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PREDGOVOR

Desetletnica slovenske samostojnosti zahteva poglobljeno politološko
oceno prehojene poti in učinkovitosti pri utrjevanju državnosti navznoter
in navzven. Tako pri osamosvajanju kot pri graditvi novih demokratičnih
institucij smo Slovenci kljub razumljivem pomanjkanju državne in demo-
kratične tradicije pokazali precejšen demokratični talent in dosegli neka-
tere prednosti v primerjavi s številnimi novimi in drugimi državami v
tranziciji. Medtem, ko je pri drugih narodih država nekako neproblema-
tično samoumevna, je videti, da še nismo razvili ustreznega občutka o
pomenu države. To se kaže v ostankih provincialne miselnosti, stalnem
občutku ogroženosti, globokih družbenih nasprotjih, premajhni priprav-
ljenosti na kompromise in personalizaciji konfliktov ter nenazadnje v
nasprotovanju nekaterim državnim odločitvam. V tem se ne kaže samo
vpliv zelo pestre zgodovine, različnih politično-verskih in protiverskih
represij, ki smo jih doživljali od srednjega veka dalje, dolgotrajne vklju-
čenosti v druge državne okvire in dominantnih političnih ideologij, od
katerih so nam nekatere ponujale nadomestke za državo (korporativizem
in socializem), ampak tudi počasno osvajanje demokratičnih pravil in
praks.

Slovensko politološko društvo je na svojem enajstem, že tradicional-
nem srečanju v Portorožu 31. maja in 1. junija 2001, skušalo odgovoriti
na vprašanje, kako združiti demokratični talent in desetletne izkušnje,
da bi Slovenci obdržali prednost, ki smo jo že dosegli in izkoristili vse
možnosti, ki jo ponuja lastna državnost. Posveta se je udeležila vrsta
domačih in tujih strokovnjakov in raziskovalcev (iz Češke, Hrvaške, Polj-
ske, Kanade in ZDA). 

Prispevke sodelujočih objavljamo v tem zborniku, ki je razdeljen na tri
dele – v prvem delu se ukvarjamo z vprašanjem državnosti in nacionalne
države na prelomu tisočletij, v drugem podajamo oceno utrjevanja držav-
nosti na posameznih področjih (zunanje in varnostno področje, strankar-
stvo in parlamentarizem, gospodarstvo), v tretjem pa se ukvarjamo z
vprašanjem ustavnosti in spreminjanja nove slovenske ustave. Na ta
način smo slovenski politologi dali tudi novo spodbudo ukvarjanju z
državo, ki kljub transformaciji ostaja na političnem zemljevidu sodobne-
ga sveta. Med glavnimi ugotovitvami posveta je ta, da se procesi globali-
zacije in nastajanja novih držav ne nasprotujejo, saj je prav v procesu glo-
balizacije prišlo do internacionalizacije zahodnega modele liberalne
države in parlamentarizma. Nastanek moderne slovenske države je pove-
zan s klasično pravico do upora (samoodločbe), ki so jo ob istem času
uporabili tudi večji narodi (Nemci), je pa tudi dokaz sposobnosti prila-
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gajanja na spremembe v svetu. Država tudi v procesih globalizacije ostaja
pomembna za razvoj narodov, zlasti manjših, in da jo je zato potrebno
posodabljati in uporabljati za mobilizacijo vseh nacionalnih potencialov.
Slovenija je v desetih letih dosegla zelo veliko, pri čemer doseženo težko
merimo, ker so naše ambicije visoke, čeprav ne gre spregledati slabosti
pri utrjevanju pravnega reda in ustavnosti. Posvet je opozoril tudi na
pomen izobraževanja ter vzgoje za demokracijo za nadaljnjo graditev slo-
venske državnosti.

Ljubljana, 10. junij 2001

Predsednik SPOD 
Drago Zajc
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UVODNO RAZMIŠLJANJE
Drago Zajc*

O POLITIČNI ZNANOSTI IN DRŽAVI

Država je način organiziranja in določitve političnega prostora, med drža-
vami ni nobenega drugega prostora. Lokalni, nacionalni in mednarodni
prostor si lahko zamislimo le v okviru in s pomočjo države (Jarvis in Pao-
lini 1995, 4). V državi stopajo ljudje v pomembna medsebojna razmerja,
ki bistveno določajo kakovost življenja. Slovenski pravnik Leonid Pita-
mic govori v tridesetih letih preteklega stoletja o državi kot pravni združi-
tvi ali pravni organizaciji ljudi (Pitamic 1927, 1). V državi naj bi prihajalo
do ujemanja med funkcionalnimi političnimi in institucionalnimi struk-
turami ter občutki skupne pripadnosti, solidarnosti in legitimnosti. Že
prvi teoretiki klasičnega liberalizma so namreč povezovali državo s kul-
turno določeno skupnostjo ali posebno narodnostno identiteto,1 soglasje
ljudi (‘consent of the governed’) pa poudarjali kot pogoj za legitimnost
vsakršne politične avtoritete. Če država krši pravice državljanov, imajo ti,
kot pravi John Locke, pravico do upora. Prav zato je bila država, ki nasta-
ne na podlagi samoodločbe naroda, v preteklosti osrednji predmet poli-
tičnega razmišljanja.

Vendar je bilo pred tridesetimi in še dvajsetimi leti le malo slišati o
državi. V politični znanosti, ne le pri nas, ampak tudi v Zahodni Evropi
in v ZDA, državi ni bila posvečena posebna pozornost ali pa je veljala le
kot izhodišče za študij mednarodnih odnosov. Neproblematična samou-
mevnost države se je nekako ujemala s predpostavko, da je število držav
ali ‘državnih’ narodov (vsaj v Evropi), kot se je pojavilo po prvi svetovni
vojni, dokončno. Na Zahodu so v glavnem še prevladovale liberalne
prednosti za ‘šibko’ državo, medtem ko je socialistični Vzhod uporabljal
državo v ‘prehodnem obdobju’ kot sredstvo uresničevanja volje prevladu-
joče partije, čeprav naj bi država slej ali prej izumrla. V kratkem času, v
drugi polovici osemdesetih let in v devetdesetih, pa je prišlo do velikih

* Dr. Drago Zajc je izredni profesor na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljub-
ljani in predsednik Slovenskega politološkega društva. 

1 John Locke, ki je zgradil univerzalistično teorijo politične svobode, je zapisal, da
je jezik pomemben za povezanost skupnosti. J. S. Mill pa je poudaril občutek pri-
padnosti narodu kot pomemben razlog, da se vsi iste narodnosti združijo pod isto
vlado.
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sprememb, ki zahtevajo poglobljen interes za študij sodobne države.
Pokazateljev teh sprememb ni težko ugotoviti. Svetovna politika doživlja
globoko preobrazbo pod vplivom različnih in pogosto nasprotujočih si
procesov demokratizacije (priznavanje pravic etničnim in drugim skupi-
nam) in globalno združevanje (usklajevanje modelov oblikovanja držav-
nih politik, širjenje trgov, komunikacijska tehnologija). V središču teh
transformacijskih procesov se ponovno pojavljata država in njena pove-
zanost s to dinamiko. 

Predpostavka o globalizaciji kot svetovnem pojavu naj bi nasprotovala
nastanku velikega števila držav; nacionalne države naj bi bile nepotrebne
in nefunkcionalne v obdobju transnacionalne in postnacionalne politike
in globalizacije vseh pomembnih političnih in gospodarskih problemov. 

Nasprotno pa naj bi proces demokratizacije, ki v moderni zgodovini
poteka v valovih, omogočal oblikovanje novih narodov in ustanavljanje
novih nacionalnih držav.2 Lahko bi celo rekli, da je konec devetdesetih
let v Srednji in Vzhodni Evropi prišlo do ‘internacionalizacije’ zahodnega
modela nacionalne države z njej značilnim načinom organizacije poli-
tičnega prostora, prav s širjenjem procesa globalizacije. Poleg tega je
običajno spregledano, da je ena bistvenih sestavin globalizacije tudi za-
gotavljanje kolektivne varnosti oziroma varnosti vsem posameznim med-
narodnim subjektom (državam). Glede na to, da je prav na prehodu iz
80-tih v 90-ta leta propadel blokovski sistem, so odpadli številni razlogi,
ki so prej manjše narode zadrževali v večjih političnih skupnostih (fede-
racijah), v katerih so bili ogroženi zaradi prevlade večjih. Slovenci, ki
smo morali velikokrat popuščati pred pritiski večjih narodov in so nam
bili glede na stopnjo kulturne in politične razvitosti vsiljeni nedemokra-
tični sistemi (centralizem po 1. svetovni vojni, strankarski monizem po 2.
svetovni vojni), se v nobenem primeru nismo mogli odpovedati pravici,
da o svojih zadevah samostojno odločamo, sredstvo za to pa je bila samo-
stojna država (F. Bučar 1993, 35). Idejo o nacionalni državi in pravici do
nje so uporabili tudi večji narodi, kot npr. Nemci, ki so svojo nacionalno
državo prvič ustvarili leta 1871 in po njeni razdelitvi na dve državi po
drugi svetovni vojni, šele leta 1990 dosegli ponovno združitev (čeprav jim
občutka skupne solidarnosti ni uspelo povsem razviti).

Politična znanost se je prav zato začela ponovno pospešeno ukvarjati z
vprašanjem države, ki kljub preobrazbam ostaja jasno razvidna na poli-
tičnem zemljevidu. Ukvarja se z vprašanji suverenosti in legitimnosti so-
dobne države in z njeno organiziranostjo ter učinkovitostjo, ko rešuje

UVODNO RAZMIŠLJANJE

2 Prvi večji val, ki je konec 18. stoletja omogočil osamosvojitev ZDA, je vlival leta
1848 na ‘pomlad narodov’, da bi na koncu prve svetovne vojne leta 1918 omogočil
osamosvojitev velikega števila narodov v Srednji in Vzhodni Evropi. Po 2. svetov-
ni vojni je v Evropi prišlo do treh pomembnih valov demokratizacije – neposred-
no po vojni (Italija, Nemčija), v 70-tih letih (Španija, Portugalska, Grčija) in na
prehodu v 90-ta leta (Srednja in Vzhodna Evropa).



9

svoje notranje, pa tudi vedno bolj transnacionalne probleme (brezposel-
nost, korupcija in kriminal, politični terorizem, ekološka destrukcija,
AIDS, migracije ljudi itd.).

O DEMOKRATIZACIJI IN POLITIČNI MODERNIZACIJI 
V ZAČETKU 90. LET

V Sloveniji in na širšem območju Srednje Evrope se je konec 80-ih let
preteklega stoletja začel pospešen proces vsesplošne demokratizacije in
modernizacije družb, ki so zaradi ideološko oblikovanih političnih in
gospodarskih sistemov zaostale v razvoju (Huntington 1991, 580). Mo-
dernizacija je nujno vključevala tudi oblikovanje novih samostojnih
držav, ki je bilo v številnih primerih samo sklenitev dolgotrajnejšega pro-
cesa graditve lastne državnosti (‘state making’). Osamosvajanje posa-
meznih narodov je na drugi strani tudi pomembno pospešilo njihov pre-
hod v demokratičen političen sistem kakor tudi modernizacijo na vseh
posameznih področjih.

Aktiviranje manjših ‘zamudniških’ narodov ni le sestavni del splošne
demokratizacije, ampak se tudi vklaplja v zamisel o ‘novi politiki’ in
postmaterialističnih vrednotah, ki vključuje tudi etnične in druge skupi-
ne, ki si prizadevajo za priznanje svojih legitimnih interesov, širi možno-
sti konsenzualne demokracije in racionalnega razreševanja konfliktov
(Agh 1998, 80).

O OBLIKOVANJU LASTNE MODERNE DRŽAVNOSTI

Vzpostavitev demokratične države je zelo pomembna za vse narode, ki
so po daljšem obdobju eksperimentov s ‘socialistično’ državnostjo, v
katerem je bila država le orodje revolucionarnih sil za uresničevanje uto-
pičnih projektov, hoteli vzpostaviti moderno državnost. V tem smislu so
bili interesi, procesi in načini vzpostavljanja moderne državnosti enaki
pri narodih, ki so že imeli svoje države (Poljaki, Madžari), in pri tistih, ki
so živeli v skupnih državah oz. federacijah – Čehi, Slovaki, Slovenci,
Hrvati, Makedonci …). 

Moderna državnost predpostavlja (poleg klasičnih opredelitev kot so
ozemlje, mednarodno priznane meje itd.) zlasti (a) uresničenje zamisli o
aktivnem državljanu z vsemi političnimi in človekovimi pravicami; nove
države se morajo odločiti kdo so njeni državljani in kakšne pravice imajo
tisti, ki so dalj časa živeli na njenem ozemlju in tudi kakšen je njihov od-
nos do tujcev, kot so migranti ali ekonomski in politični begunci. Predpo-
stavlja tudi (b) oblikovanje moderne nacionalne identitete, ki izključuje

SLOVENSKA DRŽAVA – OB DESETLETNICI
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ksenofobijo in sovraštvo do drugih narodov, osvobojene različnih manj-
vrednostnih in večvrednostnih kompleksov glede na druge narode, raz-
lične manjšine ali pripadnike drugih narodov, ki živijo v državi, pa tudi
kompleksov v razmerju do zahodne Evrope in EU. Nekateri družboslovci
pri tem poudarjajo tudi (c) potrebo po vzpostavitvi dobrih sosedskih od-
nosov z drugimi sosedskimi državami in državami iste regije, ki je podla-
ga pragmatičnim medsebojno koristnim gospodarskim, prometnim in
drugim povezavam. 

O PARADOKSIH PRI OBLIKOVANJU
LASTNE DRŽAVNOSTI

Oblikovanje lastne državnosti je progresiven proces, ki ga označujejo tri-
je paradoksi.

Prvi je v tem, da novim državam primanjkuje ustrezna politična in
pravna kultura. Različnost se pogosto še vedno pojmuje kot nasprotje,
pripravljenost sprejemati nujne pragmatične kompromise je majhna.
Delovanje povsem novih institucij je pogosto pod pričakovanji, sprejema-
nje odločitev je težavno zaradi pomanjkanja precedenčnih primerov, te-
žave še povečuje personalizacija sporov – gre za institucionalno in kultur-
no pomanjkanje. Na drugi strani pa novi pravni red ni internaliziran kot
del posameznikovega vrednostnega sistema in tudi ustava ne pomeni
neke posebno pomembne vrednote.

Drugi paradoks je v pomanjkanju samozavesti in zaupanja v lastne
sposobnosti, tudi zavest o nekaterih prednostih (hitrejše doseganje druž-
benega soglasja, večja učinkovitost pri uresničevanju dogovorjenih poli-
tik, večja prilagodljivost v mednarodnem merilu) je slaba (B. Bučar 1992,
63). Usodo manjših narodov na tem prostoru so v preteklosti krojili večji
narodi, v okviru katerih držav so živeli, določale so jo velike sile in med-
narodne okoliščine, sami so komajda lahko vplivali na druge. Tem naro-
dom so v zgodovini največkrat vladali tujci ob sodelovanju (kolaboraciji)
domačih politikov. Prejšnji socialistični sistemi so jih osamili od sveta in
oslabili zgodovinsko zavest ter spomin na lastne kulturne in druge dosež-
ke. Premajhna samozavest ustvarja negotovost in zmanjšuje samospošto-
vanje, ki se včasih kaže v ošabnosti. 

Tretji paradoks je seveda v tem, da se proces izgrajevanja in utrjevanja
lastne državnosti prepleta s procesom vključevanja v Evropo – težko pri-
dobljena nacionalna suverenost naj bi se deloma omejila in prostovoljno
prenesla na nadnacionalne institucije v okviru procesa evropeizacije.
Prevlado teh institucij težje sprejemajo tisti narodi, ki so se komaj osvo-
bodili zatiralskih skupnih držav, čeprav bodo z vključitvijo v novo skup-
nost pridobili številne prednosti, vključno z utrditvijo svoje identitete in
možnostjo sooblikovati skupne odločitve (Zajc 1998, 147). Dodaten para-

UVODNO RAZMIŠLJANJE
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doks se pri tem kaže v tem, da Slovenija in druge države kandidatke za
vstop povečujejo svojo sposobnost vključitve (‘accession capacity’), med-
tem ko EU svojo pripravljenost na sprejem kandidatk (‘absorbtion capa-
city’) zmanjšuje.

MERJENJE ‘DRŽAVNOSTI’ – 
OCENA DESETLETNEGA OBDOBJA

Desetletnica slovenske samostojne državnosti zahteva poglobljeno druž-
boslovno in politološko oceno tega obdobja in še posebej, kako smo izko-
ristili prednosti, ki jih prinaša lastna državnost. V zvezi s tem je vpraša-
nje, ali in kako sploh izmeriti ‘državnost’ nove države. Če hočemo meriti
uspešnost slovenske ‘državnosti’ bi se morali najprej posvetiti analizi
tega, kar smo v tem času objektivno dosegli v razvoju na posameznih
področjih – gospodarskem, kulturnem, znanstveno – raziskovalnem in
seveda pri utrjevanju slovenske državnosti navzven, pa tudi pri dvigova-
nju kakovosti življenja (standarda) državljanov ter ugotoviti, ali je to, kar
smo dosegli, v skladu s pričakovanji ali pa morda pričakovanja niso bila
realna. Tu gre zlasti za oceno različnih politik in strategij (razvojnih,
znanstvenih, denarnih, itd.), ki jih oblikuje slovenska država v svojem
parlamentu in v vladi. Pri tem gre tudi za vprašanje postavljanja ciljev,
učinkovitosti oblikovanja skupnih interesov in predvidljivosti procesov
odločanja. Vendar mora kritična analiza zajeti tudi vprašanje, ali smo se
sposobni spoprijeti z lastno (polpreteklo) zgodovino, pa tudi, ali in koliko
smo sposobni kritično vrednotiti lastna stališča in ravnanja v našem
samostojnem razvoju, za katera ne moremo več nikogar kriviti – ali se
torej znamo učiti na lastnih napakah.

Pri vzpostavljanju svoje države na prehodu v 90. leta smo Slovenci oz.
državljani Slovenije kljub pomanjkanju izkušenj pokazali precejšen de-
mokratični kapital in državotvoren talent ter znali izkoristiti priložnosti, ki
so nam jih ustvarile enkratne mednarodne okoliščine (podobno kot npr.
Čehi, Nemci, Hrvatje in Madžari). Naše predstavniške in druge instituci-
je, ki so bile povzdignjene na raven institucij samostojnih držav, so brez
težav prevzele vse obveznosti, uvedli smo svojo denarno enoto, država je
prvič začela delovati kot povsem samostojna funkcionalna celota. Poleg
institucij in razmerij vertikalne odgovornosti smo kmalu vzpostavili tudi
institucije in agencije, ki zagotavljajo horizontalno odgovornost (varuh
človekovih pravic, računsko sodišče itd.).

Videti pa je, da nismo razvili ustreznega občutka o pomenu države med
državljani in v politični eliti. Ne dovolj utrjeno prepričanje v lastno drža-
vo je verjetno posledica pomanjkanja državnih tradicij, to je dejstva, da
nikoli nismo imeli svoje države in vlade oziroma da smo tujo (avstrijsko,
srbsko) smešili in kritizirali. Je pa tudi posledica zelo posebne politike
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(revolucionarne in reakcionarne) politike ter vpliva različnih prevladujo-
čih političnih teorij, ki so pomen države namenoma zmanjševale (med
njimi zlasti katoliškega korporativizma in Kardeljeve teorije o odmrtju
države, ki je tudi povsem praktično dajala prednost raznim neposrednim
samoupravnim povezavam). Kaže pa se v provincialni (lokalni) miselno-
sti, občutku ogroženosti, iskanju razlogov za neuspeh zunaj sebe, pre-
majhni pripravljenosti na kompromise, dolgotrajnem iskanju soglasja,
majhnem koalicijskem potencialu strank, počasnem sprejemanju osnov-
nih demokratičnih pravil in praks, v pogostem nasprotovanju državnim
odločitvam (lokacija radarjev, begunskih centrov, odpadkov, sežiganje
kostne moke) in celo v pripravljenosti popuščati drugim državam v njiho-
vih neupravičenih zahtevah (tuji varčevalci v nekdanji Ljubljanski banki
itd.) itd. Ne nazadnje se kaže tudi v premajhnem vrednotenju znanja.
Povezanost gospodarstva in univerze je šibka, število študentov v primer-
javi z razvitimi državami ni zadostno, kvalitativni razvoj univerz je pre-
počasen. Sredstva za znanost v državnem proračunu (kljub pred leti
sprejeti resoluciji v Državnem zboru) še zdaleč ne dosega ravni razvitih
držav. Odmevov na domače znanstvene konference ni dovolj, tudi opozo-
rila na dosežke v tujini, ki bi jih kazalo uporabiti, ostajajo neopažena. K
temu je treba dodati tudi ustvarjanje pomanjkljive podobe Slovenije v
medijih, ki se velikokrat ukvarjajo predvsem z napakami in težavami, kot
da bi bilo v naši državi stalno vse narobe. 

Takšen pomanjkljiv občutek za državo škoduje ne le demokraciji, am-
pak tudi avtoriteti države. Ob 10. obletnici samostojne države se torej tu
kot politologi in družboslovci skupaj s pravniki, zgodovinarji, psihologi
in sociologi lahko vprašamo, kako združiti demokratični kapital in drža-
votvorni talent s prepričanjem o pomenu države za nadaljnji razvoj. Zla-
sti za narode, ki imajo manjše države, je zelo nevarno pomanjkanje no-
vih idej in premalo kritičnih razprav o sebi in svojih dosežkih. Zato bi
bilo dobro, da preteklo začetno obdobje samostojne slovenske državnosti
obravnavamo čim bolj realistično in kritično.
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NACIONALNA DRŽAVA
V ČASU GLOBALIZACIJE

Rudi Rizman*

Prispevek na temo razmerja med globalizacijo in nacionalno državo
temelji na razumevanju globalizacije kot nove družboslovne paradig-
me, ki se poskuša izogniti poenostavljenim obravnavam globalizaci-
je, ki ta pojav reducirajo na ekonomske procese in na ta način prezre-
jo širše politološke implikacije dejstva, da gre pri njem za občutno
krčenje časa in prostora. Izbrana definicija se opira na to ključno
spoznanje in se razmejuje od tistih, ki globalizacijo izenačujejo z in-
ternacionalizacijo, liberalizacijo, univerzalizacijo ali modernizacijo.
V nadaljevanju prispevek obravnava tri teoretske strategije razume-
vanja globalizacije in sicer: hiperglobalizacijsko, skeptično in trans-
formacijsko. Poleg integrativnih vidikov globalizacije zanimajo av-
torja tudi njeni učinki v smislu fragmentacije in novih priložnosti ter
tveganj, s katerimi se srečujejo nacionalna država, nacionalna identi-
teta, nacionalna suverenost in sploh moderno zasnovana demokra-
tična politika. Na koncu je razmerje med globalizacijo in nacionalno
državo predstavljeno kot “konec” in “začetek” zgodovine. Stara na-
cionalna država, ki se je opirala na skorajda absolutno pojmovanje
suverenosti države (vestfalski mednarodni red) in ekskluzivni nacio-
nalizem se v razmerah globalizacije počasi umika moderni nacional-
ni državi, ki si je na svoja ramena naložila novo zgodovinsko breme
– njeno notranjo demokratizacijo in “denacionalizacijo” ter postopno
“investiranje” svoje suverenosti, ne da bi se ji tudi v celoti in načelno
odpovedala, v ustrezne supranacionalne ustanove.

“The Nation-State is becoming too small for the big problems of life
and too big for the small problems of life.” (Daniel Bell)

* Dr. Rudi Rizman je redni profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.
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UVOD: 
NASTOP GLOBALIZACIJE

V času hiperinflacije uporabe pojma globalizacije najbrž ne bo odveč, če
opozorimo, da si ta novejši družbeni pojav zasluži kar se da resno in kri-
tično obravnavo. Taka naloga ni nič kaj enostavna, če pomislimo na to,
da imamo opraviti s konceptom, ki je tako diskurziven kot tudi deskripti-
ven. To, kako ga razumemo oziroma kaj si pod njim predstavljamo, ima v
marsičem opraviti z našimi političnimi pogledi in teoretičnimi izbirami.
V tem prispevku bomo izhajali iz podmene o globalizaciji kot novi para-
digmi v družboslovju (Dirlik 2000), ki se opira na analitično razlikovanje
med razumevanjem globalizacije kot starega zgodovinskega pojava, ki je
star vsaj toliko kot kapitalizem, in globalizacije kot nove razlage – para-
digme – današnjega sveta, ki pa vključuje tudi dimenzijo preteklosti. Pri
tem se je treba izogniti preveč poenostavljenim obravnavam globalizaci-
je, ki jih je mogoče zaslediti pri nekaterih ekonomistih in njenih ideološ-
kih zagovornikih, ki ta pojav reducirajo samo na globalno integracijo, pri
tem pa spregledajo, da globalizacija sproža tudi zelo pomembne procese
fragmentacije. Ta zadnji vidik, kot bomo lahko videli v nadaljevanju, je
še posebej pomemben pri obravnavanju naslovne teme, ki raziskuje raz-
merje med globalizacijo in nacionalno državo. 

Pod pojmom globalizacije razumemo intenzifikacijo svetovnih družbe-
nih procesov, ki povezujejo med seboj tudi najbolj oddaljene kraje na
našem planetu. Na ta način vplivajo dogajanja na enem koncu sveta v
najhitrejšem možnem času na dogajanja na drugem koncu sveta (Guiber-
nau 1996, 128). Kot primer omenimo samo nekaj takih dogodkov: odloči-
tev vlade ZDA oziroma vlade kake druge večje države, da spremeni
obrestne mere, čezmerno sekanje dreves v tropskih gozdovih, okvare ali
celo nesreče v jedrskih elektrarnah (primer Černobila), epidemije, širje-
nje aidsa, odločitve takih nadnacionalnih organizacij, kot so Evropska
unija, Nato, Mednarodni denarni sklad, Organizacija združenih narodov
itn. Vsi ti primeri dokazujejo, da je treba na novo premisliti naše doseda-
nje razumevanje prostora in časa. Naše predstave o fizičnih mejah pro-
stora so danes drugačne in čas, ki smo ga doslej potrebovali, da smo se
dokopali do informacije in jo tudi obdelali, se je neznansko skrčil. Globa-
lizacija je šele pripeljala do tega, da lahko govorimo o “človeški družbi”,
ki doslej v pravem sociološkem pomenu sploh še ni obstajala.

Za nazornejšo predstavo o tem, za kako velik problem gre, pokažimo
nekaj primerjav o veljavnih predstavah sveta oziroma časa v preteklosti,
in sicer v drugi polovici prejšnjega stoletja (James 1996, 56–57). Še leta
1871 na primer niti Anglija, Francija in Nemčija, kaj šele druge države v
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svetu, niso poznale skupnega standarda za merjenje časa. Svetovni stan-
dard za merjenje časa je bil vpeljan šele leta 1884 na pobudo trgovskih
krogov v Severni Ameriki, dokončno pa so ga sprejeli in uveljavili šele na
konferenci v Parizu leta 1912, torej šele v prejšnjem stoletju. Leta 1870 so
na primer samo v Ameriki našteli več kot osemdeset različnih standar-
dov za merjenje časa. 

Kot je znano, je problem merjenja časa vznemirjal in zmedel tudi
samega Julesa Verna v delih, bilo jih je več kot šestdeset, ki so imela
skupni naslov Nenavadna potovanja in podnaslov Znani in neznani svetovi.
Eden njegovih glavnih junakov Phileas Fogg (V osemdesetih dneh okoli sve-
ta), malikovalec točnosti, je dobil stavo, ker si je pomagal z “dejstvom”,
da je s tem, “ko je potoval proti vzhodu, potoval proti soncu, pri čemer je
vsak dan pridobil štiri minute”. Seveda to ni mogoče, vendar Vernova
zmota dobro ponazarja napačne predstave, ki so jih takrat mnogi imeli o
času. Vseeno pa se je za to zmedo o času počasi prebijalo na površje
spoznanje, da sta čas in prostor nekaj relativnega in da je mogoče čas
obravnavati ločeno od prostora. Celo tako luciden intelektualec, kot je to
bil Karl Marx, ki se je v tistem času zavedal epohalnih posledic tega, da je
kapitalizem “zrušil vse dosedanje (prostorske) bariere” ni znal iz tega
potegniti sklepa o ontološki relativnosti časa in prostora.

Globalizacija v smislu družboslovne paradigme je seveda novejšega
datuma. Pojem globalizacije se je prvič pojavil v kakšnem slovarju šele
leta 1962 in sicer v Oxford English Dictionary, medtem ko je bilo treba na
razvitje globalizacije kot paradigme počakati vsaj še dobra tri desetletja.
Literatura o globalizaciji govori v tem smislu o “prostorskem obratu”
(“spatial turn”) v konceptualizacijah modernosti ali natančneje o prevladi
prostorske nad časovno (temporalno) razsežnostjo. To dejstvo poudarja
protislovno naravo globalizacije, to je dejstvo, da skoraj sočasno spodbu-
ja oziroma nagovarja dva različna procesa: lokalizacijo, v skrajnem do-
metu pa tudi fragmentacijo, in integracijo. Eden najbolj zgodnjih zago-
vornikov in razlagalcev globalizacije Roland Robertson (1994, 141) je zato
pozval teoretike globalizacije, naj bodo pri njenem analiziranju pozorni
zlasti na procese heterogenosti, ki jih sproža, in da globalizacije ne redu-
cirajo na homogenost. Seveda heterogenost kot taka ne prinaša samo
dobro in potrebno se bo šele dokopati do novega epistemološkega apara-
ta, da bi lahko bolje razumeli domete, in sicer pozitivne in negativne, glo-
balizacije. V tem smislu še ni videti na obzorju kakšnega dovolj preprič-
ljivega odgovora na vprašanje, ali pomeni globalizacija sklepno poglavje
v zgodovini kapitalistične modernosti ali pa šele napoveduje nekaj nove-
ga, za kar pa je še prehitro, da bi ga lahko družboslovci prepoznali kot
alternativno strukturo družb(e) v nastajanju. Vendar se družboslovci z
globalizacijo ne spopadajo le kot z analitičnim oziroma epistemološkim
problemom, ker imamo pri njej opraviti tudi s povsem ideološkim prob-
lemom: to je s poskusom spreminjanja sveta v skladu z novim globalnim
imaginarijem, ki je bolje napisan na kožo določenih oziroma preveč par-
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cialnih interesov (Dirlik 2000, 12). Nekritični ideologi globalizacije napo-
vedujejo izobilje za vse, čeprav na drugi strani številne študije o njenih
končnih učinkih ugotavljajo, da povzroča globalizacija v ekonomskem in
tudi političnem pogledu poleg še preveč skromnih pozitivnih učinkov
tudi marginalizacijo pomembnega dela svetovnega prebivalstva – in to ne
le na svetovnem obrobju, temveč tudi v središču.

