970, 
1977). Vsi posamični učinki delujejo tudi medsebojno interakcijsko, 
in sicer tako, da sčasoma zmanjšujejo odvisnost ljudi od pripisanih 
lastnosti, zlasti v bolj modernih gospodarskih sektorjih. To bi lahko 
imenovali kompozitni učinek.

Gornje trditve tvorijo jedro modernizacijske domneve o “vedno 
bolj odprti, meritokratski družbi”. Kljub utemeljenim dvomom v ta 
pristop, ki smo jih že opisali, pa je možna dovolj korektna upora-
ba osnovnega Blau-Duncanovega modela, da pridobimo osnovno 
deskriptivno znanje o mobilnostnem režimu države. V tem poglavju 
bom izhajal iz tega modela. 

S proučevanjem diferenciranih mobilnostnih režimov se že odmi-
kam od klasičnih ciljev mobilnostne analize, ki običajno proučuje 
mobilnostni režim “enotnega” trga dela v neki državi in pripada pr-
vim trem generacijam teh raziskav (Ganzeboom et al. 1993). Vpraša-
nja, na katera želim odgovoriti empirično, se glasijo: Kaj nam lahko 
pove splošni mobilnostni režim trga dela? Ali so na obeh razsežno-
stih ortogonalnega trga dela prisotni različni mobilnostni režimi? 
Ali so tudi v glavnih dveh segmentih ortogonalnega trga dela priso-
tni različni mobilnostni režimi? Kako se ta režima (režimi) sistemat-
sko razlikujejo med seboj? In končno, ali so ti režimi medsebojno 
sistematično povezani?

10.1 Izhodiščni model poklicnega dosežka

Izhodišče za analizo poklicnega dosežka je nekoliko poenostavljen 
Blau-Duncanov model (slika 10.1), ki povezuje poklicni dosežek 
dveh generacij (oče, potomci). Ta osnovni model bom postopno do-
grajeval v lastni končni model, primeren za analizo slovenskega trga 
dela, in to v korakih (primerjaj z Ganzeboom et al. 1993).

Slika 10.1: Izhodiščni Blau-Duncanov model poklicnega dosežka
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Uvodoma podajam osnovni bivariatni regresijski model poklicne-
ga dosežka ljudi v Sloveniji, dopolnjen z učinkom linearnega tren-
da v vplivu očetovega poklica na poklicni dosežek potomcev (tabela 
10.1). 

Tabela 10.1: Linearni trend poklicnega dosežka v Sloveniji, aktivne 
osebe rojene med 1904–1968, stare od 21 to 64 let, metrični 
regresijski koeficienti – 1. korak

Model ima eno časovno spremenljivko (COHORT), da z njeno po-
močjo ocenimo osnovni linearni trend v vplivu staršev na poklicni 
dosežek potomcev v tem stoletju. Iz prileganja modela podatkom in 
iz ocenjenih koeficientov modela (b) lahko ugotovimo, da je osnovni 
medgeneracijski vpliv staršev na poklicni dosežek pri moških (.908) 
večji kot pri ženskah (.807). Vsi ocenjeni koeficienti so statistično 
značilni.

Linearni trend teh vplivov staršev na poklicne dosežke potomcev 
skozi čas je statistično značilno padajoč za oba spola. Red velikosti 
trenda je podoben kot v drugih državah, s čimer se na osnovni ravni 
opiše stoletni proces, ki ga lahko razumemo kot potrditev moder-
nizacijske teze o vse bolj odprti družbi, ali pa kot potrditev dolgo-
ročnih fluktuacij v še daljšem časovnem horizontu. Za moške lahko 
regresijsko enačbo z linearnim trendom zapišemo kot: 

ISEI (m) = 9.187 + 0.372*COHORT + (0.908 – 0.010*COHORT)*FISEI, 

za ženske pa ravno tako: 

ISEI (ž) = 5.051 + 0.434*COHORT + (0.807 – 0.008*COHORT)*FISEI. 

Relativno velik povprečni vpliv obdobja (COHORT) na poklicni do-
sežek ljudi kaže na zelo povečane strukturne možnosti za poklicno 
mobilnost ljudi v tem stoletju. Možnosti so se povečevale predvsem 
zaradi zmanjševanja agrarnega sektorja (poklic kmeta ima zelo nizek 
SEI indeks) in odpiranja industrijskih in storitvenih delovnih mest.

Četudi je trend v modelu (b) videti majhen, pa se je v šestih deset-
letjih znatno zmanjšal vpliv družine na potomca. Če vzamemo, da je 
oče nekega moškega kmet (FISEI = 22), potem je bila ocenjena vred-
nost vpliva dužine za osebo, rojeno okrog preloma stoletj (COHORT 
= 0), enaka 0.908*FISEI; družina je torej prispevala še celih 20.0 točk 
oziroma 68 % h končnemu napovednemu dosežku potomca, ki je v 
povprečju znašal po regresijski oceni 29.2 točki (9.2 + 20.0). Če pa 
je bila oseba rojena okrog leta 65, se je vpliv družine na poklicni do-
sežek moškega potomca že močno zmanjšal, od 0.908 na le 0.258 (= 
0.908 – 0.010*65); torej je družina prispevala le še 14.9 točk, oziroma 
samo še 31 % h končnemu ocenjenemu poklicnemu dosežku potom-
ca, ki je po gornji regresijski enačbi znašal okrog 48.2 točki (= 9.2 + 
0.372*65 + 0.258*65).

Najosnovnejši trendni model poklicnega dosežka lahko razširim še 
s faktorjem “lastne izobrazbe ljudi”, že zato, ker v vseh (ekonomskih) 
teorijah trga dela igra dosežena izobrazba zelo pomembno vlogo za 
razumevanje individualnega dosežka ljudi (tabla 10.2). 

Tabela 10.2: Linearni trend poklicnega dosežka v Sloveniji, aktivne 
osebe rojene med 1904–1968, stare od 21 to 64 let, metrični 
regresijski koeficienti – 2. korak

Znova lahko ugotovimo, da je prileganje (končnega) modela podat-
kom boljše pri ženskah kot pri moških. To je konsistentno z ugo-
tovitvami iz modelov izobrazbenega dosežka ljudi. Dalje, vključitev 
izobrazbe respondentov v model po pričakovanju dramatično dvi-
gne pojasnljivost modela poklicnega dosežka iz osnovnega modela, 
kjer sem upošteval le poklic očeta (ni prikazan, Adj R2 je okrog .17 
za moške). Z vključitvijo spremenljivke EDUCYR se zmanjša tudi 
povprečni vpliv časovne spremenljivke COHORT (model b v tabe-
li 9.4a), ker je posredna objektivna informacija o izobrazbenih ra-
zlogih za rast poklicnih dosežkov, prej vsebovana le v spremenljivki 
COHORT, eksplicitno uvedena med pojasnjevalne spremenljivke. 

Primerjava linearnih trendov obeh glavnih učinkov (FISEI in EDU-
CYR) po spolu kaže za moške in za ženske enako predznačene vplive 
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in statistično značilni. Medgeneracijski vpliv na Slovenskem skozi 
20. stoletje popušča, čeprav za ženske nekoliko hitreje kot za moške 
(-.010 proti – 0.006). Trend vpliva izobrazbe na poklicni dosežek po-
sameznika pa je nasprotno pozitiven tako za moške kot za ženske, s 
tem da je pri moških trend blizu nič (statistično neznačilno poziti-
ven), pri ženskah pa je izrazito pozitiven. Zapišimo regresijske enač-
be z ocenjenimi koeficienti za oba spola, pri čemer so od nič različne 
le statistično značilne ocene: 

Statistično neznačilna glavna konstanta modela za ženske znova kaže 
na šibko specifikacijo modela za poklicni dosežek žensk. Kasneje 
bomo videli, da je v ozadju verjetno spolna diskriminacija, ki daje 
doseženi izobrazbi pri ženskah le pogojno veljavo – kot faktor trga 
dela je pomemben le za “mlade” ženske. Odtod statistično neznačil-
na konstanta. Lahko le ponovim, da to ni neobičajno in je v skladu z 
že omenjeno ugotovitvijo Millerja (1986), ki meni, da ženske za do-
seganje (istega) poklicnega dosežka uporabljajo različne faktorje za 
pridobivanje neformalnega vpliva in formalne avtoritete kot moški. 
Ubirajo od moških različne karierne poti.

10.1.2 Model z diferenciranim trendom (ENTRY, EXPER)

Zaplet z ženskim mobilnostnim režimom nam tudi pomaga, da se 
eksplicitno zavemo različnih funkcij zgodovinskega in biološkega 
časa, ki nastajajo v prepletu procesa socialne stratifikacije (mobilno-
sti) in širše kulturne matrice družbe. 

Osnovni model iz tabele 10.2 bom najprej modificiral tako, da bom 
namesto ene časovne spremenljivke (COHORT), ki v modelu vle-
če nase dokaj divergentne časovne učinke, uvedel dve novi časovni 
spremenljivki, ki sta iz nje (in še s pomočjo drugih individualnih 
podatkov) izvedeni. Leto vstopa na trg dela (ENTRY) lahko pojmu-
jemo tudi kot spremenljivko, ki zasilno nadomešča tekoči, zgodovin-
ski čas. Delovne izkušnje (EXPER) pa ponazarjajo hkrati tudi zvezno 
podan življenjski cikel staranja ljudi (več izkušenj, večja starost). 

Namesto enega samega me sedaj zanimata dva tipa linearnih tren-
dov na učinke obeh osnovnih faktorjev individualnega poklicnega 

dosežka, FISEI in EDUCYR. Ocenjujem torej trende v učinkih fak-
torjev vzdolž koledarskega časa in trend vzdolž življenjskega cikla 
ljudi (tabela 10.3). 

Tabela 10.3: Linearni trendi individualnega poklicnega dosežka v 
Sloveniji, aktivne osebe rojene med 1904–1968, starost 21–64 let, 
metrični regresijski koeficienti – 3. korak

Rezultati modeliranja z dvojnimi trendi so podani s tremi modeli. 
Model (a) vsebuje le učinek in trend zgodovinskega časa (ENTRY), 
model (b) le učinek in njegov trend v toku življenja (EXPER), model 
(c) pa upošteva oba učinka in njuna trenda hkrati. Iz nihanja ocenje-
nih koeficientov med modeli pri glavnih faktorjih: 

k(FISEI) =  0.594 –-> 0.000 –-> – 0.447 za moške 

k(FISEI) =  .706 –-> – 0.071 –-> 0.655 za ženske

k(EDUCYR)= 1.4 –-> 3.2 –-> 1.3 za moške 

k(EDUCYR)= 0.6 –-> 3.6 –-> 0.8 za ženske 

lahko vidimo, da sta oba glavna učinka vpletena v kompleksno igro 
dveh razsežnosti časa, sta torej variabilna tako skozi zgodovinski čas 
kot v toku življenja ljudi. Lahko pa slutimo »težave« z vključitvijo 
spremenljivke EXPER, tako pri moških kot pri ženskah. V modelu 
(b) je glavni učinek te spremenljivka pri moških statistično nezna-
čilen (ni različen od nič), zaradi nje pa je trend vpliva družine na 
potomce v toku življenja rastoč, trend vpliva izobrazbe pa padajoč. 
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trendi vzdolž življenjskega cikla izginejo, ker so statistično neznačil-
ni (niso različni od nič). 

Iz končnega modela (c) v tabeli 10.3, ki vključuje oba časovna učin-
ka, lahko najprej razberemo, da je izhodiščna vrednost poklicnega 
dosežka ob prelomu stoletja višja za moške (16.7 proti 10.6), kar ima 
lahko zanimivo hipotetično interpretacijo. Medtem ko je bil samo 
rojen moški že »aktivna oseba«, čeprav z najnižjim možnim statu-
som kmeta (ISEI=16), pa na pragu stoletja rojena ženska še sploh 
ni imela aktivnostnega statusa, ki bi jo uvrščal med pravo »delovno 
silo«. Morala si ga je pridobiti bodisi s šolanjem, bodisi s poroko ali 
drugačnim vplivom staršev. Ta razlaga je seveda zgolj alegorija, ob 
predpostavki, da bi gornji model že izčrpal vse možne spremenljiv-
ke in njihove vplive na poklicni dosežek ljudi. Z vključitvijo novih, 
»pravih« spremenljivk bi se konstanta modela seveda zmanjševala, 
njena vrednost bi se selila k faktorjem in njihovim trendom.

Osnovni vplivi družine (FISEI) so pozitivni in statistično značilni za 
moške in ženske, ter, konsistentno z modelom v prejšnjem koraku, 
višji za ženske. Povprečni pomen izobrazbe (EDUCYR) za poklicni 
dosežek pa je po pričakovanju spolno različen. Pri moških je stati-
stično značilen, krepko pozitiven (dodaja 1.264 ISEI točke na vsako 
leto izobrazbe, za 10 let šolanja torej celih 12.6 točk), medtem ko 
je pri ženskah pozitiven (.779), a statistično neznačilen (ni bistveno 
različen od nič). 

Ocenjeni model (c) nam pri povprečnem vplivu historičnega časa 
(ENTRY) na moške sporoča čudno, a statistično značilno informa-
cijo: da so se v historičnem času, če so vsi ostali učinki nadzorovani, 
zmanjševale možnosti za poklicni dosežek (–.148). Ta informacija 
vsebuje zelo različne šume, ki jih je vsebinsko težko pojasniti. To 
bi na primer lahko pomenilo, da celota raznih drugih strukturnih 
učinkov, če izločimo rast izobraževalnega sistema in vpliv družine, 
negativno vpliva na možnost poklicnega dosežka. Celo več, tudi 
trend tega vpliva je negativen.

Pri ženskah je opis mobilnostnega režima v modelu (c) nekoliko 
drugačen. Glavni učinek družine, ki izraža povprečje za vse opazo-
vano obdobje, je podoben kot pri moških: pozitiven in statistično 
značilen, historični trend tega učinka pa negativen (– 0.009). Glavni 
učinek izobrazbe je blizu ničle (statistično neznačilen), skozi čas pa 
ta učinek izobrazbe na poklicni dosežek žensk, presenetljivo, pada 
(statistično značilno, po stopnji – 0.036). 

Naj zdaj zapišem obe regresijski enačbi mobilnostnega režima (iz 
modela c), za moške in za ženske, ki sta dolgoročno veljali za sloven-
ski trg dela: 

Vsebinski sporočili obeh modelov, ki zajemata celo 20. stoletje, sta 
dokaj nepričakovani, a za ženske še bolj kot za moške. Moškim naj bi 
historični čas v povprečju zmanjševal možnosti za poklicni dosežek, 
trend v sicer pozitivnem povprečnem vplivu izobrazbe je rastoč, pov-
prečni pozitivni vpliv družine pa sčasoma popušča. Pri ženskah je 
drugače: povprečnega vpliva izobrazbe na poklicni dosežek ni, trend 
v vplivu izobrazbe pa je skozi daljše obdobje celo negativen. Torej naj 
bi izobrazba zmanjševala pričakovani poklicni dosežek žensk. Sicer 
pozitivni vpliv družine pa, podobno kot pri moških, upada. 