DEFINICIJE GLOBALIZACIJE IN 
TEORETSKE STRATEGIJE NJENEGA RAZUMEVANJA

Čeprav se v tem prispevku pridružujemo tistemu razumevanju globaliza-
cije, ki vidi v njej “nov način razmišljanja”, je treba opozoriti, da najdemo
v današnji družboslovni literaturi različne definicije globalizacije, ki v
skladu s sprejetim stališčem tudi temu ustrezno razlagajo razmerja in
učinke, ki jih ima ta pojav na druge družbene pojave v konkretnih druž-
benih oziroma zgodovinskih primerih. V tej zvezi se bomo omejili na pet
širših definicij globalizacije (Scholte 2000, 15–16). Prva razume globaliza-
cijo v pomenu internacionalizacije. Po tej definiciji ni globalizacija nič dru-
gega kot oznaka za procese naraščajoče mednarodne izmenjave in med-
sebojne odvisnosti. Dokaz za to vrsto globalizacije so za ekonomiste
ogromni trgovinski in kapitalski (investicije) pretoki med državami, med-
tem ko se politologi in sociologi predvsem sklicujejo na intenzivnejšo
mobilnost med državami, ki vključuje ljudi, sporočila in ideje. Druga defi-
nicija obravnava globalizacijo kot liberalizacijo in torej meri na odpravlja-
nje ovir med državami, ki stojijo na poti nastajanja “odprte” globalne
ekonomije oziroma ekonomije “brez meja”. Po tej definiciji ni globalizaci-
ja nič drugega kot druga beseda za procese mednarodnega ekonomskega
povezovanja. Tretje razumevanje enači globalizacijo z univerzalizacijo. Pod
univerzalizacijo so že v štiridesetih letih prejšnjega stoletja na primer
razumeli ali bolje napovedovali “planetarno sintezo kultur” in “globalni
humanizem”. S pojmom univerzalizacije se je običajno mislilo na primer
na uveljavljanje gregorijanskega koledarja, kitajskih restavracij, širjenje
avtomobilizma, dekolonizacijo itd. Četrta definicija izenačuje globalizaci-
jo z vesternizacijo ali modernizacijo (še posebej v njeni “ameriški” inačici).
Pri tem razumevanju globalizacije gre za to, da se ključne socialne struk-
ture modernosti (kapitalizem, racionalizem, industrializem, birokratizem
in druge) širijo po vsem svetu in pri tem tako rekoč “zmeljejo v prah” vse
tiste stare strukture in tradicije, na katere naletijo na svojem v bistvu
neustavljivem pohodu. Globalizacijo pri tem neredko opisujejo kot impe-
rializem v podobi McDonaldsov, Hollywooda in CNN. Peta definicija
razume pod globalizacijo deteritorizacijo ali bolje povedano širjenje supra-
teritorialnosti. Ta najbolj radikalna definicija razume globalizacijo v smi-
slu rekonfiguracije geografije, kar pomeni, da družbeni prostor ne obvla-
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dujejo več v prvi vrsti teritorialni prostori, teritorialne razdalje in terito-
rialne meje. Natančnejša definicija globalizacijo opiše kot proces, ki vse-
buje transformacijo celotne prostorske organizacije družbenih odnosov
in transakcij.

Seveda se na koncu opisa petih definicij globalizacije upravičeno
zastavlja vprašanje, ali je mogoče globalizacijo v resnici in vedno zožiti
na internacionalizacijo, liberalizacijo, univerzalizacijo in vesternizacijo in
čemu bi potem sploh bil potreben nov pojem – globalizacija – če bi bili za
to primerni že stari in uveljavljeni izrazi? Poleg tega je očitno, da samo
zadnja definicija globalizacije prepričljivo nagovarja daljnosežne spre-
membe, nanašajoče se na družbeni prostor, do katerih je prišlo še pose-
bej v zadnjih dveh, treh desetletjih. Treba je poudariti, da ta definicija
prepoznava globalizacijo kot procese deteritorizacije, pri čemer pa ta ne
spodbija dejstva, da teritorij – kljub temu, da v celoti ne zaseda več celot-
ne družbene geografije – še vedno igra pomembno vlogo pri globalizaciji.
Prve štiri definicije globalizacije se opirajo na teritorialno konstrukcijo
družbenega prostora, torej na razumevanje, da je mogoče odnose med
ljudmi in družbenimi skupinami opisati s tradicionalnimi orodji terito-
rialne družbene geografije, to je na podlagi trodimenzionalne mreže, ki
jo sestavljajo dolžina, širina in višina. 

S pomočjo omenjenih definicij ni mogoče zadovoljivo opisati tistih
procesov, ki so prestopili horizont teritorialne logike: za primer vzemimo
telefoniranje, elektronsko vodenje financ in zmanjševanje ozonskega
plašča. Vsi omenjeni primeri se odvijajo tako, da pri tem razdalja sploh
ne igra več skoraj nobene pomembne vloge. V tem smislu zadovoljuje le
peta definicija globalizacije, ki upošteva novo pomembno družbeno dejs-
tvo, ki se skriva v čedalje večjem krčenju prostora in časa – nekaj, kar je
povsem nov pojav v sodobni zgodovini. V globalnih transakcijah, kot
upravičeno ugotavlja Scholte (2000, 48), “prostor” dogajanja ni teritorial-
no fiksiran, za premagovanje (teritorialnih) razdalj ni praktično potreben
noben čas, prav tako pa teritorialne meje niso nobena ovira. Avtor ima v
mislih takšne primere, ki pa jih je še dosti več, kot so: satelitska televizi-
ja, ameriški dolar, femininistična gibanja, internet, kreditne karte, učinki
“tople grede” itd. Globalizacija pomeni v omenjenih primerih situacije, v
katerih je teritorialni prostor v bistvenem pogledu presežen. Z revolucio-
niranjem objektivnih lastnosti prostora in časa je globalizacija radikalno
spremenila naše dosedanje predstave o družbi in mednarodnih procesih.
Vse to utira pot spoznanju, da ni mogoče zagovarjati enačaja med globa-
lizacijo in internacionalizacijo. Medtem ko pomenijo oziroma so pomeni-
li mednarodni odnosi medteritorialne odnose, so globalni odnosi v bis-
tvu suprateritorialni oziroma transteritorialni odnosi. Na podoben način
je globalna ekonomija nekaj drugega kot mednarodna ekonomija in glo-
balna politika nekaj povsem drugega kot mednarodna politika. Tudi libe-
ralizacija pomeni prešibko analitično orodje s tem, ko se nanaša le na
regulacijo, medtem ko gre pri globalizaciji v resnici za vprašanje nove
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družbene geografije. Zadnji konkurent globalizaciji – univerzalizacija –
pa prav tako ne zadovoljuje, ker je omejen na teritorialno dimenzijo, glo-
balizacija pa govori namesto tega ali poleg tega predvsem o kvalitativno
spremenjeni naravi na relaciji prostor (teritorij) – čas. Skratka vsi ome-
njeni nadomestki za globalizacijo so v bistvenem pogledu nezadostni,
ker nam nimajo kaj povedati o relativni deteritorizaciji družbenega živ-
ljenja na našem planetu.

Preden se bomo natančneje posvetili obravnavanju konkretnega prob-
lema, to je razmerju oziroma učinkom na ravni globalizacije in nacional-
ne države, je treba ugotoviti, da obstajajo različne teoretske strategije
razumevanja globalizacije tudi med tistimi, ki so temu konceptu bolj ali
manj naklonjeni. V resnici je mogoče govoriti o treh “šolah” oziroma
zagovornikih razumevanja globalizacije: 1. hiperglobalizatorji; 2. skeptiki;
in 3. transformacionisti (Held, McGrew, Goldblatt, Perraton 1999, 2–10).
Zanimivo je, da se nobena od omenjenih šol ne veže strogo na kateri koli
tradicionalni ideološki pogled ali nazor. Zato ne preseneča, da srečamo
med “hiperglobalisti” zagovornike ortodoksnih neoliberalnih pogledov
na globalizacijo in tudi marksiste. Na drugi strani pa lahko srečamo med
“skeptiki” tako politične konservativce kot tudi radikalce – oboje družijo
podobni pogledi na družbene implikacije in naravo globalizacije. Še
posebej pa je treba poudariti, da ni mogoče zaznati znotraj treh največjih
tradicij družboslovnega raziskovanja – liberalni, konservativni in marksi-
stični – kakšnega enotnega stališča do globalizacije kot družbenega in
ekonomskega pojava. Če kaj druži vse omenjene pristope k globalizaciji,
potem so to ključni analitični problemi, katerim se v večji ali manjši meri
posvečajo vsi trije: konceptualizacija, vzročna oziroma kavzalna dinami-
ka, družbene in ekonomske posledice, učinki, ki zadevajo državo in poli-
tiko in zgodovinski razvoj globalizacije. 

Hiperglobalistična teza opredeli globalizacijo kot povsem novo obdobje
v zgodovini človeštva, v kateri postajajo nacionalne države nenaravni
družbeni pojav, sploh pa nimajo te kaj iskati v globalni ekonomiji. Ta
teza se v glavnem opira na neoliberalne ekonomske razloge, ki slavijo
skupni globalni trg in globalno konkurenco. S pomočjo transnacionalnih
omrežij proizvodnje, trgovine in financ se pospešujejo procesi “denacio-
nalizacije” ekonomij in s tem posledično prihaja do ekonomij “brez
meja”, v katerih preostane nacionalnim vladam (oziroma državam) le še
transmisijska vloga. Na mesto tradicionalnih nacionalnih držav stopajo
nove forme družbene organizacije, ki so (bolj) kompatibilne z imperativi
ekonomske globalizacije. Med “hiperglobalisti” srečamo tako neoliberal-
ce z njihovim oboževanjem individualne avtonomije in prevlado tržnih
načel nad močjo (socialne) države kot tudi bolj radikalno ali neomarksi-
stično usmerjene kritike sodobne globalizacije, ki vidijo v njej predvsem
zmago zatiralskega globalnega kapitalizma. Ne glede na njune različne
ideološke poglede ju druži prepričanje, da je globalizacija v prvi vrsti
ekonomski pojav. Za neoliberalce je globalizacija znanilec prve resnično
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globalne civilizacije, medtem ko ni ta za radikalne mislece nič drugega
kot (samo) “tržna civilizacija”, ki vzpostavlja nove strukturalne vzorce
neenakosti med državami in znotraj njih. Za “hiperglobaliste” so nove
institucije globalne regulacije in pospešena hibridizacija kultur dokaz za
to, da smo priča nastajanju radikalno drugačnega oziroma novega sve-
tovnega reda, ki napoveduje zaton nacionalnih držav.

Skeptična teza prav tako podlega ekonomskemu razumevanju globali-
zacije oziroma domnevi, da ta pomeni popolnoma integrirani globalni trg
in “zakon ene same cene”. “Skeptiki” se opirajo na statistične podatke o
obsegu svetovne trgovine, investiranju in pretokih delovne sile v devet-
najstem stoletju, ki da dokazujejo, da današnja stopnja globalizacije ne
predstavlja zgodovinskega precedensa oziroma da se z njo na veliko pre-
tirava. Njihovo razumevanje globalizacije se omejuje prej na “regionaliza-
cijo” v okviru treh velikih finančnih in trgovinskih blokov: Evropa, Azija-
Pacifik in Severna Amerika. Celo več, globalizacija in “regionalizacija”
sta v bistvu razumljeni kot nasprotujoči se težnji, kar ima za posledico,
da je globalna ekonomija danes celo manj povezana kot v času klasične-
ga obdobja ekonomije, ko je imel denar zlato podlago. Skeptiki tudi moč-
no dvomijo o tem, da nastopa z globalizacijo čas, ko bo svet manj državo-
centričen, nasprotno, nacionalne države in njihove vlade prevzemajo
nase celo večja bremena in pristojnosti na področju regulacije in promo-
viranja ekonomskih aktivnosti čez državne meje. Kar zadeva obstoječe
vzorce neenakosti in hierarhije v svetovnem gospodarstvu, so skeptiki
prepričani, da gre za globoko zakoreninjene strukturne pojave, ki so se v
zadnjem stoletju le malo spremenili. Predvsem prvima dvema, neenako-
sti in hierarhičnosti v mednarodnem življenju, je treba naprtiti odgovor-
nost za vzpon različnih fundamentalizmov in agresivnih nacionalizmov,
ki prispevajo k nadaljnji fragmentaciji sveta in posledično k nastajanju
različnih civilizacijskih blokov ter kulturnih in etničnih enklav. 

Transformacijska teza temelji na prepričanju, da je napočilo novo tisoč-
letje in da pomeni globalizacija tisto ključno silo, ki povzroča hitre in glo-
boke družbene, politične in ekonomske spremembe v sodobnih družbah.
Gre za procese, kakršnih zgodovina še ni poznala, kar vse zahteva od
držav in vlad, da se prilagodijo povsem novim svetovnim razmeram, ki
več ne ločijo med mednarodnim in notranjim, med zunanjimi in “doma-
čimi” zadevami. Za razliko od “hiperglobalistov” in “skeptikov”, “trans-
formacionisti” ne napovedujejo, kaj se bo dogajalo z globalizacijo v
prihodnosti, lahko bi rekli, da so v tem smislu neobremenjeni s teleolo-
gizmom. “Transformacionisti” vseeno ugotavljajo, da je globalizacija od-
govorna za nove oblike globalne stratifikacije, kar pomeni, da se nekate-
re države, družbe in skupnosti uspešno vključujejo v novonastajajoči
globalni red, medtem ko ostajajo druge še naprej na obrobju. Globalna
stratifikacijska piramida v nastajanju je sestavljena iz treh koncentričnih
krogov: prvi obsega ozek sloj elite, drugi še kolikor toliko zadovoljene in
tretji marginalizirance. “Transformacionisti” sicer menijo, da bodo (na-
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cionalne) države v mednarodnih odnosih še vedno ohranile visoko stop-
njo efektivne suverenosti in nadzora na svojem ozemlju, vendar pa se
tudi zavedajo, da pa bo po drugi strani globalizacija zahtevala od njih ra-
dikalno rekonstituiranje njihove dosedanje moči, funkcij, vpliva in avto-
ritete. V tem pogledu je prišla najdlje Evropska unija, ki počasi uveljavlja
nova pravila delitve suverenosti med nadnacionalno, nacionalno in regio-
nalno ravnijo. V isti sapi “transformacionisti” zanikajo pričakovanja “hi-
perglobalistov” o koncu suverene nacionalne države in z enako vehemen-
co trditve “skeptikov”, da se ni pravzaprav nič spremenilo. Pozornost
“transformacionistov” je usmerjena k nastajanju novega modela (“reži-
ma”) suverenosti, ki zamenjuje klasičnega, temelječega na tradicionalnih
pojmovanjih državnosti kot absolutne, nedeljive in teritorialno ekskluziv-
nega izvajanja javne moči. Z drugimi besedami to pomeni, da “transfor-
macionisti” razumejo suverenost kot pogajalsko orodje v politiki, iz kate-
re skušajo iztržiti čimveč, ne pa kot samo teritorialno opredeljeno fizično
mejo, preko katere se ni več mogoče o ničemer pogovarjati ali pogajati.
“Transformacionisti” nadalje poudarjajo naraščajoči pomen novih neteri-
torialnih oblik ekonomskega in političnega povezovanja, kot so to multi-
nacionalne korporacije, transnacionalna družbena gibanja, mednarodne
agencije na področju globalne regulacije, itn. V tem smislu svetovni red
vsekakor ne temelji več na izključujočem državocentričnem političnem
principu in na ta način tudi nacionalnih držav ne gre jemati kot edine in
zadnje instance vladanja in odločanja v globaliziranem svetu.

Razumljivo je, da imajo zgoraj omenjene definicije in pluralne teoret-
ske strategije razumevanja globalizacije za posledico to, kako različni
avtorji gledajo na razmerje med globalizacijo in nacionalno državo. Pri
tem ne gre le za poglede na današnjo vlogo, bodisi okrepljeno ali zmanj-
šano, temveč tudi na reinterpretacije zgodovinske evolucije nacionalne
države, ki segajo vse do prve polovice 17. stoletja pa vse do nastopa glo-
balizacije. Ker je globalizacija močno načela temelje skoraj tristo let stare-
ga normativnega mednarodnega reda, ki ga je leta 1648 zakoličila “vest-
falska mirovna pogodba”, je potrebno vsaj v najbolj kratkih črtah orisati
glavna načela, ki so vse do nastopa globalizacije urejala mednarodno živ-
ljenje oziroma determinirala svetovno ureditev. Gre za naslednja prevla-
dujoča načela, ki so se seveda šele na koncu razvila do tiste stopnje trans-
parentnosti, kot jo ponazarjajo naslednje formulacije (McGrew 1997,
3–16):
1. Teritorialnost. To politično načelo sodobnega političnega organiziranja

izhaja iz podmene, da sestavljajo človeštvo v bistvu nespremenljive in
med seboj ločene teritorialne enote, v okviru katerih države izvajajo
svojo politično avtoriteto.

2. Suverenost. V taki politični teritorialni enoti uživajo države oziroma nji-
hove vlade nad tam živečim ljudstvom popolno in nedeljivo oblast –
suverenosti na enem in istem teritoriju ne moreta na primer uživati
dve različni oblasti. Danes je na svetu nekaj več kot 190 suverenih teri-
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torialnih držav, ki na svojem ozemlju ne priznavajo nobene druge
oblasti razen svoje.

3. Avtonomija. Države izvajajo svojo notranjo in zunanjo politiko opirajoč
se na svoje odločitve in neodvisno od zunanjih posegov ali nadzora.

4. Legalnost. Odnosi med državami temeljijo na mednarodnem pravu,
vendar samo, kadar s tem tudi same soglašajo. Zunaj države ne obsta-
ja nobena legalna oblast, ki bi lahko njenim državljanom nalagala ka-
kršnekoli dolžnosti ali jim postavljala zakone. Ko je na primer pred ča-
som Mednarodno sodišče pravice razsodilo, da uporaba jedrskega
orožja v nekaterih primerih nasprotuje humanitarnemu mednarodne-
mu pravu, so države, ki z njim razpolagajo, ignorirale ta sklep in so se
lahko pri tem sklicevale na mednarodno pravo.

Vestfalsko mednarodno ureditev so potemtakem predstavljale in v
glavnem še vedno predstavljajo suverene države. Z medsebojnim prizna-
vanjem suverenosti so vladarji ta red še naprej izgrajevali in utrjevali. Po-
jav nacionalizmov v devetnajstem in dvajsetem stoletju je pomembno
prispeval k utrjevanju sodobne države in sodobnega mednarodnega
sistema držav. Lahko rečemo, da so nacionalizmi ustoličili (nacionalne)
države s tem, ko so države predstavljali kot politični izraz naroda, držav-
no suverenost pa kot izraz ljudske suverenosti. Z razpadom imperijev in
uveljavitvijo načela samoodločbe narodov po prvi svetovni vojni se je na-
cionalna država dokončno uveljavila kot glavna oblika politične arhitek-
ture v sodobnem svetu. To dejstvo je imelo prav tako pomembne posledi-
ce za uveljavljanje demokracije, ki se ni več preprosto omejevala ali
zapirala v ozke okvire lokalnih skupnosti (vasi), plemena ali mestne
državice, temveč je tokrat njen novi zgodovinski okvir ravno nacionalna
država. Od tu naprej sodobna demokratična teorija in demokratična poli-
tika korespondirata s konstituiranjem demokratične politične skupnosti
v sodobni nacionalni državi, kar pomeni z drugimi besedami teritorizaci-
jo demokratične politike v okvirih, ki jih predstavlja nacionalna država.
Teritorizacija demokratične politike je seveda izhajala iz posodobljenih
“vestfalskih” načel, ki pa jih globalizacija v zadnjem času dovolj vidno
načenja.

DEMOKRATIZACIJA IN “DENACIONALIZACIJA”
(NACIONALNE) DRŽAVE

Danes je težko najti družbeni pojav ali proces, ki se tako ali drugače ne
spopada z izzivi in tudi povsem realnimi posledicami globalizacije. O
tem se lahko prepričamo, če le nekoliko bližje pogledamo, kaj se dogaja s
takšnimi pojavi – ki so “ušli” iz nacionalnega teritorialnega okvira – kot
so: informacije, onesnaževanje okolja, orožje, ideje, novice, zločin, mami-
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la, bolezni, migracije, transport, finance, znanost, itd. Vsi omenjeni pri-
meri govorijo o tem, da potrebujemo poleg “nacionalnih” čedalje bolj tudi
“transnacionalne” odgovore na pereča vprašanja, ki jih vsakodnevno po-
raja življenje na našem planetu. Očitno je, da prevladujoči teritorialni –
nacionalni – okvir demokratičnega političnega odločanja ne zadostuje in
da je globalizacija že vzpostavila novi in dosti širši družbeni okvir, ki še
išče svojo kolikor toliko učinkovito demokratično formulo, ki bi zmogla
reševati probleme v času, ko je postaja vse bolj očitno, da nacionalne
države tega bremena same ne zmorejo, medtem ko je ideja svetovne vla-
de prej utopičen kot pa realističen projekt. Obstoj globalnih problemov –
od varnosti do varovanja okolja – zahteva potemtakem globalne odgovo-
re, ki pa imajo za posledico racionalno omejevanje dosedanje skoraj
absolutne suverenosti, ki so jo nacionalne države uživale vse do nastopa
globalizacije. Vsekakor človeštvo v tem pogledu ne začenja iz ničelne toč-
ke. Priče smo nastajanju številnih mednarodnih nevladnih organizacij in
transnacionalnih družbenih gibanj, ki se srečujejo z omenjenimi proble-
mi, in ki poleg takšnih transnacionalnih političnih ustanov kot so OZN,
Evropska unija, varnostne organizacije in mednarodne finančne ustano-
ve, itn. predstavljajo prve zametke ustanov, ki bodo v prihodnosti – seve-
da se bodo morale medtem same še precej spremeniti – odgovorne za
globalno regulacijo in reševanje problemov, ki presegajo okvire nacional-
nih držav.

Globalizacija je na ta način opozorila na eno ključnih protislovij da-
našnjega časa: na dejstvo, da veljajo znotraj nacionalnih držav “družbene
pogodbe”, medtem ko so procesi in dogajanja v mednarodni areni pre-
puščena zakonom “naravnega stanja”. Pritegniti je zato treba racional-
nim glasovom teoretikov in političnih aktivistov, ki menijo, da je napočil
čas, ko bo treba vzpostaviti nekakšen modus vivendi med načelom “nacio-
nalizirane” na eni in “globalizirane” demokracije na drugi strani. V tem
trenutku je težko napovedati, kakšna pota in deliberativne demokratične
vzorce bo odkrila zadnja, čeprav teoretiki na tem področju niso brez idej.
Med vidnejšimi v tem pogledu sta nedvomno koncepta “globalne civilne
družbe” (Held 1995, 125) in “globalne regulacije” (McGrew 1997, 15), ki
pa sta še daleč od tega, da bi lahko konkurirala ogromni moči, s katerimi
ta čas (še) razpolagajo nacionalne države. Vendar je ob tem treba omeniti
tudi pomembno dejstvo, da si brez njune uveljavitve tudi težko predstav-
ljamo nadaljnjo reprodukcijo in sam obstoj človeštva zaradi številnih
problemov (oboroževanje, okolje, revščina, bolezni itd.), s katerimi se to
sooča.

Ne bi pa radi pustili vtisa, da je treba iskati rešitve izključno zunaj
nacionalne države. Demokratizacija globalizacije se namreč začne v nje-
nem okviru, pri čemer je bil prvi korak že marsikje narejen: države čla-
nice Evropske unije so nedvomno naredile nekatere večje in druge manj-
še korake v smeri “denacionalizacije” (nacionalne) države (Nash 2000,
261–267). Pri tem imamo v mislih predvsem to, da države članice posa-
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mezne segmente svoje nekoč dobro (za)varovane in skoraj absolutne su-
verenosti delijo z Evropsko unijo oziroma z Brusljem. Hkrati s procesi
“denacionalizacije” pa se odvijajo tudi procesi “razdržavljenja” (“destati-
zation”), ki posredno prav tako prispevajo k demokratizaciji globalizaci-
je, pri čemer analitiki teh procesov ugotavljajo, da se v modernih politič-
nih sistemih čedalje manj “vlada” (“government”) in čedalje bolj le še
“regulira” (“governance”). Ali, če to povemo z drugimi besedami: države
oziroma vlade se vedno manj pojavljajo v vlogi ključnih nosilcev in
upravljavcev ekonomskih in drugih družbenih projektov, temveč so se
sprijaznile z vlogo “kooperantov” s paravladnimi in nevladnimi organiza-
cijami. Oboje prispeva k večji in za ljudi sprejemljivejši simbiozi med no-
tranjim in zunanjim dejavnikom in na ta način postaja že nekaj povsem
običajnega – ni pa bilo tako še v ne tako oddaljeni preteklosti – da je na
primer “IBM na eni strani največji izvoznik računalnikov iz Japonske in
Sony na drugi strani največji izvoznik televizorjev iz ZDA”. Taki in
podobni v preteklosti neobičajni primeri dokazujejo, da so obstoječe (na-
cionalne) države že internacionalizirane oziroma denacionalizirane do
neke mere in da ni težko napovedati, da se bodo ti procesi v prihodnosti
ne le nadaljevali, temveč še bolj intenzivirali. O podobnih procesih pa je
mogoče ne nazadnje govoriti tudi na področju uveljavljanja mednarodnih
pravnih norm v pravnem prostoru nacionalnih držav, ki je marsikje pri-
peljal do tega, da te – vzemimo kompleks človekovih pravic in medna-
rodnega humanitarnega prava – uživajo celo prednost pred notranjo
zakonodajo.

“Hiperglobalisti” so premalo ali sploh niso pozorni na življenjsko vital-
nost nacionalnih držav oziroma na njihove velike možnosti prilagajanja
novim zgodovinskim okoliščinam, to je globalizaciji. Ugledni teolog Rei-
hold Niebuhr zato ni pretiraval, ko je izjavil, da je narod ena od “najbolj
absolutnih form združevanja ljudi”. Relativna “denacionalizacija” nacio-
nalnih držav in njihovi procesi relativnega “razdržavljenja” še zdaleč niso
znanilci konca zgodbe o nacionalnem projektu, kot se pogosto sliši
(Scholte 2000, 159). Relativna deteritorizacija in intenziviranje transna-
cionalnih povezav in stikov prav tako nista imela kakšnih usodnih posle-
dic na obstoječe vzorce solidarnosti med ljudmi oziroma njihovimi skupi-
nami. Če se je že do neke mere zmanjšala tradicionalna vez med državo
in narodom to ni šlo na račun zadnjega, ki je lahko pod novimi in v bis-
tvu ugodnimi pogoji samo še bolj sprostil svoje življenjske moči in razši-
ril svoj prostor za ustvarjalnost navzven in navznotraj. V razmerah globa-
lizacije pa se niso krepile le etnične nacionalne skupnosti, temveč tudi
tiste, ki temeljijo na neteritorialni solidarnosti, kot so to starost, spol,
rasa, vera in spolna usmerjenost. Vendar bi za te zadnje težko rekli, da so
se krepile na račun etničnih oziroma nacionalnih solidarnosti. V tej zvezi
je mogoče govoriti o naraščanju pluralne (multiple) pripadnosti in identi-
tet, vendar je tudi tam težko sklepati, da se je porušila prejšnja hierarhija
med njimi: na primer, da bi bodisi regionalna bodisi kakšna transnacio-
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nalna – vzemimo evropska – identiteta načela in kaj šele spodnesla na-
cionalno identiteto.

V primerjavi z globalno identiteto ima nacionalna identiteta zanesljivo
bistveno večjo sociološko odzivnost in usposobljenost, da mobilizira člo-
veške strasti. Kulture si na različne načine razlagajo svet in ustvarjajo
pomene, s tem pa oskrbujejo posameznike z identiteto. Čeprav vemo
danes s pomočjo množičnih občil o “drugih” (tujcih) dosti več kot katera
koli generacija pred nami, to še vedno ne pomeni, da vemo o njih dovolj
ali da so nam zaradi tega “bližji”. Le naša vednost o tem, kdo vse so
“drug(ačn)i”, se je nekajkrat povečala. Močno povečana zavest in vednost
o “drug(ačn)ih” na drugi strani utrjuje identiteto opazovalcev, ki se z
“drug(ačnim)i” primerjajo. V svetu, ki mu vladajo negotovost (“risk so-
ciety”), fragmentacija in dvom, pogreša posameznik oporno točko, brez
katere se sicer znajde v položaju izoliranosti od družbe. Taka oporna toč-
ka je nedvomno identiteta, pri kateri igrajo pomembno vlogo tradicija,
kolektivni spomin in ne nazadnje tudi kolektivna amnezija – spomin in
tradicija sta namreč selektivna, iz preteklosti izbereta le tisto, kar je po-
trebno za ohranjanje dane skupnosti in se sklada z njenimi zamislimi o
tem, kaj jo čaka ali si želi v prihodnosti.

AMBIVALENTNI UČINKI GLOBALIZACIJE

Bolj kaže torej pritrditi tistim, ki ugotavljajo, da je globalizacija s svojo
ekspanzijo suprateritorialnosti celo spodbudila potrebe ljudi po identifi-
kaciji z nečim, kar je človeku “domače” in sploh bližje svetu čustev. Prav
tako govorijo podatki o naraščanju števila nacionalnih držav v svetu o
tem, da se je njihovo število v času globalizacije povečalo in ne zmanjša-
lo. Ne manjka napovedi, da se skriva med 800 aktivnimi etnonacionali-
stičnimi gibanji v svetu še velika rezerva potencialnih nacionalnih držav.
Številni družboslovci, ki se ukvarjajo z globalizacijo, opozarjajo na njen
paradoks: po eni strani globalizacija omejuje relativno moč nacionalnih
držav, po drugi strani pa prispeva k povečevanju njihovega števila v med-
narodni skupnosti. Nič manj pomembno pa ni, da so narodi pri svojih
stikih z drugimi narodi, ki so jih procesi globalizacije samo še pomnožili,
razvili dodatne varovalke za ohranjanje svoje identitete. Veliko nacional-
nih projektov, za katerimi je s svojo politično in materialno podporo stala
(nacionalna) država, je bilo namreč namenjenih ravno podpori izobraže-
valnega sistema, (nacionalni) znanosti, jeziku, simbolom itd. Scholte
(2000, 163) opozarja na pomembno politološko razsežnost in obenem
paradoks, da so procesi globalizacije v pomembni in pozitivni meri pris-
pevali h koheziji številnih narodov. Isti avtor omenja v tej zvezi, da so
domači telefonski klici, tudi kadar gre za iste ali približno enake razdalje,
praviloma cenejši od mednarodnih. Številni stiki s “tujci” so prej prispe-
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vali k povečani zavesti o naši (nacionalni, kulturni) različnosti, kot pa da
bi prispevali k spoznanju o tem, da smo “svetovljani” ali “kozmopoliti”.
Celo najbolj “globalni turisti” na koncu komajda dočakajo, da se vrnejo
“domov”. V mnogih primerih ima globalizacija celo nasprotne učinke:
globalni kapital spodbuja strahove, da izgublja nacionalno gospodarstvo,
da globalno komuniciranje ogroža nacionalne kulture, da globalna regu-
lacija ogroža uveljavljanje pravice narodov do samoodločbe narodov, da
globalna proizvodnja hrane povzroča različne bolezni itd. Seveda pa ni
mogoče opravičiti vseh nasprotovanj globalizaciji. Omenimo samo pri-
mere preprečevanja sprejemanja televizijskih satelitskih signalov za svoje
državljane na Kitajskem, v Maleziji, Saudovi Arabiji in drugje.

Na podlagi povedanega ni razloga za bojazen, da bodo v procesih glo-
balizacije etnični nacionalizmi, nacionalne države in nacionalne identite-
te prepustile svoje mesto globalni (kozmopolitski) kulturi in supranacio-
nalni (globalni) regulaciji (Smith 1998, 213). Le med postmodernisti
lahko srečamo napovedi o “zatonu nacionalne države” kot posledicah
ekonomske globalizacije, politične odvisnosti, množičnega komunicira-
nja in kulturne hibridizacije. Postmodernisti jemljejo zares le različnost
in ne tudi skupno ali tudi podobno, fragmentacijo, ne pa združevanje,
konflikt in ne konsenz, favorizirajo nasprotovanje in jih ne zanimata so-
delovanje in harmonija itn. Poleg tega je znana, da ima metodološka za-
vezanost izključno dekonstrukciji majhne možnosti in kaj šele interes, da
se sooči z rekonstrukcijo. Kot je videti, se je postmodernizem na daleč
izognil ponovnemu premisleku o razmerju med univerzalnim in partiku-
larnim oziroma globalnim in lokalnim, sploh pa se je izognil senzitiviza-
ciji univerzalizma (globalizma) in problematizaciji partikularizma (identi-
tete) kot odprtih in v bistvu nenehno spreminjajočih se pojavov (Parekh
1995, 149–150). Zygmunt Bauman (1998) se prav tako uvršča med tiste,
ki nacionalni državi in narodom ne pripisujejo dolgega življenja – obe
družbeni kategoriji po njegovem prepuščata čedalje večji prostor takim
družbenim pojavom, kot sta to “pleme” in oziroma “tujec”. Smith (ibid.)
zato kritično osvetljuje tiste postmodernistične razlage, ki namenjajo na-
cionalizmu le še mesto v “velikih muzejih turistične zgodovine”. Postmo-
dernistične razlage poleg tega spregledajo dejstvo, da so ljudje (narodi,
etnične skupine nasploh) bistveno manj mobilni kot kapital, dobrine, de-
nar in ideje, ki so tako rekoč v “prvi fronti” dialektike, ki jo predstavlja
globalizacija. Da bi se lahko ljudje premikali v širši, transnacionalni
družbeni mreži, potrebujejo za to potne liste, vizume, delovne kvalifika-
cije in podobne, kar vse je dobrinam in idejam prihranjeno. Poleg tega se
je treba zavedati, da se odvija globalizacija neenakomerno. Najprej je tre-
ba omeniti njeno neenakomerno učinkovanje na eni strani na etnične
skupine, ki že razpolagajo s svojo lastno državo (nacije oziroma narodi,
ki so se dokopali do države) in na drugi strani na etnične skupine, ki še
živijo “pod streho” drugih ali tujih narodov. 

Drugi vidik neenakomernosti je povezan z materialnimi viri in relativ-
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no drago tehnologijo, ki spremljajo oziroma sploh omogočajo globaliza-
cijo. Ena stvar je, ali so dejavniki v mednarodnih procesih aktivni (sub-
jekti), in druga, ali so pasivni udeleženci v procesih globalizacije. Razum-
ljivo je, da aktivna udeležba v procesih globalizacije prinaša večje
možnosti, da še posebej majhne države oziroma narodi preprečijo ali vsaj
ublažijo njene negativne posledice. Z aktivno vlogo v procesih globaliza-
cije se je mogoče mnogo uspešneje upirati udaru kulturne homogenizaci-
je, ki v končni posledici obsodi nemočne etnične skupine na turistično
zanimivo folkloro. Zanimivo je, da je grožnja globalizacije s kulturno
homogenizacijo posredno sprožila revitalizacijo manjšinskih kultur (Gui-
bernau 1999, 19–22). Posredno pa gre globalizaciji zasluga za to, da je s
prekinitvijo klasičnega monopola nacionalnih držav nad ekonomijo
odprla vrata etničnim skupinam brez države, ki se lahko sedaj potegujejo
za tuje naložbe in se vključujejo v proizvodnjo najkakovostnejših in spe-
cializiranih proizvodov. Položaj teh etničnih skupin bo v prihodnosti v
veliki meri odvisen od tega, kako bodo znale svoje ekonomske priložno-
sti povezati z nadaljnjim razvojem in posodabljanjem njihove etnične
identitete. Glede na to, da je globalizacija relativno mlad družbeni in zgo-
dovinski pojav, je očitno, da se bodo morale majhne in tudi srednjevelike
etnične skupine oziroma kulture šele usposobiti za odkrivanje ustreznih
varovalnih mehanizmov, da ne bodo enostavno podlegle v tem neenako-
mernem boju Davidov z Goljati. Da takšna pričakovanja niso povsem
utopična, nam dokazuje renesansa številnih etničnih skupin, za katere
številni v svetu prej sploh še niso slišali. Te vrste, imenujmo jih progre-
sivni, nacionalizmi zastavljajo vprašanje legitimnosti tistih nacionalnih
držav, ki prakticirajo unitarizem, hegemonizem in ekspanzijo. Čeprav se
še vedno najdejo nekateri, ki zagovarjajo stališče, da majhne skupnosti
ne morejo ekonomsko preživeti, jih je sedanjost odločno demantirala: v
globalni ekonomiji, v kateri države nimajo več monopola nad ekonomijo
in kulturo (ali pa jo imajo čedalje manj), lahko ne le preživijo, temveč
celo uspevajo tudi majhni.

OD KLASIČNE K MODERNI NACIONALNI DRŽAVI

Današnje nacionalne države se v mnogočem razlikujejo od klasičnih, ki
so še nekaj desetletij po drugi svetovni vojni obvladovale svoj notranji
politični prostor in glede na svojo moč in vpliv tudi mednarodne odnose.
Primeri Katalonije in Baskije v Španiji in Škotske v Veliki Britaniji potrju-
jejo, da odpirajo moderne nacionalne države mnogo večje družbene pri-
ložnosti za uveljavljanje njihove subjektivitete, kot pa je bilo to v primeru
klasičnih nacionalnih držav. Pred ekonomsko in kulturno vitalnostjo
narodov brez države si ne moremo in tudi ni treba, da bi si zakrivali oči.
Prav tako pa je za nacionalizme teh narodov značilno, da se ne zapirajo
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pred procesi integracij, na primer v Evropi, prav tako pa tudi v globaliza-
ciji vidijo številne možnosti, da se z vključevanjem v njene procese izog-
nejo tutorstvu nacionalnih držav nad njihovo usodo. To je tudi eden
ključnih razlogov, da v tem času noben od omenjenih narodov brez dr-
žav, če seveda odmislimo skrajne politične opcije, ne zahteva politične
neodvisnosti ali kakšne radikalne izpeljave načela o pravici narodov do
samoodločbe. V tem smislu je Evropska unija – v politološkem smislu –
njihov pomemben zaveznik, ki jih na eni strani varuje pred najbolj grobi-
mi pljuski globalizacije in na drugi strani, kot že rečeno, jih ne prepušča
na milost in nemilost vsakokratne politične konjunkture v tistih nacio-
nalnih državah, v katerih so se znašli po zaslugi takšnih ali drugačnih
zgodovinskih dejstev. 

Velikokrat je govor o tem, da nacionalne države oddajajo del svoje su-
verenosti v korist Evropske unije, vendar se hkrati pozablja, da se po-
membni procesi odvijajo tudi na subnacionalni ravni. Krepitev politične
avtonomije v korist subnacionalnih družbenih skupin prav tako prispeva
k odpravljanju skoraj absolutne suverenosti, ki jo je nacionalna država
uveljavljala tudi navznotraj. Seveda je treba pripomniti, da taki procesi
politične demokratizacije koristijo vsej družbi in ne le njenim posamez-
nim segmentom. V tej zvezi Guibernau (1999, 181) ugotavlja, da demo-
kratizacija nacionalne države prinaša zadovoljive odgovore na naslednja
pomembna vprašanja, s katerimi se zgodovina (bližja balkanska realnost
pa še danes) ni zgledno predstavljala, in sicer:
1. kako reševati probleme, povezane z etničnim pluralizmom v (mno-

go)nacionalni državi;
2. strateškemu izogibanju uporabi nasilja in namesto tega nadaljnje širje-

nje avtonomije in dostojanstva, povezanim z različnostjo (recognition);
3. kako ustaviti razraščanje obsežnega in dragega birokratskega aparata

in s tem povezano povečevanje že tako dovolj hipertrofirane politične
strukture? 

Ne glede na ugotovitve analitikov globalizacije, da je ta vidno prispe-
vala k relativni deteritorizaciji, razdržavljenju in denacionalizaciji klasič-
ne nacionalne države, pa isti avtorji opozarjajo na občutek mere. Narodi
in nacionalne identitete v svetu negotovosti in tveganj vidijo v državi še
vedno potrebno varovalko, h kateri se še posebej zatečejo oziroma se z
njo identificirajo v prelomnih družbenih trenutkih. Čeprav smo na več
mestih opozorili na nastajanje transnacionalnih organizacij in gibanj,
ostaja nacionalna država še naprej edina privilegirana in priznana struk-
tura političnega organiziranja v mednarodnem življenju. V OZN in druge
podobne mednarodne organizacije je lahko nekdo sprejet samo, če lahko
dokaže, da je suverena država, medtem ko morajo vsi drugi v najboljšem
primeru sedeti na sedežu, rezerviranem za opazovalce (Smith 1995, 104).
Obstoj številnih aktivnih etnonacionalizmov je dokaz za to, da ti razpola-
gajo z močno življenjsko energijo, ki ne daje vtisa, da gre za ugasle ognje-
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nike. Nastajanje novih nacionalnih držav se je praviloma odvijalo prek
“valov”, in sicer najpogosteje po velikih vojnah, mednarodnih pogodbah
ali po prelomnih političnih dogajanjih – 1783, 1830, 1878, 1918, 1945 in
1989. 

SKLEPNE UGOTOVITVE O GLOBALIZACIJI 
IN NACIONALNI DRŽAVI

V sociološkem in politološkem pogledu je pahljača nacionalnih držav
zelo široka, pravzaprav nepregledna. Tako se pod nacionalno državo skri-
vajo države, ko se oba pojma – država in narod – skorajda popolnoma
prekrivata (Poljska, Danska in Japonska) in države, ki so v etničnem in
nacionalnem pogledu pluralno sestavljene (Belgija, Nigerija, Indija itd.).
Poleg tega je treba upoštevati, da so tudi v političnem pogledu zelo raz-
novrstne: nekatere nacionalne države so bolj ali manj demokratične in
zopet druge avtoritarne. V takih različnih kontekstih ima globalizacija
različne učinke in bi bilo zato težko pričakovati, da bi lahko avtoritarne
države ponudile sprejemljive in dolgoročno obstojne strateške odgovore
na izzive, ki jih prinaša globalizacija. Na dolgoročno preživetje in razvoj
lahko zanesljivo računajo samo tiste nacionalne države, ki so se priprav-
ljene modernizirati v svojem notranjepolitičnem prostoru kot tudi v med-
narodnem okolju. Brez teh klasičnih zagotovil države svojim državljanom
je težko pričakovati politično solidarnost njenih državljanov, ki je pravza-
prav lakmusov test njenega dolgoročnega preživetja. Nacionalne države
poleg tega presojajo njihovi državljani tudi po tem, kakšno stopnjo var-
nosti jim zagotavljajo, če torej zagotavljajo “zakon in red” v državah in
njihovo usposobljenost, da ubranijo državo pred možno zunanjo nevar-
nostjo. Sprejetje tega izziva ima za posledico redefiniranje koncepta na-
cionalne države oziroma tako njeno oblikovanje, ki v svojo pozitivno po-
litiko vključi naslednje tri ključne sestavine, ki se jim ne more izogniti
nobeden od dveh prevladujočih načel – etnični in državljanski – izgrad-
nje nacionalnih držav, in sicer: politični in kulturni pluralizem ter kom-
pleksni pojav, ki ga predstavlja globalizacija. Brez izpolnitve teh politič-
nih ciljev bodo nacionalne države stopile na negotova družbena tla
vsakršne izključnosti in kulturnih bojev, ki svetu ne bodo prinesli več
miru in priložnosti za gospodarski razvoj, temveč tisto, kar je v svojem
prej pesimističnem scenariju kot ne napovedoval Samuel Huntington –
civilizacijske spopade.

Če na koncu zaokrožimo problem odnosa med globalizacijo in nacio-
nalno državo, potem bi se bilo vredno ustaviti pri tistih razmišljanjih, ki
nam lahko pomagajo “uganiti”, v kakšni smeri in s kakšno medsebojno
intenziteto se bosta ta dva ključna pojma spoprijemala bodisi v bližnji
bodisi v bolj oddaljeni prihodnosti. Dirlik (2000, 46–48) je za takšne na-
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mene izoblikoval dosti uporabno tipologijo, po kateri je bilo za zgodnjo
globalizacijo značilno proizvajanje ofenzivnega in defenzivnega naciona-
lizma, kolonializem in epistemološki univerzalizem. V fazi zrelejše, a še
vedno ne pozne, globalizacije pa je vredno tvegati oceno, da bo ta v prvi
vrsti postkolonialna, da se bo spoprijela z nacionalno državo in da bo
zaznamovala čas sesutja univerzalizacije. V tem smislu je na neki način
mogoče govoriti o “koncu zgodovine”, ki pa pušča odprta vrata tudi za
“novo zgodovino” – to zadnje kot alternativo dosedanji zgodovini in kot
nov začetek zgodovine, v kateri se bodo za vedno poslovile stare hegemo-
nije, zasnovane na neevropocentrični podlagi. V temporalnem pogledu je
potemtakem treba globalizacijo in njeno razmerje z nacionalno državo
razumeti kot “konec” in “začetek”. Kot “konec” zato, ker pomeni kulmi-
nacijo dosedanjega poenotenja sveta na starih kapitalističnih temeljih, in
kot “začetek”, ker odpira nove, negotove in še nikjer zarisane poti na
zemljevidu človeških in družbenih usod. Francoski zgodovinar Jean Che-
sneaux je morda še najbližji odgovoru, ko je zaslutil, da nas globalizacija
v bistvu vodi k pluralnim “preteklostim in prihodnostim”, morda celo k
preveč pluralnim? Seveda nas lahko zgodovina tudi zavede, ker svojih
napovedi po navadi ne opremlja z jamstvi. O načelni odprtosti razmerja
med globalizacijo in nacionalno državo torej ne kaže dvomiti. S tako ugo-
tovitvijo se mi zdi, da smo nekoliko ustregli Seneki, ki je dobro svetoval,
da je potrebno biti pri napovedovanju pesimist, ker so dogajanja, ki to
demantirajo, pozneje toliko slajša.
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POMEN SLOVENSKEGA NARODA 
ZA POLITIČNI, GOSPODARSKI 

IN DUHOVNI RAZVOJ 
REPUBLIKE SLOVENIJE

Janko Prunk*

Avtor v članku analizira in ocenjuje v evropskem zgodovinsko antro-
pološkem in političnem kontekstu pomen slovenskega naroda za
izoblikovanje slovenske države. Postavi tezo, da slovenski narod
spada v tisti tip evropskih narodov, ki so se konstituirali iz etnično
jezikovnih osnov in so se na evropskem političnem zemljevidu poja-
vili kasneje od zgodovinsko političnih narodov. Zato so od narodne-
ga preporoda dalje preko leta 1848 terjali pravico do svojega lastnega
razvoja in avtonomije na osnovi naravnega prava. V določeni fazi
razvoja, do osemdesetih let 20. stoletja so zahtevali le svojo narodno
politično avtonomijo v sklopu večjih večnacionalnih držav. V zad-
njem vzgonu nacionalne ideje pa so se odločili za samostojno nacio-
nalno državo in jo tudi dosegli.

Naslov tega prispevka je na prvi pogled zelo lep in samo po sebi umeven,
če pa začnemo o njem globlje razmišljati, ugotovimo precejšnjo proble-
matičnost. Po eni strani se nam lahko zdi kot tavtologija, saj gre vedno
narodni razvoj vštric z gospodarskim in duhovnim razvojem. Po drugi
strani bo marsikdo, ki zgodovino jemlje bolj iz socioloških modelov,
dejal, da je vendar ta sintagma nesmiselna, saj je narod derivat ekonom-
skega in duhovnega razvoja nekega ljudstva na določenem prostoru. V
konkretnem slovenskem primeru gre seveda tudi za vpliv gospodarskih,
socialnih, političnih in duhovnih podlag za razvoj naroda, toda vsa kon-
kretna zgodovinska analiza kaže, da je narodno značilna jezikovna in iz
nje rastoča kultura podlaga mnogokrat v slovenskem primeru od prote-
stantizma dalje prek razsvetljenstva in narodnega preporoda in progama
Zedinjene Slovenije postajala prevladujoče področje, ki je iniciacijsko
določalo gospodarski in kulturni razvoj dežele oziroma dežel, v katerih
so živeli Slovenci, in so leta 1844 dobile skupno ime Slovenije1 v današ-
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njem pomenu. Mislim, da brez velikega znanstvenega tveganja lahko
zapišemo, da je ravno značilen narodni razvoj, rastoč iz posebnih jezi-
kovnih in kulturnih podlag, narekoval prostoru, ki se mu reče Slovenija,
poseben gospodarski, politični in duhovni razvoj.

Brez oblikovanja slovenskega naroda na tem prostoru ne bi bilo dežele
Slovenije in ne države Slovenije. Bile bi avstrijske zgodovinske dežele in
njihova gospodarska in duhovna podoba bi bila bistveno drugačna od
podobe današnje Slovenije, podobna drugim avstrijskim pokrajinam.

Kako je mogoče, da se je v slovenskem primeru to zgodilo? Slovenski
primer ni osamljen v Evropi. V obdobju moderne so se v Evropi iz jezi-
kovnih in kulturnih podlag oblikovali narodi, ki so kot posebna ljudstva
že iz zgodnjega srednjega veka poseljevali bolj ali manj sklenjeno ozem-
lje, nikoli pa niso imeli svoje države zgodovinske tradicije ali so jo izgubi-
li že v zgodnjem ali visokem srednjem veku. V začetku moderne tudi
niso premogli višjih socialnih razredov, ki bi se čutili zavezani kulturne-
mu in političnemu programu ljudstva, med katerim so živeli, ampak so
se politično in kulturno opredeljevali za kulturo in politični program vla-
dajočega naroda – države, v katere sklopu so živeli. Poleg Slovencev so
takšen primer Irci, Baski, Katalonci, Finci, Litvanci, Latvijci.2 Do neke
mere lahko med narode, ki so izšli iz jezikovne kulturne, ne pa zgodovin-
sko državne podlage, uvrstimo celo Nemce. Ti narodi so od začetka na-
rodnega preporoda od konca 18. stoletja, zlasti pa od pomladi narodov,
začeli zahtevati zase enake pravice kot vladajoči narodi, to je združitev
svojega narodnega ozemlja v eno deželo, v kateri si bo narod vladal do
neke mere avtonomno na podlagi naravnega prava. Moč narodnih gibanj
in nacionalizmov, tega družbenega pojava, deloma temelječega na objek-
tivnem dejstvu (določeno ljudstvo s svojim jezikom, kulturo, zavestjo in
ozemljem), deloma pa tudi na ideološki projekciji (narodna povezanost,
skupna tradicija, posebno poslanstvo itd.), je postala v začetku 19. stolet-
ju za 150 let v Evropi najmočnejše gibalo zgodovine, ki je sebi večkrat po-
drejala mnoga objektivna dejstva, kot so gospodarski, socialni in politič-
ni razvoj.3

Tudi za slovenski narod bi mogli v preteklih 150 letih od 1848 dalje
reči, da se je večkrat odločal mimo oziroma prek socialnih, ekonomskih
in političnih danosti v želji in potrebi v prvi vrsti zaščititi in naprej razvi-
jati narodno samobitnost in zanjo doseči takšne notranje in zunanje eksi-
stenčne okvire in podlage, kakršne imajo razvitejši evropski narodi, to pa
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so sklenjeno narodno ozemlje z določeno stopnjo avtonomije, ki je
nazadnje dozorelo v željo in uresničitev samostojne države.

Ta pot je danes zgodovinski vedi v osnovnih obrisih znana, manj jasna
je v politični zavesti, precej nejasna in neprepričljiva pa je v slovenski
šoli in v širši zavesti slovenskega ljudstva. Tu morajo zgodovinska stroka
in njej sorodne humanistične vede še precej storiti.

V kratkem moramo reči, da se je zavest o slovenski narodni individual-
nosti izoblikovala v času razsvetljenstva in narodnega preporoda.Takrat
se je med njimi uveljavilo ime Slovenci. V grobih obrisih se je oblikovala
predstava, katere dežele Slovenci poseljujejo in od leta 1844 se je za vse
njihovo poselitveno ozemlje začelo uporabljati ime Slovenija. Ime Sloven-
ci in Slovenija se je sporadično pojavljalo že od srednjega veka v zgodo-
vinskih virih kot neka nenatančna oznaka za slovenske dežele. Pojma
Slovenci in Slovenija v našem današnjem smislu se izoblikujeta v sloven-
skem narodnem prerodu od konca 18. do sredine 19. stoletja.4 V tem
smislu je bil zelo jasen Anton Tomaž Linhart v svojem Poizkusu zgodovi-
ne Kranjske in ostalih dežel južnih Slovanov Avstrije,5 čeprav niti ljuds-
tvu niti deželi, ki jo je opisoval, ni dal imen, ampak ju je označil le opi-
sno: Slovence kot »slovansko ljudstvo, ki živi na jugu Avstrije« ali z drugo
še natančnejšo oznako »na jugu Germanije«. Navedel je tudi obseg deže-
le od skrajnega konca Istre do Drave, od Tagliamenta do sotočja Save in
Kolpe. Ime Slovenci se je uveljavilo po Linhartovi smrti (Vodnik, Kopitar,
Primic), Slovenija pa z Jovanom Veselom Koseskim leta 1844.6 Leto 1848
pomeni velik korak naprej: slovenski narod je v vrsti programov na več
mestih zahteval Zedinjeno Slovenijo, novo upravno enoto v Avstriji, ki se
bo upravljala avtonomno in bo v njej slovenski jezik imel takšne pravice
»kot nemški v nemških in laški v laških deželah«.

V drugi polovici 19. stoletja je narodna zavest prežela vse sloje sloven-
skega prebivalstva in spremljala jo je zahteva o vzpostavitvi Zedinjene
Slovenije, tistega političnega okvira, ki bo ponudil teritorialna in politič-
na jamstva za eksistenčni razvoj slovenskega naroda. V drugi polovici 19.
stoletja, ko se je slovenski narod že močno socialno pa tudi idejno-poli-
tično razlikoval, so že zorele zasnove gospodarskega in duhovno kultur-
nega razvoja Združene Slovenije. Seveda je vse to bilo v tesni povezavi z
gospodarskim in socialnim razvojem na tleh, če pogojno rečemo Sloveni-
je. Ko se je ob koncu 1. svetovne vojne slovenski narod odločil, da zapu-
sti habsburško monarhijo, ker v njej ni dobil avtonomne Zedinjene Slo-
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venije, je slovenski znanstvenik dr. M. Brezigar napisal knjigo Osnutek
slovenskega narodnega gospodarstva, nekakšen načrt bodočega gospo-
darskega razvoja Slovenije. Slovence pri odločitvi za odhod iz habsburš-
ke monarhije niso vodili gospodarski razlogi, ampak skrb – želja za vzpo-
stavitev Zedinjene Slovenije in skrb za ohranitev narodne samobitnosti.
Tudi v nadaljnji zgodovini v 20. stoletju lahko opazimo, da so bili primar-
ni skrbi za ohranitev slovenske narodne samobitnosti v nekaterih pre-
lomnih trenutkih podrejeni občasni gospodarski razvojni interesi. Ob
odhodu iz habsburške monarhije se je za trenutek (en mesec – novembra
1918) vzpostavila visoko avtonomna Zedinjena Slovenija. V prvi jugoslo-
vanski unitaristični državi je bila Slovenija razpoznavna entiteta. Čeprav
ustavnopravno neavtonomna, je ohranjala in razvijala svoje gospodarstvo
in svoje duhovno kulturno narodno življenje.7

V tem času se je izoblikovala tudi ideja o slovenski državi. O njej so
spregovorili kar v vseh treh političnih taborih: katoliškem, liberalnem in
marksističnem. Iz katoliškega političnega tabora je izhajal mladi Božo
Vodušek, ki je leta 1926 zapisal, da je za narod država tako pomembna
kot za posameznika osebna svoboda in da je zato slovensko govorjenje o
avtonomiji znak nejasnih predstav in nesamozavesti slovenske politike.
Predlagal je boj za samostojno državopravno enoto v federativni Jugosla-
viji. Leto pozneje mu je sledil liberalec Lojze Ude tudi z zahtevo sloven-
ski politiki za dosego samostojne združene Slovenije v jugoslovanski
federaciji. V istem času so tudi slovenski komunisti govorili o zedinjeni
Sloveniji v obliki kmečko delavske sovjetske republike v Balkansko-
podonavski federaciji.8

V drugi svetovni vojni v protifašističnem boju je Osvobodilna fronta
govorila o slovenski državnosti na ozemlju vse etnične Slovenije v okviru
jugoslovanske federacije. Idejo je uresničila kot slovensko republiko v
federativni Jugoslaviji na velikem delu slovenskega etničnega ozemlja.9
Zaradi mednarodnega spleta okoliščin se je morala jugoslovanska federa-
tivna republika Slovenija po drugi svetovni vojni sprijazniti z dejstvom,
da so deli slovenskega etničnega ozemlja, ki ga je slovenska partizanska
vojska ob koncu druge svetovne vojne osvobodila fašistične Italije in
nacistične Nemčije, ostali še naprej pod Italijo in Avstrijo. Najprej je Slo-
vence prizadela Pariška mirovna konferenca 1946/47, nato pa še medna-
rodna pogodba o obnovi suverenosti Avstrije (Avstrijska državna pogod-
ba 1955), Londonska pogodba med Italijo in Jugoslavijo o razdelitvi
Svobodnega tržaškega ozemlja 1954 in po njej sledeči Osimski sporazu-
mi 1975, ki so sankcionirali Londonski memorandum.
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Slovenska republika v Jugoslaviji je pomenila možnost za krepitev slo-
venskega narodnega obstoja in samozavesti. Pripeljala je do nove sloven-
ske samozavesti, ki se je pokazala v Prispevkih za nov slovenski narodni
program (1987), ki je zahteval popolnoma samostojno in neodvisno slo-
vensko državo.10 Program je objavila skupina znanstvenih in kulturnih
delavcev protikomunistične usmeritve v 57. številki Nove revije marca
1987.11

Avtorji tega programa so svoje zahteve po samostojni slovenski državi
vključili še v nekakšno jugoslovansko konfederacijo. Slovensko državo
so si zamišljali v obsegu jugoslovanske federalne republike Slovenije.
Obstajala je bojazen, da bi samostojna slovenska država prišla pod pri-
tisk sosednjih držav, zlasti Italije, ki bi utegnila razdružitev Jugoslavije
izkoristiti za zanikanje osimske meje in za revendikacijo slovenske Pri-
morske in Istre. Nova slovenska politika je računala na nasledstvo, da bo
torej samostojna Slovenija avtomatični mednarodno pravni naslednik
federativne Jugoslavije. Računala je tudi na uveljavitev načela narodne
samoodločbe, pojmovane v smislu naravnega prava etnične narodnosti.
Vse te predpostavke v tem času mednarodnopravno niso bile povsem
jasne in same po sebi umevne, da bi jih mednarodna skupnost samodej-
no priznala. Ko je v Sloveniji 1990 prišla na oblast demokratična politič-
na struktura Demos, ki je vpeljala demokratični politični sistem, se je do-
bro zavedala, da mora previdno krmariti med radikalnim načelom
narodne samoodločbe in legalističnim načelom državne suverenosti fede-
rativne Jugoslavije.12 V novi slovenski politiki so bili tudi ljudje, ki so se
zavedali, da bo za izboritev slovenske neodvisnosti potrebna tudi samo-
stojna slovenska oborožena sila. Slovenska politika je v resnici spretno
kombinirala svoje državno osamosvojitvene korake z načelom spoštova-
nja legalnosti jugoslovanske države.