To lahko pomeni, da so ženske v Sloveniji, kljub splošnemu pove-
čanju stopnje izobrazbe, sistematično zasedale statusno nižja delov-
na mesta od moških. Pri socialno-poklicni promociji za ženske v 
Sloveniji stopnja dosežene izobrazbe, vsaj tako izgleda, ni bila tako 
pomemben faktor kot za moške. Rečeno drugače, mobilnostni re-
žim za ženske na trgu dela z (moškim) osnovnim Blau-Duncanovim 
modelom vsebinsko ni dobro specificiran (Crompton 1993: 93–97). 
Razumevanje življenjskega cikla in poklicne kariere za ženske bo po-
trebno poglobiti.

Postavlja se vprašanje, kako in v čem model ni dobro specifici-
ran, zlasti za ženske. Zaradi preglednosti smo spustili nekaj inte-
rakcij, na primer med glavnima faktorjema, družino in izobrazbo 
(FISEI*EDUCYR), pa med časovnima učinkoma (ENTRY*EXPER). 
Morda je njihov medsebojni vpliv bolj zapleten, kot pravi teorija sta-
tusnega dosežka?
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Poskušajmo vnesti v model bolj zaokroženo spremenljivko za merje-
nje učinka socializma kot posebnega obdobja. Socializem je namreč 
vnašal v življenje, vsaj na deklarativni ravni, vrsto posebnih teženj 
za socialno destratifikacijo. Splošenje velja tudi, na kar je opozoril že 
Kerckhoff: da imamo pomanjkljivo znanje o povezavi stratifikacij-
skih in institucionalnih procesov. 

Teza te knjige je to pomanjkljivost skušala deloma odpraviti s kon-
ceptualizacijo poklicnih trgov dela ter njihovega vpliva na mobilno-
stni režim ortogonalnega trga dela. Domneva predpostavlja, da so 
zlasti v socializmu (čeprav tudi v ne-socialističnih tržnih državah, a z 
močno socialdemokratsko tradicijo) v ospredju korporativni dogo-
vori o alokaciji dela in dohodka. Mobilnostni režimi so zato bolj po-
sledica kolektivnih dogovorov institucionalnih akterjev in ne toliko 
indvidualiziranih tržnih odločitev. 

Za Slovenijo je obdobje socializma iz gornjih vidikov protislovno. 
Mobilnost se je količinsko povečevala, toda ali je šlo za kolektivni 
ali bolj individualistični mobilnostni režim? Če sledim dosedanjim 
domnevam in argumentaciji, so poklicni trgi dela bolj močan argu-
ment v smeri, da je šlo v Sloveniji za kolektivno naravo mobilnosti 
na trgih dela. Predno pa empirično raziščem naravo mobilnostnih 
režimov v poklicnem prostoru, naj poskušam določiti še sintetični 
učinek socializma. 

(1) Teze o vplivu socializma na mobilnostni režim 

Splošnejših opisov posebnosti socialističnih trgov dela je v sociologi-
ji precej, naj jih nekaj, ki neposredno nakazujejo vpliv na mobilnost, 
navedem. Lenski opozarja na zanemarjanje motivacije in produktiv-
nosti ljudi s strani socialističnih elit (Lenski 1994: 60). Teckenberg 
(1995) med specifičnosti socializma šteje zlasti paternalistično dis-
tribucijo dela, kapitala in premoženja (normativna in fiksna politič-
na merila), pomanjkanje vmesnih nedržavnih in netržnih struktur, 
prevelik pomen gospodinjstev, ki oblikujejo pričakovanja ter aspira-
cije družin namesto posameznikov, in ekspandirano vlogo podjetij, 
ki niso zgolj proizvodne ampak tudi delitvene celice družbe. Robert 
& Sagi (1996) opozarjata na tipično inkonsistenco srednjega razreda 
v nekdanjih socialističnih državah: visoki kulturni kapital gre, kar je 
sicer neobičajno, vštric z nizkim materialnim statusom. 

Ta in podobna dognanja nas opozarjajo, da lahko upravičeno priča-
kujemo statistično značilne vplive socialističnega obdobja na faktor-
je v osnovnih mobilnostnih modelih. Rijken & Ganzeboom (1995) 

sta oblikovala in preverjala nekaj osnovnih domnev: izobrazba je v 
socializmu pomembnejša kot v tržnih gospodarstvih (potrjeno), v 
socializmu se pričakuje večja medgeneracijska vplivanja na prve za-
poslitve (zavrnjeno), moški in ženske imajo bolj podobne mobilno-
stne vzorce kot v tržnih gospodarstvih (potrjeno), modernizacija112 
znižuje vpliv socializma na dosežke ljudi (potrjeno). Za Slovenijo 
bom lahko preveril zlasti vpliv socializma na medgeneracijske statu-
sne prenose in na pomen izobrazbe za poklicni dosežek. 

(2) Enostavni model za preverjanje vpliva socializma

Dosedanje empirično raziskovanje mobilnostnih vzorcev v Sloveniji 
v 20. stoletju le deloma potrjuje splošne ugotovitve modernizirajo-
čih se držav. Vpliv staršev na izobrazbeni dosežek potomcev je po-
stopno upadal, vendar najbolj zaradi povečanega obsega šolstva; če 
povprečni medgeneracijski vpliv staršev izoliramo od izobraževalne 
ekspanzije, pa je vpliv družine relativno trajen in stanoviten, sko-
zi čas se ne zmanjšuje ali povečuje. Na drugi strani je upadal vpliv 
staršev na poklicni dosežek potomcev, povečal pa naj bis se pomen 
izobrazbe ljudi. 

Vendar slovenski podatki kažejo nekoliko drugače. Mehanizem pre-
litja osebnega izobrazbenega dosežka (človeški kapital) v kapital na 
trgu dela predvsem deluje spolno različno. Izobrazba je bila lažje 
vnovčljiva pri moških, medtem ko je pri ženskah izobrazba kot fak-
tor trga dela – v primerjavi z moškimi – slabše raziskana. 

V naslednjih dveh modelih statusnega dosežka bom raziskal vpliv 
socializma. V prvem modelu bom najprej le dopolnil model iz ta-
bele 10.2 (ISEI = f(FISEI, EDUCYR, COHORT), s tem, da bom bolj 
gosti (natančnejši) časovni spremenljivki COHORT dodal še novo 
spremenljivko, ki čas opredeljuje bolj na grobo, tako da loči obdobje 
pred-socializma in socializma. SOCSTAT1 je slamnata spremenljiv-
ka, ki označuje obodbje na trgu dela po koncu 2. svetovne vojne do 
1973 leta, spremenljivka SOCSTAT2 pa označuje naslednje obdobje, 
do leta 1989. Prvemu socialističnemu obdobju pripadajo osebe, ki so 
imele na njegovem začetku vsaj 15 let izkušenj in lahko zanje domne-
vamo, da kasneje niso več bistveno poklicno napredovale. Analogno 
drugemu socialističnemu obdobju, po 1973. letu, pripadajo osebe, ki 
so imele na njegovem začetku vsaj 15 let delovne dobe. Baza primer-
jav je obdobje pred letom 1945; pripadajo mu vse ostale osebe. 

Prvo obdobje socializma zaznamuje planska proizvodnja in delitev, 
z rahlimi reformnimi poskusi večanja kolektivne podjetniške avto-
nomije, ki pa se še ne dotika trga dela. Drugo obdobje socializma je 
slovenska podjetja spreminjalo v industrijo širšega tržnega dometa, 
z mnogo večjo podjetniško avtonomijo, ki se dotika tudi trga dela.
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vplive družine in osebne izobrazbe na individualni poklicni dose-
žek ljudi. Ugotavljamo torej bazično raven poklicnega dosežka ljudi 
kot funkcijo politike, potem ko izločimo vpliv družine (očetovega 
poklicnega statusa) in izobrazbe ljudi. Ocenjeni koeficienti obeh sla-
mnatih spremenljivk se upoštevajo kot diferencialni koeficienti, naj-
prej v modelu brez interakcij (tabela 10.4). 

 Vključitev slamnata spremenljivk skorajda ne poboljša prilega-
nja modela podatkov, v primerjavi s prejšnjimi modeli. Znatno pa 
spremeni ocene koeficientov pri vključenih spremenljivkah. Model, 
ki vsebuje dve vsebinsko različni, a statistično in mersko povezani 
spremenljivki časa, je verjetno podvržen nedognanim in neraziska-
nim interakcijam.

Vsi ocenjeni koeficienti, tako za moške kot ženske, so statistično 
značilni (izjema je vpliv historičnega časa, COHORT, pri ženskah) 
in pozitivni, razen vpliv historičnega časa pri moških, ki je negati-
ven (-.074). Vidimo lahko, da je obodbje socializma znatno vplivalo 
na mobilnostni režim v Sloveniji, če ga primerjamo z referenčnim 
predsocialističnim obdobjem; vpliv prvega obdobja je celo močnejši 
kot vpliv drugega obdobja, zlasti pri moških (3.3 v primerjavi z 2.5). 

Tabela 10.4: Individualni poklicni dosežek v Sloveniji, aktivne 
osebe rojene med 1904–1968, starost 21–64 let, metrični regresijski 
koeficienti – 4. korak

Konstanta se je znižala pri obeh spolih, pri ženskah je še vedno kon-
sistentno nižja kot pri moških. Podobno je z razmerji učinkov dru-
žine, izobrazbe in socializma. Prvi vtis je, da so moški od socializma 
dobili več kot ženske.

Model (c) pa nas znova opozarja na šibkosti v specifikaciji. Z vključi-
tvijo izobrazbe pri prehodu iz modela (a) v model (b) se je konstanta 

prejšnjega modela močno zmanjšala, najbolj pa se je povečal dife-
rencialni učinek obeh obdobij socializma. Z vključitvijo spremen-
ljivke COHORT v modelu (c) pa je zanihala ocenjena vrednost di-
ferencialnega koeficienta pri spremenljivki SOCSTAT2, kar pomeni, 
da sta spremenljivki v interakciji (povprečni učinek historičnega 
časa dolguje znaten del svoje jakosti ravno drugemu obdobju socia-
lizma). Obe nihanji nakazujeta zgostitev večje količine poklicne mo-
bilnosti v obdobju socializma. Nihanja v ocenjenih koeficientih tudi 
pomenijo, da je linearni trend glavnih učinkov, predlagan za celo 20. 
stoletje, le najenostavnejša aproksimacija, verjetno je bila prisotna 
bolj nelinearne dinamika na trgih dela. Verjetno gre za vsaj tri dokaj 
različne mobilnostne režime, pri čemer sta si podobdobji socializma 
bolj podobni med seboj kot pa socializem in nesocializem.

Razlike med obdobji naj ponazorim s tremi primeri, ki opisujejo 
vpliv različnih obdobij na poklicni dosežek. Vzemimo moškega s 
končano nižjo poklicno šolo (EDUCYR = 10 let) in z očetom, ki je 
bil rutinski pisarniški delavec (FISEI =41). Splošna enačba glede na 
model (c) je naslednja: 

ISEI (moški) = 8.118 + .200*FISEI + 2.594*EDUCYR – .074*CO-
HORT +

[ +3.3*SOCSTAT1 + 2.5*SOCSTAT2] .

Izračun za tri različna obdobja pa da naslednje napovedne vredno-
sti: 

a) predvojno obdobje (do 1945, oseba rojena okrog leta 1920): 

ISEI(COHORT=20, SOCSTAT1=0, SOCSTAT2=0) = 42.3 – 1.4 = 
40.9;

b) prvo obdobje socializma (1945–1973, oseba rojena okrog 1940): 

ISEI(COHORT=40, SOCSTAT1=1, SOCSTAT2=0) = 42.3 – 2.8 + 
3.3 =  42.8;

c) drugo obdobje socializma (1973–1989, oseba rojena okrog 1960): 

ISEI(COHORT=60, SOCSTAT1=0, SOCSTAT2=1) = 42.9 – 4.2 + 
2.5 = 44.6 .

10.2 Zožen model – trg dela po letu 1945

Model, ki vsebuje kontekstualni faktor socializma, moram seveda 
dopolniti z vsaj najvažnejšimi interakcijami med faktorji. Podatek o 
povečanem vplivu socialističnega obdobja na poklicni dosežek ljudi 
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lično centriranih vrednosti spremenljivke COHORT in SOCSTAT, 
ali pa nizke poklicne strukture prebivalstva pred drugo svetovno voj-
no. 

V bistvu je v podatkovni bazi zelo malo oseb, ki imajo večji del svo-
jega delovnega izkustva (več kot 15 let) opravljenega v času predso-
cializma. Predhodne analize različnih modelov, ki naj bi smiselno 
dopolnili model iz tabele 10.4, so pokazale, da se je mobilnostni re-
žim trga dela pred socializmom razlikoval od režima v socializmu. 
Skupna obravnava celega obdobja zapostavlja nelinearne spremem-
be v vplivih, ki pa jih je težko ustrezno pojasniti in opredeliti. Linear-
na specifikacija koeficientov privede do njihove neznačilnosti, zlasti 
konstante v modelu. To otežuje interpretacijo. 

Ker me v zvezi s socializmom zanima zlasti trend vplivov na poklic-
ni dosežek ožjega dela oseb, zlasti tistih, ki so pretežno delale v času 
socializma, bom izbral za nasdaljno analizo le tiste osebe, ki so imele 
leta 1945 največ 15 let delovne dobe. Izločil pa bom vse osebe iz sta-
rejših generacij, ki so imele leta 1945 že več kot 15 let delovnih izku-
šenj. V analizi poklicnega dosežka mi po upoštevanju gornje zožitve 
vzorcev ostane 2328 moških (55 %) in 1905 žensk (45 %). 

Po mnogih poskusih113 je daleč najboljše prileganje podatkom in 
hkrati statistično značilnost večjega števila ocenjenih koeficientov 
dosegel model linearnega trenda, ki med slamnatimi spremenljivka-
mi upošteva le drugo obdobje socializma (1974–1989): 

pri čemer so tf, te in ts po vrsti ustrezni linearni trendni koeficienti 
za korekcijo učinkov očetovega poklica, posameznikove izobrazbe 
in drugega socialističnega obdobja, k1, k2, in k3 so glavni učinki teh 
faktorjev, k0 pa je konstanta modela. V modelu ni več povprečnega 
vpliva spremenljivke COHORT, ker je v nejasni povezanosti s spre-
menljivko SOCSTAT2 ter zato povzroča obilo težav, zlasti pa slabše 
prileganje modela podatkom ter neznačilne koeficiente parametrov 
in konstante modela. Je pa ta spremenljivka ohranjena v interakci-
jah, kar je tudi vsebinsko smiselno, saj pripadajo osebe, ki so upošte-
vane v analizi (delale so pretežno v socializmu), rojstnim kohortam 
iz skoraj celega stoletja (od 1910 do 1968). 