Zato je uporabila najprepričljivejše politično dejanje v narodni politiki
in v mednarodnih odnosih: narodni plebiscit v republiki Sloveniji, ki naj
pokaže, da želi ta republika samostojni suvereni status. Plebiscitno odlo-
čitev je slovenska politika pospremila še z deklaracijo o dobrih namerah
samostojne slovenske države. Izid plebiscita 89 % za samostojno Sloveni-
jo je postal močan argument v rokah slovenske politike, saj so lahko
argumentirali, da je za samostojno Slovenijo tudi precejšnji del nesloven-
skega prebivalstva v Sloveniji.13

Po skoraj polletnih brezuspešnih poskusih priti do mirnega konfede-
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ralnega sporazuma v Jugoslaviji se je slovenska politika kljub nasprotova-
nju in svarilom mednarodne skupnosti odločila uresničiti sklep sloven-
skega plebiscita in razglasiti popolno slovensko državno samostojnost.
Postavlja se vprašanje, kako bi ta enostranski akt slovenske politike (in
še Hrvaške) sprejela mednarodna skupnost, če ne bi določene sile v vods-
tvu jugoslovanske države, srbski člani Predsedstva SFRJ, zvezna vlada in
vojska posegle po grobi sili, da bi preprečile realizacijo slovenske narod-
ne odločitve (odločitev slovenskega parlamenta o neodvisnosti Republike
Slovenije 25. 5. 1991).

Grob napad jugoslovanske armade na Slovenijo, odločen organiziran
odpor oboroženih sil Republike Slovenije kombiniran z množičnim spon-
tanim odporom vsega slovenskega prebivalstva, in nevarnost večjega
vojnega spopada sredi Evrope sta mednarodno politično skupnost pod
vplivom širokega javnega mnenja nagnila k novemu političnemu razmiš-
ljanju.14 V nekaterih evropskih državah (Nemčija, Avstrija, Skandinavija,
Češkoslovaška, Madžarska, baltiške države, Vatikan) se je začelo nagibati
na stran Slovenije in Hrvaške in kazati pripravljenost za njihovo prizna-
nje. ZDA in v ES tradicionalni zaveznici Srbije Francija in Velika Britani-
ja, ter Slovencem stalno nenaklonjena Italija so bile sprva do slovenske
samostojnosti zadržane ali celo nasprotne. S sklepi Brionske deklaracije,
ki je po eni strani za tri mesece zamrznila slovenske osamosvojitvene
korake, po drugi strani pa nalagala Sloveniji, Hrvaški in Jugoslaviji, da se
v tem času sporazumejo o sožitju, se je mednarodna skupnost, ki je te
sklepe vsilila, sama ujela. Ker v določenih treh mesecih med osamosvoje-
nima republikama in ostankom Jugoslavije ni prišlo do sporazuma (še
več, Predsedstvo Jugoslavije je celo sklenilo umakniti Jugoslovansko
armado iz Slovenije) je mednarodna arbitražna komisija pod vodstvom
Francoza Badinterja ugotovila, da je Jugoslavija razpadla.

Takšno dejanje je pravzaprav zgodovinskega pomena, saj je načeloma
novost v mednarodnih odnosih. Z njim se je v mednarodnem državnem
sistemu odstopilo od načela suverenosti in nedotakljivosti države načela,
na katerem je počival mednarodni državni sistem od zmage meščanskih
revolucij, zlasti pa od konca prve svetovne vojne in versajskega sistema
dalje. V tem okviru sta si slovenski narod in Slovenija priborila neko zgo-
dovinsko prvenstvo uveljavljanja etničnih nezgodovinskih narodov v sta-
tus državne nacije. Vedeti moramo, da se je dogajalo pred Maastrichtom,
ko je bila svetinja absolutne državne suverenosti še v polni veljavi.

Slovenija je kot suverena neodvisna država razmeroma hitro dobila
priznanje mednarodne skupnosti. Ta pa 5. oktobra ni vedela početi nič
boljšega, kot priznati neodvisni Slovenijo in Hrvaško na podlagi ugotovi-
tve, da je Jugoslavija razpadla in da se na tem prostoru ni moč vrniti v
staro stanje. Ve se, da je bilo o tem priznanju med državami ES veliko
različnih mnenj. Države so različno ocenjevale, kaj za vsako od njih
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pomeni novo stanje v Srednji in Jugovzhodni Evropi. Najbolj je bila priz-
nanju novega stanja naklonjena Nemčija, najmanj Italija. Na italijansko
politiko pa je v smislu priznanja nove politične stvarnosti pritisnil Vati-
kan. Odločitev ES za priznanje je bila lažja in hitrejša, ker se je k temu v
začetku oktobra nagnila Francija. To je ob obisku predsednika Predseds-
tva Republike Slovenije Milana Kučana in slovenskega zunanjega mini-
stra obljubil francoski predsednik Francois Mitterrand.15 Sklep o priz-
nanju novih držav so države ES sprejele že decembra 1991 s formalno
veljavnostjo od sredine januarja 1992. To pomembno novico je 23.
decembra – na prvo obletnico slovenskega plebiscita naznanjalo pismo
nemškega predsednika Weizsäckerja predsedniku Milanu Kučanu. Zani-
mivo in pomembno je svečano besedilo te poslanice, ki si ga je vredno
zapomniti: »Gospod predsednik, v veliko čast mi je sporočiti Vam, da
Zvezna republika Nemčija priznava Republiko Slovenijo kot neodvisno
državo. Nemško ljudstvo priznava republiko Slovenijo kot novo članico
neodvisnih držav sveta.«16

Ta poslanica je za Slovence največjega pomena. Z njo smo dobili
samostojno državo, ki jo je priznal velik sosednji nemški narod (v posla-
nici je prav ta izraz), s katerim so več kot tisoč let živeli v posebnih usod-
nih odnosih, ki so se odvijali bolj v smeri germanizacije in nepriznavanja
kakršne koli slovenske narodno-politične avtonomije, kaj šele državno-
sti. V takšni odločitvi nemške politike je moč videti globoko politično
antropološko spremembo nemške politike in pogledov nemškega naroda
na narodno politiko v Evropi. S takšno poslanico je nemški narod jasno
izpričal, da se je poslovil od svoje politike, ki je celo stoletje od leta 1848
izkazovala narodno in državno prepotentnost, neupoštevanje enakoprav-
nosti majhnih narodov v svojem sosedstvu in bila za majhne in velike
sosede stalna grožnja.

Zgodovina včasih le ima svoj poučni učinek, dve svetovni vojni in dva
vojaška poraza, zlasti pa strahoten poraz zaradi nacistične strahotne poli-
tike, sta Nemce spametovali, da so se po drugi vojni vrnili k svojim
demokratičnim kulturno-antropološkim in političnim koreninam. Ti
temelji so jim ob popolni vpetosti v politično kulturo Zahoda omogočili
premagati posledice nacionalne katastrofe in znova vzpostaviti vsenacio-
nalno državo. Te nacionalne države pa nova nemška politika ne gleda na
staromodni način suverene nacionalne svetinje, ampak poskuša nemško
državo čim bolj vključiti v Evropo. Nemčija ostaja tudi po združitvi loko-
motiva evropskega povezovanja. Maastrichtska pogodba je v veliki meri
nastala po nemškem prizadevanju. Maastricht pa je okvir v katerem se
trenutno gibljejo meddržavni in mednacionalni odnosi v Evropski uniji,
ki je nastala s to pogodbo. Evropska unija z maastrichtsko pogodbo in
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njenimi dosedanjimi in prihodnjimi dopolnili pa je tisti mednarodni
eksistenčni okvir, v katerem se danes in se bo z veliko verjetnostjo tudi v
prihodnje odvijal razvoj slovenskega naroda in države. Ta okvir pa bo
določal vse večjo gospodarsko, socialno in politično povezovanje držav
EU, ki naj bi ščitilo evropske države pred konkurenco drugih velikih poli-
tičnih teritorialnih skupnosti.

Evropsko povezovanje bo potekalo na poseben evropski način s še dol-
gim ohranjanjem narodov in nacionalnih držav, katerih naloga bo skrbeti
za čim boljše združevanje in usklajevanje s centrom EU na gospodar-
skem, socialnem in političnem področju ter za ohranjanje in razvoj nacio-
nalnih kultur in nacionalne samobitnosti v razmerah vse večjega konti-
nentalnega in globalnega povezovanja in univerzalizacije. To pa je tudi
okvir in perspektiva slovenskega narodnega in državnega razvoja.
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DESETLETJE GRADITVE 
DEMOKRATIČNEGA POLITIČNEGA SISTEMA 

V SAMOSTOJNI SLOVENIJI
Anton Bebler*

Slovenska družba je sorazmerno neboleče prebrodila napetosti in kri-
ze povezane s trojno preobrazbo – pridobitvijo državne suverenosti,
radikalno spremembo političnega sistema in prehodom na drugačni
gospodarski sistem. Drugi in tretji vidik preobrazbe sta potekala ne-
nasilno, zakonito in v skladu z demokratičnimi normami. Prehod na
večstrankarski sistem je kljub svoj revolucionarni vsebini potekal v
obliki pospešene evolucije in je bil uspešen. Demokratične institucije
so dobile trajno domovinsko pravico. Visoka nacionalna in kulturna
homogenost ob sorazmerno uspešnem gospodarskem razvoju, zmanj-
šani nezaposlenosti, zmernih socialnih razlikah in pomembnih 
prvinah socialne države obetajo zadovoljivo socialno in politično
stanovitnost sistema. Odsotnost množičnega ekstremizma, šibkost
političnega radikalizma in sorazmerno dobro delujoči sistem parla-
mentarnih in drugih institucij omogočajo mirno reševanje sporov in
graditev družbenega soglasja glede temeljnih dilem slovenske družbe.
Dobri odnosi s sosednimi državami, bistveno geopolitično izboljšanje
v Jugovzhodni Evropi in dobri odnosi z vodilnimi svetovnimi silami
zagotavljajo zunanje razmere za naš nadaljnji razvoj. Naše vse moč-
nejše povezovanje z evroatlantskimi integracijami in starejšimi
demokracijami tudi krepi v temelju optimistična pričakovanja glede
nadaljnjega razvoja politične demokracije na Slovenskem.

Ob deseti obletnici samostojne Slovenije je prav, da se ozremo tudi na
temeljito preobrazbo njenega političnega sistema, ki se je še pred razgla-
sitvijo samostojnosti 25. junija 1991. Proces pospešene evolucije politič-
nega sistema v letih 1990–1992 je potekal vsebinsko povezano z uveljavi-
tvijo Slovenije v mednarodni skupnosti. Najpomembnejše razsežnosti te
preobrazbe – uvedba tekmovalnega večstrankarstva, demokratizacija
političnega življenja ter visoka stopnja spoštovanja človekovih pravic in
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političnih svoboščin – so nedvomno večkrat pomagale mladi slovenski
diplomaciji. Ta povezava med notranjo politično dinamiko in krepitvijo
mednarodnega položaja Republike Slovenije je bila vidna ob vstopu in
kasnejšem delovanju Slovenije v OVSE, Svetu Evrope, Komisiji OZN za
človekove pravice, ob izvolitvi naše države za nestalno članico varnostne-
ga sveta OZN ter pri ocenjevanju njene kandidature v organih Evropske
unije in Natu.

Evolucija političnega sistema v Sloveniji je imela več posebnosti. Njen
izhodiščni položaj je bil neposredno pred valom demokratizacije v
vzhodni Evropi bistveno drugačen kot v državah članicah Organizacije
Varšavskega sporazuma. Od sprememb v večini teh držav so se pri nas
razlikovali sestava pobudnikov sistemskega premika, uporabljeni meha-
nizem ustavnih sprememb, skoraj hkratna globoka trojna preobrazba
(mednarodnega statusa Slovenije, njenega političnega sistema in gospo-
darske ureditve) ter protislovno razmerje med uvedbo tekmovalnega plu-
ralizma v politiki ter odpravo participacije na delovnem mestu in v lokal-
nih skupnostih. 

Kljub tem razlikam je bilo na prehodu iz devetega v zadnje desetletje
prejšnjega stoletja tudi več podobnosti med premiki v Sloveniji in spre-
membami v drugih “realsocialističnih” državah tedanje Vzhodne Evrope.
Te podobnosti so izhajale iz istega izvora, podobnih ideologij, struktur in
tudi prakse vladajočih komunističnih strank v vzhodnoevropskih drža-
vah. Neuspeh njihovih režimov v gospodarskem in tehnološkem tekmo-
vanju z industrijsko razvitimi državami kakor tudi stagnacija in degene-
racija v oligarhičnih sistemih so pripeljali k izgubi njihove legitimnosti in
notranji degeneraciji. V tedanji SFRJ in še posebej v Sloveniji ti splošni
vzorci niso bili tako izraziti in obstoj jugoslovanskega režima tudi ni bil
odvisen od zunanje vojaške podpore (ali grožnje s silo) Sovjetske zveze.
Vladajoči komunistični režim v Sloveniji ni bil ne osovražen, ne vidno
korumpiran in ne nesposoben.

Odmik od totalitarne prakse “svinčenih let”, uvajanje prvin politične
participacije v gospodarstvu in v lokalni samoupravi, notranja liberaliza-
cija sistema in njegovo odpiranje v odnosih z Zahodom so se začeli že
najmanj tri desetletja pred tem. Tudi opozicija v Sloveniji zdaleč ni bila
tako množična, močna in organizirana, kot je bila, recimo na Poljskem.
Najbolj aktivni del opozicije ni bil oprt na Rimskokatoliško cerkev in ni
imel množične podpore. Zaradi tega odprava prejšnjega režima ni imela
v Sloveniji kakovosti revolucionarnega preobrata ali vdaje režima pred
razjarjenimi množicami lačnih nezadovoljnežev s sistemom. 

Prehod iz enostranskega v tekmovalni večstrankarski sistem se je pri
nas zgodil postopno, brez nasilja, legalno, pogosto na pobudo in ob sode-
lovanju vodilnih politikov odhajajočega režima ter celo ob organizacijski
in gmotni podpori “transmisijskih” organizacij režima. To velja za uvedbo
tekmovalnega izbora slovenskega člana Predsedstva SFRJ; omogočeno
ustanavljanje in registracijo ter delovanje nekomunističnih političnih
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organizacij in strank v prostorih Socialistične zveze, Zveze socialistične
mladine in Zveze sindikatov; sprejetje ustavnih dopolnil in odprave
delov republiške ustave; izvedbo prvih, po dolgih desetletjih tekmoval-
nih večstrankarskih volitev; miren prenos oblasti na nekomunistično vla-
do itn. Nekateri tuji opazovalci razlagajo mirno evolucijo sistema z refor-
mistično in spravljivo držo vodstva vladajoče ZKS ter z obstojem
liberalne politične kulture. Tema okoliščinama pripisujejo večji pomen
kot pa visoki nacionalni in kulturni homogenosti slovenske družbe ter
najvišji življenjski ravni v tedanjem “realsocialističnem svetu”.1 Obsež-
nost in hitrost evolutivnih sprememb v slovenskem političnem sistemu
nista v temeljih izhajali iz razmerij moči med tedanjim režimom in opozi-
cijo v sami Sloveniji. Prej sta izražali geopolitični zasuk v celotni regiji in
proces razpadanja SFRJ. Še posebej slednji je najmočneje zaznamoval
tempo preobrazbe politične scene v Sloveniji.

Tudi v Sloveniji in v nekaterih pogledih še bolj kot drugje v Vzhodni
Evropi (a) uvedbe večstrankarskega tekmovalnega sistema ne kaže ena-
čiti z (b) demokratično preobrazbo slovenske politike, pa čeprav brez
uvedbe legalizirane tekmovalnosti ne bi zmogli doseči današnje ravni
demokratičnosti političnega sistema. Neistovetnost (a) in (b) ima več raz-
sežnosti. Prvine politične pluralnosti, liberalizma in participativne demo-
kratične prakse so obstajale in so se celo okrepile v okviru nekdanjega
avtoritarnega enostrankarskega sistema v Sloveniji. Kakovostni premik v
tekmovalni večstrankarski sistem ni prinesel le pozitivnih sprememb.
Med drugim, ni odpravil vseh navad in oblik avtoritarne politične prak-
se, nekatere izmed njih je celo okrepil. V nekaterih pogledih je nov 
sistem prinesel povečanje birokratske centralizacije, nazadovanje demo-
kratične prakse, krčenje pravic in vloge zaposlenih v gospodarstvu,
zmanjšano udeležbo žensk in mladih v politiki, nazadovanje lokalne
samouprave, zmanjšano udeležbo prebivalcev v obrambnem sistemu in v
civilni zaščiti itn. Po uvedbi tekmovalnega večstrankarskega sistema je
prišlo do slabitve civilne družbe, znižanja izobrazbene ravni poslancev v
nacionalnem parlamentu, znižanja intelektualne ravni javnih debat o
najpomembnejših dilemah slovenske družbe, do padca pripravljenosti
občanov braniti svojo državo z orožjem v roki, vojaških obveznikov služi-
ti v Slovenski vojski itn. Po uvedbi tekmovalnega večstrankarskega siste-
ma so se začele razraščati nekatere oblike politične korupcije, nezako-
nitega bogatenja, nepotizma, zlorab oblasti in drugih oblik socialne
patologije. Zaradi teh stranskih učinkov ne moremo prehoda v tekmoval-
ni sistem enopomensko pozitivno ovrednotiti.

Izkušnje Slovenije pri graditvi demokratičnega političnega sistema v
zadnjem desetletju dvajsetega stoletja so bile zelo različno ocenjevane:
“zrela demokracija” (M. Kučan), sistem v “krizi” (F. Bučar), navidezna
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oziroma “virtualna” demokracija (J. Janša). Najbolj negativne ocene o slo-
venskem političnem sistemu so praviloma dajali desničarski politiki po
svojih porazih na volitvah. Razlagali so jih (1) z “nezrelostjo” volivcev, (2)
s “kontinuiteto” (komunistične) politične elite in (3) z njenim dejanskim
medijskim “monopolom” kljub (“navidezni”) presnovi političnega siste-
ma. Prvi argument zanika sam temelj predstavniške demokracije z insti-
tutom splošne in enake volilne pravice. Drugi se sklicuje na sorazmerno
visok odstotek nekdanjih članov ZKS med pripadniki politične elite in
njihovo prisotnost na nekaterih izpostavljenih državnih položajih (pred-
sednik republike, državnega zbora in vlade). Iz tega izvajajo sklep o
temeljni nespremenjenosti političnega sistema. Ta argument zanika
pomen radikalno spremenjenega institucionalnega okvira, drugačnega
načina legitimiranja nosilcev politične moči in pravil političnega boja po
prehodu na tekmovalni večstrankarski sistem. Poleg tega izpodbija samo
legitimnost tekmovalnega sistema, če je njegov izid izvolitev nekdanjih
članov ZKS. Prepričljivost tega argumenta hromi poleg tega več empirič-
nih dejstev – neistovetnost velike večine položajev, ki so jih nekoč zase-
dali in danes zasedajo nekdanji člani ZKS; njihova prisotnost v vseh poli-
tičnih strankah (tudi v protikomunističnih) in celo v vodstvenih organih
desničarskih strank (še posebej v SDS). Tudi proti tretjemu argumentu
govori več dejstev – povsem drugačna razmerja kot v prejšnjem režimu
med nosilci politike moči in vodstvi glavnih množičnih medijev; več trž-
no neuspelih poizkusov uveljaviti odkrito desničarske dnevnike; dejan-
ska prisotnost na trgu desničarskih glasil ter vidni direktorski in uredniš-
ki položaji v javnih medijih, ki jih zasedajo člani ali odkriti pristaši
desničarskih strank (vključno z Radiotelevizijo Slovenije).

Pri ocenjevanju izkušenj gradnje demokratičnega političnega sistema
v Sloveniji v zadnjem desetletju moramo upoštevati več razsežnosti:
1. Slovenska družba je sorazmerno neboleče prebrodila napetosti in kri-

ze, povezane s trojno preobrazbo – pridobitvijo državne suverenosti,
radikalno spremembo političnega sistema in prehodom na drugačni
gospodarski sistem. Drugi in tretji vidik preobrazbe sta potekala nena-
silno, zakonito in skladno z demokratičnimi normami. Spremljalo jih
je samo nekaj demonstracij in politično motiviranih stavk. Prehod na
večstrankarski sistem je kljub svoj revolucionarni vsebini potekal v ob-
liki pospešene evolucije in se je dobro iztekel zahvaljujoč visoki stop-
nji družbenega soglasja ter sodelovanju vodstva vladajoče stranke, ki
je s tem preobratom izgubila svoj večdesetletni oblastni monopol.

2. Uveljavljen in utrjen je nov ustavni red, sprejeto je večje število novih
temeljnih zakonov. S tem je ustvarjen normativni okvir demokratične-
ga političnega sistema. Od aprila 1990 do oktobra 2000 so v Sloveniji
uspešno izpeljali štirikrat parlamentarne, trikrat predsedniške in štiri-
krat lokalne volitve. Vse te tekmovalne volitve so potekale pošteno,
brez večjih nepravilnosti in skladno z evropskimi normami. Vse so
minile brez nasilja in ponarejanja izidov ter samo ob občasnih, za izide
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nepomembnih težavah in nepravilnostih. Med predvolilnimi kampa-
njami stranke vladajočih koalicij in nosilci javnih funkcij niso vidno in
v pomembnem obsegu, ki bi utegnil vplivati na izide volitev, izrabljali
privilegijev, naprav, sredstev in osebja državnih institucij. V nasprotju
z nekaterimi drugimi državami na prehodu javni mediji v pretežni
državni lasti niso opazno favorizirali vladajočih strank in uradnih
osebnosti. Za del teh medijev bi veljalo celo obratno. Splošni izidi
državnozborskih volitev so postali zelo predvidljivi že več tednov pred
dnevi glasovanja. Ta predvidljivost priča o že precej ustaljeni polariza-
ciji v volilnem telesu med levico in desnico ter o sorazmerno stabilni
identifikaciji volivcev z glavnimi političnimi strankami. V desetih letih
se je tudi občutno povečala kontinuiteta v sestavi poslancev državnega
zbora – s približno desetine po drugih tekmovalnih volitvah na malo
manj kot polovico jeseni leta 2000. Delovanje parlamenta, razmerja
med vejami oblasti in glavnimi nosilci najvišjih javnih funkcij so danes
dosti bolj ustaljena, če že ne urejena kot leta 1990–1991. To so vsa zna-
menja stabilizacije demokratičnega političnega sistema in nepovratno-
sti demokratičnih sprememb.

3. Kombinacija parlamentarne vladavine, proporcionalnega sistema pri
razdelitvi mandatov v državnem zboru in sorazmerno nizek prag za
vstop v to zbornico so pogojili večstrankarske koalicije v sleherni vladi
po leta 1990. Ti institucionalni parametri so omogočili obstoj številnih,
tudi zelo majhnih strank, celo pojav nove parlamentarne stranke
(SMS), zagotovili so nadaljevanje večbarvnega političnega in ideološ-
kega pluralizma v vseh treh vejah oblasti in v množičnih medijih. Po-
treba po koalicijskem delovanju ne glede na svetovnonazorske razlike
je spodbujala strpen slog v nastopih političnih voditeljev ter razvoj
kulture sobivanja in sodelovanja prek ideoloških pregraj. Opaziti je
tudi precejšnje podobnosti v programih glavnih političnih strank in
kulturnejše vedenje politikov. Želja večine strank predstaviti se kot
zmerne sredinske formacije je spodbudila centristične težnje tako na
desnici kot tudi na levici politične pahljače. Volivci po prvih večstran-
karskih volitvah praviloma niso glasovali za zagovornike skrajnih sta-
lišč. O tem priča bistveno zmanjšana podpora Slovenski nacionalni
stranki, izginotje s političnega zemljevida nekaj skrajnih desničarskih
strank, neuspeh na zadnjih državnozborskih volitvah Nove stranke,
komunistične stranke, radikalnih okoljevarstvenikov, feministk itn. 

4. Glavne institucije političnega sistema so delovale sorazmerno dobro
oziroma zadovoljivo, tudi kadar so visoke položaje v njih zasedali nes-
posobni in nestrokovni posamezniki. Politični sistem je dobro prene-
sel obdobja napetosti in sporov med predsednikom republike, pred-
sednikom vlade, predsednikom državnega zbora, zunanjim in
obrambnim ministrom itn., ki so jih povzročili ideološka nasprotja,
politične razlike, osebne ambicije in sovraštva. Sistem je preživel tudi
nekaj zelo spornih razsodb Ustavnega sodišča. Zahvaljujoč pomanj-
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kljivosti nekaterih ustavnih in zakonskih določil je Slovenija nekaj 
tednov spomladi 2000 imela hkrati dva predsednika vlade (enega v
odstopu in drugega brez svoje vlade). Pri svojem poizkusu izsiliti spre-
membo volilnega sistema za Državni zbor RS je desničarska vlada juli-
ja 2000 skoraj pripeljala državo na rob ustavne krize. Poleg te trdoživo-
sti sistema moramo omeniti zadovoljive do zelo dobrih ocen tujih
opazovalcev o delovanju pravne države v Sloveniji. Mlada država je
tudi razvila močni civilni politični nadzor nad vojsko, policijo in obveš-
čevalnimi službami.

5. Delovanje demokratičnih institucij v Sloveniji je uživalo zadovoljivo
sodelovanje in moralno podporo volilnih upravičencev in večine odra-
slega prebivalstva. Odstotek neudeležbe na predsedniških volitvah in
državnozborskih volitvah se je gibal med 25 in 30 odstotki (delež neve-
ljavnih glasovnic na zadnjih državnozborskih volitvah pa je bil 3,3-od-
stotni). Raven zaupanja javnosti v glavne institucije sistema je bila v
Sloveniji višja kot v številnih drugih državah na prehodu. Tako je bila
leta 1995 izmerjena raven zaupanja predsedniku republike, parlamen-
tu in vladi višja v Sloveniji kot v desetih državah Srednje, Vzhodne in
Jugovzhodne Evrope s tremi članicami Nata vred (stopnja zaupanja pa
je bila v Sloveniji nekoliko nižja kot v zahodnoevropskih državah).
Največje zaupanje je užival predsednik republike (avgusta 2000 3,97
točke od petih možnih). Njemu so sledili Banka Slovenije, množični
mediji, Slovenska vojska, policija, Ustavno sodišče, predsednik vlade,
parlament, Rimskokatoliška cerkev, politične stranke itn.

6. V primerjavi z drugimi tranzicijskimi državami je globoke sistemske
spremembe v Sloveniji spremljalo manj zlorab oblasti za osebno boga-
tenje, manj znanih primerov in precej manjši obseg nezakonite pri-
lastitve nekdanjega državnega oziroma javnega premoženja oseb,
povezanih z režimom. V Sloveniji med leti 1990 in 2000 ni bilo ne
izrednega nezakonitega bogatenja tenkega sloja oblastnikov in z njim
povezanih novih gospodarskih mogotcev in ne hudega osiromašenja
nižjih družbenih slojev. Tudi zahvaljujoč temu in ohranitvi več oblik
socialnih podpor in pomoči je lahko slovenska družba ohranila ravno-
vesje in brez hudih pretresov prebolela globoke sistemske spremembe.
V tem obdobju se je spremenila mešanica oblik politične korupcije ob
vidnem naraščanju nekaterih njenih oblik. Do porasta je prišlo zaradi
precejšnjega povečanja števila priložnosti, zmanjšanega policijskega
nadzora, veliko lažjega prikrivanja nezakonito pridobljenega dohodka
od podkupljivih dejavnosti. Eden od pomembnih spodbujevalcev poli-
tične korupcije je tekmovanje za oblast in apetiti političnih strank, ki
presegajo javno podporo. Ravno zato si slovenske stranke prizadevajo,
da svoje člane, simpatizerje in podpornike spravijo na položaje, s kate-
rih jim lahko zagotovijo finančno in drugo podporo. Najuglednejše
zahodne institucije za proučevanje korupcije so našo državo ocenile
kot eno izmed najbolj “čistih” tranzicijskih držav, manj obremenjeno s
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korupcijo kot tri od štirih sosednjih držav ter nekatere druge države
članice EU in Nata. 

Ob upoštevanju šestih naštetih skupin pokazateljev je utemeljeno
označiti Slovenijo kot utrjeno demokracijo. Taka je tudi ocena konserva-
tivne ameriške institucije Freedom House, ki je naši državi dodelila
indeks “svobodne” države (1.5). Toda gradnja demokratičnega politične-
ga sistema je nikoli končana zadeva, saj se stalno pojavljajo novi izzivi in
zahteve deprivilegiranih in zapostavljenih iskalcev mesta pod političnim
soncem. Poleg tega je potrebno stalno normativno in institucionalno
dograjevanje in prilagajanje sistema. V tem smislu obstojijo pri nas kar
precejšnje praznine oziroma v naglici nezadovoljivo rešena vprašanja.
Tako devet let po sprejetju ustave še vedno nimamo številnih nujno
potrebnih zakonov. Med drugimi manjka zakon o predsedniku republi-
ke, medtem ko posamični sprejeti zakoni vsebujejo člene o predsedniku,
ki niso usklajeni z ustavnimi določili. Te neusklajenosti so v preteklih
letih povzročile več napetosti in nesporazumov. Neutrjena pravila politič-
nega tekmovanja za oblast in neurejena razmerja med ključnimi insti-
tucijami so povzročila, recimo, vdore vlade v pristojnosti Ustavnega
sodišča, Ustavnega sodišča v pristojnosti Državnega zbora RS in Repub-
liške volilne komisije itn. 

Ena vidnih težav slovenskega političnega sistema tiči v ne dovolj razvi-
ti demokratični kulturi ter v tem okviru kulturi javnega in strpnega dialo-
ga. Avtoritarni vzorci vedenja in manipuliranja z demokratičnimi institu-
cijami niso izginili, marveč so se preselili v strukture političnih strank,
združenj, nevladnih organizacij itn. Vpliv teh vzorcev se kaže v izigrava-
nju tekmovalnih volilnih postopkov, v volitvah na vodilne položaje s
samo enim kandidatom ali z zaprto listo kandidatov, v nesklicevanju
organov po izvolitvi novega vodstva, v odločanju v zaprtem krogu naj-
bližjih sodelavcev voditelja stranke, v zatiranju pluralnosti mnenj v vods-
tvenih organih itn. Najnovejši primer slednjega je sicer iz prakse SDS, pa
čeprav ta stranka ni edina v tem pogledu. V nekem smislu imamo v
našem sistemu opravka s tekmovanjem za oblast med strankarskimi oli-
garhijami. Prišlo je tudi do vidne radikalizacije teženj po obnovi avtori-
tarnega katoliškega klerikalizma v slovenski družbi. Zelo resna problema
sta rastoča vloga denarja in politično motivirana korupcija.