Koeficiente gornjega modela, ki so v modelu (b) vsi statistično 
značilni, podajam v tabeli (tabela 10.5). V modelu (a) še vedno 
ni interakcij, so le povprečni učinki faktorjev. Rezultati so zaradi 
manjkajočih informacij (interakcij) zavajajoči: tako drugo obdobje 

socializma, po letu 1973, v povprečju znižuje možnost poklicnega 
dosežka, v primerjavi s prvim obdobjem. Model (b), ki že vključuje 
inetarkcije glavnih učinkov s historičnim časom, pa precej zmanjša 
učinke glavnih faktorjev, razkrije pa tudi trende v teh učinkih. Tudi 
vsebinsko ga je lažje interpretirati, ker podaja razumljivejšo sliko 
ozadja mobilnostnih procesov. Najprej naj podam regresijski enačbi 
za moške in ženske: 

a

Tabela 10.5: Individualni poklicni dosežek v Sloveniji, aktivne 
osebe po letu 1945, metrični regresijski koeficienti – 5. korak

Najprej lahko opazimo zapiranja prostora mobilnosti za mlajše ose-
be v drugem obdobju socializma: čim mlajši rojstni kohorti so pri-
padali ljudje po letu 1973 (večja vrednost COHORT!), tem manjša 
je bila verjetnost, da bi mobilno napredovali (trend –.153 za moške 
in celo –.253 za ženske). Gre za znane politične ukrepe tega obdobja, 
migracije (v ozadju je večji priliv nekvalificirane in slabše kvalificira-
ne delovne sile na slovenski trg dela v začetku 70. let) in za »TOZD-
-iranje«, naklonjeno promociji starejših generacij. 
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brazbe v primerjavi s prvim obdobjem (glavni učinek izobrazbe na 
poklicni dosežek je 0.217 točk za moške in celih 1.437 točk za ženske 
za vsako dodatno leto šolanja, trend pa je .010 za moške in celo .033 
za ženske). Diferencialni učinek drugega obdobja socializma na mo-
žnost za poklicni dosežek je velik, za ženske skoraj enkrat večji kot 
za moške (9.817 za ženske in 5.606 za moške), zato je pri obeh trend 
negativen. 

Ob povečanih strukturnih priložnostih se je torej povečeval pomen 
šole in politike, zmanjševal pa se je klasični pomen vezanosti potom-
cev na družino, oziroma poklicni izvor očeta (glavni učinek 0.331 
za moške in 0.470 za ženske, negtivni trend tega učinka v velikosti 
–.003 za moške in –.008 za ženske).

V drugem obdobju socializma se je torej slovenski trg dela v primer-
javi s prvim obdobjem precej spremenil. Odprla se je možnost za po-
klicno mobilnost nekaterim ljudem, zaprla pa se je drugim. Izrazito 
so se povečale možnosti za poklicno mobilnost ženskam (primerjaj 
koeficient pri SOCSTAT2, za moške 5.606, in za ženske 9.817), kar je 
bilo že nakazano v drugi študiji (Kramberger 1989a). 

Rastoči trend pomena izobrazbe kaže, da se oblikuje tudi bolj indivi-
dualni trg dela. Lahko pa to interpretiramo tudi kot kolektivni dogo-
vor akterjev na poklicnih trgih dela, da se zasedanje višjih delovnih 
mest poveže z višjo izobrazbo. Torej gre lahko – kljub koeficientom 
– tudi za neindvidualistično, kolektivno priznavanje človeškega ka-
pitala pri zasedanju delovnih mest. 

10.3 Končna specifikacija modela

Da bi natančneje spoznal dinamični mehanizem mobilnostnega re-
žima v času socializma, bom – podobno kot poprej pri poklicnem 
dosežku v tabeli 10.3 – enotno časovno spremenljivko za analizo 
trendov, COHORT, nadomestil z dvema spremenljivkama, vstopom 
na trg dela (ENTRY) in številom let delovnih izkušenj (EXPER). 

10.3.1 Model z nestabilnimi ocenami parametrov

Z vključitvijo dveh časovnih spremenljivk namesto ene same naraste 
število možnih interakcij. Po številnih poskusih se je kot najprivlač-
nejši model, s katerim bi še kar zadovoljivov lahko opisoval mobilno-
stni režim slovenskega trga dela v času socializma, pokazal naslednji: 

Pri tem so tef, tee in tes, texf, texe in texs ter teex novi linearni trendni 
koeficienti za korekcijo učinkov očetovega poklica, posameznikove 
izobrazbe, drugega socialističnega obdobja in delovnih izkušenj, gle-
de na leto vstopa na trg dela (ENTRY) in starost oziroma življenjski 
cikel (EXPER). Rezultate ocenjenih parametrov za gornji model po-
dajam v tabeli (tabela 10.6), v koloni (a).

Tabela 10.6: Individualni poklicni dosežek v Sloveniji, aktivne 
osebe po letu 1945, metrični regresijski koeficienti – 6. korak

Ta model ima, podobno kot v modelih v tabeli 10.3, težave s spre-
menljivko EXPER, ki ponazarja delovne izkušnje. Njen povprečni 
učinek je relativno majhen, v interakciji z drugimi spremenljivkami, 
zlasti z očetovim poklicem, s FISEI, pa povzroči, da konstanta mo-
dela postane statistično neznačilna. Konstanta modela v bistvu drži 
model in njegovo interpretacijo v stabilnosti. Med tehtanjem o tem, 
ali naj ohranim vsebinsko bolj ali manj poveden model, pri čemer 
niha njegova povednost v odvisnosti od vključitve spremenljivke 



335334 EXPER, sem se odločil za srednjo pot. Izključil sem glavni učinek 
spremenljivke EXPER in njeno interakcijo s spremenljivko ENTRY, 
ki določa, kako se vpliv delovnih izkušenj časovno spreminja z vsto-
pom oseb na trg dela. Ostal mi je model (b). 

10.3.2 Model z bolj stabilnimi ocenami parametrov

Končni model za nadaljnje delo je model (b), (tabela 10.6). Približno 
podobno se prilega podatkom kot model (a), toda njegova konstanta 
je statistično značilna in tistega sprejemljivega reda velikosti, kot v 
enostavnejših modelih. 

Vsebinsko modela (b) predpostavlja, da se povprečni učinek delov-
nih izkušenj na poklicni dosežek posameznika se s časom ne spremi-
nja (opustitev EXPER in EXPER*ENTRY), razen v najbolj grobi pri-
merjavi, ko primerjam socialistični obdobji, pred letom 1973 in po 
njem, med seboj (interakcija EXPER*SOCSTAT2). Iz primerjave (a) 
in (b) je moč tudi razbrati, da ta trendni učinek velja le pri ženskah 
(iz .179 v .172); ohranila se je tudi statistična neznačilnost trenda, ki 
ponazarja, kako se v toku življenjskega cikla spreminja vpliv družine 
na potomca (interakcija EXPER*FISEI), kar pomeni, da je vrednost 
tega trenda približno nič. 

Končni parsimonični model, ki ga bom ocenjeval tudi v naslednjem 
poglavju za posamezne poklicne segmente okrog trga dela, je po-
dan v tabeli 10.6, v koloni (b). Ima 10 koeficientov. Zapišimo najprej 
splošno regresijsko enačbo mobilnostnega režima Slovenije, ki jo 
bom uporabljali kasneje. Poleg konstante modela (1. vrstica) ocenju-
jemo še učinek in časovne trende treh spremenljivk: družine (očeta, 
1. vrstica), respondentove izobrazbe (2. vrstica) in drugega obdobja 
socializma, od 1974–1989 (3. vrstica): 

Za moške velja: 

Za ženske pa velja: 

Dolgoročna mobilnostna režima za moške in ženske v Sloveniji sta 
različna. Glavna razlika je v tem, da za moške pri učinkih treh fak-
torjev ni prisotnih nobenih trendov življenjskega cikla, medtem ko 
ta trend pri ženskah manjka le pri vplivu družine. Poglejmo najprej 
glavne učinke: drugo obdobje socializma (SOCSTAT2) je, v primer-
javi s prvim obdobjem, nekaj bolj pomagalo moškim (9.9) kot žen-
skam (8.8), trend tega učinka je negativen pri obeh spolih in na pri-
bližno enaki ravni (–.202 za moške in –. 232 za ženske); pri ženskah z 
več izkušnjami (starejše ženske) pa so bile možnosti za višji poklicni 
dosežek večje. 

Povprečni vpliv družine (FISEI) je bil za ženske (0.8) nekaj večji kot 
za moške (0.6); negativni trend, ki ponazarja upadanje tega vpliva, 
pa je bil nekaj večji za ženske kot za moške. 

Za moške je izobrazba pri poklicni karieri mnogo pomembnejša kot 
za ženske. Vsako dodatno leto šolanja je prineslo kar 1.1 točke na 
poklicni lestvici, medtem ko povprečnega pozitivnega učinka izo-
brazbe na poklicni dosežek žensk sploh ni zaznati (povprečni učinek 
je enak nič). Časovni trend v učinkih kaže, da se pomen izobraz-
be za moške povečuje (+ 0.032 z vsakim kasnejšim letom vstopa na 
trg dela), medtem ko se pomen izobrazbe pri ženskah s časom sicer 
povečuje (+ 0.049 z vsakim kasnejšim letom vstopa na trg dela), a 
vzdolž življenjskega cikla pada (za – 0.015 točk manj, z vsakim do-
datnim letom delovnih izkušenj).

Spolno različna zgodba, ki nam jo pripovedujeta splošna mobilno-
stna režima, je dokaj verjetna in kaže na diskriminacijo žensk. Pravi, 
da so slovenski moški znali dosti bolje izkoristiti ekspanzijo izobra-
ževalnih možnosti na trgu dela. S povečano izobrazbo so lahko ra-
čunali na boljše poklicne dosežke, to pomeni, da je pri moških višja 
izobrazba postala tekmovalni element v dogajanju na trgih dela. Za 
slovenske ženske je zgodba drugačna. Večja možnost izobraževanja 
jim je sicer dvignila povprečno stopnjo izobrazbe, a prave tržne ozi-
roma zaposlitvene vrednosti zanje to ni imelo. Višjo izobrazbo lahko 
vnovčijo le, ko so mlajše, to pomeni, ob vstopih na trg dela in ob 
začetnih premikih v poklicni karieri. Vsako dodatno leto življenja 
pa izničuje tisti rahel pozitivni trend, ki ga čas dodaja izobrazbi kot 



337336 faktorju boljše zaposlitve sam po sebi. Rečeno še drugače, starejša 
kot je ženska, manjša se možnost, da bi njena izobrazba veljala kot 
človeški kapital.

Morda lahko izrečemo še naslednjo, zaokroženo sodbo. Obdobje so-
cializma je konsistentno zmanjševalo vpliv družine ter povečevalo 
pomen izobrazbe, zlasti za moške, precej manj za ženske. Strukturne 
reforme v kratkem drugem obodbju socializma (po letu 1973) so v 
povprečju zelo dvignile možnost poklicnega dosežka, vsaj za toliko, 
kot vse prejšnje obdobje 20. stoletja (nagel razteg zaposlitev v gornje 
razrede poklicne hierarhije). A te premike so bolje izkoristile starejše 
generacije. 

Dodajmo še eno zanimivost. Če pazljivo pogledamo enačbe za mo-
ške in ženske, bomo opazili, da so učinki in njihovi trendi, ki jih v 
poklicni dosežek ljudi vnašata družina in socializem, istovetni. To 
lahko pomeni tudi, da se je socializem v obdobju krize, ki so jo vanj 
vnašala tržna in meriotkratska načela bolj odprte ekonomije, na nek 
način zavaroval sorodno kot družina. Deloval je paternalistično.

10.3.3 Vmesni razmislek

Do sedaj sem, na osnovi izbrane metode (regresija) in temeljnega 
nabora spremenljivk, ki so običajno v rabi pri mednarodno primer-
ljivi analizi poklicnega dosežka, opredelil primeren model za empi-
rično analizo splošnega mobilnostnega režima slovenskega trga dela 
v času socializma. Stranski produkt je (prva) objava trendnih mo-
delov poklicnega dosežka za Slovenijo, z metričnimi regresijskimi 
koeficienti, ki ga predstavlja model (b) v tabeli 10.6. Ob interpretaciji 
modelov poklicnega dosežka naj opozorim na določen šum, ki je 
metodološke narave in ima lahko tudi vsebinske posledice. Regresij-
ska metoda, podobno kot pri modelu izobrazbenega dosežka ljudi, 
podaja ocene za povprečne koeficiente, ki pa vsebujejo le rezultante 
različnih strukturnih komponent: tisto, kar je izpuščeno kot slučajna 
napaka, je lahko posledica sistematičnih strukturnih vplivov. Glavni 
učinki in tudi njihove trendne korekcije v regresijskem modelu zato 
izražajo le aproksimacije, ki veljajo pod določenimi predpostavkami. 

Toda ravno takšno uvodno aproksimacijo, ki nam lahko priskrbi 
osnovno vedenje o procesih poklicne mobilnosti na trgih dela v Slo-
veniji v daljšem obdobju, sem želel pridobiti, da bi lahko opravil še 
diferencirano analizo mobilnostnega režima na ortogonalnem trgu 
dela v Sloveniji za daljše obdobje. 

Glavna ideja za diferencirano analizo mobilnostnih režimov pa je 
v tem, da bi rad najprej v vsakem od obeh opredeljenih segmentov 

ortogonalnega trga dela (podjetniški trg dela, poklicni trg dela) po-
sebej ocenil parametre gornjega modela, s katerim sem sicer – na 
standardni način – opisal mobilnostni režim celega trga dela v Slo-
veniji. Nato pa bi v smeri obeh osi trga dela raziskal še mobilnost 
akterjev in podizvajalcev. 

S temi skicami parcialnih mobilnostnih režimov bi želel priti do in-
dikativnega (poenostavljenega) tabelarnega prikaza. Želel bi poka-
zati, kako so skozi čas sočasno delovali učinki vseh treh opazovanih 
faktorjev, družine, izobrazbe in politike, v obeh segmentih ortogo-
nalnega trga dela. Upam namreč, da bi mi sintetični prikaz omogočil 
izreči kratko in jasno trditev o sestavi in naravi strukturnih vplivov 
na individualni poklicni dosežek ljudi v Sloveniji, v obdobju socia-
lizma.

10.4 Težave s preredkimi podatki

Poklicni prostor sem opredelil s panogami; toda v bazi podatkov 
imam informacijo o panogah le za anketni leti 1980 in 1989. S tem 
pa se mi zmanjša število oseb, glede na podatkovno osnovo za do-
sedanje analize. Sprememba podatkovja pa bo verjetno vplivalo na 
ocene regresijskih parametrov, še zlasti, ker imam v modelu spre-
menljivke za analizo časovnih trendov (o hitri »pokvarljivosti« in 
»nestabilnosti« regresijskih koeficientov glej Dillon in Goldstein 
1984). Glede na to, da grem v večje podrobnosti, bi moral pričako-
vano redčenje podatkov na ožjih segmentih trga dela nadomestiti z 
večjim vzorcem, soočen pa sem z nasprotnim položajem. S tem upa-
de »statistična moč« podatkovja (inercialnost množičnega pojava). 
Da bi dobil uvodni vpogled v morebitne parametrske razlike, najprej 
podajam osnovne statistike spremenljivk za vso SJM-pool bazo in jih 
primerjam s spremenljivkami v omenjenih dveh letih (tabela 10.7).

Tabela 10.7: Statistika spremenljivk za vso podatkovno zbirko 
SJMO-POOL in za ožjo bazo, SJM-80, 89

Na prvi pogled razlike niso videti velike. Še največja razlika je pri 
spremenljivki vstop na trg dela (ENTRY); a to pomeni, da so ko-
horte, ki jih nameravam analizirati, mlajše kot v prejšnjem primeru. 



339338 To pa lahko ima za posledico, da bodo najmanj koeficienti za dru-
go obdobje socializma kazali manjši učinek, ker smo videli, saj je 
to obdobje bolj koristilo za poklicno promocijo predvsem starejšim 
generacijam aktivnih oseb.

Najprej bom primerjal mobilnostni režim za ves trg dela (tabela 10.8, 
desno) z zoženim vzorcem (tabela 10.8., levo), da ugotovim, ali se 
ocenjeni koeficienti razlikujejo samo v velikosti ali tudi po predzna-
ku.

Ocenjeni koeficienti v novem modelu na levi so za moške in žen-
ske dokaj različni od koeficientov v modelu na desni. To pomeni, da 
se opredeljeni model na “nove” podatke odziva drugače. Modela za 
spremembo ne bom izčrpno analiziral in interpretiral. Hiter pogled 
na rezultate in primerjava s prejšnjim splošnim modelom (tabela 
10.6, model b) nam pokaže, da je pri moških izginil diferencialni 
vpliv izobrazbe v drugem obdobju socializma, izginil je tudi prej ve-
ljavni povprečni vpliv družine, hkrati pa sta postala statistično zna-
čilna dva trenda vzdolž življenjskega cikla – negativni za izobrazbo 
in pozitivni za politiko. Tudi pri ženskah so razlike velike: poprej 
pozitivni povprečni vpliv družine je zdaj negativen, trendi glavnih 
učinkov vzdolž življenjskega cikla so izginili, trendi v realnem času 
pa so postali statistično značilni. Očitno je z izpadom delovnih iz-
kušenj starejših generacij iz podatkovja prišel do izraza izrazito dru-
gačen mobilnostni režim, ki je prevladoval v drugem obdobju soci-
alizma. 

Vsebinska pripoved tega modela je očitno povsem drugačna kot je 
bila pri prejšnjem (čeprav istem po specifikaciji) modelu, ki je vklju-
čeval več podatkov in iz starejših generacij. Tudi pri spolu so razlike 
med modeloma velike.

Tabela 10.8: Poklicni dosežek, primerjav dveh vzorcev, VES TRG 
DELA 1945–89

Očitno je prehod modela na nove podatke povzročil v odnosu med 
spremenljvkami modela nove interakcije oziroma takšne spremem-
be v ocenjenih koeficientih, ki nam onemogočajo primerljivost tega 
modela s starim modelom. Najverjetneje so bile bifurkcije drugih 
vplivov tako velike, da predlagani linearni trendi niso pravilno ugla-
šeni s podatki. Nameravane poglobitve prejšnjega rezultata, s preho-
dom v segmente trga dela, očitno ne bomo mogli opraviti. 

V nadaljevanju bom zato primerjal le še tiste rezultate tega mode-
la, ki opisujejo mobilnostni režim posebej v poklicnem in pose-
bej v podjetniškem prostoru. Ocene, ki slone na “novih” podatkih 
(SJM-80,89), imajo zelo enostaven cilj. Želim le še ugotoviti, ali sta v 
obeh smereh trga dela, v podjetniški in poklicni smeri, prisotna zelo 
različna mobilnostna režima. Če da, potem sta prostora socialno in 
mobilnostno različno konstruirana. Pritrdilna ugotovitev bi v načelu 
izboljšala veljavnost osnovne zamisli, ki pravi, da je trg dela v bistvu 
ortogonalen.
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V spodnji tabeli (tabela 10.9) so prikazani rezultati (ocenjeni regre-
sijski koeficienti) regresijske analize, posebej za podjetniški prostor 
(60 % aktivnih oseb) in posebej za poklicni prostor (40 % aktivnih 
oseb), ločeno po spolu.

Tabela 10.9: Poklicni dosežek na slovenskem trgu dela 1945–89, 
VES TRG DELA, podjetniški in poklicni prostor

Takoj lahko opazimo, da sta režima v obeh opredeljenih prostorih 
različna, tako pri moških kot pri ženskah. Hkrati nam veliko števi-
lo statistično neznačilnih koeficientov pripoveduje, da je vsebinsko 
model slabo specificiran, morda celo metodološko (trendi morda 
niso linearni). Kljub temu je prileganje podatkov modelu izraženo z 
relativno visoko stopnjo pojasnjene variabilnosti.

Režim moških v podjetniškem prostoru je deloma konsistenten s 
prejšnjimi spoznanji: da je bil poklicni uspeh najbolj podvržen poli-
tično opredeljenemu odpiranju zaposlitvenih priložnosti in vertikal-
nih promocijskih kanalov, zlasti v drugem obdobju socializma (po 
letu 1973). Pri tem so imele prednost osebe iz starejših rojstnih ko-
hort (negativni koeficient pri spremenljivki ENTRY). Zanimivo je, 
da v podjetniškem prostoru za moške (višja) izobrazba ni več faktor 
vplivanja.

Režim mobilnost za moške v poklicnem prostoru je bil diametral-
no nasproten: drugo obdobje je izrazito nenaklonjeno napredovanju 
moških v tem prostoru (diferencialni učinek skoraj 33 negativnih 

ISEI točk). Morda je šlo celo za poklicno nazadovanje moških. Ne-
kaj prednosti so imeli starejši pred mlajšimi (pozitivni koeficient pri 
izkušnjeh, EXPER).

Tudi pri ženskah sta mobilnostna režima v obeh smereh trga dela 
različna, predvsem pa sta različna od moških v tem istem obdobju. V 
podjetniškem prostoru nobeden od glavnih faktorjev, ki jih vsebuje 
model, ni bil v veljavi (izobrazba, družina, obdobje oz. politika); ra-
hel porast je v vplivu družine in slabšanje razmer za mlajše ženske. V 
poklicnem prostoru pa prišla do veljave izobrazba, ki pa nima nobe-
nega (linearnega) trenda v času, le njen pomen (kar je za ženske sicer 
precej značilno) s staranjem žensk hitro upada. Nakazan je tudi rahel 
pozitivni trend v vplivu družine na poklici dosežek potomk.

Če strnemo odgovor na naše enostavno osrednje vprašanje, kakšen 
je (bil) mobilnostni režim trga dela v Sloveniji v 20. stoletju, je sin-
tezni odgovor naslednji: splošni mobilnostni režim trga dela skriva 
v sebi dvoje povsem različnih mobilnostnih režimov, enega za po-
klicni prostor in drugega za podjetniški prostor. Pravila statusnega 
napredovanja v teh dveh prostorih so (bila) različna. Poleg tega, da 
se režima v posameznih segmentih trga dela ločita od povprečja na 
nacionalni ravni, se zelo ločita tudi po spolu. Ne glede na to, da par-
cialni mobilnostni režimi niso dobro opisani z osnovnimi faktorji 
vplivanja, opredeljenimi v Blau-Duncanovem modelu, pa nam ravno 
odsotnost uglašenosti pove, da so bili v resničnem življenju na delu 
drugi faktorji mobilnosti. Odgovor na vprašanje, kateri so ti faktorji, 
pa se nahajajo v našem predhodnem opisovanju meril, po katerih 
se konstruirata podjetniški in poklicni prostor. S temi empiričnimi 
ugotovitvami smo, vsaj na načelni ravni, potrdili, da je segmentacija 
trga dela – v podjetniški in poklicni prostor – veljavni teoretski kon-
cept. Za njegov podrobnejši opis pa bo potrebno še marsikaj doreči.
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11. SKLEPNA RAZPRAVA

Ideja knjige je izhajala iz prisotnosti poklicnega problema v social-
nih državah. Skušala je ustvariti osnovne elemente za manjkajočo 
poklicno (meta) teorijo. Teoretska zamisel je bila naslednja: okrog 
trga dela se poleg poslovnih subjektov, ki jih tvorijo podjetja in or-
ganizacije, vzpostavlja še razpršena meta-institucionalna podporna 
struktura določenega števila poklicev. S tem spoznanjem lahko opre-
delimo ortogonalni model trga dela, ki loči podjetniški in poklicni 
prostor. Takšna uprizoritev trga dela zahteva od nas, da pri obravna-
vi mobilnosti ljudi poleg individualne podjetniške logike trga dela 
upoštevamo še rentno logiko kolektivnih poklicnih akterjev. Orto-
gonalni trg dela, zlasti poklicni prostor, se da še dalje členiti v poklic-
ne segmente. Glavno vsebinsko opravičilo te členitve je bila povzeta 
po Larsonovi: vsak segment razčlenjenega trga dela vzpostavlja sebi 
lasten mobilnostni režim.

Rezultati o izstopajočih potezah mobilnostnih režimov po segmen-
tih, ki sem jih pridobil z diferencirano analizo podjetniškega in po-
klicnega prostora okrog trga dela, dopuščajo možnost, da o mobilno-
stni dinamiki v Sloveniji v 20. stoletju spregovorim bolj zaokoroženo 
in na bolj vsebinski način. Izgleda, da je ločevanje dveh ortogonalnih 
razsežnosti trga dela, ki opredeljujeta podjetniški in poklicni prostor, 
z vidika poklicne mobilnosti ljudi upravičeno. Mobilnostni režim 
podjetniškega prostora se značilno razlikuje od mobilnostnega reži-
ma poklicnega prostora. Na to razlikovanje ne vpliva niti ideološka 
narava politike, kar daje spoznanjem širše razsežnosti. 

Razlog je v tem, da poklicni prostor nad podjetniškim prostorom 
oblikujejo akterji, ki so potrebni za vzpostavitev kolektivnega dialo-
ga med državo in korporativno oblikovanimi interesi civilne druž-
be. Država v vsakodnevnem delovanju ne komunicira samo s posa-
mezniki (klasični upravni postopek), ampak predvsem z zastopniki 
funkcionalnih interesov. Ker je ta dialog potreben za izvajanje stori-
tvenih in pospeševalnih javnih funkcij države, je delitev družbenega 
vretena na akterje in podizvajalce na eni ter segmente na drugi strani 
bolj temeljna in splošnejša kot razlikovanje družb na ideološki ravni, 
zgolj po naravi političnega sistema. Tako nekdanje socialistične kot 
bolj individualno zasnovane države imajo svoje podjetniške prostore 
namreč vsepovsod nadgrajene z idiosin-kratičnimi vzpostavljenimi 
poklicnimi prostori.

Iz indikativnih rezultatov empirične študije poklicne mobilnosti v 
Sloveniji bi lahko sklepali, da je poklicna mobilnostna dinamika v 
prostoru okrog trga dela res podvržena intuitivni Sorokinovi zami-
sli, ki pravi, da v sleherni družbi obstojajo določene zakonitosti v 
pretokih ljudi po promotivnih kanalih poklicne mobilnosti. Druž-
bene vloge so očitno res spolno porazdeljene; za vse bolj izobražene 
ženske lahko predpostavimo, da imajo poleg neplačanega družin-
skega dela tudi preživetvene in širše statusne ambicije, povezane s 
trgom dela. Toda ob odprtju novih strukturnih priložnosti za ver-
tikalno mobilnost, do katerih lahko pride zaradi tehnološke spre-
membe ali zaradi političnih ukrepov, se na nova prominentna mesta 
najprej premaknejo moški, šele nato ženske. Ustvarjena strukturna 
praznina dejansko deluje kot vzvod za niz dinamičnih procesov, ki 
polnijo praznine v ekonomiji in na trgih dela (po Burtovi zamisli so 
to »structural holes«). Poslovna ali zaposlitvena praznina je dejan-
sko splošni vir poklicne mobilnosti. A mobilnost kot proces v sebi 
lastnem zaporedju »uresničuje« in »obnavlja« tudi razne kulturne 
poteze in omejitve, podane z družbo kot historično in kulturno en-
titeto.

To pomeni tudi, da je tekmovanje (meritornost) le prva – ali vsaj 
vmesna – faza zasedanja novega prostora neke pridobitne dejavno-
sti in njenega trga dela. Koalicijske strategije združevanja, družin-
ski vplivi, socialna omrežja (aksriptivnost) in, seveda, politika, pa 
so druga faza. Rečeno drugače, aktualna in dinamična merila meri-
tornosti se v industrializiranih in poklicno segmentiranih družbah 
očitno vedno nadgrajujejo še z aksriptivnimi mehanizmi, ki ohra-
njajo že vzpostavljeno socialno neenakost. Obratno je težje: vzposta-
vitev »novega« askriptivnega mehanizma brez pravega meritornega 
zaledja danes – brez velike količine političnega angažmaja – ni več 
običajno. Vsaj v historično in institucionalno strukturirani družbi 
ne. Družbe so preveč kompleksne.

Poklicna mobilnost je v longitudinalnem pogledu, kar sem lahko 
vsaj fragmentarno tudi empirično pokazal, očitno kompleksen, a 
nekako regularen fenomen (to je še vedno bolj slutnja, ker linerani 
trendi niso vedno dober približek procesov za razpoložljive podat-
ke). V njem pod določenimi pravili, ki pa kot relativno samodejen 
in družbeno usklajen selekcijski mehanizem niso najbolj poznana, 
prihajajo do izraza demografske, tehnološke, politične, kulturne, in-
stitucionalne, strukturno-poklicne in celo osebne pogojenosti trga 
dela. 

S tem spoznanjem pa je potrjena tudi izhodiščna teza knjige, ki pravi, 
da trga dela, oziroma njegove mobilnosti, ne moremo verodostojno 
opazovati le pod predpostavkami liberalne ekonomike – da trg dela 
pretežno deluje kot odzivni, k ravnotežju nagibajoč se mehanizem, 
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če ne celo več socialne dinamike se, predvsem ob krizah in spre-
membah, sproži tudi v institucionalnem okolju trga dela, predvsem 
v reguliranih poklicnih prostorih, ki obdajajo »navadne« trge dela. 

Bi se lahko celo vprašali: mar niso obdobja tekmovanja posamezni-
kov le krajša obdobja prilagajanja včerajšnje družbene strukture na 
nove globalne razmere? In tentativni odgovor: morda so obdobja ko-
lektivnega prilagajanja, ko se družbena dinamika predpreda s kolek-
tivnimi mehanizmi strateškega varovanja interesov in s tem pogreza 
nazaj v doseženo statusno imobilnost, v primerjavi s tekmovalnimi 
celo daljša zgodovinska obdobja? 