Do zdaj je bilo več poskusov omejiti politično – ideološki pluralizem v
parlamentu – s prehodom na večinski sistem z dvignjenim pragom, z
uvedbo “koordinacije” med vodji parlamentarnih političnih strank, z
zanikanjem pravice poslancev glasovati po svoji vesti itn. Poleg tega se je
naš sistem pokazal nesposoben raziskati in sankcionirati razvpite prime-
re grobih zlorab in korupcije, v katere so bili vpleteni visoki uradniki. Boj
proti korupciji in organizirani kriminal ni postal prednostna naloga vla-
de, pa čeprav sta se oba pojava okrepila po uvedbi tekmovalnega sistema.
Delno je zaradi tega opaziti vse več cinizma, nezainteresiranosti volivcev
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ter zmanjšano zaupanje v parlament, politične stranke in profesionalne
politike. Zmanjšana udeležba na državnozborskih volitvah leta 2000 (v
primerjavi z letom 1996) ter na referendumih kaže to težnjo.

Kljub tem patološkim pojavom sodim, da so razlogi za optimistično
napoved razvoja politične demokracije v Sloveniji v drugem desetletju
samostojnosti. Demokratične institucije so dobile trajno domovinsko
pravico. Visoka nacionalna in kulturna homogenost ob sorazmerno
uspešnem gospodarskem razvoju, zmanjšani nezaposlenosti, zmernih
socialnih razlikah in pomembnih prvinah socialne države obetajo zado-
voljivo socialno in politično stanovitnost sistema. Odsotnost množičnega
ekstremizma, šibkost političnega radikalizma in sorazmerno dobro delu-
joči sistem parlamentarnih in drugih institucij omogočajo mirno reševa-
nje sporov in graditev družbenega soglasja glede temeljnih dilem sloven-
ske družbe. Dobri odnosi s sosednjimi državami, bistveno geopolitično
izboljšanje v Jugovzhodni Evropi in dobri odnosi z vodilnimi svetovnimi
silami zagotavljajo zunanje okoliščine za nadaljnji razvoj našega demo-
kratičnega sistema. Naše vse močnejše povezovanje z evroatlantskimi
integracijami tudi krepi v temelju optimistična pričakovanja.
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SLOVENSKA DRŽAVNOST 
IN PARLAMENTARIZEM

Drago Zajc*

Slovenci smo v svoji politični zgodovini večino časa preživeli v
sestavi drugih držav, v katerih smo bili razdeljeni na različne deželne
in upravne enote in bili dolgo časa brez skupnega predstavništva. Od
prvih začetkov parlamentarizma v Avstriji leta 1867 do leta 1918, ko
smo doživeli prvo kratko obdobje državnosti, pa vse do leta 1990,
smo imeli opravka z različnimi oblikami omejenega ali navideznega
parlamentarizma, prav tako pa tudi z raznimi avtoritarnimi protipar-
lamentarnimi idejami (korporativizem, socialistično samoupravlja-
nje). Čeprav smo v povojni federativni državi utrdili svojo držav-
nost, pa je bila vloga te države precej drugačna, saj je bila orodje
monopolne politične stranke. Liberalni parlamentarizem se je lahko
uveljavil le v samostojni slovenski državi. Kot mlada država pa je
Slovenija lahko precej občutljiva, če parlament ne deluje v skladu s
pričakovanji – slabša učinkovitost parlamenta lahko slabi stabilnost
države. Zato je posebej pomembno, kako učinkovit je proces odloča-
nja v slovenskem državnem zboru oziroma kako racionalno in eko-
nomično je urejen v poslovniku zakonodajni postopek. 

POLITIČNI RAZVOJ IN OBLIKE PREDSTAVNIŠTVA

Osamosvajanje narodov in oblikovanje novih držav je bilo v zgodovini
vedno povezano s širšimi valovi splošne demokratizacije. Liberalne ideje,
ki so sprožile prvi val družbene demokratizacije in modernizacije konec
18. stoletja in omogočile osamosvojitev ZDA, so temeljile na neodtujljivih
človekovih pravicah, med katere sodi tudi pravica do upora proti tuji
oblasti (Pitamic 1927, 193). Prinašale so politično enakost in spoštovanje
različnosti ter moderno zasnovo oblasti. Vendar so se v Evropi posamez-
ni ‘državni’ narodi krčevito borili proti poskusom uveljavljanja manjših
narodov in zahtevam, da bi dosegli vsaj ozemeljsko avtonomijo, če ne
neke oblike samostojnosti. Slovenci, ki smo v drugi polovici 18. stoletja
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izkoristili ugodne socialne, gospodarske in politične razmere in postavili
podlago moderne nacionalne zavesti, smo po zamrznenju vseh liberalnih
teženj, krajši izkušnji Ilirskih provinc in dolgem obdobju Metternichove
policijske države šele v letu 1848 lahko postavili politični program Zedi-
njene Slovenije in zahtevo po skupnem predstavništvu. Ta program osta-
ne politični program naslednjega stoletja in pol.

Revolucionarno vrenje v Avstriji, ki omogoči sklic ustavodajne skupš-
čine, pa hitro uplahne. Deželni zbori, ki imajo zelo majhne pristojnosti,
ostanejo edine oblike predstavništva posameznih narodov; za nas najpo-
membnejši kranjski deželni zbor je edini, ki je deloval na v celoti sloven-
skem ozemlju – vsi drugi deželni zbori, v katerih smo bili predstavljeni
tudi Slovenci (koroški, štajerski, primorski in tržaški) so delovali na robu
ali celo zunaj slovenskega narodnostnega ozemlja. Parlamentarno življe-
nje se začne v Avstriji previdno in v omejenem obsegu razvijati šele po
letu 1867. Kot manjši narod, ki svojih interesov ni mogel uveljaviti zaradi
pristranskih volilnih sistemov (kurijski sistem, posredne volitve) in tudi
zaradi premajhne vloge avstrijskega parlamenta, smo Slovenci svojo
samozavest lahko krepili s pomočjo najrazličnejših kulturnih, socialnih
in drugih organizacij narodno-obrambne narave, ki so nekako nadomeš-
čale pomanjkanje države. Slovenci skozi dunajski parlament niti takrat,
ko je bila uveljavljena enaka in splošna volilna pravica (1907) pa vse do
leta 1918 nismo mogli uresničiti svoje osnovne zahteve po Zedinjeni Slo-
veniji, pa tudi ne po samostojni slovenski univerzi (Prunk 1998, 65).

Skoraj sočasno z večjim vključevanjem slovenskih strank v parlamen-
tarno življenje se konec 19. stoletja začnejo širiti korporativne ideje,
katerih značilnost je v poudarjanju skupnosti in nasprotovanju politič-
nim delitvam.1 Slovenski politik in duhovnik Janez Evangelist Krek je v
skladu s papeško encikliko ‘Rerum Novarum’ (1891) ustanovil vsesloven-
sko gibanje, ki je reševalo pereča socialna vprašanja in si v slovenski poli-
tiki zagotovilo precejšen ugled in vpliv. Korporativne ideje s poudarjeno
kritičnostjo do strankarstva se ponovno razmahnejo v obdobju med voj-
nama, ko poudarjajo omejevanje vloge trga in nestrankarsko, to je
samoupravno-korporativno ureditev družbe (Lukšič 1991, 70).

Po prvi svetovni vojni pride do drugega vala demokratizacije, ko v
Evropi razpadejo tri velike monarhije in nastane veliko novih držav. To je
bilo obdobje, ko smo Slovenci prvič – 29. oktobra 1918 – doživeli poseb-
no nacionalno državnost v republikanski državi Slovencev, Hrvatov in
Srbov, ki je imela svoje predstavniško telo (Narodno viječe) v Zagrebu
pod predsedstvom dr. Antona Korošca. Viječe je slovenski narodni vladi
prepustilo vrhovno oblast na slovenskem ozemlju, tako da je na svojem
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ozemlju samostojno vodila, urejala celotno politično, gospodarsko in
vojaško življenje (Perovšek 1998). Do uresničenja namere, da bi vlogo
slovenskega parlamenta prevzel Narodni svet za Slovenijo in Istro (usta-
novljen 16. avgusta 1918), verjetno zaradi pomanjkanja časa in obilice
drugih pomembnih dogodkov, zlasti zasedbe dela našega ozemlja po Ita-
lijanih, ki so prehitevali te namene, ni prišlo (Repe 2000, 33). Italijanska
vojska je že 5. novembra začela zasedati slovensko ozemlje celo čez črto,
določeno z londonskim paktom, kar je imelo usodne posledice (rapalska
pogodba med Kraljevino SHS in Italijo je leta 1920 potrdila mejo italijan-
ske vojaške zasedbe, s čemer je bila Primorska izgubljena).

Združitev v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev (1. decembra 1918)
pomeni za Slovence neke vrste nazadovanje, saj gre za odpoved državno-
sti in vključitev v novo unitarno državo, ki je bila monarhično urejena. Z
vidovdansko ustavo, sprejeto leta 1921,2 smo bili tudi izpostavljeni grobe-
mu centralizmu, ki je zanikal nacionalne ali regionalne posebnosti. Slo-
venci v obdobju med obema vojnama nismo imeli svojih posebnih oziro-
ma skupnih politično-predstavniških teles za slovensko ozemlje. Šele leta
1927 sta bili kot najvišja organa oblastnih samouprav z veliko zamudo
vzpostavljeni skupščini ljubljanske in mariborske oblasti (vanje je bilo
izvoljenih skupaj 106 oblastnih poslancev), ki sta nekoliko omilili centra-
lizem in imeli nekatere pomembne gospodarske, kulturne in prosvetne
pristojnosti. Kljub prizadevanjem, da bi se sestajali na skupnih zaseda-
njih in delovali kot enoten slovenski parlament, do tega ni prišlo, pač pa
sta skušali uveljaviti čim več parlamentarnih načinov in oblik delovanja,
kot npr. poslanske klube, delovna telesa za posamezna področja in zapi-
snike, ter delovanje uredili s parlamentarnima poslovnikoma (po zgledu
nekdanjega kranjskega deželnega zbora in tudi beograjske skupščine).
Obe skupščini sta po svoji sestavi, ki je odsevala takratni politični plura-
lizem in moč slovenskih strank in po številu poslancev kot po načinu
delovanja neke vrste predhodnici slovenskega parlamenta, izvoljenega
leta 1990 (Repe 2000, 37).

Kratko obdobje parlamentarizma v kraljevini pa se je kmalu končalo s
streli 20. junija 1928 v beograjski skupščini. Predvojna Kraljevina SHS pa
ni bila izjema – tudi v drugih državah Srednje Evrope je imela demokra-
cija šibko osnovo in parlamentarizem je bil nadomeščen z raznimi avtori-
tarnimi in totalitarnimi ureditvami. Italijanski korporacijski fašizem ali
avstrijski klerikalni korporativizem (uveljavljen leta 1934) sta razglasila
konec neučinkovite parlamentarne vladavine in njegov odhod na smetiš-
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2 Prva ustava Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev je bila sprejeta s 53-odstotno
večino vseh poslancev, kar je bilo v nasprotju s Krfskim paktom, podpisanim 20.
7. 1917, in akti iz decembra 1918, ki so za sprejem določali kvalificirano absolut-
no večino. Ker se nekatere stranke z besedilom ustave in tudi z načinom dela pri
pripravi končnega predloga niso strinjale, so konstituanto že pred glasovanjem o
ustavi zapustile. Med njimi so bile Slovenska ljudska stranka, Hrvatska republi-
kanska seljačka stranka in komunisti.
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če zgodovine, v Nemčiji pa je bilo leta 1933 z nastopom nacizma konec
weimarske demokratične republike. Kmalu nato je kralj razveljavil usta-
vo in razpustil parlament in vzpostavil osebno diktaturo, ki je temeljila
na integralnem jugoslovanstvu. Leta 1931 je objavil oktroirano ustavo, 
po kateri je imel večino pooblastil. Volitve istega leta, na katerih je nasto-
pala ena sama vladna stranka, so bile javne, v času t. i. ‘namestništva’
(1934–1941) pa so bile meščanske stranke znova dovoljene pod pogojem,
da so delovale kot vsedržavne. Proti koncu tridesetih let je bila s sporazu-
mom Cvetković – Maček, ustanovljena banovina Hrvaška, kar nekateri
ocenjujejo kot začetek nekakšne federalizacije. Po tej poti bi verjetno šla
tudi Slovenija, saj so šla avtonomistična prizadevanja prav v to smer. V
tem primeru bi banovina Slovenija dobila izvoljeno parlamentarno telo s
širokimi zakonodajnimi pristojnostmi. Če je bil takšen razvoj v jugoslo-
vanski monarhiji sploh mogoč, ga je na vsak način preprečila vojna. 

Z napadom sil osi in razkosanjem slovenskega ozemlja leta 1941 je
bilo konec kakršne koli slovenske avtonomije, čeprav so si nekateri slo-
venski politiki predstavljali, da bi Slovenija lahko dobila tak status, kot
ga je dobila Slovaška. Na pobudo bana Natlačna je bil prvi dan vojne
ustanovljen Narodni svet, sestavljen iz predstavnikov meščanskih strank
(zahtevo KPS po sodelovanju zavrnili), ki pa je deloval le dobrih deset
dni. 3 V razmerah okupacije je bila slovenska politika sposobna oblikova-
ti le dve povsem različni in tudi nasprotni si strategiji – ena je bila strate-
gija previdnega čakanja in celo taktičnega sodelovanja, druga pa takojš-
njega odpora proti raznarodovalnim pritiskom okupatorjev in plenjenju
slovenskih naravnih dobrin in imovine.4 Za radikalnejšo rešitev, ki je bila
v skladu s strategijo protihitlerjevske koalicije, je bila splošnejša podpora
in v vodstvo odpora so se na pobudo KPS vključile različne politične sku-
pine (krščanski socialisti, Sokoli, kulturni delavci), kar je OF dejansko
dajalo koalicijske značilnosti.5 V programu OF iz jeseni 1941 sta bili pou-
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3 Narodni svet za Slovenijo je bil ustanovljen 6. 4. 1941 kot politično predstavniško
telo, ki je hotelo ohraniti red in poskušalo, da bi Slovenijo zasedel en sam okupa-
tor. Stranke, ki so v njem sodelovale (SLS, JLS, NRS, SSJ in SDS), so oblikovale
program, ki je predvideval ponovno obnovitev Kraljevine Jugoslavije, v kateri bi
bila samostojna Slovenija federalna enota. Zadnjo sejo je imel narodni svet 17.
aprila, naslednji dan pa je oblast prepustil italijanskemu civilnemu komisarju
Grazioliju. 

4 Čeprav so se slovenski politični voditelji zavezali, da v nobenem primeru ne bodo
sodelovali z okupatorjem, je konec aprila 26 ‘predstavnikov’ slovenskega naroda
podpisalo prošnjo za priključitev ozemlja v Italiji, aneksijo Ljubljanske pokrajine,
do katere je prišlo že 3. maja 1941, pa so klerikalni in liberalni politiki pozdravili z
izjavami vdanosti in zahvale. Takšno kolaborantsko obnašanje je vzbujalo veli od-
por pri drugih političnih skupinah in pomisleke pri zahodnih zaveznikih (Prunk
1998, 131).

5 Ime Osvobodilna fronta se je uveljavilo šele po napadu Nemčije na Sovjetsko zve-
zo 22. junija 1941 (ZS 1979, 744). Ob ustanovitvi je fronta imela naziv ‘Protiimpe-
rialistična fronta’, kar je bilo v skladu z veljavnim paktom o prijateljstvu med Hit-
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darjeni sodelovanje z drugimi slovanskimi narodi in pravica slovenskega
naroda do samoodločbe.6 S tem, ko se je Vrhovni plenum OF septembra
1941 preimenoval v SNOO, ki naj predstavlja in vodi slovenski narod,
smo Slovenci v vojnem času dobili novo predstavniško telo na svojem
ozemlju. 

Na Zboru odposlancev slovenskega naroda v Kočevju oktobra 1943 pa
je bilo prvič zgrajeno trdnejše ogrodje slovenske državnosti; zbor se je
zavzel za uresničitev programa Zedinjene Slovenije in poudaril položaj
slovenskega naroda kot suverenega naroda, ki se na podlagi pravice do
samoodločbe povezuje v novo federativno urejeno skupno državo Jugo-
slavijo (Šnuderl 1950, 284). S tem ko je Kočevski zbor oktobra 1943 izvo-
lil nov 120-članski SNOO kot vrhovni predstavniški in zakonodajni
organ, lahko govorimo o začetku samostojnega parlamentarnega življe-
nja. V tej zvezi je pomemben tudi sklep, ki ugotavlja, da v emigrantski ju-
goslovanski vladi ni pravih zastopnikov slovenskega naroda in ji odreka
pravico do zakonitega zastopstva. Kočevski zbor je hkrati izvolil delegaci-
jo za AVNOJ, telo, ki je bilo po svoji sestavi zamišljeno kot zasnova bodo-
če federativne ureditve povojne Jugoslavije. 

V Kočevju izvoljeni 120 članski SNOO se je sestal na svoje prvo zase-
danje v Črnomlju 19. februarja 1944 in se preimenoval v SNOS ter kot
slovenski parlament deloval do svojega drugega zasedanja in razpustitve
9. in 10. septembra 1946 v Ljubljani. Volitve v novo 120-člansko ustavo-
dajno skupščino LRS so bile 27. oktobra 1946. Na njih je s svojo listo
nastopila le Osvobodilna fronta, za večino mest pa sta kandidirala po dva
kandidata. Ustavodajna skupščina, ki se je prvič sestala 18. novembra
1946, je 16. januarja 1947 sprejela prvo slovensko ustavo. 

Na drugi strani so se konec vojne tudi stranke meščanskega tabora, ki
so nasprotovale OF, otresle previdnosti in decembra 1944 obnovile Na-
rodni odbor. V posebni izjavi pa so zahtevali Zedinjeno Slovenijo v okvi-
ru federativne Jugoslavije z dinastijo Karadjordjevićev. V začetku maja
1945 je bilo v Ljubljani zasedanje slovenskega parlamenta (udeležilo se
ga je 39 od 45 vabljenih), ki je razglasil državo Slovenijo kot del Kraljevi-
ne Jugoslavije, vendar se nova oblast ni bila sposobna vzpostaviti, sicer
pa so temu nasprotovale tudi mednarodne okoliščine (Repe 2000, 45).
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lerjem in Stalinom, naperjenim zoper zahodne ‘imperialiste’ (predvsem Anglijo in
Francijo), ime samo pa je sicer namigovalo tudi na fašistične okupatorje (Bajt
1996, 5). Ne glede na različne ocene o tem, kolikšno vlogo in s kakšnimi cilji je
KPS vodila OF, osvobodilnega boja ni mogoče zožiti na strategijo ene same poli-
tične skupine ali stranke.

6 Program je poudarjal, da OF deluje za enotnost jugoslovanskih narodov in si pri-
zadeva za povezavo z vsemi slovanskimi narodi pod vodstvom velikega ruskega
naroda na temelju pravice slehernega naroda do samoodločbe. V 7. točki pa je
program predvidel, da OF po osvoboditvi uvede dosledno ljudsko demokracijo in
se bodo vsa druga vprašanja (ki presegajo okvir narodne osvoboditve) reševala
dosledno demokratično. 
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Samostojna državnost in lastna skupščina sta nedvomni pridobitvi slo-
venskega odporniškega gibanja, čeprav mu ni uspelo ohraniti nekaterih
drugih pomembnih pridobitev.7 Kljub samostojnemu predstavniškemu
telesu, ki je predstavljal državljane Slovenije, med leti 1945 in 1990 v Slo-
veniji ni bilo niti klasičnega strankarstva niti parlamentarnega življenja.
K temu je pripeljal že razvoj med vojno, saj je Osvobodilna fronta že mar-
ca 1943, ko so se druge skupine z Dolomitsko izjavo odrekle svoje politič-
ne subjektivnosti in organiziranosti v korist vodilne KPS, izgubila svojo
koalicijsko naravo. Dejansko je prišlo do uveljavljanja partijskega moniz-
ma, ki se je na zunaj kazal v sektaštvu in obračunavanju z drugače misle-
čimi. V povojnem obdobju se uveljavi pri nas poseben tip ‘ljudske demo-
kracije’, ki naj bi bila posebna oblika diktature proletariata in naj bi
veljala le za ‘delovne ljudi’, ne pa za ‘zasužnjevalce in njihove razrede’
(Šnuderl 1950, 12–14), kar je imelo pomembne posledice za razmerja v
slovenski družbi in vodilo do uničenja liberalnega in premožnejšega slo-
venskega meščanstva kot možnega političnega in idejnega konkurenta.
Na tej podlagi se je izoblikovalo tudi izključevalno stališče slovenske in
jugoslovanske komunistične partije do kakršne koli formalne in nefor-
malne opozicije – obe sta bili enotni, da je treba opozicijo onemogočiti na
kakršen koli formalen in neformalen način.8 Novo pojmovanje oblasti in
tudi države kot orodja za uresničenje ‘ljudske demokracije’ je razvidno v
prvi povojni jugoslovanski ustavi iz leta 1946, ki se je v veliki meri zgle-
dovala po sovjetski (‘stalinski’) ustavi iz leta 1936 in tudi v že omenjeni
prvi slovenski ustavi iz leta 1947.9
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7 Proti pričakovanju vodstva OF in kljub prejšnjim zagotovilom je vrhovni povelj-
nik JLA in predsednik vlade DFJ Josip Broz 18. maja 1945 odpravil glavni štab Ju-
goslovanske armade za Slovenijo in slovensko partizansko vojsko vključil v Jugo-
slovansko armado.

8 Čeprav so se po vojni v AVNOJ lahko vključili tudi med vojno nekompromitirani
poslanci zadnje predvojne jugoslovanske skupščine iz l. 1938 (teh je bilo 124 od
489), to ni pomenilo dopuščanja kakršne koli strankarske ali opozicijske dejavno-
sti. Opoziciji se na jugoslovanski ravni tudi ni uspelo povezati, saj je bila obreme-
njena s predvojnimi nasprotji in je imela različne poglede na nacionalno vpraša-
nje – del opozicije pa je tudi nasprotoval federalni ureditvi (Repe 2000, 44). Opo-
zicijski voditelji so napovedali bojkot prvih volitev in so odstopili s položajev v
vladi in v Začasni ljudski skupščini. V primerjavi s Srbijo pa v Sloveniji predvojne
stranke (klerikalci in liberalci) svoje dejavnosti sploh niso mogle obnoviti, posa-
mezne poskuse pa je takratna oblast v kali zatrla (Nagodetov proces itd.). Tako so
volivci na prvih povojnih volitvah za zvezno skupščino l. 1945 in za republiško
slovensko skupščino l. 1946 lahko izbirali samo med možnostjo, da oddajo svoj
glas za listo Ljudske fronte oziroma v Sloveniji Osvobodilne fronte ali pa za skri-
njico brez liste (‘črno skrinjico’). 

9 Ob 49. obletnici Dolomitske izjave je bila 29. februarja 1992 objavljena izjava
Stranke demokratične prenove (naslednice KPS) in Stranke krščanskih sociali-
stov, v kateri je rečeno, da je bil politični monizem že v času izjave nesprejemljiv
za slovenske razmere in da ni opravičila za povojna stalinistična preganjanja bo-
disi nasprotnikov bodisi partnerjev OF in udeležencev NOB (Delo, 29. 2. 1992). 
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Povojni politični in predstavniški sistem je doživel zelo intenzivne
spremembe (v letih 1953, 1963 in 1974), osnovna značilnost tega razvoja
pa je bila v tem, da se je skupščinski sistem vedno bolj oddaljeval od kla-
sičnega predstavniškega sistema.10 Skupščinski sistem je dobival vedno
več elementov posebnega samoupravnega sistema s poudarjenimi značil-
nostmi klasičnega korporativizma, kot so bili zlasti zbori, ki naj bi pred-
stavljali interese posameznih poklicnih skupin. Tudi država naj bi s pre-
našanjem pristojnosti navzdol in na gospodarske organizacije zgubljala
svoje funkcije. Višek tega razvoja je bila slovenska ustava iz leta 1974, ki
je določala dva ‘samoupravna’ zbora, ki naj bi zastopala interese samou-
pravljavcev v delovnih organizacijah in teritorialnih skupnostih, poleg
teh pa je predvidela še tretji ‘družbenopolitični’ zbor, ki je bil vstavljen v
skupščinski sistem kot idejna varovalka. Uvajanje različnih ‘zborov proi-
zvajalcev’ ali ‘zborov združenega dela’ v skupščinski sistem na ravni
občin in republike kaže na korporativno naravo socializma na Sloven-
skem od začetka 50. let dalje, čeprav je bilo socialistično samoupravljanje
vseskozi pojmovano le kot oblika diktature proletariata. Korporativizem
se je najbolj celovito uresničil v ustavi iz leta 1974 (Lukšič 2001, 197), svo-
je celovito teoretično utemeljitev pa je doživel v Kardeljevem delu ‘Smeri
razvoja …’ leta 1978.11 Tudi v novi slovenski ustavi iz leta 1991, ki je prva
ustava samostojne Slovenije, so ob osnovni liberalni naravnanosti in
nekaterih socialnih poudarkih, številni elementi dediščine klasičnega
korporativizma, ki jih pooseblja Državni svet.

Šele proti koncu 80-tih let pride v Sloveniji v okviru novega velikega
vala demokratizacije, ki je zajel celotno Srednjo in Vzhodno Evropo, do
procesa politične modernizacije, ki je povezan z osamosvojitvijo. Tudi pri
nas so liberalni reformatorji sledili splošnim tokovom ali celo prehitevali
druge države – o tem priča zavzemanje za človekove pravice (razni odbo-
ri), 57. številka Nove revije, pripravljanje nove samostojne slovenske usta-
ve itd. Do prvih resnih premikov pri utrjevanju državnosti in hkrati
demokratičnega parlamentarizma. Prvi korak v tej smeri je bila spre-
memba ustave iz leta 1974 (ustavne amandmaje IX–XC je sprejela sloven-
ska skupščina 27. septembra 1989), s katerimi je ponovno uveljavila kla-
sične državljanske pravice ter preuredila slovenski politični sistem do te
mere, da je bil v dejansko še skupni državi uveljavljen družbenoekonom-
ski sistem, ki je bil povsem drugačen od sistema v drugem delu države.
Posebno pomemben je bil IX. amandma, s katerim je bila razglašena traj-
na in neodtujljiva pravica slovenskega naroda do samoodločbe, ki vklju-
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10 Politični sistem je prevzel tudi nekatere elemente, ki so sicer značilni za parla-
mentarni sistem, kot so npr. ustavna sodišča (uvedena leta 1963), zaupnica vlade
itd. (Ribičič 2000, 85).

11 E. Kardelj je v svojem delu ‘Smeri razvoja političnega sistema socialističnega sa-
moupravljanja’ ugotovil, da je samoupravno demokracijo, ki je rezultat socialistič-
ne revolucije, potrebno utrditi ter jasneje opredeliti vodilno vlogo ZKS (glej Kar-
delj, Smeri razvoja, Uvod). 
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čuje tudi pravico do odcepitve in združitve in X. Amandma o ekonomski
samostojnosti Slovenije. Sprejeti amandmaji so omogočili ‘normativni
preboj’ iz prejšnjega sistema ter prehod iz partijske države v parlamen-
tarno demokracijo. 

Drugi korak so bile prve demokratične volitve spomladi leta 1990, na
katerih je zmagala združena opozicija Demos; ta zmaga pa pospeši pri-
prave na sprejem nove slovenske ustave, ki ni več podrejena neki skupni
‘nadustavi’ (nova ustava je sprejeta šele decembra 1991 zaradi zamude,
ki je nastala v pripravah na osamosvojitev in vojne). Skladno z voljo vseh
političnih strank je skupščina 2. julija 1990 sprejela za nadaljnji razvoj v
samostojno državnost izredno pomembno Deklaracijo o suverenosti
države Slovenije, ki poudari, da zvezna ustava in zakoni veljajo na ozem-
lju Slovenije, le če niso v nasprotju z ustavo in zakoni Republike Sloveni-
je. Dne 20. 2. 1991 je Skupščina sprejela XCIX. dopolnilo k ustavi, ki je
omogočilo ustavnopravni prenos pravic, ki so bile z ustavo prenesene na
organe SFRJ, nazaj na Republiko Slovenijo in tako dokončno izstopila iz
pravnega reda prejšnje jugoslovanske federacije.

Decembra 1990 izvedeni plebiscit in na njegovi podlagi 26. junija 1990
sprejeti sklep, da plebiscitna odločitev začne veljati, sta omogočila razgla-
sitev samostojnosti Slovenije, Skupščina RS pa je bila hkrati povzdignje-
na v parlament samostojne države. Že ta Skupščina, še bolj pa enodomni
državni zbor, izvoljen v decembru 1992, postane po svojih funkcijah
načeloma primerljiva z drugimi predstavniškimi in zakonodajnimi telesi
z daljšo demokratično tradicijo. Njegova legitimnost je utemeljena z nači-
nom njegovega konstituiranja na podlagi splošne, enake in svobodne
volilne pravice (ta predpostavlja izbiro med več kandidati, ki zastopajo
različne programe), s kontinuiranim zasedanjem in demokratično ureje-
nim zakonodajnim postopkom. 

Vse do prvih demokratičnih volitev spomladi 1990 smo imeli Slovenci
opravka z raznimi oblikami omejenega ali navideznega parlamentarizma,
še bolj pa z raznimi protiparlamentarnimi avtoritarnimi in totalitarnimi
idejami in fundamentalizmi najrazličnejših vrst in ideoloških predzna-
kov kot pa s pravim demokratičnim parlamentarizmom. Vendarle nismo
brez parlamentarnih izkušenj, čeprav so te izkušnje z današnjega vidika
videti klavrne (Rupel 1998, 138). Večino tega časa – razen zadnjih 10 let
samostojnosti – smo preživeli v sestavi drugih držav, bodisi razdeljeni na
razne dežele in upravne enote oziroma oblasti, ali pa – nazadnje – kot
federalna enota v samosvoji socialistični skupni državi. Čeprav smo v tej
federativni državi doživeli svojevrstno utrditev svoje državnosti, pa bila
vloga države na drugi strani precej spremenjena, saj je bila predvsem
orodje monopolne politične stranke. Moderni ‘liberalni’ parlamentari-
zem se je v celoti lahko v celoti uveljavil šele v samostojni slovenski drža-
vi. Njegova uresničitev je bila odvisna od vrste okoliščin in razmer v
mednarodnem okolju. 