Opravljena analiza poklicne mobilnosti na slovenskem trgu dela je 
nakazala tudi, da je bilo glavno tekmovanje (vsaj tu) le strukturne 
narave. To so nam pokazali visoki diferencialni koeficienti za ob-
dobja in visoke vrednosti konstant modelov. Zato je ključni pojem 
sociekonomike, pojem tekmovanja – in odtod pojem trga, ki osmi-
šlja individualne akcije ljudi kot neke vrste naravni osebni egoizem 
in temeljna racionalnost – dokaj zavajajoč in, na znanstveni ravni, 
slabo doumljen, najmanj pa nedorečen koncept. 

Še beseda o metodi. Morda bi lahko rekli, da je trg dela, pojmovan 
preko mobilnostnih možnosti (meja) ljudi, v sečišču (ortogonalnih) 
vplivov družine, tehnologije, kolektivnih interesov (podjetij, panog, 
poklicev in asociacij), politike. Mobilnostni režim trga dela se zato 
ne da verno ponazoriti s statičnim in enovitim modelom trga dela, 
niti z modeli, ki metodološko nakazujejo rast. Dinamika raznosmer-
nih vplivov na trg dela je neprestano v zapletenem sestavljenem ni-
hanju, v katerem se vplivi iz različnih kolektivnih okolij dopolnjujejo 
z individualnimi, eni in drugi pa si sledijo v določenem, komajda 
slutenem, zaporedju. 

Za obravnavo dogajanj na trgu dela je torej potreben drugačen mo-
del. Takšen, ki že v izhodišču predpostavlja raznolikost mobilno-
stnih režimov v poklicnih segmentih ortogonalnega trga dela. Model 
lahko faktorje segmentov zajame neposredno ali posredno. V knji-
gi sem ubral slednjo, posredno, pot: isti »mobilnostni model« sem 
zaporedno apliciral na posamične segmente trga dela. Indikacije, ki 
sem jih s pomočjo teoretske konceptualizacije in empiričnega mode-
liranja zaznal v tej knjigi, pa kažejo na določene regularnosti (morda 
celo periodičnosti) v vplivih; s tem obetajo, da se je tudi po tej poti 
možno približati bolj nevtralni (objektivnejši) točki opazovanja trga 
dela. 

Zato bi kazalo diferencirane vzorce učinkov na mobilnost ljudi na 
poklicnih segmentih trga dela, ki so plod splošnih, osebnih in struk-
turnih vplivov, še dalje osmišljevati in raziskovati.
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PRILOGA

Standardne razredne sheme za stratifikacijsko analizo mobilnosti

EGP (običajno EGP10, Erickson, Goldthorpe & Portocarero 1979) 
lestvica je narejena v več korakih iz originalne Goldthorpeove 13 
slojne (Erickson & Goldthorpe 1992: 36) oziroma 11 slojne razredne 
lestvice. Postopek za uvrščanje oseb v razrede je naslednji: 

1. Najprej se določi, ali je oseba aktivna in zaposlena (tudi pomaga-
joči druž. člani na kmetijah so aktivni) ali nezaposlena

2. Nato se določi ena od 3 osnovnih razrednih pozicij: 

EMPLOYERS – delodajalci

SELF-EMPLOYED WORKERS – samozaposleni delavci

EMPLOYEES (different forms of regulation of employment) – zapo-
sleni pri drugih

3. Nato se določi podrobnosti v teh osnovnih razrednih pozicijah, da 
dobiš 13 slojev (originalne oznake desno)

4. Teh 13 slojev se nato združi v običajnih 11 Goldthorpovih razre-
dnih kategorij, ker imaš zgoraj dve I in dve IVc kategoriji.

5. Možne so še drugačne, širše ali skrčene variante gornje razredne 
in statusne delitve (različni teksti razredov). Med najbolj znanimi je 
razširjena 12 kategorialna CASMIN shema (Extended twelve-cate-
gory CASMIN shema –, Vir: CASMIN 1989, Erickson in Goldthor-
pe 1992): 
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Naslednja dosti uporabljana je skrajšana CASMIN shema, ki ima 10 
kategorij:  

Možne so tudi razredne lestvice z 2, 3, 5, 6, 7 in 8 razrednimi kate-
gorijami: 

6. Ganzeboom et al (1992) in Ganzeboom & Treiman (1994) so nato 
na dva načina določili numerični vrednosti, t. i. ISEI indekse (int. 
score for socio-econ. index), poklicem oz. poklicnim razredom: 

a) podrobnim poklicem, če so šifrirani i z ISCO-68 ali ISCO-88 ko-
dami (4-, 3-, 2-, 1- mestne kode)

b) EGP razredom (šifrirani kot zgoraj pod 5), ISEI vrednosti so tu 
tehtano povprečje podrobnejših ISEI vrednosti za ustrezne ISCO 
skupine, uvrščene v EGP razrede.

Opomba: numerični ISEI indeksi za poklice in razrede so zvezne 
spremenljivke, ki dovoljujejo uporabo regresijskih tehnik analize 
(individualni pristop k analizi poklicne in razredne mobilnosti, stra-
tifikacije, ipd.)!
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SUMMARy

The main idea in the book is to improve any theoretical model of a 
labour market. Known models usually rest on a two-sided model of 
a labour market, which at the supply side is concerned with people 
and at the demand side with jobs. Labour economics often mentions 
how working places and jobs are ranked in a kind of valued queue, 
mostly according to the costs connected to them. However, it never 
fully developed a broader explanation, how value and status ranks 
of working places are combined as a mix of intra-firm, market and 
broader social influences. The idea of this book suggests that broader 
influences on status ranking of jobs and positions are also a result 
of strategic actions performed by actors in a meta social structure, 
labelled herein as the »occupational space«.

The approach supposes, that beside business subjects consisting of 
firms, enterprises and organizations, kind of diverse meta-institu-
tional support structures of a limited number of occupations is es-
tablished around every labour market. Such supposition demands 
further that in individual mobility research not only micro level eco-
nomic (firm-oriented) logic, but rent-seeking mezzo level logic of 
collective occupational actors should be reflected, too (A. Sørensen). 
Collective dynamics of occupational actors, which takes place in oc-
cupational space, might be represented by an abstract notion, i.e. oc-
cupational labour markets. The main goal of such a strategic dynam-
ics is to create a compensation mobility regime (M. Larson), capable 
to provide a reproducible advantages to its actors by the means of 
social closure (Weber), in compare to other competitive occupations 
(Fligstein & Mara-Drita). The main consequence of collective rent-
seeking activities (A. Sørensen) of occupational actors, if they being 
successful, is implicit control over jobs, work-places, work arrange-
ments, market activities and prices, economic and social rewards 
to labour (workers & management) and to owners (individuals and 
stockholders), social security policy, etc., on the one side, and a so-
cietal balance in occupation-status relations between and among oc-
cupations, on the other side.

Hypothesis derived from the above elaboration, starts with a correc-
tion of a competitive labour market model, namely, with a definition 
of two-dimensional model of a labour market. The first dimension, 
horizontal axis is more concerned with individual, “rational choice” 
economic logic (firm space above labour market), and the second 

dimension, vertical axis is more concerned with collective “strategic 
rationality” of occupational actors (occupational space above labour 
market). Both axis, horizontal and vertical one, in the model have a 
supply and demand side, as any market should have. The bargaining 
and matching process along the economic axis is theoretically quite 
known and elaborated, while the bargaining process along the other 
dimension, labelled here as occupational labour markets process, is 
less known, recognised and ordered. The vertical dynamics has sev-
eral competing occupational “offers”, developed by occupational ac-
tors, on the supply side and several competing “public policy inter-
ests”, developed by public officers and servants, on the demand side. 

Such newly defined two-dimensional model of labour market is la-
belled through the dissertation as orthogonal labour market model. 
Other derived hypothesis, elaborated out of the orthogonal labour 
market model, explore the following idea: with the help of the mod-
el one can improve the understanding of the basic labour market 
controversy, known in sociological stratification studies, between 
relaxing trends of parents’ influence over their offspring – in indi-
vidual mobility regimes (industrialization hypothesis), and a per-
sistent status immobility (fluidity) at the aggregate, national level, 
expressed by relative mobility measures (rates, odds ratios). What 
one primarily needs to achieve this goal is a kind of new theoretical 
segmentation of occupational space, which would substitute an old-
fashioned and inappropriate class division of a society. Occupational 
segments which rest more on historical branches than on the status 
itself, would lead, instead to class theory, more directly to a missing 
micro-mezzo-macro occupational theory of labour market. By do-
ing so, we are able to upgrade micro level occupations not only with 
loosely defined aggregate classes but also with a more efficient mezzo 
level of occupational segments, grounded on a corporatist theory of 
any orthogonal labour market. 

The following findings are the more important issues of the study. 
The second chapter deals with the genesis of the meaning of the Slo-
venian term »poklic« (literally vocation, and never really substituted 
for by a less connotative term occupation in Slovenian language) dur-
ing recent history. In the third chapter a brief sketch of the Slovenian 
guilds is presented. In the fourth chapter, economic and alternative 
labour market theories are compared with an aim to extract those 
common determinants of different work places, which can be ad-
dressed to as various performances of the occupational space. The 
fifth chapter is concerned with outlining of integrated model. The 
sixth chapter is devoted to four macro empirical studies, concerning 
occupational space existence and checking its theoretical and practi-
cal validity. In the fifth chapter the occupational space of orthogonal 



377376 labour market, consisting of supporting structures aimed to serve 
for the purposes of corporatist occupational actors and actions, was 
systematically divided into seven broader occupational segments. 
The theory behind the segmentation owes much to authors trying to 
provide elements for the theory of professions, especially to attempts 
of M. Larson and A. Sorensen. The remaining chapters model mo-
bility regime in Slovenia, using Blau-Duncan regression model, with 
some improvements to grasp linear trends in main effects during the 
last century.

In short, first part of the book is devoted to conceptualisation of or-
thogonal labour market. Second part of the book (somewhere from 
the sixth chapter onwards) deals with mobility ideas more empirical-
ly. The results indicate, that overall single mobility regime of Slove-
nian labour market is a composite result of temporally and “in other 
way” connected structural influences of multiple regimes, designed 
in (each of) the occupational space segments. 

This findings on Slovenian occupational labour markets dynamics 
have a potential to be generalized: the collective and structural ef-
fects and influences on individual occupational choices fluctuate in 
a (yet unknown) systematic manner across time and segments of 
orthogonal labour markets, allowing common (aggregate) outcome 
to be understood as a balance between individual motives and struc-
tural constraints for mobility of people. 

Theoretical implications of the findings also suggests that it would 
be interesting to abandon a too simplified notion of growth and de-
velopment, which govern within firm, sector and national economic 
view on economy and mobility patterns on labour markets. These are 
harmful simplifications, used for particular purposes. If an economy 
grows, but people broader statuses systematically oscillate (they do 
not grow!), then the “growth rewards” are systematically unevenly 
distributed. The only way, a growth pattern might contribute to a 
common welfare of people, is that it is shared in a kind of public 
goods, via occupational labour markets and its strategic actors. 

But, as the sources for this interplay between the growth and the 
welfare distribution among people are moving rapidly from fiscal 
(political insurance) to quasi-market rents (patent rights and licence 
insurance on markets and in international laws and politics), an in-
ternational competition between and among countries is arising. 
National occupational spaces (with their elites), based on market 
embodied knowledge, can be seen as the main actors and driving 
force for a country’s further development and welfare. So, these are 
promising topics for a future comparative research.

OPOMBE

1. Nekatere norme, je nekje rekel Weber, imajo srečo, da jih ljudje uzakonijo in 
postanejo del prava.

2. Andy Hunt je Anglež, ki v Sloveniji že tretje leto dela v televizijski prodaji. V 
intervjuju je na vprašanje, kaj ga najbolj moti v poslovnem smislu v Sloveniji, 
dejal: “Na živce mi gre, ker se fantje v vladi samo kregajo, namesto da bi reali-
stično stopili skupaj, se strinjali vsaj glede ene stvari in se angažirali okoli nje. 
EU lahko veliko ponudi, Slovenija pa to slabo izkorišča. Ljudje tukaj izgub-
ljajo veliko energije v nesmiselnih bojih, kdo bo koga, v podjetjih razumejo 
kompetitivnost in konkurenčnost kot nujnost, kako oslabiti, onemogočiti 
drugo podjetje. Veliko je monopoliziranja, sodelovanja pa tako rekoč ni (pou-
daril A. K.). Malo ljudi zasluži ogromno, veliko ljudi ne zasluži nič. Bogastvo 
bi moralo biti enakomerneje razporejeno. Vse to onemogoča Slovenijo, da 
bi se polno razvila, da bi res postala del EU.” (Dnevnik, 21. julij 1998, str. 4).

3. “Le ti pravi krščeniki na praviga Boga kličejo inu molijo” (Trubar 1975: 13). 
Tudi: “…skuzi s. Duha tebi daje tu veselje na Bugi inu tebe prgane na tu pra-
vo srčnu klicane, h ti molitvi inu h ti volni pokorščini pruti Gospudi Bogu.” 
(prav tam, 1975: 23–24).

4. “Regišter čez le-to Cerkovno ordningo, od vseh štukov inu artikulov, kir v 
letih bukvah stoje” (Trubar 1975: 109).

5. Zaradi zanikanja in prezrtja dela predhodnikov so Pohlinovo delo negativno 
ocenili Kumerdej, Popovič, Zois, Kopitar itd. Pravo mesto so mu, kljub ome-
njenim napakam, priznali šele Breznik in Fr. Kidrič. Prim. Stabej (1972: 14).

6. Naslov: http: //www.ijs.si/lit/leposl.html-l2 (ureja Miran Hladnik, Filozofska 
fakulteta, Ljubljana).

7. Slovenski naziv za popisnico (Aufnahmsbogen) je bil: “Zapisnica za popis 
ljudstva in imenitnejše živine in drobnice po stanu, kakor je bil 31. decembra 
1869”.

8. Do takšnega sklepa po branju slovenskih slovarskih in drugih virov ne mo-
remo priti, saj tovrstnih razlag niti tedaj (morda niti danes!) v njih še ne za-
sledimo. 

9. Elementarnost pomeni, da za sprejem ni potrebna predhodna izobrazba; 
splošnost, da je namenjena vsem, ne glede na spol, pripadnost, premoženje 
in bodoči “poklic”; ljudskost, da se izvaja v materinščini (Ciperle & Vovko 
1987: 18–19).

10. V najnovejši prenovi poklicnega šolstva gre dejansko za prenovo poklicnih 
izobraževalnih programov na sekundarni ravni šolskega sistema (prim. z 
angl. VET – vocational education and training).

11. J. Muršak: prispevek k razpravi na posvetovanju: Prenova poklicnega izobra-
ževanja in vloga zakonodajnih klasifikacij, 4. april 1997(zvočni zapis, arhiv 
CESTRA-IDV/FDV).

12. V tem okolju se mora strokovno šolstvo od poklicno naravnanih praktičnih 
veščin vse bolj obračati k univerzalnim proizvodnim kompetencam (o tem 
več v Kramberger 1997).

13. Podrobneje so razlogi nakazani na drugih mestih (Kramberger 1997, 1998a). 



379378 14. Za nemščino so obsežna korporativno ozadje izobraževalno-poklicnih siste-
mov, ki so vplivali na uvedeno poklicno izrazje, opisali Stooss et al. (1993).

15. V ZDA potekajo intenzivne razprave, kako uvesti neke vrste poklicnega uspo-
sabljanja evropskega tipa, da bi zavarovali poklicno znanje in hkrati ogrožene 
skupine težko zaposljivih ljudi (Internet konferenca …).

16. Zlasti učitelji so se s poudarjanjem svojega poslanstva borili proti preobilne-
mu uradnikovanju v šolah, kot je na primer razbrati iz govora ravnatelja me-
ščanske šole C Wanka davnega 1891: “Mi imamo veliko, veliko preveč ukazov 
in podrobnih naredb …[…] Po tej poti ne dospemo nikoli do vzišenega cilja 
v svojem poklici…” (O preobilnem uradnem pisanji, v Popotnik 1891, št. 21; 
cf. Mojca Peček 1998: 118).

17. O še vedno večinski lokalni naravi dobaviteljev izdelkov in storitev (drobnega 
gospodarstva) in njegovi težji prilagoditvi v primerjavi z večjimi gospodar-
skimi enotami v sodobni Sloveniji piše D.Valenčič (1994).

18. Danes sicer velja načelo svobodne podjetniške pobude (Zakon o podjetjih 
1988, Zakon o gospodarskih družbah 1993, spremljajoča zakonodaja), a še 
vedno v postopku registracije novega poslovnega subjekta lahko njegovo 
registracijo in vpis v sodni register preprečijo razni obvezni zakonski pogoji 
– omejitve, podane od akterjev poklicnih prostorov, se lahko nahajajo v ma-
tičnih zakonih ter v zakonskih in podzakonskih virih (tudi lokalni predpisi).

19. Poleg prelatov, gospodov, vitezov.
20. Danes je tak primer razvoj taxi služb na območju Ljubljane: obrtno-cehovska 

dovoljenja se glase na nosilca proizvodnega sredstva, avta. Kjer je lastnik avta 
samozaposlen, je stvar v redu, status samostojnega podjetnika to avtomatsko 
ureja: en obrtnik = en avto. Problem – klasično! – pa povzročajo podjetni-
ki, ki imajo prijavljeno taxi dejavnost in so nosilci dovoljenja za dejavnost. 
Tako lahko širijo dejavnost z najemanjem delavcev, ki zanje vozijo. Toda 1 
dovoljenje za dejavnost = več avtov, več delavcev (brez lastnih dovoljenj, ker 
se izvorno nekako multiplicira) in več prometa. Delavci, zaposleni pri podje-
tnikih-nosilcih, v primerjavi s samostojnimi obrtniki, tudi ne opravljajo vseh 
potrebnih izpitov in ne plačujejo vseh pristojbin poklicnemu prostoru – vse 
to ima določeno kot obveznost le nosilec podjetništva. Akterji poklicnega 
prostora, ki so “v splošnem interesu” omejili konkurenco, tako znova izgub-
ljajo nadzor nad obsegom dejavnosti, obsegom zaposlenega dela in – najva-
žnejše – nad dohodkom konkurence. Znotraj istega trga dejavnosti in trga 
dela torej vlada stalna napetost med akterji podjetniškega in akterji poklic-
nega prostora. Na dobrem so nekaj časa le uporabniki taxi službe – dokler je 
konkurenca močna, so cene nizke. Problem se pojavi, ko se znižajo toliko, da 
je ogrožena kakovost ali varnost. Nekaj podobnega se dogaja pri zdravnikih 
po 1992: dejavnost prebijajo tisti nosilci zasebne prakse, ki privatno dejav-
nost zdravstvenega podjetja opravljajo le s soglasjem ustanovitelja, občine; ni 
pa nujno, da ob tem iščejo še koncesijo za dejavnost od države ali zbornice 
(kot del javne službe). Zaposlujejo še številne druge zdravnike (pogodbeno, 
honorarno, gotovinsko), katerih število ni nikomur več znano. Akterji zdra-
vstvenega poklicnega prostora izgubljajo pregled nad obsegom storitev, nad 
številom pacientov, nad pretokom samoplačniških sredstev za opravljene 
zdravstvene storitve, materiale in farmacevtske proizvode. In znova – dokler 
je konkurenca velika, izbirajo uporabniki, zato lahko tudi cene padajo in se 
kakovost storitev (vsaj čakalna doba) izboljšuje.

21. Članstvo kot prva faza urejanja nadzora nad poklicnim prostorom, ki skuša 
zajeziti vpliv širšega trga, je tudi danes pomembna, ko se v Sloveniji ostro 
soočata svobodna podjetniška zakonodaja in starejši poklicni trgi dela Gre 

na primer za znano razpravo o naravi obrtnih zbornic in o naravi gospo-
darskih zbornic – ali naj imajo prostovoljni ali obvezni značaj, ali naj bodo 
javnoupravni ali zgolj zasebni subjekti, ali so reprezentativne ali ne – in s tem 
načenjajo dilemo politike, ali so primeren partner za pogajanja z državo.

22. Danes so na primer istorodni pojav visoke pristojbine za koncesionarske da-
jatve, ki jih državi plačujejo izbrani proizvajalci za opravljanje telekomunika-
cijskega prometa.

23. Tudi tu lahko naredimo paralelo s sodobnim dogajanjem v Sloveniji: v obo-
dbju 1996–98 prihaja do naglega nesolidarnega oddaljevanja zdravnikov od 
pomožnega zdravstvenega osebja (15 poklicev). Skupni sindikati (sociale in 
zdravstvenih delvcev) razpadajo, v ozadju je še naglo rastoči proces zaseb-
ne zdravniške prakse, ki vznemirja zdravnike v javnem zdravstvu. V javnem 
zdravstvu se pojavljajo tudi t. i. zdravniki-prostovoljci; v resnici so to nepro-
stovoljni pripravniki, ki ne morejo dobiti redne službe, pa z neplačanim de-
lom držijo neke vrste rezervacijo za opcije. Podobno je z medicinskimi se-
strami. 

24. Tipični primer, kako visoko so bili razviti poklicni prostori v socializmu in 
kako neodzivni za širše tekmovanje je bili njihovi podjetniški prostori, so 
države nekdanjega socializma. Po zlomu prejšnjih režimov in uvedbi podjet-
niške svobode so največ pridobili trgovci – večina novoregistriranih dejavno-
sti po letu 1988 in letu 1991 v Sloveniji se je ukvarjala s trgovino. O “koristi” 
te nenavadne vloge trgovcev v zamudniških in zaprtih gospodarstvih več v 
Kramberger (1990).

25. Nekaj podobnega se ponavlja v poskusu “domačega” reševanja Litostroja, leta 
1997–98.

26. To je bila zavrnitev A. Smith a, zlasti pa Jamesa Milla, pri katerem se je dalo 
razumeti, da so tudi trgi dela tekmovalne narave.

27. V ZDA, kjer je bil to čas velikih migracij, vzpona industrije velikega obsega, 
mednarodne trgovine in razvoja finančnega kapitala (o tem v Kindelberger 
1990).

28. Boj med poklicnimi prostori se pričenja že pri predmetih v obveznem sis-
temu izobraževanja: v razmerju ur med predmetu. Ta vidik, ki je prebudil 
tudi véliko retoriko akterjev šibkejših strok, je močno prisoten v polemično 
spremljani prenovi osnovnega šolstva v Sloveniji (likovni pouk, tehnika, go-
spodinjstvo, nekateri jeziki). 

29. Primer ostre šolske selekcije, ki zahteva določen talent kandidatov, je smer 
klasična filologija na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Včasih pa se z 
večjim, neomejenim šolskim vpisom pri strokah, pri katerih kakšen poseben 
talent kandidatov ni potreben, zgolj ohranja upravljalska struktura poklicne-
ga prostora – pedagoško / administrativni kader. Sam obseg dejavnosti oz. 
še ožje, vstop na trg dela, pa strogo nadzirajo akterji poklicnih prostorov, na 
primer z omejevanjem razpisanih delovnih mest in s strokovnimi izpiti. Pri-
meri znotraj Univerze v Ljubljani so še: Visoka šola za socialno delo (poklic 
socialni delavec), Filozofski fakulteti (poklic bibliotekar).

30. Razlog, ki pa dviga ludističnega duha iz steklenice in se ga zato interpreti 
izogibajo, je precej očiten: avtomatizacija proizvodnje nadomešča rutinsko 
dela in pretvarja tudi profesionalno delo v rutinsko. Zato se ohranja le še 
(informacijsko) distribucijsko in storitveno delo, ki pa se nahaja v okviru so-
cialne države. Ta dobro zavarovana delovna mesta so redka, odtod vse hujše 
tekmovanje zanje.
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31.  Formula za izračun sedanje vrednosti kasnejših ekstra do-

hodkov (PV) zaradi šolanja navadno predpostavlja dohodkovne koristi šola-
nja, ki presegajo stroške šolanja in oportunitetne stroške zaradi nezaposlitve v 
času šolanja. Podajamo primer (Hammermesh and Rees 1984: 62); pri čemer 
je PV = sedanja vrednost ekstra dohodkov po 18 letih šolanja; i = starost; Yc 
= dohodek, če je prisotno ekstra šolanje; Yh = dohodek, če ni ekstra šolanja; r 
= tržna obrestna mera; (l + r) = diskontna stopnja.

32. Na to opozarjam, ker se bile zlasti v dogovorni ekonomiji vedno – in so še 
danes – prisotne tendence, da bi se analitsko ali dogovorno določljive zahtev-
nostne ravni delovnih mest kar apriorno preslikovale v neke stopnje izobrazbe. 
Te težnje se rade okrepijo, kadar celoten plačilni sistem sorodnih poslov ozi-
roma delovnih mest urejajo kolektivne pogodbe. S to situacijo – ob padajo-
čem nadzoru in veljavi kolektivnih pogodb – se danes srečujemo v Sloveniji. 
Analitsko merimo zahtevnost sorodnih poslov (Svetlik et al. 1996), vendar je 
po tej teoriji uresničljiva le primerjava med dogovorno in analitsko zahtevno-
stjo poslov, ne pa primerjava med vsebinsko zahtevnostjo poslov in vsebinsko 
zahtevnostjo izobrazbe. Vsebinsko zahtevnost izobrazbe je takorekoč nemo-
goče meriti! Rečeno drugače: na osnovi analitskih meritev poslov lahko ko-
rigiramo le kolektivna plačna razmerja med realnimi poklicnimi skupinami, 
težje pa vplivamo na kolektivno zvezo izobrazba-delo-dohodek.

33. Ta teorija je pomembna za sociološke analize poklicnega dosežka. Tovrsne 
analize rade obravnavajo prehod iz izobraževalnega sistema v delovni sistem 
na osnovi prve zaposlitve in to jemljejo kot prvino statusne mobilnosti. Teo-
rija opozarja, da je prvi poklic kot indikator statusne reprodukcije običajno 
podcenjen.

34. Novejši razteg teh razmišljanj proučuje pomen specifične narave socialnih 
omrežij kandidatov za dostop in vstop na trg dela – pri čemer je raziskan le 
najsplošnejši vpliv “šibkih” in “čvrstih” vezi (Granovetter 1973, Lin, Ensel & 
Vaughn 1979).

35. Regulacija tehničnega konteksta vsebuje na primer: pravila o zaščiti in nesre-
čah ob delu, o pogojih dela, o dolžini delovnega dne, o najemanja in odpu-
ščanja delavcev. Regulacija tržnega konteksta vsebuje na primer: razvrščanje 
poslov in poklicev v iste širše kategorije, raven mezd, nadomestila, sisteme 
vajeništva v gradbeništvu (Marsden 1986: 217).

36. Pojem moči, ki se le stežka prilagodi ekonomski obravnavi tržišča, se stal-
no vrača v analizo kot pomemben faktor socio-ekonomske analize. Njegova 
opredelitev ni enolična, institucionalna ekonomika raje jemlje finančni vidik, 
transakcijske stroške (stroški odločanja), poleg proizvodnih stroškov, in od-
tod izpeljuje strateške akcije podjetnikov (primerjaj Williamson 1985).

37. Proto-teorija o poklicnih trgih dela je zaradi različnosti primerjanih sistemov 
rodila polemiko, kaj je boljše in kaj je slabše za industrijske odnose in razvoj 
– ali poklicni ali interni trgi dela. Ker je v ozadju razprav o trgu dela vsako-
krat tudi politična arena (politične predstave, kaj je prav!), se je razprava o 
poklicnih trgih dela deloma politizirala. Polemika se je odvijala na straneh 
angleške revije Industrial relations. Protagonisti polemike so bili: avtorja spe-
cifične teze o poklicnih trgih dela na eni strani (Marsden & Ryan 1990, 1991) 
in njihovi oponenti na drugi (Sako 1991; Chapman 1991).

38. Tematsko zaokrožena razprava na to temo je objavljena v reviji Comparative 
Social Research, 16 (1997).

39. V izvirniku: “So trust, norms and power, and their concomitants, cooperati-
on, morality and domination, are all linked in a matrix of meanings construc-

ted by networks of interacting people, who create institutions which shape 
their future interaction, and thereby reshape their networks. Serious progress 
in linking market to network models requires attention to these issues.” Gra-
novetter (1997).

40. Konec koncev res ni veliko razlike, ali zaposleni v javnem sektorju kaj delajo 
ali ne – glavno je, da za svojo “prisotnost” dobivajo plačo, ne pa nadomestila 
za nezaposlene. 

41. Poklicnih meja trgov dela ne velja jemati kot nekaj stalnega in otipljivega. 
Dejansko gre pri poklicih za regulacijo, ki s svojo zaščitniško formacijo skuša 
povečevati/omejevati interese enih poklicnih skupin na račun drugih – a ve-
dno in trajno uspe le malokaterim poklicem. Zato poklicne meje niso stalne, 
temveč variabilne, največkrat so same osrednji predmet pogajanj (Hudson 
1988: 229). Primer iz Fakultete za družbene vede (Univerza v Ljubljani), ki 
se je dogajal v 2. polovici 80. let: ob uvedbi usmeritve “družboslovna infor-
matika” so tekla trda pogajanja s Fakulteto za elektrotehniko, Ekonomsko fa-
kulteto (Univerza v Ljubljani) in Fakulteto za organizacijske vede (Univerza 
v Mariboru). 

42. Z ukinitvijo maloštevilnih stanov (na Kranjskem 1856) se sicer v uradnih sta-
tističnih podatkih nazorneje pokaže podrobnejša poklicna členitev slovenske 
družbe, vendar je pri tem potrebno opozorilo. Vse do začetka ali celo do sre-
dine 20. stoletja, ko je, zlasti v zamudniških državah še vedno veliko formalno 
nezaposlenih (a delovnih) žena in velik delež kmečkega prebivalstva, je lahko 
poklic za ženske in za vzdrževano, formalno neaktivno prebivalstvo, predsta-
vljal tudi “poklic”, ki ga je oseba “pridobila” enostavno s prenosom poklica od 
glavnega gospodarja v gospodinjstvu nanj (t. i. geografska tradicija beleženja 
poklica prebivalstva; primerjaj še arhivirane popisnice prebivalstva – razlaga 
v A. Melik 1939: 6). Šele z razvojem trga dela, zaposlitvijo žensk in vzponom 
mednarodnih organizacij za delo, ki poklice spremljajo zaradi regulacije trga 
dela, postanejo “pravi osebni poklici” tudi bolj pomembna sistemska infor-
macija. 