Slovenske demokratizacije, osamosvajanja in prehoda v parlamentari-
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zem pa zaradi značilnosti ne moremo obravnavati v sklopu jugoslovan-
skega ali postjugoslovanskega razvoja, ampak predvsem v povezavi s
starejšo zgodovino, to je demokratičnimi tradicijami in kulturo srednjee-
vropskega prostora (Agh 2000, 84). Novo zgodovinsko obdobje, ki se je
začelo v osemdesetih letih v razvitejših deželah Srednje Evrope (Poljski,
Češki, Madžarski, Sloveniji, Hrvaški), se je navezovalo na podobne vzor-
ce politične kulture ter vrednote, ki so ne nazadnje omogočale tudi hitrej-
ši gospodarski napredek in višjo stopnjo družbene razvitosti. 

DELOVANJE DRŽAVNEGA ZBORA RS V OKOLIŠČINAH
DEMOKRATIČNEGA PREHODA IN UTRJEVANJA

DEMOKRACIJE

Slovenija je že v preteklosti, še posebej pa na prehodu v demokracijo
konec 80-tih let imela in razvila številne sestavine državnosti, kot so npr.
skupna zgodovina in kultura, enotno delujoče gospodarstvo, strankarski
sistem in tudi ključne družbene in politično-predstavniške institucije,
vendar pa je lahko kot vsaka mlada država ranljiva, če institucije ne
izpolnjujejo pričakovanj. Institucije so s sistemskega vidika še kako po-
membne ker … ‘zagotavljajo spodbude in nagrade za kooperativno vede-
nje in tudi sankcije za nekooperativno vedenje. Kooperativno vedenje
podpira obstoječi politični sistem in posledično rezultira v stabilnosti’
(Mezey 1995). Ohranitev in povečevanje stabilnosti štejejo za osnovni
namen parlamentarnih institucij v novih demokratičnih državah. Vpra-
šanje, ki si ga moramo zastaviti, je torej, kako učinkovit je pri tem sloven-
ski državni zbor.12

Lahko bi rekli, da se je že prva pluralistično sestavljena slovenska
skupščina zavedala potrebe po izboljšanju svojega dela, zato da postane
primerljiva z drugimi parlamenti. S tem ko je bila leta 1991 povzdignjena
v parlament samostojne države, je morala na povsem nov način organizi-
rati svoje delo in doseči ustrezno notranjo institucionaliziranost, to je,
vzpostaviti vrsto novih modernih oblik in načinov dela ter posodobiti
pravila delovanja in še posebej zakonodajni postopek.13 Ker prva še tri-
domna skupščina tega ni mogla v celoti izvesti, so se resne priprave zače-
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12 Nekateri družboslovci ne izražajo apriornega prepričanja v učinkovitost novih de-
mokratičnih institucij. Tako npr. DiPalma sodi, da v Južni Afriki obstajajo institu-
cije katerih ‘prihodnost je mogoča in pričakovana’, vendar pa možnost, da se
bodo obdržale odvisna od njihovega delovanja (DiPalma 1999, 39).

13 Pojem ‘institucionalizacije’ označuje proces v katerem neka institucija pridobiva
značilno organiziranost in oblikuje učinkovit proces sprejemanja odločitev, oziro-
ma ‘proces, s katerim organizacije in postopki dosegajo vrednost in stabilnost’
(Huntington 1968, 38). Stopnjo institucionalizacije je mogoče meriti s pomočjo
formalnih kriterijev (urejenost zakonodajnega postopka, določenost pristojnosti
udeležencev v zakonodajnem postopku, itd.), kakor tudi na osnovi empiričnih po-
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le šele v novem državnem zboru v začetku leta 1993. Zakonodajni posto-
pek je bilo treba uskladiti z načeli demokratičnosti in kontradiktornosti
in ga napraviti bolj učinkovitega. Vzpostaviti je bilo treba moderno obli-
kovana delovna telesa in omogočiti racionalno delitev dela med skupna
zasedanja in delovna telesa, hkrati pa zagotoviti ekonomičnost pri porabi
časa in energij poslancev. Obravnavanje zakonskih predlogov naj bi bilo
hkrati tako organizirano in strokovno podprto, da bi vodilo tudi k čim
bolj kakovostnim odločitvam. Smotrno urejen zakonodajni postopek in
stabilno vodenje naj bi – tako kot v vseh parlamentih z daljšo demokra-
tično tradicijo – omogočila regularnost kolektivnega obnašanja udeležen-
cev v zakonodajnih postopkih in prispevala k predvidljivosti postopka
obravnavanja in sprejemanja zakonskih predlogov (Copeland in Patter-
son 1994, 152). Regularnost in predvidljivost postopka namreč pomem-
bno prispevata k utrjevanju pravnega reda in krepita zaupanje državlja-
nov v nacionalni parlament.

Novi poslovnik Državnega zbora, sprejet julija 1993, je bil pomemben
korak k ureditvi modernega zakonodajnega postopka, v širšem smislu
pa je prispeval k začetni institucionalizaciji državnega zbora. Omogočil je
relativno učinkovitost zakonodajnega dela v razmerah velikih pritiskov
po zakonodajnem preurejanju celih področij, ki so značilni za države v
prehodu – moral je nadaljevati že v prejšnji skupščini začeto delo na
usklajevanju zakonodaje z novo ustavo in pripravi nove moderne zako-
nodaje nasploh, še posebej pa se je moral angažirati pri usklajevanju
zakonodaje z evropsko zakonodajo (Zajc 1998, 147). Ohranil pa je tudi
nekatere elemente, ki so bili značilni za prejšnji skupščinski sistem. Pre-
cejšnja podobnost s prejšnjim načinom urejanja zakonodajnega postop-
ka je tudi v prepodrobnem določanju (vsebuje 338 členov, kar je precej
več kot novi poslovniki drugih postsocialističnih parlamentov). Poleg
tega pa so sestavljalci novega poslovnika (zlasti poslanci, katerih velika
večina je bila prvič izvoljena) v številnih konkretnih rešitvah premalo
upoštevali rešitve in prakso drugih parlamentov z daljšo tradicijo in učin-
kovitejšim načinom delovanja.14

Značilne pomanjkljivosti tako urejenega delovanja državnega zbora in
še posebej njegovega zakonodajnega postopka so:
1. Predlog zakona se lahko vrača k predlagatelju v dopolnitev, to je v

večini primerov k vladi, kar je v nasprotju z načeli sodobnega parla-
mentarizma. Ta možnost vračanja zakonskih predlogov zabrisuje
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datkov o dejanskih procesih (razlike med določenim in dejanskim obnašanjem
udeležencev, odstopanja od predvidenega postopka, obseg in kakovost zakono-
dajnega outputa itd.).

14 Podobno kot državni zbor, so tudi drugi novi parlamenti držav Srednje Evrope na
novo urejali svoje delovanje. Poslovnik madžarskega Orszaggyulesa (sprejet leta
1989) ima 77 členov, poslovnik češke Poslanecke snemovne (1996) 126 členov,
poslovnih poljskega Sejma (1994) 128 členov, poslovnik hrvaškega Zastupničkega
doma (1992) pa 277 členov.
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odgovornost za pripravo kakovostnih odločitev in ustvarja vtis, da je
državni zbor glavni krivec za dolgotrajno obravnavanje in obsežno
dopolnjevanje zakonskih predlogov. Vlada ima v praksi tudi sicer
možnost, da državni zbor izsiljuje s hitrimi postopki in zahtevami po
prednostnem uvrščanju njenih predlogov na dnevne rede. V postopek
vlaga tudi slabo domišljene in notranje neusklajene predloge, kar je
posledica premajhne strokovnosti in tudi neusklajenosti znotraj koali-
cijskih strank, pri čemer predpostavlja, da se bodo nasprotja razčistila
v parlamentarni razpravi ali pa pričakuje, da bo lahko svoj predlog
popravila kasneje, ko ji bo vrnjen v dopolnitev (Zajc 2000, 73).

2. Stopnjevitost zakonodajnega postopka ni dovolj racionalno urejena,
saj zahteva tri branja in ponavljanje določenih obravnav v delovnih
telesih in na skupnih zasedanjih, kar zahteva ogromno časa in tudi
organizacijskih naporov (Ribičič 1999, 102). Poleg tega pa je precej
neracionalno izvedena delitev dela med delovna telesa in skupna zase-
danja, pri tem pa so pristojnosti in odgovornosti posameznih udele-
žencev v zakonodajnem postopku včasih nejasne ali premalo natanč-
ne (Zajc 2000, 118). 

3. Možnosti ekonomičnega načrtovanja zakonodajnega dela so majhne
(Zajc 2000, 70; Kraševec 2000, 182). Smotrno načrtovanje bi bilo treba
zlasti v tem prvem obdobju njegovega delovanja in bi moralo na eni
strani upoštevati njegovo dejansko prepustnost, na drugi strani pa
zagotoviti čim racionalnejše razpolaganje z razpoložljivim časom in
objektivno omejeno energijo poslancev. Poslovnik je le okvirno dolo-
čil, da okvirni program dela in terminski program pripravi predsednik
po posvetu s kolegijem, pri čemer upošteva program vlade za tekoče
leto. V praksi pa je bilo programiranje izredno težavno in pretirano
optimistično, konkretni programi so ostali zelo splošni ali pa so se
omejevali na določanje nekaterih prioritet. Dnevni redi so bili nerealni
in so vsebovali zelo veliko točk, ki med seboj niso bile vsebinsko pove-
zane in jih ni bilo mogoče obravnavati v predvidenih rokih, rezultat pa
so bile tudi zamude pri uresničevanju nekaterih pomembnih zakon-
skih projektov in še posebej pri uresničevanju t. i. ‘Državnega progra-
ma za prevzemanje pravnega reda EU’, ki je bil sprejet.

4. Ureditev poteka in vodenja sej ni racionalna, saj je omogočila
neskončne razprave in neomejeno število nastopov poslancev, hkrati
pa tudi prekinjanje zasedanj z nerazumno dolgimi odmori in celo z
namerno povzročeno nesklepčnostjo. Delo državnega zbora je poleg
tega oteženo z napovedanimi ali nenapovedanimi obstrukcijami posa-
meznih poslanskih skupin, ki lahko za dalj časa blokirajo njegovo
delovanje (Ribičič 1999, 98). Poslanci pa lahko podaljšujejo razpravo s
pogostim postavljanjem postopkovnih predlogov in replikami na repli-
ke (Velišček 1999, 146).

5. Vodenje državnega zbora ni dovolj ustrezno opredeljeno. Poslovniške
določbe o vodenju zbora so deloma nejasne, pomanjkljive ali celo nas-
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protujoče si (Mozetič 2000, 95). Vodenje parlamenta tako ni moglo
dovolj vplivati na racionalen in ekonomičen potek odločanja, še pose-
bej v strankarsko močno sprtem parlamentu (Zajc 2000, 189). Predsed-
niki tudi niso mogli pomembneje vplivati na enotno razumevanje pra-
vil postopka ali oblikovati precedenčne primere. Formalna in dejanska
moč predsednikov se je precej razlikovala – dejanska moč je bila odvi-
sna bolj od osebnosti in njegove moralne avtoritete. Vsi štirje predsed-
niki parlamentov v prvem in drugem mandatnem obdobju so se zelo
razlikovali, izhajali iz zelo različnih okolij in imeli zelo različne politič-
ne izkušnje; skupno jim je bilo le to, da z vodenjem parlamentov niso
imeli nobenih predhodnih izkušenj. Med opravljanjem svojih funkcij
so postopoma izoblikovali ustaljen način dela in uspeli vplivati na
izkoriščanje časovnih in strokovnih zmogljivosti državnega zbora.

V celoti bi lahko rekli, da so te pomanjkljivosti – elementi prevzeti iz
prejšnjega poslovnika, neracionalnost in zahtevnost rednega zakonodaj-
nega postopka, nejasnost vlog (odgovornosti) posameznih udeležencev v
procesu odločanja in še posebej majhne možnosti smotrnega načrtovanja
dela in vodenja – povzročile:
a) velika neskladja med predvidenimi vlogami in dejanskim obnašanjem

posameznih udeležencev, 
b) velika odstopanja od predvidenega postopka (dejansko porabljeni čas

za obravnave je precej daljši od potrebnega), in končno 
c) velike razlike med količino in kakovostjo sprejetih zakonov (‘legislativ-

ni paradoks’). 

To se izrazito kaže v obeh prejšnjih mandatih v pretiranem številu nuj-
nih (hitrih) postopkov in tudi v nenavadno velikem številu izrednih sej
državnega zbora, ki dajejo vtis o nekakšnem izrednem stanju v državi.
Sprejemanje posameznih pomembnih zakonov je zamujalo, prav tako
izvedba nekaterih nujnih reform. Posebej pa se to kaže v izredno velikem
številu zakonov, ki jih je treba dopolniti ali spremeniti (glej prilogo). 

Kritike, ki so opozarjale na zastoje pri delu državnega zbora in upada-
nje ugleda, so se pojavile že kmalu po parlamentarnih volitvah leta 1996
(Ribičič 1999, 99). Na (pre)majhno učinkovitost državnega zbora so opo-
zarjali številni dejavniki, med drugim tudi nekatere opravljene primerjal-
ne raziskave institucionalizacije novih parlamentov in dvoje mednarod-
nih konferenc o vlogi novih parlamentov, ki so potekale v državnem
zboru leta 1996 in 1998.15 Velike težave so se pojavljale tudi pri uresniče-
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15 Mednarodne konference ‘Novi demokratični parlamenti – prva leta’ (The New De-
mocratic Parliaments – The First Years), ki je s podporo vodstva Državnega zbora
RS potekala v Ljubljani, v Državnem zboru, v juniju 1996, se je udeležilo 62 tujih
in domačih strokovnjakov. Organizirali so jo Raziskovalni komite za legislativne
študije IPSA, Fakulteta za družbene vede in Slovensko politološko društvo. Refera-
ti s konference so izšli v zborniku ‘Comparative Legislative Studies III’, Lawrence
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vanju državnega programa za prevzem pravnega reda EU, ki je predvidel
sprejem okoli 240 zakonov.16 Na zaostajanja v prilagajanju slovenske
zakonodaje evropski je opozarjala tudi Komisija Evropskih skupnosti, ki
je v svoji ocenah že leta 1998 in 1999 ocenila, da ‘zakonodajni postopki
potekajo počasi in za vsak zakon so potrebna tri branja …’. Poročilo tudi
dodaja, da je vso pozornost treba posvetiti ureditvi (‘streamlining’) parla-
mentarnega procesa.17 Negativna ocena Komisije je v državnem zboru
sprožila več razprav o potrebi po spremembi poslovnika, v celoviti raz-
pravi na 29 izredni seji (27. 11. 1998) pa so prišla do izraza kritična stališ-
ča do vlade, ki državnemu zboru ni pravočasno predlagala v obravnavo
posameznih zakonskih predlogov.

Nezadovoljstvo poslancev (pripadnikov koalicijskih in opozicijskih
strank) z delovanjem državnega zbora, določenega s poslovnikom, je bilo
očitno v anketi, opravljeni leta 1998, v kateri so pokazali veliko priprav-
ljenost na spremembe.18 Na vprašanje ‘V zadnjem času se pojavljajo kri-
tike zakonodajnega postopka. Kaj bi morali po vašem mnenju storiti?’ so
odgovorili:
– nič ni treba storiti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,9 %
– potrebni so le majhni popravki .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21,2 % 
– potrebni so večji popravki .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46,2 %
– poslovnik je treba spremeniti v celoti . . . . . . . . . . . . .28,8 %
– ne vem... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,9 %

Glede vloge delovnih teles pa je med poslanci prevladovalo mnenje,
naj bi se precej okrepila. Velika večina se je strinjala s predlogi, da bi se
njihove pristojnosti povečale. Na vprašanje »Ali bi se strinjali, da bi de-
lovna telesa …« so odgovorili takole:

da deloma ne ne vem
– imela možnost zavrniti slabo pripravljen zakon 82,7 11,5 5,8 –
– sama opravila prvo razpravo predloga zakona 67,3 3,8 25,0 3,8 
– dobila možnost zakonodajne iniciative 56,9 11,8 27,5 3,8
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University, Appleton, Wisconsin (uredila L. D. Longley in D. Zajc), januar 1998.
Mednarodno konferenco ‘Priložnosti in dileme parlamentarnega vodenja’ (‘Op-
portunities and Dilemmas of Parliamentary Leadership’), ki je potekala v Držav-
nem zboru od 6. do 9. julija 1998, je v sodelovanju z vodstvom Državnega zbora
pripravilo Slovensko politološko društvo v povezavi z Raziskovalnim komitejem
za legislativne študije Mednarodne asociacije za politične vede (IPSA). Udeležilo
se je je več kot 50 tujih in domačih strokovnjakov na področju sodobnega parla-
mentarizma, poslancev Državnega zbora itd. Rezultat te konference je zbornik ki
je izšel v angleščini v ZDA, v slovenščini pa je izšel (aprila 1999) v zbirki Poslan-
ske pisarne, ki jo izdaja Oddelek Državnega zbora RS za informiranje.

16 Prvi program je veljal za leto 1998, srednjeročni program, ki ga je Vlada RS spre-
jela 28. januarja 1999, Državni zbor pa obravnaval 20. aprila 1999, pa velja do
konca leta 2002)

17 Glej npr. Poročevalec Državnega zbora RS, št. 52/98, stran 60 in št. 82/99, str. 96.
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Razlogov in tudi pripravljenosti poslancev za poenostavitev in raciona-
lizacijo zakonodajnega postopka je bilo že v drugem mandatu državnega
zbora dovolj. V Državnem zboru je v tem času prišlo do prvega poskusa
spreminjanja poslovnika, in sicer 20. 5. 1997, ko je Komisija za poslovnik
DZ sprejela sklep, da začne s pripravo novega celovitega predloga spre-
memb poslovnika in oblikovala posebno skupino pravnih strokovnjakov
(pod vodstvom dr. Igorja Kaučiča), praktikov in predstavnikov poslan-
skih skupin ter vlade. Delovna skupina je izhajala iz okvirnih stališč
komisije in predlogov poslanskih skupin, upoštevala pa je tudi dotedanje
izkušnje in ureditve zakonodajnega postopka v nekaterih državah EU ter
aprila 1998 pripravila delovno besedilo. Na podlagi razprave v komisiji je
skupina novembra 1998 pripravila dopolnjen predlog poslovnika, ki je
vseboval 282 členov (predstavila ga je na tiskovni konferenci 23. novem-
bra). Predlog je predvideval racionalizacijo dela državnega zbora, ki bi jo
dosegli s povečano vlogo delovnih teles in večjimi pristojnosti kolegija
predsednika DZ (ta naj bi odločal tudi o obravnavi predlogov po hitrem
postopku, o času trajanja sej in obravnavanju posameznih zadev na
dnevnem redu in tudi o možnosti omejitve razprav poslancev, odločitev
pa bi bila sprejeta, če bi posamezen predlog podpirale poslanske skupine
z večjim številom članov). Predvideval je tudi omejitev pravice do
obstrukcije, obrazložitve glasovanja, itd.

Kljub temu da bi bilo treba že v tekoči mandatni dobi začeti z intenziv-
nim prilagojevanjem naše zakonodaje pravu EU oziroma sprejeti izredno
veliko zakonov, predvidenih v Državnem programu, predlog na koncu
leta 1999 ni bil sprejet. Razlog je bil v zelo različnih pogledih strank in
nasprotovanju enega dela opozicije, ki je menila, da spremembe zmanj-
šujejo njene pravice, poleg tega pa so se poslanci v tem času veliko uk-
varjali tudi s spremembo volilnega sistema.19

Drugi poskus je predlog poslovnika, ki so ga ‘zaradi dosedanjih nega-
tivnih izkušenj pri delovanju parlamenta in ob proučitvi delovanja evrop-
skih parlamentov’ dne 7. februarja 2001 vložili vodje poslanskih skupin
koalicijskih strank Tone Anderlič, Miran Potrč, Janez Podobnik in Ivan
Kebrič. Predlagatelji, ki so v osnovi prevzeli besedilo, ki ga je pripravila
skupina strokovnjakov leta 1998, navajajo v uvodni oceni stanja tri ključ-
ne probleme veljavne poslovniške ureditve – zakonodajni postopek je v
precejšnji meri ostanek prejšnje skupščinske ureditve (ne upošteva
dovolj uveljavljenega načela delitve oblasti), natančnejše načrtovanje dela
ni mogoče in obremenjenost državnega zbora z vrsto postopkovnih odlo-
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18 Raziskava Učinkovitost odločanja v Državnem zboru, izvajalec Center za polito-
loške raziskave FDV, 1998.

19 Predlog sprememb in dopolnitev poslovnika DZ na 16. redni seji državnega zbo-
ra, ki je bila 27. 10. 1999, na glasovanju po opravljeni tretji obravnavi ni dobil po-
trebne večine (od navzočih 70 poslancev je zanj glasovalo 23, proti pa je bilo 42
poslancev).



66

čitev in se zavzemajo za bolj racionalno in kakovostno delo državnega
zbora. Izhajajoč iz potrebe po učinkovitejšem delovanju državnega zbora,
so tudi poudarili večjo odgovornost parlamentarne večine in državnega
zbora v celoti za sprejemanje odločitev. Skladno s temi izhodišči (cilji in
načeli) naj bi s tem poslovnikom dosegli:
a) doslednejšo razmejitev zakonodajne od izvršilne oblasti oziroma večjo

samostojnost državnega zbora v rednem zakonodajnem postopku (DZ
postane z vložitvijo ‘lastnik’ zakona) in hkrati močnejšo vlogo vlade
glede intervencijskih zakonov ter hkrati boljše sodelovanje z vlado, 

b) boljše načrtovanje dela (sprejemanje terminskih programov, ki vsebu-
jejo tudi programe dela delovnih teles), boljše vodenje oziroma uskla-
jevanje dela državnega zbora (večja vloga kolegija in predsednika, ki
lahko sam odloča o nekaterih postopkovnih vprašanjih) ter boljše na-
črtovanje časa za zasedanja, vključno z omejitvijo razprav poslancev,

c) bolj racionalen in ekonomičen reden zakonodajni postopek (odprava
obveznega prvega branja), bolj racionalen in ekonomičen postopek
sprejemanja državnega proračuna in zaključnega računa in uveljavitev
delovnih teles v zakonodajnem postopku in

d) večjo vlogo stroke, zlasti pravne, v zakonodajnem postopku.20

Predlog, ki ima kljub težnji po racionalnosti še vedno več kot 280 čle-
nov, v glavnem uresničuje posamezne predvidene cilje in tako omogoča
precejšnjo racionalizacijo dela in vodenja državnega zbora ter ekonomič-
nost zakonodajnega postopka. V posameznih delih in rešitvah pa je ostal
precej nedosleden in nejasen ali pa celo ohranja formulacije, ki otežujejo
smotrno organizacijo odločanja. V posameznih točkah se celo oddaljuje
od predvidenih ciljev ali celo hoče povečati pristojnosti drugim instituci-
jam (državnemu svetu), ne da bi to namero opredelil v uvodu. V nasprot-
ju z deklariranim ciljem povečanja vloge pravne stroke dejansko zmanj-
šuje njen pomen. Ne loteva se tudi nekaterih drugih vprašanj, ki bi jih z
vidika primerljivosti z drugimi učinkovitimi parlamenti kazalo hkrati
urediti. Uresničenost zastavljenih in tudi nekaterih drugih ciljev, ki jih
pogosto uresničujejo sodobni poslovniki, bomo skušali utemeljiti v
naslednjem.

1. Cilj predloga, da se doseže dosledna razmejitev med vlado in držav-
nim zborom in da državni zbor postane ‘lastnik’ zakona, ni v celoti ure-
sničen. Čeprav je prišlo v primerjavi s sedanjo ureditvijo do precejšnjega
premika, pa predlog ohranjanja možnost vračanja predlogov vladi kot
predlagateljici zakona (135. člen). V nasprotju z načelom ‘posvojitve’
zakonskega predloga ima vlada tudi obsežne možnosti poseganja v zako-
nodajni postopek z amandmaji in mnenji, kadar je predlagateljica in
kadar ni predlagateljica zakona (128. in 134. člen). Prav zato bi kazalo

SLOVENSKI NAROD IN NACIONALNA DRŽAVA

20 Glej Predlog poslovnika Državnega zbora, Ocena stanja in razlogi za sprejem.
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premisliti o doslednejši razmejitvi med Vlado RS in Državnim zborom
RS. 

2. Predlog sicer dejansko ureja zakonodajni postopek na način, ki je
primerljiv s postopki v evropskih parlamentih z veliko daljšo tradicijo,
pomembne spremembe, ki jih prinaša, pa je v rednem postopku opusti-
tev obvezne prve obravnave in racionalizacija druge obravnave (tretja
obravnava ostaja v glavnem enaka). Skrajšanje zakonodajnega postopka
pomeni veliko racionalizacijo delovanja državnega zbora in omogoča
velike časovne prihranke. Z odpravo obvezne prve obravnave se zakono-
dajni postopek skrajšuje približno za tretjino, kar pomeni, da se v vsa-
kem rednem postopku praviloma opravita samo dve vsebinski obravnavi,
kar je primerljivo s postopki v drugih učinkovitih parlamentih. Predlog
se v tem delu najbrž zgleduje po zakonodajnem postopku v nemškem
Bundestagu, v katerem se prva obravnava prav tako opravi samo na zah-
tevo starešinskega sveta, poslanskega kluba ali 5 odstotkov poslancev
(79. člen poslovnika). 

Opredelitev nujnega (doslej ‘hitrega’) postopka za sprejem zakona os-
taja v glavnem enaka kot v veljavni ureditvi – predlaga ga lahko le vlada
v posebnih primerih in predvideva začetek v delovnem telesu ter združi-
tev obravnav na seji državnega zbora, v katerem ne veljajo običajni roki
za posamezna opravila v rednem postopku, amandmaji pa se lahko
vlagajo tudi ustno. Predlog daje vladi precejšnje možnosti predlaganja
zakonov v posebnih okoliščinah (142. člen), kot so ‘interesi varnosti in
obrambe države’ in ‘odprava posledic nesreč’ in še posebej, ko gre za
‘preprečitev težko popravljivih posledic za delovanje države’ (dikcija
nadomešča ‘izredne potrebe države’). Te okoliščine mora sicer vlada
posebej utemeljiti, vendar so še vedno dane zelo široke možnosti razlage
takih okoliščin. Slovenske vlade so te možnosti že doslej (v preteklih
dveh mandatih) lahkomiselno in nekritično izkoriščale in zlorabljale hi-
tre postopke za namene, ki ne ustrezajo poslovniškim pogojem, zelo veli-
ko število hitrih postopkov pa je dajalo vtis slabe organiziranosti ali celo
izrednih razmer v državi.21 Predlogov zakonov, katerih predolgo obrav-
navanje (‘nesprejemanje’) bi lahko vplivalo na normalno delovanje drža-
ve, bo verjetno tudi v prihodnje kar precej ali nič manj kot doslej. Čeprav
je precej odvisno od tega, kako se bodo uresničile predpostavke o hitrej-
šem rednem postopku, so takšne široke možnosti vlade v neskladju z
njeno polno odgovornostjo pravočasno pripravljati (v skladu z lastnimi
zakonodajnimi programi) dobro utemeljene predloge zakonov. Zato bi
kazalo dodati (dopolniti) določbo, po kateri bi vlada bolj omejevalno
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21 Vlada je že doslej izsiljevala državni zbor s hitrimi postopki – v prejšnjem manda-
tu je bilo npr. od 341 zakonov, kar 172 sprejetih po hitrem postopku in le 101 po
rednem (68 po skrajšanem), kar je precej več kot v drugih primerljivih parlamen-
tih.
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uporabljala ta institut oziroma dajala predsedniku in kolegiju večja poob-
lastila za zavračanje zelo pogostih in večinoma neutemeljenih zahtev po
hitrem postopku.

V zvezi s smotrnim potekom predvidenega zakonodajnega postopka
pa je pomembno, da predlog povečuje odgovornost predlagateljev, da do-
bro obrazložijo svoj predlog, saj temeljita in vsestranska obrazložitev
skrajšuje razpravo in vpliva na kakovost sprejetih zakonov. Poleg doseda-
njih zahtev, da ocenijo stanje in razloge za sprejem ter pojasnijo njegove
cilje in glavne rešitve (kar lahko vključuje tudi podrobno obrazložitev po
členih), morajo predloge utemeljiti še posebej z vidika usklajevanja naše
zakonodaje. Predlagatelji morajo ne le prikazati ureditev v pravnih siste-
mih držav članic, ampak tudi usklajenost predlagane ureditve s pravom
EU (114. člen). Glede na dosedanjo dokaj veliko pripravljenost poslan-
cev, da so z novimi zakoni posegali v državni proračun, je smiselna zah-
teva, da mora predlagatelj pojasniti, ali izvajanje zakona predvideva
sredstva oziroma ali so ta že zagotovljena v proračunu. Čeprav se odgo-
vornost predlagateljev povečuje, pa od njih ne zahteva, da dajo poleg
splošne tudi obrazložitev po členih, kar bi bilo glede na sedanje pogoste
primere površnega utemeljevanja in potrebo po pospešitvi postopkov več
kot primerno. 

Predlog tudi bolj racionalno ureja dopolnjevanje predlogov zakonov z
amandmaji. Čeprav predlog načeloma povečuje odgovornost matičnih
delovnih teles in drugih subjektov, ki sodelujejo v zakonodajnem postop-
ku, pa ne predvideva, da bi delovno telo imelo možnost dopolnjevati
predlog v tretji obravnavi. Poleg tega pa je glede na ustavni položaj
državnega sveta vprašljivo, da bi dobil možnost vlagati amandmaje, saj bi
na ta način dejansko dobil pristojnosti, ki gredo drugemu domu.

3. Upoštevajoč preveliko razpršenosti odgovornosti v procesu zakono-
dajnega odločanja, predlog povečuje urejevalno in usmerjevalno moč
vodstva državnega zbora in jo ureja podobno, kot jo imajo vodstva v
nekaterih drugih parlamentih.22 Ohranil je sedanje pristojnosti predsed-
nika DZ in tudi vlogo kolegija kot posvetovalnega telesa ter njegovo
sestavo na način, da ima vsaka poslanska skupina ne glede na velikost v
njem po enega predstavnika (22. člen). Hkrati pa je predlog opredelil
kolegij tudi kot organ, ki odloča, in prenesel nanj nekatere odločitve, ki
obremenjujejo državni zbor. Predlog povečuje vlogo kolegija predsednika
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22 Tako npr. po poslovniku nemškega Bundestaga sklepa ‘starešinski svet’ o notra-
njih zadevah zveznega zbora, če te niso pridržane predsedniku ali predsedstvu, in
tudi o proračunskem načrtu Bundestaga (6. člen). Starešinski svet, ki se dogovori
o dnevnem redu vsake seje (20. člen) in o trajanju razprav o vsaki zadevi (35.
člen), je sestavljen v skladu s številčno močjo posameznih poslanskih skupin (12.
člen). Podobno vlogo ima tudi ‘konferenca predsednika parlamenta’ švedskega
Riksdaga, ki sklepa o ukrepih za promocijo aktivnosti Riksdaga (7. člen poslovni-
ka Riksdaga).
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s tem, da (a) sprejema program dela državnega zbora za tekoče leto ter
krajše terminske programe, ki določajo seznam zadev, ki naj jih obravna-
va na posameznih zasedanjih (24. člen), pri tem pa upošteva program
vlade in tudi predloge poslanskih skupin, in da (b) prevzema odločanje o
nekaterih ‘postopkovnih’ in drugih zadevah (25. člen). Poleg odločanja o
predlogih zakonov za obravnavo po nujnem postopku, ustanovitvi delov-
nega telesa ter številu mest v delovnih telesih itd., gre predvsem za izred-
no pomembno odločanje o razpoložljivem času trajanja sej DZ kot tudi
posameznih točk dnevnega reda in s tem v zvezi tudi o omejitvi trajanja
razprav poslancev in drugih udeležencev seje. Pri tem opušča sedanje
sporazumno odločanje in uvaja načelo večine. Uporabo tega načela pa
določa (ob pogoju, da kolegij ni proporcionalno sestavljen) tako, da imajo
predstavniki poslanskih skupin z večjim številom članov možnost pregla-
sovanja manjšine (poslanskih skupin z manjšim številom članov). 

Predlagane pristojnosti kolegija odločanja o ‘notranjih’ (organizacij-
skih, postopkovnih) zadevah so racionalne in primerljive z rešitvami v
poslovnikih nekaterih drugih parlamentov. Prenos nekaterih ‘postopkov-
nih’ odločitev na kolegij nedvomno prispeva k večji ekonomičnosti dela
državnega zbora, kar je v korist vseh poslancev, vsakokratne manjšine
(opozicije) in večine. Opozoriti pa je treba na dvoje – prvič, da je določa-
nje časa vnaprej, npr. z uvedbo ‘parlamentarne ure’, izvedljivo predvsem
v parlamentih, v katerih se večina dela pri dopolnjevanju zakonov dejan-
sko opravi v delovnih telesih. Druga pomembna okoliščina pa je, da ‘po-
stopkovne’ odločitve, zlasti določanje vrstnega reda obravnav in časa
zanje, pogosto posegajo v vsebino predlogov in da lahko prihaja tudi do
zlorab. Zato bi lahko pristojnosti kolegija državnega zbora pri določanju
razpoložljivega časa v našem primeru opredelili tudi na drugačen način
in upoštevati dejansko, tudi nezapisano, prakso v nekaterih drugih učin-
kovitih parlamentih. Npr. tako, da določanje časa poteka hkrati od zgoraj
in od spodaj. Na ravni poslancev se posamezni poslanci in poslanske
skupine za posamezne točke dobro pripravijo in do določenega roka pri-
javijo k razpravi (glej npr. poslovnik švedskega Riksdaga, 14. in 15. točka
z dodatnimi določbami). Predsednik ali kolegij evidentira prijave in pri-
pravi liste prijavljenih, razpravljavci pa lahko izkoristijo čas, ki jim gre po
poslovniku. Ko vsi prijavljeni pridejo do besede, lahko – v okviru razpo-
ložljivega časa – razpravljajo še drugi poslanci. Tem je na razpolago krajši
čas. Sodimo, da bi bil ta način za državni zbor kot nov parlament, v kate-
rem delovna telesa še ne bodo mogla prevzeti svoje vloge, primernejši.

Iz opredelitev pristojnosti kolegija v 24. in 25. členu v zvezi z načrtova-
njem dela (sprejema program in terminski program, v katerem določa
seznam zadev, ki so predvidene za obravnavo na posameznih sejah, in
tudi dneve, ko se bodo zadeve predvidoma obravnavale), je mogoče skle-
pati, da gre za poudarek na rednih sejah. Predlog omejuje možnost, da bi
se izredne seje, kot je bila praksa doslej, lahko sklicevale tudi med redni-
mi zasedanji.
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Upoštevajoč nekatere izkušnje iz drugih parlamentov, bi razpoložljivi
čas za razpravo tudi v državnem zboru lahko določali tako, da bi kolegij
najprej določil le okvirni čas (odvisno od zahtevnosti programa dela in
zadev na dnevnem redu posamezne seje, števila točk itd.), od poslancev
in poslanskih skupin pa bi lahko zahtevali, da ga upoštevajo v svojem
interesu, da se pred sejo dobro pripravijo in obvezno prijavijo svoje raz-
prave vnaprej (najkasneje do zadnjega dne pred začetkom seje). Po izčr-
panju tega časa bi novim govornikom lahko določili precej krajši čas ali
pa bi dobilo besedo le določeno število razpravljavcev. Čas za dodatno
prijavljene k razpravi bi se lahko podaljšal, če bi se kdo od prvotno pri-
javljenih odpovedal razpravi. V tem smislu bi bilo smiselno 76. člen
dopolniti tako, da bi lahko državni zbor, potem ko je izčrpal čas, predvi-
den za sejo, podaljšal sejo (če je to mogoče) in določil nov čas za njeno
dokončanje, ali pa prenesel točke na naslednjo sejo. Določba v 61. členu,
da ‘sklic seje s predlogom dnevnega reda pripravi predsednik državnega
zbora po posvetu v kolegiju … ‘ bi se lahko smiselno dopolnila tako, da
‘predlog dnevnega reda vsebuje časovni okvir in razdelitev časa za raz-
pravo o posameznih točkah’. V 70. členu nato ni več smiselno ponavljati
določb o omejevanju razprave iz 25. člena (odpadeta lahko dva stavka v
drugem odstavku). Ostane le časovna konkretizacija omejitev.

4. Sprememba vloge delovnih teles je nedvomno zelo koristna in nuj-
na za racionalizacijo dela DZ, vendar je v besedilu predloga ostala nepo-
polna in deloma nejasna. Predlog sicer ohranja demokratičen način
sestave delovnih teles (kolegij ob določitvi mest v posameznem telesu
upošteva razmerje med poslanci koalicije in opozicije), kar zagotavlja
operativnost delovnih teles kot parlamentov v malem. Pri tem tudi ohra-
nja pravico vsaki poslanski skupini, da ima vsaj enega predstavnika v
vsakem delovnem telesu (35. člen). Pomembna pa je sprememba, ki pre-
prečuje oblikovanje prevelikih delovnih teles, in to v tem, da so poslan-
ske skupine proporcionalno zastopane na ravni vseh delovnih teles.

Predlog na eni strani pozablja na osnovno načelo o racionalni in eko-
nomični delitvi dela med plenum in delovna telesa, ki pomeni tudi to, da
mora biti število delovnih teles v nekem razmerju s številom članov par-
lamenta. Sedanjih 90 poslancev DZ je namreč preobremenjenih z delom
v zelo številnih komisijah in odborih.23 Poslanec državnega zbora v pov-
prečju član več kot štirih delovnih teles, kar je več kot štirikrat več kot v
večini drugih parlamentov (Zajc 2000, 181). Prav zato niso mogli razviti
vseh tistih značilnosti, ki zagotavljajo zadostno kakovost in kontinuiteto
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23 V zadnjem mandatu je bilo 27 delovnih teles s skupaj 387 člani, število delovnih
teles pa je večje kot v številnih drugih parlamentih. Poleg tega sodelujejo poslanci
tudi v preiskovalnih komisijah (5), stalnih delegacijah (5) in slovenskem delu pri-
družitvenega parlamentarnega odbora in celo v nekaterih neformalnih oblikah
dela državnega zbora (Globe – Slovenija).
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zakonodajnega dela ter predvidljivost zakonodajnega postopka.24 Pred-
log predvideva samo združitev dveh komisij (mandatno-imunitetne in
komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve) v mandatno-
volilno komisijo.

Na drugi strani pa predlog ohranja podrejen položaj delovnih teles in
ne povečuje njihove odgovornosti za kakovostno dopolnjevanje predlogov
zakonov oziroma oblikovanje širših politik na posameznih področjih. Na-
loge in pristojnosti delovnih teles se v bistvu ne spreminjajo veliko. Pred-
log (43. člen) le na splošno govori, da matično delovno telo obravnava ‘za-
deve’, ki spadajo v njegovo delovno področje in da pripravi poročilo o
‘vsebini razprave in predlogov …’ (44. člen). Pristojnosti delovnega telesa
ostajajo v glavnem enake – od vlade in drugih lahko zahteva pojasnila in
podatke, opravi javne predstavitve mnenj (47. in 48. člen). Predlog tudi ne
predvideva povečanja vloge delovnih teles na druge možne načine. Neko-
liko se je izboljšalo le programiranje dela – predsednik delovnega telesa
določa dnevni red v skladu s programom dela državnega zbora in s pred-
videnim dnevnim redom seje državnega zbora (52. člen).

Zaradi izboljšanja dela delovnih teles oziroma razbremenitve skupnih
zasedanj bi gotovo kazalo bolj poudariti odgovornost delovnih teles za
celovito in temeljito vsebinsko obravnavo predloga zakona v posamez-
nem branju in še posebej za čim temeljitejšo dopolnitev predlogov zako-
nov (s čimer bi razbremenili skupna zasedanja). V 44. členu bi lahko eks-
plicitno zapisali, da poročilo delovnega telesa vsebuje ‘bistveno vsebino
razprave in navede predloge amandmajev, ki so bili dani’ (prva alinea).
(Predlog šele v 129. členu omeni, da matično telo sprejme tudi svoj
amandma, kar se morda razume kot izjema). Če hočemo, da so delovna
telesa odgovorna, bi morala v tretji obravnavi imeti možnost vlaganja
amandmajev. Prav tako naj bi delovna telesa dobila tudi možnost vlagati
predloge zakonov, kot jo imajo v številnih parlamentih Srednje Evrope
(češkem itd.), kar bi gotovo pomembno vplivalo na njihovo vlogo in pove-
čalo odgovornost za sodelovanje pri oblikovanju politik na matičnem
področju.25

5. Kljub jasno deklariranemu načelu v predlogu, naj se ‘uveljavi večja
vloga stroke, zlasti pravne’ (glej uvod: cilji in načela), pa naj bi se vloga
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24 Primerjalni podatki o obremenjenosti poslancev s članstvom v delovnih telesih
kažejo, da so bili poslanci državnega zbora v povprečju člani več kot štirih delov-
nih teles, medtem ko v nekaterih parlamentih nekateri poslanci niso člani nobe-
nega telesa, članstvo v dveh delovnih telesih pa je izjema (Glej npr. D. Zajc, Parla-
mentarno odločanje, Ljubljana, 2000, str. 108).

25 Po vložitvi predloga v zakonodajni postopek so bile v državnem zboru 21. 2. 2001
sprejete spremembe poslovnika (47. člen), ki omogočajo manjšini v ‘nadzornih’
delovnih telesih (komisija za nadzor nad varnostno-informativnimi in obveščeval-
nimi službami ter odboru za nadzor nad državnim proračunom in javnimi finan-
cami) pravico zahtevati podatke od vlade, drugih državnih organov itd.
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(samostojnost) sekretariata zmanjšala. To ni razvidno samo z novim nači-
nom imenovanja vodje (po novem) zakonodajno pravne službe (29. člen),
ampak tudi in še posebej z načinom njegovega sodelovanja v zakonodaj-
nem postopku. Njegova pravna mnenja v rednem zakonodajnem postop-
ku namreč niso obvezna in niso vezana na celoten predlog zakona,
ampak le na posamezne amandmaje (mnenje o celotnem predlogu da le
v nujnem postopku). Tako npr. zakonodajno pravna služba v obravnavi v
delovnem telesu ‘lahko daje mnenje k posameznem amandmaju’ (128.
člen) in podobno tudi v obravnavi na seji državnega zbora (134. člen). Če
zakonodajno pravna služba po končani drugi obravnavi ugotovi, da so
določbe predloga zaradi amandmajev neusklajene oziroma neskladne,
‘opozori državni zbor in predlaga možne rešitve’ (135. člen). Podobno
lahko opozori na neusklajenosti v predlogu zakona v tretji obravnavi
(138. člen). 

Vloga Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve državnega zbora
(ki se mu je uspelo uveljaviti kot samostojna služba že v 80-tih letih) je v
tem, da – podobno kot v vseh drugih parlamentih – izboljšuje predloge
zakonov in preprečuje pravni idealizem poslancev in poslanskih skupin
pri zakonodajnem odločanju. Kljub majhni številčni sestavi je precej
prispeval h kakovosti zakonodaje. V razmerah, ko v državni zbor še ved-
no prihajajo nezadostno pripravljeni in z drugo zakonodajo slabo uskla-
jeni predlogi zakonov, bi kazalo vlogo takega sekretariata ali službe kre-
piti. Sekretariat oziroma Služba za zakonodajno-pravne zadeve naj bi
imela možnost opozoriti na pomanjkljivosti predloga zakona že na začet-
ku druge obravnave.

6. Predlog sprememb poslovnika ohranja ureditev, da so seje delovnih
teles javne (103. člen), čeprav so zaprte seje postale pravilo v parlamen-
tih, ki spadajo med najbolj moderna, racionalna in učinkovita (švedski,
nemški, francoski …). Med parlamenti, ki imajo odprte seje delovnih te-
les, najdemo največ zelo tradicionalnih (britanski spodnji dom) in pravi-
loma parlamente v državah v prehodu (zaradi slabih izkušenj v preteklo-
sti ali nezaupanja v demokracijo). 

Takšen način dela delovnih teles ni smiseln. Namen stalnih delovnih
teles je, da opravijo večino dela in prihranijo veliko časa, ki bi bil sicer
porabljen za skupna zasedanja. Zato uporabljajo delovna telesa posebne
postopke, ki jih poslanci na skupnih zasedanjih ne morejo uporabiti (do-
ločena neformalnost, vabljenje prič, zasedanja zunaj parlamenta, itd.).
Delovna telesa razvijajo svoje posebne pomembne funkcije, ki pomem-
bno prispevajo k učinkovitosti celotnega parlamenta. To so poleg specia-
lizacije in zbiranja informacij zlasti usklajevanje strankarskih stališč,
pogajanja, ki vključujejo medsebojna popuščanja in vodijo do raznih
kompromisov, ter pridobivanje koristi v interesu celotnega področja. Teh
svojih številnih prednosti ne morejo dobro uporabiti, če so njihove seje
praviloma odprte in če člani razpravljajo ob prisotnosti predstavnikov
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medijev. Številni poznavalci sodobnega parlamentarizma navajajo, da se
ob navzočnosti javnosti zelo zmanjšujejo možnosti za temeljito vsebinsko
delo, poslanci pa začenjajo izkoriščati razprave za uveljavitev strankar-
skih stališč ali samooglaševanje. Zato bi kazalo javnost sej delovnih teles
omejiti, tako da praviloma delajo na zaprtih sejah (kot je bilo večkrat
predlagano že v pripravi prvega poslovnika).

7. Predlog pozablja na potrebo po celoviti opredelitvi avtonomije
državnega zbora kot predstavniškega telesa. Ta avtonomija poleg postop-
kovne (samostojno sprejemanje pravil za delovanje in sprejemanje odlo-
čitev), upravne (samostojno določanje organizacije svojih služb) in var-
nostne (v varnostnih in policijskih zadevah) zajema tudi finančno, to je
odločanje o sredstvih za svoje delo (Grad 2000, 80). Finančna avtonomija
ne le krepi njegov položaj v razmerju do vlade, ampak tudi omogoča nje-
govo polno odgovornost za zagotavljanje vseh možnosti, ki morajo biti
dane za čim učinkovitejše delo in končno za čim kakovostnejšo zakono-
dajo. Sodobni parlamenti večinoma sami določijo obseg in razporeditev
svojih izdatkov za različne namene in predlagajo svoj samostojni parla-
mentarni proračun, ki ga vlada vključi v državni proračun. Pri tem se
parlamenti ravnajo po načelu samoomejevanja, svoj predlog javno objavi-
jo in zagovarjajo, pritisk javnega mnenja pa deluje kot korektiv. Parla-
menti, ki se morajo glede svojih proračunov vsakokrat pogajati z vlado,
so praviloma v slabšem položaju, čeprav vlada zaradi ustaljenih običajev
in parlamentarne tradicije nikoli ne nasprotuje predlogom parlamenta.

Opredelitev finančne avtonomije državnega zbora v poslovniku bi po-
membno povečala njegovo vlogo v razmerju do vlade in omogočila večjo
odgovornost za učinkovitejše delo, hkrati pa tudi večjo odgovornost pri
razporejanju in porabi sredstev. Ob tem bi morali opredeliti tudi načine
zunanjega in notranjega nadzora izvajanja proračuna. Finančno samo-
stojnost bi kazalo smiselno opredeliti in vnesti v poslovnik, podobno kot
je opredeljena v poslovnikih nekaterih drugih parlamentov. Predlog pro-
računa naj bi pripravil kolegij (glej npr. Poslovnik Bundestaga, 6. člen,
točka 3). 

SKLEPNE UGOTOVITVE O POMENU MODERNIZACIJE
POSLOVNIKA ZA UČINKOVITOST DELA DRŽAVNEGA

ZBORA RS IN POSLEDIČNO ZA STABILNOST 
POLITIČNEGA SISTEMA 

Institucionalizacija sodobnih novih parlamentov krepi njihovo avtonomi-
jo in učinkovitost ter javno odgovornost, posledično pa pospešuje konso-
lidacijo demokracije in povečuje sposobnost države, da s kakovostno
zakonodajo urejuje in usmerja družbene procese. Če sprejeta zakonodaja
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ni uresničljiva, se zmanjšuje upravljivost države. Učinkovit parlament je
gotova ena temeljnih predpostavk za učinkovito državo in utrjevanje
državnosti. 

Prvi poslovnik državnega zbora iz leta 1993 je pomenil velik korak v
smeri modernizacije odločanja, vendar je ohranil nekatere s parlamentar-
nim sistemom nezdružljive elemente, načel racionalnosti in ekonomično-
sti pa ni dosledno uresničil. Porazdelitev moči in odgovornosti v zakono-
dajnem odločanju je bila preveč fluidna in ni zagotavljala stabilnega
obnašanja vseh udeležencev, kar je zmanjševalo učinkovitost in predvi-
dljivost postopkov. Na majhno učinkovitost v praksi je sicer gotovo vpli-
valo tudi popolno pomanjkanje precedenčnih primerov.

Sedanji (drugi) predlog poslovnika pomeni nov korak v tej smeri,
zagotavlja nekaj pomembnih sprememb v smeri večje racionalizacije in
ekonomičnosti zakonodajnega postopka, vendar pa mu nekaterih ciljev
ni uspelo ustrezno in skladno uresničiti. Tako so predlagane spremembe
kljub zelo pozitivnim premikom k racionalnemu načrtovanju in poveče-
vanju moči kolegija pri odločanju o ‘notranjih’ vprašanjih ostale neurav-
notežene – to velja posebej za premajhno vlogo delovnih teles, ki bi jo
bilo treba povečati. Brez racionalno oblikovanih in učinkovitejših delov-
nih teles bo predvideni racionalni in ekonomični redni zakonodajni
postopek težko izpeljati, kar pomeni, da se bo ohranil velik pritisk po
uporabi nujnega postopka. Nedosledno izpeljano načelo samostojnosti
državnega zbora in ohranjene možnosti poseganja predlagateljev v zako-
nodajni postopek pa bi lahko še naprej zamegljevale odgovornost za
obravnavo in sprejemanje kakovostne zakonodaje. K utrjevanju vloge
državnega zbora bi nedvomno prispevala finančna avtonomija.

Vodstvo državnega zbora, poslanci in vsa zainteresirana javnost bi
morali bolj realistično ocenjevati potrebo po racionalizaciji parlamentar-
nega odločanja in bolj upoštevati izkušnje drugih učinkovitih parlamen-
tov. Prenova poslovnika državnega zbora je v skupnem interesu koalicije
in vsakokratne opozicije. Pri tem je treba opozoriti na zanimivo razliko,
ki se kaže v nekaterih raziskavah, med precejšnjo podporo spremembam
med poslanci kot posamezniki in poslanskimi skupinami
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VZPOSTAVLJANJE ALI MOBILNOST 
VOLILNEGA TELESA – 

poskus empiričnega odgovora
Vlado Miheljak*

Avtor v sestavku preverja stopnjo ohranjanja in prehajanja volilnega
telesa v prvih desetih letih večstrankarskega sistema ter skuša odgo-
voriti na vprašanje, koliko so empirična dogajanja posledica nedo-
končanega procesa vzpostavljanja obnovljenega strankarskega uni-
verzuma, koliko pa posledica evropskih trendov bolj zabrisane in
nejasne identifikacije. Ker se v Sloveniji obnavlja polarizacija, ki jo
determinirata razcepa urbano-ruralno ter cerkveno vezano – cerkve-
no nevezano, brez slehernega značilnega slojnega oziroma razredne-
ga razcepa, torej polarizacija, kakršno smo prepoznavali že v Slove-
niji med obema svetovnima vojnama preverja avtor tudi moč in
stopnjo družinske reprodukcije političnih vrednot in preferenc in
ugotavlja, da je tako visoka, da lahko govorimo o neprekinjeni latent-
ni vrednostno-politični identifikaciji., ki se je prenašala skozi družin-
sko socializacijo oz. kot nekakšna družinska iniciacija. Ker temeljna
polarizacija levo-desno ne more pojasniti vseh umestitev predlaga
avtor preverjanje dodatnega razcepa po osi materialistični – postma-
terialističnih vrednot.

Je v Sloveniji politični prostor po dobrih desetih od prvih večstrankar-
skih volitev še vedno v fazi vzpostavljanja ali že lahko govorimo o stabil-
ni identifikacijI ter prepoznavnih determinantah volilnega ravnanja? Že
bežne analize volilnih ravnanj kažejo, da je dinamika prehajanja precejš-
nja, po drugi strani pa se je že izoblikovalo nekaj prepoznavnih razcepov,
ki sooblikujejo politične oziroma strankarske identifikacije. Predvsem je
zanimivo vprašanje, ali sta zaznana stabilnost in dinamika del normalne-
ga dogajanja, kakršnega poznajo stare parlamentarne demokracije, ali
gre za značilne procese zgodnjega iskanja identifikacij, značilnih za mla-
de demokracije, v katerih največji del volilnega telesa strankarske izkuš-
nje in identifikacije nima v osebnem spominu. Odgovor je sorazmerno
zahteven, ker tudi v t. i. stabilnih demokracijah ne moremo dati enopo-
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menskih odgovorov o veljavnosti tez o zacementiranosti oziroma razpa-
danju temeljnih razcepov, ki oblikujejo ali mehčajo politične oziroma
strankarske identifikacije.

H klasičnim razcepom se v volilni teoriji ponujata dve tezi, ki sta nas-
protni, morda celo diametralno nasprotni, a šele hkratno upoštevanje
obojih argumentov (empiričnih argumentov) ponuja možnost za razume-
vanje sodobnih razcepov ter hkratnih bližin, ki brišejo jasne razlike vred-
nostno političnih pozicij. Na eni strani imamo »klasično«, neštetokrat
navedeno Lipset-Rokkanovo tezo o perpetuiranju klasičnih razcepov:

» … The party alternatives, and in remarkably many cases the party or-
ganizations, are older than the majorities of national electorates«.1

zato
»The party systems of the 1960’ reflect, with few but significant excep-

tions, the cleavage structure of the 1920’s.«2

Po drugi strani pa imamo znano Inglehartovo napoved postmaterali-
stičnega razpada klasičnih razrednih in vrednostnih razcepov, ki ga raz-
laga z dvema znanima stavkoma:

1. Post materialists come from middle-class backgrounds, but they support
change (1977)

2. This is conducive to a decline of a social class voting, as middle class Post
materialists move left-and working-class Materialists move to the right
(Inglehart 1997, 254)

Inglehart svoj tezo utemeljuje z značilno krivuljo upada razredno
determinirane volilne izbire, kot jo je na podlagi Alfordovega indeksa
razrednih volitev izdelal Lipset (Lipset 1981, 505) za nekatere evropske
države in ZDA. Značilni nagibi v grafu dejansko kažejo močan upad raz-
redno determiniranih volitev, vendar podrobnejši pregled kontinuiranih
izidov za te države pokaže, da gre pri volilni izbiri še vedno za značilno,
vendar nekoliko manj izrazito »razredno« determinacijo. Alfordov indeks
je »vizualno« nekoliko zavajajoč, ker je odstotno-točkovna razlika med
delavci in nedelavci, ki volijo leve stranke, tako da pri manjših, a še ved-
no statistično pomembnih razlikah dobimo občutek, da je slojnospecifič-
na vezava volilnega telesa popolnoma razpadla.

Nestabilna in nihajoča volilna ravnanja v devetdesetih letih niso zna-
čilna samo za nove demokracije, v katerih se volilno telo ter stabilnejše
vezave in identifikacije šele vzpostavljajo, ampak tudi za »stare« parla-
mentarne demokracije. Raziskovalci volilnega vedenja (npr. Kleinhenz
1995) pripisujejo razloge za nestabilno volilno vedenje socialnoekonom-
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skih sprememb v osemdesetih in devetdesetih letih v največji meri zlasti
porastu blaginje delavskega razreda, kar ima za posledica manjšanje raz-
lik med delavskim in srednjim slojem. Po drugi strani pa na te spremem-
be močno vpliva popuščanje institucionalnih vezi. Dalton in sodelavci
(Dalton, Flanagan in Beck 1984, 15–19) vidijo razloge zlasti v popuščanju
vezi volivcev s cerkvijo, sindikati ter hkratnem večanju politične zavesti
oziroma kognitivne politične mobilizacije. Slednje je v veliki meri posle-
dica vse večje in vse bolj splošne izobrazbe ter vse večje informacijske iz-
postavljenosti ter sploh medijske dostopnosti. Dalton (Dalton 1989, 101)
vidi razloge tudi v rastoči urbanizaciji, ki je razbila homogene socialne
mreže, kar pomeni, da med različnimi socialnimi skupinami ni več moč-
nih mej. Kljub nespornemu upadu slojno značilne oziroma razredno
opredeljene volilne izbire pa so razlike med socialnimi skupinami še ved-
no značilne oziroma še vedno prevladuje volilna izbira po temeljnih raz-
cepih, ki segajo na začetek oziroma prvo polovico prejšnjega stoletja.

Kaj to pomeni v tipičnih evropskih prostorih in kaj v Sloveniji

Poglejmo na primeru dveh držav, ki predstavljata dva diametralno različ-
na volilna sistema, večinskega in (kombiniranega a po učinku) proporcio-
nalnega, Veliko Britanijo in Nemčijo. Tako je na primer za Veliko Britani-
jo kljub vsem spremembam značilna enodimenzionalna slojnospecifična
determinacija volilne izbire.

Spremembe, ki jih opažajo britanski raziskovalci volilnega vedenja in
volilnega ravnanja, morda kratkoročno pokažejo izide, ki bi potrjevali
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izrazit upad ali celo popoln razpad slojnospecifične oziroma razredne
volilne preference. Večino sprememb je možno pripisati posebnim,
nestabilnim učinkom posameznih volitev, ki se v longitudinalni primer-
javi v glavnem ne potrjujejo oziroma le delno potrjujejo. To je lepo raz-
vidno iz primerjave obdobja med dvema laburističnima zmagama. V
obdobju največje torijske moči je tradicionalna prevladujoča preferenca
laburistov v delavskem sloju nekoliko upadla, a dolgoročno se ni potrdila
kot enosmerna težnja. Še najbolj opazen je premik srednjega sloja k
laburistom. Na zadnjih volitvah (1974) pred dolgim torijskim obdobjem,
so laburisti zmagali kljub izraziti srednjeslojni preferenci konservativcev.
Velika Blairova zmaga 1997 pa je pomenila tudi prerazporeditev srednje-
ga sloja v smeri laburistov. Ker so tudi letošnje volitve potrdile to spre-
membo lahko najbrž že upravičeno govorimo o dolgoročnejši prestruk-
turaciji volilnega telesa vendar pa le delno potrdimo Inglehartovo
predpostavko. Namreč, Inglehartovo predvidevanje za premike delavske-
ga razreda proti desni vsaj na ravni strankarskih preferenc ne držijo. Ver-
jetnejše je, da je prevlada desnih strank v Evropi in tudi v Veliki Britaniji
zabrisala ohranjeni latentni razcep. Zadnje in predzadnje volitve v Veliki
Britaniji kažejo tako močne razcepe kot so jih nazadnje v sedemdesetih.
Sicer pa je vprašanje, ali se ne bi ob nekoliko manj suverenem vodstvu
laburistov potrdila nekdanja prevladujoča pripadnost srednjega sloja
desnici.