43. Lep primer za težavnost prehoda iz tradicionalnih v modernejše (obrtne) 
oblike dela je preskok v vinogradniški dejavnosti prebivalstva Goriških brd 
v zadnjih dveh desetletij: iz samooskrbnega kmetijstva in vinogradništva v 
so prešli na butično pridelavo kakovostnih sortnih vin. Na videz, ali vsaj v 
primerjavi s preteklostjo, je ta odločitev prava stvar, a po količinah pridelo-
valci ne morejo zadostiti potrebam širših trgov, zato so cene buteljčnih vin 
previsoke za lokalne odjemalce. Zadnje čase, ko povečujejo proizvodnjo teh 
buteljčnih vin, pa pridelovalci ugotavljajo, da so cene previsoke tudi za sre-
dnji razred – kupna moč tega razreda je prenizka ali vsaj pešajoča. Poleg tega 
(še) ni prišlo do povezave vinogradnikov iz relativno majhnega območja v 
enotno blagovno znamko. Zanimivost: domačini skoraj ne zahajajo v lokalne 
“oštarije” in restavracije.

44. V ekonomiki je bil pri klasičnih avtorjih (J.S. Mill, Cairnes, Marshall, Pigou, 
Kerr) uporabljan tipičen izraz, “preoblečene pravice” (vested rights), ki je 
ponazarjal to prikrivanje starejših oblik in praks proizvodnih dejavnosti z 
novimi oblikami.

45. Možno je seveda, da tudi “napredno”, inovacijsko podjetniško znanje postaja 
zanimivo jedro za oblikovanje internega trga dela ali novega poklicnega trga 
dela (Althauser 1989a).

46. Tudi sodobna pot nazaj v obrtno-poklicno znanje in proizvodnjo ima svojo 
logiko, kar pomeni, da ni vsaka oblika lokalnega poklicnega udejstvovanja 
praviloma že tudi zastarela. 



383382 47. Ena od temeljnih ugotovitev A.Abbotta (1988, 1991a) pri analizi profesij v 
Ameriki je bila, da ista profesija ponavadi ubira različne strategije na lokalni 
kot na nacionalni (federalni – ZDA) ravni.

48. Pojem transakcijskih stroškov – poleg proizvodnih stroškov – sta uvedla v 
ekonomsko teorijo Buchanan & Tullock (1962): predstavljajo stroške odlo-
čanja v kolektivnem odločanju in so dodani proizvodnim stroškom na ravni 
podjetja. Izraz netranskacijski stroški v knjigi naj bi ponazarjal še presežek 
nad transakcijskimi stroški.

49. Motivacije je kategorija finalitet, ciljev, interesov, koristi. Ker pa se akterjem 
vedno uresničuje le del ciljev, se motivacije za socialno akcijo stalno spremi-
njajo. V tem smislu motivacije ljudi – razen bioloških – niso le funkcija po-
sameznikov, ampak tudi funkcija stikov posameznika z okoljem, imajo torej 
socialno, evolucijsko in entropično razsežnost (Pusić 1996: 38, tudi Skinner 
1971).

50. Tu je primerno citirati Goldthorpa: “Ekonomisti so morali v obravnavo trga 
dela uvesti pojem ‘netekmovalnih skupin’, da bi lahko pojasnili, zakaj izgle-
dajo marginalistične teorije porazdelitve dohodka tako čudno, kadar jih pri-
merjamo z dejanskim stanjem. Če sedaj povzamemo to nocijo o netekmoval-
nih skupinah na trgu dela, so dejansko glavne netekmovalne skupine tisto, 
kar sociologi imenujemo socialni stratumi. In restrikcije na ponudbeni strani 
trga dela so enostavno tisto, kar sociologi imenujemo neenakost poklicnih 
priložnosti.” V: Müller & Mayer (1974: 368).

51. V čikaški šoli teorije regulacije, o kateri bo več govora kasneje (točka 3.2, po-
glavje I), interesne skupine, kamor spadajo tudi poklicne skupine, iščejo: nižje 
davke, fiksiranje cen, razna nadomestila, pravice do licenc, tarif, kvot – in še 
druge omejitve pri vstopu konkurence na trg dejavnosti in trg dela (Udehn 
1996: 27).

52. Po Stiglerju (1975: 125) je vir politikov prisilna moč (coercive power), ki jo 
lahko uporabijo za regulacijo ekonomskega življenja v korist enega ali dru-
gega interesa.

53. V Angliji poklic inženirja ni profesionaliziran (Marsden 1986).
54. Erozija in širjenje izobrazbenih dogovorov za vedno nove srednješolske uči-

teljske poklice, do katere je prišlo v zadnjih letih usmerjenega izobraževanja 
(1980–1995), je nazoren primer razgrajevanja poklicnega prostora iz dogo-
vornega časa socializma. Primer: manj kot 50 % učiteljev matematike na sre-
dnjih šolah ima dokončano visokošolsko izobrazbo, da o ustrezni usmeritvi 
ne govorimo. Glavni razlog za neustrezno zasedanje profesionalnih delovnih 
mest učitelja je verjetno v papirnatem pretiravanju z oligopolnim trgom dela 
za ekspanzivno šolstvo. To je pripeljalo do nizkih plač srednješolskih uči-
teljev, brezizhodno ujetih v nadzorovano kadrovsko politiko poklicnih pro-
storov (posledica je v ekonomiki znana kot pajčevinski teorem – cobwebb 
theorem).

55. Lep primer, kako zapleten je politični proces elitnega izgrajevanja novih in-
stitucij, je podan v Razgledih (oktober 1999); D. Nećak piše, kako je poskušal 
postati direktor nove institucije, Slovenskega znanstvenega inštituta na Du-
naju, pa mu to, kljub velikim naporom, verjetno ne bo uspelo (glej za primer-
javo Fligstein &Mara-Drita 1996, tu v knjigi str. 205; pa tudi Hechter, Opp & 
Wippler 1990).

56. Eden od argumentov, zakaj teorija o iskanju rent z vidika neoliberalnih teo-
retikov ni prepričljiva, je ravno pluralnost iskalcev rent in tekmovanje med 
njimi, ki sledi iz njihovega števila. Tekmovanje za rente naj bi privedlo do iz-
enačevanja rentnih prednosti, do povprečne rente, kar v končni fazi pomeni, 

da kvazi-rente izgubljajo značaj monopola. Seveda to tekmovanje predpo-
stavlja tudi politično pluralnost, ne le pluralnost interesnih skupin. Ta pogoj 
v socializmu ni bil izpolnjen – do notranjega zloma sistema (inflacija zaradi 
politično zaščitenih kvazi-rent).

57. Obstaja dvom, ali je osebna racionalnost razumljena kot zasebna sebičnost ali 
kot kolektivna sebičnost. Prva možnost vodi do upoštevanja bioloških osnov 
človeških odnosov. Druga dopušča kulturne in celo psihosocialne razlage 
človekove družbenosti, ker se lahko na primer razmerje med osebno sebično-
stjo in kolektivno racionalnostjo razčlenjuje s pomočjo freudovskih pojmov 
ega (sebičnost) in super-ega (družbenost).

58. V Sloveniji sicer lahko pričakujemo, zaradi izjemno visoke strukturne spre-
membe ekonomije (velika strukturna dinamika v poklicni in panožni ozi-
roma sektorski porazdelitvi prebivalstva) v 20. stoletju, tudi izjemno visoko 
poklicno mobilnost, a hkrati precejšnjo statusno inkonsistenco ljudi (Saksida 
1964 in 1965, Saksida 1974, Saksida et al. 1977). Vidik statusne inkonsistence 
bom pri uporabi poklicnega dosežka kot glavne pojasnjevane spremenljivke v 
knjigi pretežno zanemaril; le na ustreznih mestih bom nanj posebej opozoril. 

59. Nacionalni dohodek (ND) dobimo, če od bruto domačega proizvoda (BDP) 
odštejemo amortizacijo (neto domači proizvod – NDP) in posredne davke. 
Komponente nacionalnega dohodka so dalje: “plačila” faktorjem proizvodnje: 
kompenzacije za zaposlene (mezde in plače), korporacijski dobiček, lastniš-
ki dohodki, rentni dohodki oseb in neto obresti. Z nadaljnjim odštevanjem 
pridemo še do ožjih agregatov: osebno razpoložljivega dohodka (personal 
disposable income).

60. Težavnost novega pojmovanja “dela” ob takšnem razumevanju povračil za 
“delo” je glavna sestavina vseh modernih teorij o socialni državi (pojmi iz-
ključenosti, idr.). 

61. Danska je tu ravnala modro, ker med zaposlitvami v javnem sektorju ni dela-
la preveč načelnih razlik – celo potencialno nezaposljive v podjetniškem sektor-
ju je – zaradi izplačevanja nadomestil, subvencij in pomoči – raje obravanala 
kot posebno zaposlene v javnem sektorju, kot pa da bi jih proglasila za povsem 
nezaposlene. Zanimiva je še obravnava tega poklicnega problema z vidika 
dinamike elit (Higley & Burton 1999).

62. Machlup je načrtoval serijo empiričnih študij in publikacij, ki naj bi obogatile 
statistični pogled na ekonomiko informacij, oziroma ki naj bi kvantitativno 
prikazale kreacijo, distribucijo in ekonomski pomen “znanja” v sodobnih 
družbah. Njegov načrtovan opus sta po njegovi smrti, 1983, delno uresničila 
Rubin & Huber (1986).

63. Oceno produkcije znanja je Machlup statistično zasnoval na stroškovnem 
konceptu končnega povpraševanja v sistemu nacionalnega računovodstva 
(final demand), ki se razlikuje od koncepta dodane vrednosti (value added), 
kakor ga je uporabil drugi znani avtor M.U.Porat v svoji odmevni “komerci-
alni študiji” o “informacijski ekonomiji” (Porat & Rubin 1977). Globali so po 
obeh metodah podobni, podrobnosti pa različne.

64. Najmočnejši trend prilagajanja sistema proizvodnje znanja na nove razmere 
v ZDA je v omenjenem obdobju naslednji: umik industrije iz področja fi-
nanciranja in izvajanja temeljnih raziskav, s tem, da so temeljno raziskovanje 
prepričljivo prevzele univerze oziroma država.

65. Na osnovi Machlupovih vpogledov lahko bolje ocenimo “pravo težo” tistih 
sredstev za RRD v ožjem smislu, okrog katerih se rada razvija t. i. nacionalna 
raziskovalna politika; v primeru ZDA ta sredstva v obdobju 1958–1980 niso 
nikoli presegla 1/15 sredstev, porabljenih za celotno produkcijo (industrijo) 



385384 znanja. Z njihovo pomočjo se ohranjajo tudi raziskovalne enote na univerzah 
in mreže raznih raziskovalnih inštitutov in centrov, ki izvajajo R&R kot svojo 
matično dejavnost izven univerz. 

66. Zdravstvena zavarovalnica v Sloveniji (ZZZS) priznava v povprečju za polni 
zdravstveni tim v zasebnem zdravstvu finančni ekvivalent za: 1 zdravnika, 1 
medicinsko sestro in pol tehnika. Fizično razmerje zdravnikov proti osebju 
je v tem primeru 1 : 1.5. Če je empirično razmerje večje od 1: 3 (odvisno, ali 
v razmerje štejemo še pomožno zdravstveno osebje), potem ni čudno, da pri-
haja med zdravniki kot profesijo in ostalimi poklici, ki sodelujejo v zdravstvu, 
do političnih, prestižnih in dohodkovno nesolidarnostnih trenj.

67. Z uvedbo “Bismarckovega” modela zdravstvenega zavarovanja so javna sred-
stva za zdravstvo postala transparentna – ali so prevelika ali premajhna, je 
drugo vprašanje.

68. Plačne težave profesionalcev v “množičnih” poklicnih prostorih so splošno 
znane in teoretsko obdelane v ekonomiki trga dela (monopsoni, duopsoni, 
“cobwebb” teorem). 

69. Nekateri sodobni posli – poklici – sploh ne rabijo organizacij in bi jih bilo 
zanimivo posebej raziskati. 

70. Formalizacija vedenja akterjev na trgu dela bi lahko tudi potekala s pomočjo 
vektorske predstavitve vplivov na dveh ortogonalnih osnih strategijah: tržne 
in rentne logike.

71. Morda je to razlog za kolaps države Albanije, ki se je po prehitri (!) uvedbi 
demokracije leta 1996 in 1997 sploščila na tisto raven poklicnih trgov dela, ki 
jih dejansko premore, torej na raven lokalnih in sorodstvenih kooperacij – 
vsega drugega je bilo premalo?

72. Vsak finančnik oblastnih organov (države) dobro ve, da je največji del izdat-
kov javnih proračunskih sredstev vnaprej fiksiran zaradi “trajnih” obveznosti; 
delež razvojnih sredstev je ponavadi majhen in predvsem ta delež je predmet 
političnih pogajanj.

73. Zanimiv drobec iz tega dela: ob koncu šestnajstega stoletja je bilo menda “ne-
gentlemansko” pravdarstvo v Angliji bolj razširjeno kot v 1970. letu. 

74. Na tem mestu bi bilo koristno Webrovi koncepciji birokratske racionalnosti, 
za katero lahko le verjamemo, da je dobronamerna, zoperstaviti že omenjene 
ugotovitve o nesolidarni strategiji akterjev poklicnih skupin (Pope 1983).

75. Temu vidiku se je že zgodaj posmehnil Merton (1947: 79–81)s pojmom 
“usposobljena nekapaciteta” (trained incapacitiy) pripadnikov profesij, ki naj 
bi bili: “indoktrinirani z etičnim občutkom omejene odgovornosti”.

76. Rast vrtičkarstva v mestih v našem kontekstu pomeni, da so poleg odprtih 
trgov gotovo prisotni tudi (predragi) poklicni trgi dela za živilske proizvode. 
Skratka, za trgom je hierarhična struktura, ki ima javna pooblastila, javne na-
loge in, poleg javnih ciljev, tudi partikularne motivacije, ki ceno proizvodom 
dviguje v obliki fiksnih splošnih stroškov (rent). Zgodovina Ljubljane je gle-
de stalnega prerekanja o reševanju komunalnih zadev (cene, roki, kakovost) 
simptomatična.

77. Ena od stalnic med problemi mesta Ljubljane, prisotna že od ustanovitve da-
lje, je problem oskrbe živilskega trga. Današnji položaj mestnega Holdinga, 
ki skrbi za (nekatere glavne) komunalne storitve, je tipičen primer visoke 
pogajalske moči lokalnega poklicnega prostora, ki presega vpliv tekoče širše 
politične oblasti, županstva.

78. Prilika o moči tega poklicnega prostora: Med vrhom slovenske katoliške oli-
garhije (nadškof Rode) in kolumnistom “leve provininece” (Miheljak) se je 

poleti 1999 vnemala polemika o “preveliki reprodukciji rdečih elit” na Slo-
venskem v zadnjem desetletju. S cerkvene strani je padel nekam nedomišljen 
očitek nasprotnikom o nomenklaturi. Če malo pomislimo, je res prava no-
menklatura na Slovenskem edinole katoliška oligarhija – v desetletju se vselej 
reproducira vsaj s stopnjo 100 odstotkov. Če pa upoštevamo še vse svetnike, 
ki imajo nesporno veliko oblast, saj z njimi verne osebe zvesto preživljajo svoj 
čas, se ta stopnja obnavljanja “velmož” še krepko dvigne. Ne kaže torej zane-
mariti možnosti, da je omenjeni očitek morda izviral iz občutka nekakšne 
konkurenčnosti v poklicnem prostoru Slovenije.

79. V mestih, kot je Ljubljana, je gostota poselitve, povezana z milimi zimami, 
naravnost idealna okoliščina za organizirano pobiranje vzdrževalnih stro-
škov za ogrevalne jaške – dimnikarske rente. Tesne koalicije političnih strank 
in rentnih lokalnih holdingov niso nekaj neobičajnega. Vrsta izpričanih ne-
prijetnosti, ki lahko doleti neplačnike dimnikarskih lokalnih rent (npr. spo-
dleteli poskusi upravnikov hiš, da bi ceno dimnikarske rente spustili na raven 
resničnih stroškov), je pri tem poklicu daleč od idilične predstave, da dimni-
kar prinaša srečo.

80. Tako je na primer za “postopkovno čisto” izgradnjo vodovoda ali kanalizacije 
investitor na območju mesta Ljubljane potreboval v letu 1996 za pridobivanje 
projektne dokumentacije ogromno potrdil in soglasij (preko 40), ki kažejo na 
številnost in vsidranost vršičkov poklicnih prostorov v zadeve javnega inte-
resa. Na javnih razpisih za izvedbo del pa so lahko sodelovala le podjetja, ki 
so bila v predhodnem postopku izbrana kot primerna (glasilo VODA, dec. 
1996, št.12). 

81. Ker je druge relacije moči težko konceptualizirati (Clegg 1988) in meriti, 
se predpostavlja, da so večpozicijska direktorstva dober indikator (sled) za 
druge korporativne relacije moči, na primer za simetričnost uprav, ali za so-
rodstvene vezi med upravami. Toda opozoriti velja, da direktorstvo ni nujno 
tesno povezano z delničarskim lastništvom posameznikov (Scott 1991: 184). 
Vlogo socialnih omrežij v spoju ekonomije in politike za slovensko mene-
džerstvo raziskuje A. Rus (1996), tudi Iglič & A. Rus (1996). in Rus, A. in Iglič 
(1996).

82. Scottovi tabeli sem dodal zadnjo vrstico z namenom, da kdaj kasneje primer-
jam znane raziskovalne strategije za pridobivanje moči, označene s številka-
mi od ena do devet, s strategijami za raziskavo poklicne moči kot korporativ-
ne moči (označene s števili od deset do dvanajst). Predpostavljam namreč, da 
gre tu za specifične tehnike.

83. Podobno še Avstralija, Nova Zelandija, Južna Afrika (Scott 1991: 189).
84. Naj opozorim še na težave merske narave. Holdingi niso pravna oblika or-

ganiziranja, temveč so le oblika tržnega pogodbenega razmerja med subjekti 
podjetniškega prostora. Njihov vpliv, dejansko ekvivalenten kvazi-rentnemu 
vplivu klasičnih poklicnih prostorov, je težko konceptualizirati, meriti in oce-
njevati.

85. Gospodarski vestnik, leto XLVIII, št. 40, 7. oktober 1999, članek “Banke in 
država: Oblast se iz financ ne umika.”, str 33.

86. Pojem legitimizacijskega procesa je v socialni filozofiji velikokrat sporen: lah-
ko je razumljen bolj kot aktivna osebna izkušnja ljudi (Habermas), lahko pa 
tudi bolj neosebno in sistemsko, celo kot legalni, zgolj proceduralni dogovor 
sistemskih akterjev (Luhman).

87. Za razliko od družine, ki je sploh ničelna (originarna) socialna struktura 
družbe – socialnost družbe je zgrajena nad biosocialnostjo družine.



387386 88. Sam generator anonimnih imen, ki ga je zapisal in uporabljal respondent 
v toku razgovora o socialnih omrežjih, je bil v slovenski anketi obširnejši, 
dopuščal je anketiranemu navesti do 25 (različnih) oseb. Tu prikazujem re-
zultate le tistega ožjega dela vprašanj (in s tem oseb v omrežju), ki je bil mi-
šljen tudi kot glavni del mednarodnega instrumentarija za merjenje socialnih 
omrežij elit (Szelenyi & Treiman 1993).

89. Po podatkih Ministrstva za šolstvo R Slovenije je poleg umetniških akademij 
na tej visoki šoli skoraj ves profesorski kader zaposlen dopolnilno (Podme-
nik, Kump in Mramberger 1999). Stroka je torej nekakšen podizvajalski kon-
glomerat drugih profesij. 

90. Zgodovinski kritični opis institucionalizacije medicinske profesije po prvi 
svetovni vojni v Sloveniji je podrobno prikazan v Pirc (1938): ”Ljudstvo je 
sicer prepričano o nujni potrebi sistematičnega higijenskega dela, vendar to 
prepričanje ne pride do izraza v kulturnih in političnih organizacijah niti pri 
vodilnih faktorjih javnega življenja…” (prav tam: 26).

91. Dva primera zoženega, težko dostopnega kroga dobaviteljev za javni sektor v 
Sloveniji: ponudniki telekomunikacijske opreme in storitev za vlado in javni 
sektor (javni investitor je Center vlade za informatiko, “neodvisni” selektor je 
Računalniški center Fakultete za elektrotehniko Univerze v Mariboru); po-
nudniki gradbenih del ob gradnji avtocest v Sloveniji (investitor je DARS, 
nadzor opravlja “Direkcija za ceste”). Podobnih primerov seveda mrgoli na 
naseh ravneh oblasti.

92. Te procese so nakazovali na primer naslednji poklici: aktuarji zavarovalnic, 
ladijski oficirji, vozniki tovornjakov in avtobusov, električarji, arhitekti, pisa-
telji, drugi umetniki, sodni tolmači, založniki, idr.

93. V zvezi s temi mobilnostnimi dilemami je koristna Schumpetrova duhovito 
izjava, da je družbena struktura kot vlak, ki pelje mimo postaj: če se na vlaku 
ljudje stalno isti, je mobilnost problem, drugače pa ne. Negotovost pa ostaja 
– le kdo bi kratke premike za mobilnost.

94. Ko se je najbolj živahno razpravljanje o razlikah glede “pravilne” interpre-
tacije variacij v mobilnostnih režimih med državami poleglo (Erickson & 
Golthorpe 1992), je nastopil neke vrste mrtev čas, v katerem so si akterji 
včasih vročih znanstvenih razprav “lizali rane in preštevali ranjene in mrt-
ve”. Razprava se je razplamtela vnovič v letu 1997, z nekoliko bolj pohlev-
nim vprašanjem: kako povezati logiko osebne racionalnosti (ekonomika) in 
strukturne omejitve (sociologija). Izziv je bila hipoteza iz šolskega polja, em-
pirično večkrat potrjena, ki trdi, da pritajena socialna selekcija po obveznem 
šolstvu ponovno izbruhne v neobveznem šolstvu in v prehodu ljudi na delo 
(Goldthorpe 1996). 

95. To lahko razumemo tudi kot ukrepe aktivne politike zaposlovanja.
96. Ta pogled namreč omogoča, da opazujemo mehanizen mobilnosti kot tisti 

instrument trga dela, ki krepi učinkovitost podjetij (Grusky 1983, cf. Ringdal 
1994: 274).

97. Kot primer težavnega združevanja mikro in makro pogledov na poklicno di-
namiko trga dela naj navedem Goldthorpe (1996a, 1996b), ki je poskusil oba 
pogleda na trg dela, ekonomskega (rational choice theory) in sociološkega 
(actor, process of action) združiti v racionalno teorijo akcije (RAT – rational 
action theory). Nekatere zavrnitve njegove ideje so polne nejevere, češ da to 
nima smisla (Lindenberg 1996, Scott 1996). Vprašanja, kako opredeliti “svo-
bodnega in racionalnega” človeka na “kolektivno omejenem” trgu dela, so 
teoretsko in ideološko še vedno sporna. 

98. Metodološko je področje mobilnostnih in stratifikacijskih študij v zadnjih 
tridesetih letih doseglo izjemen razvoj. Zlasti so se ob preverjanju različnih 
domnev razvili vsebinsko naravnani modeli znotraj štirih statističnh tehnik 
([večnivojska]regresijska analiza, loglinearna analiza, vzročno modeliranje 
in analiza preživetja oziroma analiza zgodovine dogodkov). Sistematičen 
pregled nad razvojem v metodološkem, vsebinskem in podatkovnem smislu 
(standardi za komparativne raziskave) je podan na primer v Ganzeboom et 
al. (1989). 

99. Analiza s pomočjo vzročnih modelov (casual modeling) je bila uporablje-
na nekoliko manj kot regresijski in loglinearni pristopi. Največ študij s tem 
pristopom je na področju analize kulturne reprodukcije in stilov življenja, 
ker so podatkovni viri bolj siromašni. Pristop s pomočjo analize dogodkov 
pa uporablja filozofijo, ki paradigmatsko še ni povsem zamenjala prejšnjih 
pristopov: da je čas med dogodki bistven element za razumevanje družbenih 
procesov Dosedanji metodološki pristopi čas sicer upoštevajo, vendar bolj 
kot zunanji čas, na katerega lahko posredno sklepamo tudi iz variabilnosti 
spremenljivk. Sicer pa živahne razprave o prednostih in slabostih različnih 
pristopov za analizo vloge socialnih akterjev v socialnem prostoru, kot je to 
običaj ob novostih, še tečejo (Erickson & Goldthorpe 1992, 8. poglavje). Vse-
stranska razprava je podana v reviji Comparative Social Research 16 (1997).

100. Logan meni (1996: 146), da parametri, ki v loglinearnih modelih opisujejo 
povezave med spremenljivkami, niso neobčutljivi na eksogene spremembe 
v poklicni strukturi. To je direktno v nasprotju z dosedanjim prepričanjem, 
da so log-linearni modeli (odds-ratios) uporabni v stratifikacijskih študijah 
ravno zaradi neobčutljivosti na robne strukture tabel (več o tem v Harrison 
1988 in v Logan 1996b). 

101. Izhodiščna vrsta omejitev, ki omogočajo identifikacijo modela neodvisnosti, 
je ničelna vsota parametrov. Možne so še drugačne specifikacije modela (pa-
rametrov). Toda nerešen problem je vsebinska interpretacija velike sredine 
modela [log n] = μ, saj je povsem nejasno, od česa je vsebinsko odvisna pri 
različnih specifikacijah modela: ali bolj od behaviorističnih ali od bolj struk-
turnih lastnosti in kakšna je zveza med njima (Logan 1996a).

102. Prednosti regresijskega modela: enostavno dodajanje eksplanatornih spre-
menljivk, dobro loči neposredni učinek izvora na destinacijo od posrednega 
učinka preko izobrazbe ljudi, enostavnost interpretacije (Hendryckx 1996: 1). 

103. V primeru, ko pa bi želeli podrobneje modelirati medsebojne učinke iz raz-
ličnih ravni istočasno, na primer posameznika in faktorje socialne strukture 
(zlasti za podrobno mikro analizo dvostranskih trgov dela), pa so razvite še 
ustreznejše regresijske in druge tehnike, na primer logit in logistična regre-
sija, večnivojska regresija – multilevel modeling, dvostranska logit regresija 
(več o tem v Logan 1996a, Hendrickx 1996). 

104. Duncan je razpolagal s prestižnimi izidi v letu 1947 in 1948 le za nekatere 
poklice. Zato je najprej z regresijo, pri kateri so bili prestižni izidi odvisna 
spremenljivka, starostno-specifična izobrazba in starostno-specifični doho-
dek pa neodvisni spremenljivki, ocenil regresijske parametre. Koeficiente te 
regresijske enačbe pa je nato uporabil, da je z linearno transformacijo izra-
čunal socio-ekonomske indekse (SEI) za vse poklice iz leta 1950 – tudi za 
tiste, za katere ni imel prestižnih rezultatov iz leta 1948. Pri tem je iz popisnih 
podatkov za posamezne poklicne kategorije uporabil povprečno izobrazbo in 
povprečni dohodek. S tem pristopom je indeks SEI nadomestil tudi prestižne 
izide za posamezne poklice – očitno sta torej prestiž ter SEI pri Duncanu 
različni meri (Ganzeboom et al. 1992: 8–12).



389388 105. Denimo: Kakšno vsebinsko vprašanje rešuje teorija prestiža? Zato je socio-
ekonomska opredelitev poklica enostavnejša, saj ji teoretsko zaledje lahko 
predstavlja socio-ekonomika trga dela.

106. Skala EGP je poimenovana po Erickson, Goldthorpe & Portocarero (1979, 
1982).

107. Anketo iz leta 1973, ki tudi vključuje ta podatek, sem moral zaradi težav z 
arhivirano zbirko SJM-73 zaenkrat izpustiti.

108. Struktura oseb seveda ne odraža dejanske strukture v tekočem času, ampak 
le strukturo iz podatkovne zbirke. Če bi želeli, da se poveča verodostojnost 
zbirke in statistična moč analiz, bi morali vključiti še precej različnih anket, 
tako da bi se kohorte bolj napolnile in bi postale bolj verodostojne. 

109. To je posebnost poznega razvoja finančnega sektorja v Sloveniji, po 60. letih, 
ko se je razmahnila proizvodnja širokega obsega in je bilo treba krepiti po-
slovno in finančno funkcijo podjetij. To bi kazalo povezati z eratičnim obna-
vljanjem slovenskih elit (Kramberger & V. Rus 1995).

110. Za Slovenijo bi morali to nacionalno specifiko še izračunati.
111. Peridoizacija je zasilna. Za primerjavo: za Češko, Slovaško, Madžarsko in 

Poljsko so Ganzeboom, Treiman, Jeronimus (1993) navedli, a ne časovno 
operacionalizirali, naslednje faze socializma: revolucija, ortodoksija, libera-
lizacija, vrnitev. 

112. Indeks modernizacije je sestavljen iz: srednje vrednosti šolskega dosežka lju-
di (v letih) po kohortah in odstotka nekmečkega prebivalstva po kohortah.

113. Formalna merila prileganja modela podatkom so se pri številnih poskusih 
razlikovala tako neznatno, da sem rajši ubral vsebinske kriterije za specifika-
cijo modela.
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