Ohranjena slojnospecifična volilna izbira se kaže tudi v nizu posred-
nih indikatorjev. Tako je visoko značilna volilna izbira glede na tip stano-
vanja (owner-occupier versus council tenant), glede na članstvo v sindi-
katih ter tudi glede na izbiro časopisa (bralci Daily Telegrapha, Financial
Timesa dajejo izrazito prednost torijcem, bralci Mirrorja, Guardiana,
Daily Stara in Suna pa laburistom).3

Medtem ko se volilna izbira v Veliki Britaniji v veliki meri in predvsem
izraža skozi slojnospecifično determinacijo, pa se volilna izbira v ZR
Nemčiji opredeljuje na sečišču slojno oziroma razredno značilnega ter
religioznega oziroma konfesionalnega razcepa (sprva se je razcep katego-
riziral glede na pripadnost katoliški ali protestantski cerkvi, sedaj se vse
bolj premika v smer religiozno – nereligiozno). Diether Roth4 postavlja
korenine nemškega konfesionanega spora daleč nazaj v čas reformacije.
Kasneje, po vzpostavitvi nemške nacionalne države, se je konflikt zrcalil
kot spopad med Bismarckom in katolicizmov, ki je bil prepoznan kot t. i.
kulturni boj (Kulturkampf), ki se vleče vse do današnjih dni, vendar se je
konfesionalni konflikt po drugi svetovni vojni zaradi močnih begunskih
valov iz Vzhodne Nemčije obrnil in tako danes CDU (v primerjavi z
bavarsko CSU) pomeni ljudsko stranko krščanskega (torej ne verske,
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ampak religijske značilnosti) izvora. Po Bürklinu5 je ta pojav prehajanja
konfesionalnega konflita v religijskega možno pojasniti z dejstvom, da so
mnogi praktični protestanti (torej verniki) po svojih stališčih bliže
CDU/CSU kot SPD (npr. vprašanje splava, ločitve itd.). Kot je razvidno iz
spodnjih preglednic, pa se v sporu zrcalita religijska in konfesionalna
cepitev. Paapi6 pravi, da se tako konfesionalna konfliktna linija iz izho-
diščne cepitve med katoliki in protestanti postopoma vse bolj jasno
preoblikuje v cepitev med religioznimi oziroma cerkveno povezanimi in
nereligioznimi oziroma cerkveno neopredeljenimi volivci.

Spodnja preglednica s strukturo volilnega telesa glede na dva osnovna
razcepa v nemški družbi (slojno/razredni in religiozno/konfesionalni) ka-
žeta, da se vse do zadnjih volitev ohranja preferenca po »prastarih« raz-
cepih. Zanimivo je, da tudi sprememba volilnega avditorija po združitvi
ni bistveno vplivalo na strukturne značilnosti. Proti pričakovanjem refor-
mirana nekdanja komunistična PDS ni tipična stranka delavstva – to je
še vedno (v zahodnih in vzhodnih zveznih deželah) veliko bolj SPD –
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Tabela 1: Slojna/razredna struktura volivcev med dvema laburističnima
zmagovitima obdobjema v Veliki Britaniji (1974–2001):

1974 1979 1983 1987 1992 1997 2001
% % % % % %

All
Conservative 37 45 44 43 43 31 33
Labour 40 38 28 32 35 44 42
Lib/Alliance/LD 19 14 26 23 18 17 19
Con. Lead –3 +7 +16 +11 +8 –13 –9

Middle class (ABC1)
Conservative 56 59 55 54 54 39 39*
Labour 19 24 16 18 22 34 30*
Lib/Alliance/LD 21 15 28 26 21 20 25*
Con. Lead +37 +35 +39 +36 +32 +5 +9*

Skilled working class (C2)
Conservative 26 41 40 40 39 27 29
Labour 49 41 32 36 40 50 49
Lib/Alliance/LD 20 15 26 22 17 16 15
Con. Lead –23 0 +8 +4 –1 –23 –20

Semi/unskilled working class (DE)
Conservative 22 34 33 30 31 21 24
Labour 57 49 41 48 49 59 55
Lib/Alliance/LD 16 13 24 20 16 13 13
Con. Lead –35 –15 –8 –18 –18 –38 –31
* Podatek samo za AB. Skupni podatek za srednji razred kot agregat AB in C1 za leto 2001 ni bil na voljo. C1 je v
letu 2001 volil takole: konservativci 36 %, laburisti 38 % in liberalni demokrati 20 odstotkov. Velikih sprememb
glede na leto 1997 tako verjetno v celotnem srednjem sloju ni; kar pomeni, da še vedno pobirajo rahlo večino to-
rijci. Vir: Mori, združeni podatki.
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ampak visoko izobraženih, nameščencev, uslužbencev ter nezaposlenih
volivcev – vseh skoraj izključno z območja novih zveznih dežel. 

Tabela 2: Slojno/razredno ter konfesionalno/religisko specifične volilne
izbire nemškega volilnega telesa

1949 1953 1961 1965 1969 1972 1976 1980 1983 1987 1990 1994 1998
Izid 
CDU/CSU 41 41 54 52 47 38 46 39 48 43 41 37 35
Izid SPD 35 31 37 42 48 54 43 49 41 42 42 39 41
Delavci CDU/CSU 33 27 42 38 32 26 40 34 42 36 35 33 29
Delavci SPD 51 51 52 61 64 70 53 59 52 57 54 50 49
Katoliki CDU/CSU 55 52 71 68 65 51 61 53 62 55 51 46 49
Katoliki SPD 33 23 24 28 33 43 32 38 29 35 35 34 34
Evangeličani CDU/CSU 33 32 39 39 31 28 36 29 39 35 35 34 32
Evangeličani SPD 39 38 49 53 62 63 52 57 51 49 48 46 46
Posestniki CDU/CSU 65 59 62 83 91 81 88 78 84 75 68 73 n.p.
Posestniki SPD 6 5 23 14 5 11 8 15 13 13 13 12 n.p.

Sploh pa je metodološko in vsebinskoanalitično sporno sklepati o
strukturnih spremembah na podlagi enkratnih volilnih dogodkov, tudi
ko pride do izrazitejših sprememb glede na zadnji izid ter glede na pov-
prečje več zaporednih volitev. Ko nastopijo spremembe razmerja moči, je
treba razlagati zaznane strukture z veliko previdnosti in potrpežljivosti
ter počakati na vsaj eno ali več zaporednih volitev, da bi brez tveganj in
dovolj utemeljeno napovedali večje in značilne premike. Volilna teorija
namreč (izhajajoč iz teoretske tradicije t. i. michigenske socialnopsihološ-
ke šole Campbella, Conversa itd.) loči med konceptoma t. i. normalnih
volitev (normal vote), odklonskih volitev (deviating elections), in t. i. kri-
tičnih volitev (critical elections). Michigenska šola pripisuje volilnemu
vedenju in volilnim odločitvam (vsakokratnim izbiram) kratkoročne in
dolgoročne vplive ter tudi kratkoročne in dolgoročne učinke na volilno
vedenje. Tako naj bi bil človek kot volivec razpet med indentifikacijo gle-
de na dolgoročne strukturne determinante (kot socialna struktura in
strankarska vezava) ter konjunkturne kratkoročne vtise, ki jih proizvaja-
jo kratkoročne posredovalne spremenljivke (kot podoba konkretnih kan-
didatov, ki poosebljajo določeno politično opcijo in vsakokratna vsebin-
ska ponudba – vsebine predvolilne kampanje). 

O normalnih volitvah govorimo takrat, ko so strankarska identifikaci-
ja, preferenca kandidatov ter vsebina usklajene ali (pogosteje) ko se krat-
koročni učinki medsebojno nevtralizirajo ter je volilno dejanje (actual
vote) usklajeno z dolgoročno strankarsko identifikacijo volivca. O od-
klonskih volitvah govorimo takrat, ko zaznane kratkoročne, konjunktur-
ne volilne spremembe glede na zadnja zaznana volilna razmerja ne
pomenijo dolgoročno restrukturacije volilnega telesa; se pravi prehoda
od normalnih h kritičnim volitvam. Ko pa pride do dolgoročno stabilne
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preusmeritve strankarskih preferenc v tolikšnem deležu volilnega telesa,
da pride do premestitve politične moči ter spremembe in posledične pre-
grupacije v strankarskem sistemu, pa govorimo o t. i. kritičnih volitvah.
Po Keyu (Key, V. O. 1955) se te kažejo v teh značilnostih:
1. dvig politične mobilizacije
2. reideologizacija politike in strank, s težnjo k reformam institucij
3. močni lomi v volilnem vedenju (1/5 do 1/3 volivcev zamenja stranko)
4. uspeh »tretjih strank«
5. oblikovanje novih, dolgoročno stabilnih volilnih koalicij.

Iz V.O. Keyevega koncepta kritičnih volitev sledita dva pojasnjevalna
modela nestabilnega volilnega ravnanja – dealignment in realignment.7 V
kratkoročni perspektivi med pojasnjevalnima modeloma ni velikih razlik,
saj skušata oba konkurenčna modela oziroma teoriji pojasniti razpad vezi
med stranko in volivci ter porast pomena kratkoročnih volilnih motivov.

Realignment (restrukturacija) pojasnjuje spremembe volilnega vede-
nja, ki je bilo dolgo opredeljeno z ukoreninjenostjo socialnih skupin v
določene stranke. Zaradi socialno-ekonomskih sprememb takšne tradi-
cionalne koalicije med določenimi volilnimi skupinami in strankami raz-
padejo in posledično razpadejo tudi samoumevne izbire. Ena takšnih
preusmeritev je t. i. »ekološki realignment«, druga pa »sektoralni realign-
ment« (Flanagan 1984, 95; po Kleinheinz 1995, 51). V prvem primeru ne
pride do nove prevladujoče strukturacije, ampak se velikost oziroma moč
razcepa zmanjša, v drugem primeru pa pride do prehoda tradicionalnega
volilnega telesa v drugo stranko ter razpada nekega zgodovinskega razce-
pa. Fluktuacija volilnega telesa pa naj bi bila zgolj prehodna faza do obli-
kovanja novih trajnih vezi.

Dealignment (destrukturacija) pa pomeni sproščanje, popuščanje ali
razpadanje tiste povezanosti volivca s stranko, ki je sicer opredeljena s
posebno socialno strukturo, okoljem ali in predvsem »psihološko« pove-
zanostjo volivca s stranko. Zaradi naraščajoče subjektivne politične uspo-
sobljenosti (political efficacy) volivcev izgubljajo strankarske identifikaci-
je svojo zgodnejšo usmerjevalno vlogo pri volilni izbiri. To pomeni, da
vse večji del tistih volivcev, ki jih odlikuje visoka kognitivna usposoblje-
nost zmore volilno izbirati neodvisno od teh vezav. V Evropi, zlasti Nem-
čiji se v povezanosti z teorijo dealignment pojasnjuje uspeh ekoloških
strank.8

V povezanosti z razcepom med dvema težnjama (Lipset-Rokkanove)
»zacementiranih« razcepov Evropi po drugi svetovni vojni ter Ingleharo-
tovo tezo o razpadu klasične (slojnospecifične) polarizacije je še zlasti
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7 Koncept kritičnih volitev ter teza »dealignment in realignment« sta bila skonstrui-
rani za razlago volilnih dogodkov in posledic v ameriškem dvostrankarskem siste-
mu in sta po mnenju nekaterih evropskih raziskovalcev volilnega vedenja sporna.

8 Cf. Klingemann in Wattenberg (1990).
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zanimiv položaj v t. i. postkomunističnih državah, v katerih je po drugi
svetovni vojni prišlo do nasilne odprave parlamentarne demokracije, ki
je (vključno s časom druge svetovne vojne) trajala pol stoletja, kar pome-
ni toliko temeljito zamenjavo generacij, da največji del volilnega telesa
predvojne situacije in identifikacij leta 1990 ni hranil v osebnem (politič-
nem) spominu.

Polarizacija, ki se je tako rekoč hipno vzpostavila v slovenskem politič-
nem prostoru, je s kar največjo podobnostjo obnovila situacijo, značilno
za Slovenijo med obema svetovnima vojnama. V primerjavo z npr. Velike
Britanijo (predvsem razredna polarizacija) in Nemčijo (tako razredna kot
tudi religijsko-konfesionalna polarizacija) v Sloveniji strankarska identi-
fikacija ni potekala z razrednim razcepom, ampak predvsem glede na
polarizacijo v kulturnem boju (t. i. boj med liberalci in klerikalci), ki je
povzročila ločevanja na oseh urbano – ruralno in konfesionalno – nekon-
fesionalno (ali točneje: cerkveno vezano – nevezano). Sedaj že kar bogati
podatki kažejo na skoraj popolno obnovo te situacije. V tabeli 3 smo
združili mesečne podatke Politibarometra Centra za raziskovanje javnega
menja in množičnih komunikacij od zadnjih volitev do danes (od novem-
bra 2000 do maja 2001). Na velikem numerusu sedmih zaporednih mer-
jenj, ki medsebojno nevtralizirajo slučajna nihanja smo dobili profil, ki
kaže, da se enoznačno oblikuje polarizacija na oseh urbano – ruralno ter
religiozno – nereligiozno. Zunaj teh polarizacij je malo značilnih struk-
turnih razlik. 

Tabela 3

STR. PREFERENCE Skupaj

Ne DESUS LDS NSI SLS+ SMS SNS SDS ZLSD drugo
vem SKD

% % % % % % % % % % %

NASELJE PODEŽELJE 35,2 1,4 29,0 4,9 7,6 2,6 1,7 10,1 5,0 2,5 2422

MANJŠI KRAJ 27,5 2,2 35,2 2,9 3,7 4,4 3,0 9,0 8,9 3,1 2003

VEČJE MESTO 26,6 1,6 40,0 2,5 2,8 2,7 3,7 6,5 10,8 2,7 697

LJ/MB 25,5 1,0 37,4 2,8 2,3 5,2 2,9 8,0 11,8 3,0 1053

prej levo 15,1 1,6 49,4 0,5 2,6 3,2 3,2 4,6 17,6 2,2 1666

ORIEN- v sredino 26,1 2,6 32,5 3,7 3,6 4,6 2,8 12,6 7,2 4,1 984

TACIJA prej desno 24,7 1,4 23,2 10,3 10,7 4,4 1,6 17,1 3,1 3,6 1168

Brez odgovora 45,1 1,3 28,2 2,5 4,2 3,1 2,5 6,5 4,3 2,3 2364

VERNOST sem veren 32,8 1,5 28,5 6,0 7,2 3,3 1,7 11,2 4,8 3,0 3135

nisem veren 21,9 1,0 42,5 0,6 1,4 4,5 3,8 6,0 15,7 2,6 1737

nekaj vmes… 33,2 2,7 35,1 1,9 4,4 3,5 3,3 7,7 5,6 2,6 1201

zavrnil odg.,b.o. 56,0 0,0 25,3 1,1 0,0 0,6 0,0 5,0 7,5 4,6 99

Skupaj 30,2 1,6 33,7 3,6 4,9 3,6 2,6 9,0 8,1 2,8 6190

FDV-CJMMK, Politbarometer, nov 2000 – maj 2001. 
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Ena od posledic nižanja politične identifikacije je tudi vse manj stabil-
na volilna izbira. Stabilnost volilnega telesa smo ugotavljali s preverja-
njem volilnih dejanj anketirancev na volitvah 1990, 1992, 1996 in 2000.9

Tabela 4: Prehodi volilnega telesa med volitvami 1990 in 1992

Tabela 5: Prehodi volilnega telesa med volitvami 1992 in 1996

SLOVENSKI NAROD IN NACIONALNA DRŽAVA

9 Prehode med volitvami 1990 k 1992 ter 1992 k 1996 smo zajeli v merjenju Toš et
al: SJM 1998/2, prehode iz 1996 k 2000 pa smo vzeli iz datoteke exit poll Cati za
TVS ob volitvah 2000 (CATI/dopolnilna anketa na vzporednih volitvah 2000, n =
1968).
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Tabela 5: Prehodi volilnega telesa med volitvami 1996 in 1997

Prva točka preoblikovanja strank na volitvah 1992 je zelo zanimiva.
Leta 1992 se je LDS10 prebila na prvo mesto (in je s še večjo prednostjo
vodilna še zdaj). Glede na volitve 1992 je ohranila veliko večino (87 %)
volilnega telesa svoje predhodnice ZSMS-LS iz volitev 1990, pridobila pa
je tudi glasove večine drugih strank iz volitev 1990, največ glasov pa med
volivci ZLSD in tistimi, ki se za leto 1990 ne morejo (ali ne želijo spomni-
ti) svojega volilnega dejanja. ZLSD je vseeno ohranila precejšen del gla-
sov svoje predhodnice (ZKS-SDP), ni pa pridobila veliko novih glasov.
Slovenska demokratična zveza kot nekakšna protopartija, ki je združeva-
la največje intelektualne potenciale t. i. nacionalnega bloka, je že leta
1990 dobila sorazmerno malo glasov (9,5 %). Kljub temu, da je veljala za
favorizirano stranko v koaliciji Demos iz leta 1990, je po razdružitvi na
(močnejšo) liberalno krilo (SDZ) in šibkejše nacionalno krilo (NDS) na
volitvah 1992 doživela še en poraz. NDS sploh ni prišla v parlament, SDZ
kot ena najbolj favoriziranih strank pa je dosegla le 5-odstotni uspeh.
Analiza kaže, da so tisti, ki so leta 1990 volili SDZ, leta 1992 najpogosteje
volili LDS. Največje presenečenje volitev 1992, Jelinčičeva SNS, je po sa-
mooceni volivcev dobila največ glasov od tistih, ki so 1990 volili SDSS in
SKD, še več je takih, ki se ne spomnijo, katero stranko so takrat volili.
SLS, SKD in SDSS pa niso 1992 prestrezale veliko novih glasov prehaja-
jočih glasov.
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10 Na prvih demokratičnih volitvah na katerih je sicer zmagala koalicija novih
strank, imenovana Demos, je bila najmočnejša posamična stranka ZKS-SDP (se-
daj ZLSD), ki je dosegla 17,3 % glasov, druga je bila ZSMS-LS (sedaj LDS), ki je
dosegla 14,5 %. Najmočnejša posamična stranka koalicije Demos je bila na tret-
jem mestu krščanska demokracija (SKD) s 13 %.
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Še veliko bolj zanimivo pa je spremljanje prehodov med volitvami
1992 in 1996, ker so ta volilna ravnanja anketiranim v boljšem spominu.
LDS, ki je še povečala prednost, je največ pridobila med tistimi, ki so leta
1992 volili ZLSD ter tistimi, ki se volilnega dejanja 1992 ne spomnijo.
SDSS, ki je od volitev 1992 do volitev 1996 precej narasla, je dobivala naj-
več novih glasov od SKD in SNS, nekaj pa tudi od nekdanjih volivcev
LDS. Slovenska ljudska stranka, ki je s prodorom proti sredini največje
presenečenje volitev 1996, je največ glasov dobila od tistih volivcev, ki so
leta 1992 volili LDS ter od sorodne SKD. ZLSD, ki je imela 1996 slab izid,
je prevzela malo volivcev drugih strank iz leta 1992. Zanimiva je tudi
SNS, ki ji je “pobegnilo” staro volilno telo v največji meri v SDSS, delno
pa ga je nadomestila z delom volilnega telesa, tako da je ukradla del vo-
livcev vodilni LDS.

Tretje zaporedje prehodov med predzadnjimi volitvami 1996 in volil-
nim ravnanjem leta 2000 kaže, da so vse bolj redki prehodi med dvema
“ideološkima hemisferama”, (levo – desno); večji del dinamike se odvija v
blokih ter da se preferenca nasploh vse bolj stabilizira, kar pomeni, da se
nezadovoljni volivci umikajo predvsem v neopredeljenost. Ena največjih
presenečenj, pa po svoje tudi neznank volitev 2000, je bila stranka SMS,
ki je s preprostim »apolitičnim« pozivom uspela aktivirati zadostno števi-
lo volivcev, da se je uvrstila v parlament. Stranka »štrli« iz klasičnih raz-
cepov (ne da se je razložiti in uvrščati po klasičnih razcepih levo – desno,
urbano – ruralno, religiozno – nereligiozno). Stranka je četrtino svojih
volivcev nabrala iz predhodnih (1996) volivcev LDS, kar je zelo veliko, če
upoštevamo, da je precej njenih volivcev tudi sicer prvič volilo. Sicer pa,
kot je razvidno iz tabele, SLS+SKD ni uspela zadržati volivcev nekdanje
SKD, ki so se v največji meri »vrnili« k novi stari NSi; le 8,5 % volilnega
telesa SLS+SKD v letu 2000 so bili nekdanji (iz leta 1996) volivci SKD.
SDS je pridobila manjši del volilnega telesa hitro razpadle SLS+SKD
(približno 9,3 odstotka vseh njenih volivcev leta 2000 so nekdanji volivci
SLS, 5,8 odstotka pa nekdanji volivci SKD). SLS+SKD in NS-i si v nepo-
srednem spopadu za volivce nista preveč škodili. Približno isto količino
nekdanjih volivcev sta speljali ena drugi; če seveda razumemo kot ohra-
njanje volilnega telesa preferenco volivcev SLS (iz leta 1996) stranko
SLS+SKS ter volivcev SKD (iz leta 1996) stranko NS-i v letu 2000. Če
torej potegnemo črto čez prehode med zadnjimi volitvami, lahko rečemo,
da prehodov med dvema ideološkima blokoma praktično ni bilo. Volivci
so izbrali ali svojo stranko iz predhodnih volitev ali stranko iz istega poli-
tičnega bloka ali so prešli v majhno tretjo skupino volivcev (SMS, SNS),
ki je ni možno uvrstiti na levo ali desno. To pa seveda pomeni, da so raz-
cepi in polarizacija močno zacementirani. Pomeni pa tudi, da se je stran-
karsko volilno telo precej ustalilo in se je oblikovala relativno stabilna
identifikacija. Če pogledamo sedanje parlamentarne stranke (razen nove
SMS), so takole ohranjale volilno telo skozi tri časovne točke.

SLOVENSKI NAROD IN NACIONALNA DRŽAVA
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Tabela 7: Odstotek ohranjenih volivcev predhodnih volitev

90 > 92 92 > 96 96 > 2000
ZLSD 76,9 61,6 75,2
LDS 86,6 82,9 75,1
SDS 70,3 81,4 71,0
SLS+SKD 71,1 66,0 46,1
NSi 66,7 66,2 56,9
SNS 13,6 50,8
Desus 71,2

Povprečni odstotki ohranjanja volilnega telesa so dokaj visoki. Precej
višji in stabilnejši so v strankah levoliberalnega bloka kot med pomladni-
mi strankami. Slednje lahko delno razložimo z odzivi volilnega telesa na
krize in spore, ki so se dogajali v tem bloku, delno pa najbrž tudi z dejs-
tvom, da se je volilno telo pomladnega bloka vendarle sestavljalo brez
predhodnih jasnih identifikacij in razlikovanj, ki bi presegala poenostav-
ljeno »diskontinuitetno« preferenco. 

Seveda je treba tovrstne ocene oziroma konstrukcije obravnavati s
kančkom distance, ker je obseg prehodov oziroma prebegov zagotovo
večji od navedb, ki jih dajejo anketiranci. Namreč, kot ugotavljata Dalton
in Rohrschneider (1990, 30), se anketiranci trudijo spomin na pretekla
volilna ravnanja uskladiti z aktualnim volilnim ravnanjem. To se lepo
potrjuje tudi na anketi, ki jo je agencija Cati naredili ob vzporednih voli-
tvah, ki so zelo točno napovedovale končni volilni izid, vrednosti za 1996
pa precej odstopajo od takratnega izida in gredo v smeri uskladitve z
aktualnim ravnanjem. 

Pa vendar lahko rečemo, da se je strankarska identifikacija dokaj hitro
vzpostavila in stabilizirala. Kako se torej oblikujejo osnovne identifikaci-
je in sploh usmeritve? Naša empirična preverjanja kažejo, da so tudi v
odsotnosti pluralnega avditorija obstajale nekakšne latentne vrednostno
– politične identifikacije, ki so se ohranjale in prenašale skozi družinsko
socializacijo oziroma kot nekakšno družinsko iniciacijo.

V empiričnem spremljanju vrednot, vrednostnih in političnih usmeri-
tev, ki jih ciklično izvaja Center za socialno psihologijo na FDV, smo
reprodukcijo preverjali tako, da smo kot mero vzeli izbiro politične stran-
ke anketiranca ter ugotavljali usklajenost z izbiro, ki jo vprašani pripišejo
svojemu očetu in svoji materi (anketiranca oziroma anketiranko vpraša-
mo, katero stranko najverjetneje voli njegov/njen oče in potem še, katero
stranko najverjetneje voli mati). Tako smo že v študiji študentske mladi-
ne (Ule et al. 1996) ugotavljali visoko reprodukcijo političnih preferenc. V
obsežni študiji na velikem reprezentativnem vzorcu (N= 1262) splošne
populacije med 16. in 29. letom, ki je bila opravljena jeseni (oktober,
november) leta 2000, smo potrdili predhodno ugotovitev na študentski
populaciji. Reprodukcija na ravni konkretnih strank je visoka. Tako deni-
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mo kar 47 % tistih, ki pravijo, da izbirajo ali bi izbrali LDS, to izbiro delijo
v »družinskem svežnju« (se pravi, da LDS izbira tako anketiranec oziro-
ma anketiranka in tudi njegov/njen oče ter mati hkrati). Primerjava z vsa-
kim od staršev posebej to usklajenost izbire še dvigne. Če pa združimo
preference v dva značilna bloka, ki ju pogojno označimo kot levi in desni
ter v prvega uvrstimo ZLSD, LDS in Desus, v drugega pa SLS+SKD, 
NS-i in SDS, medtem ko SMS in SNS uvrstimo pod drugo, vidimo, da je
reprodukcija oziroma usklajenost še bistveno višja. Predvsem pa je pre-
hodov med opredeljenim levim in desnim blokom zanemarljivo malo.
Tako dobimo le okrog 6 do 8 odstotkov prehodov med blokoma (se pravi:
ko otrok voli stranko enega političnega bloka, eden od staršev pa stranko
drugega političnega bloka). Nekoliko več je prehodov pri izbiri »neuvrš-
čenih« SNS in SMS. Obakrat je najbolj značilen prehod med starši, ki
izbirajo LDS, in otroci, ki izbirajo SNS ali SMS. Nekoliko nižja je tudi
usklajenost med tistimi, ki izbirajo ZLSD, in njihovimi starši, ki neredko
izbirajo LDS. 

Stranke v “družinskem paketu”
(Jaz, oče in mati volimo isto stranko)

Mladina 2000, terenska raziskava, N =1262.

Izidi jasno kažejo, da je znotrajdružinska homogenizacija ter repro-
dukcija vrednot in političnih stališč visoka. In verjetno gre v tej značilni
zvezi iskati odgovor, kako je možno, da se kljub petdesetletni odsotnosti
strankarske ponudbe in strankarskega življenja v precejšnji meri potrjuje
znamenita Lipset – Rokkanova teza, izrečena za Evropo šestdesetih let,
da so »strankarske alternative in celo strankarske organizacije starejše
kot večji del aktualnega nacionalnega volilnega telesa« ter da zato »stran-
karski sistem v šestdesetih odslikava z redkimi, a značilnimi izjemami,
strukturo razcepov v dvajsetih letih« (Lipset in Rokkan 1967, 50). Tako
niso samo kljub vsem postmaterialističnim percepcijam v precejšnji meri
ohranjeni klasični razcepi v demokracijah z dolgo tradicijo tudi ob izteku
stoletja, ampak so ti v novih demokracijah po dolgem odmoru »hipno«
oživljeni v precej podobni obliki, kot smo jih poznali med obema vojna-
ma. Tudi v Sloveniji.
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Seveda je vez med subjektivno politično izbiro in subjektivno politič-
no kulturo zgolj posredna. Preverjanje reprodukcije prve pa pokaže in
pojasni moč družinske socializacije kot reproduktivnega mehanizma pri
sprejemanju relativno trajnih političnih usmeritev, stališč, vrednot ter
omogoča razlago značilnih razlik, ki so nastale hitro po razpadu eno-
strankarskih nedemokratičnih režimov. 

Presek dve razcepov (urbano – ruralno ter religiozno – nereligiozno)
sovpada z razvrstitvijo strank od levice proti desnici v značilnem vrstnem
redu, ki se v merjenjih nenehno ponavlja in potrjuje: na 11-stopenjski
lestvici levo – desno11 je glede na samoumestitev anketirancev najbolj
levo združena lista, za njo liberalna demokracija, ki je še vedno izrazito
levo od sredine, v sredini se razvrsti nejasna skupina strank, med njimi
tako različne kot sta SMS in SNS. Desno od sredine pa so ljudska stran-
ka kot najbližje sredini, NS-i kot najbolj na desni in med njima SDS. Po-
ložaj SDS je zanimiv, ker je razpršenost volilnega telesa precejšnja, tako
da je precejšen del njenega volilnega telesa levo od ljudske stranke, pre-
cejšen del pa tudi precej bolj desno.

Prav nejasna sredinska uvrstitev dveh tako različnih volilnih teles, kot
sta volilno telo SMS in SNS, sili k razmisleku o ustreznosti lestvice in po-
sledično interpretirane polarizacije in razcepa za ti dve stranki. Prva pre-
verjanja študije Mladina 200012 in povolilne analize SJM 2000/1 kažejo

SLOVENSKA DRŽAVA – OB DESETLETNICI

11 V zadnjem času se uvrščanje in samouvrščanje na lestvici levo – desno izvaja na
11-stopenjski lestvici od 0 do 10, ker desetstopenjska lestvica od 1 do 10 zavaja –
anketiranci, ki se želijo uvrstiti točno na sredino, izbirajo kategorijo pet, ki pa je
že levo od sredine in s tem dobimo distribucijo. 

12 Raziskava Centra za Socialno psihologijo pri FDV.
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na utemeljenost poskusov razlage teh dveh strank skozi novo neideološ-
ko polarizacijo materialističnega proti postmaterialističnemu razcepu,
kakršnega ponuja v svoji študiji Modernization and Postmodernization
Ronald Inglehart.13 V Franciji naj bi se tako klasični razcep vil od komu-
nistov prek socialistov na levi ter UDF in še bolj RPR na desni. Pravokot-
no na to polarizacijo pa bi se izoblikovala nova polarizacija z Nacionalno
fronto na materialističnem polu ter ekologisti na postmaterialističnem
polu. V Nemčiji bi to novo materialistično versus postmaterilistično pola-
rizacijo predstavljajo republikanci ter zeleni. Pri nas pa naj bi v skladu s
to Ingelhartovo reinterpretacijo na materialističnem polu bila SNS, na
postmaterailističnem polu pa SMS. Analizo, ki presenetljivo prepričljivo
potrjuje drzno tezo, pripravljam za objavo na drugem mestu.
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POLITIKA IN IDEOLOGIJA
Dr. Milan Zver*

Glavni namen prispevka je predstavitev t. i. nevtralnega pojmovanja
ideologije in prikazati njen zgodovinski razvoj in odnose med njimi v
svetu in na Slovenskem. Ideologija je eden najbolj kontroverznih po-
litičnih pojmov. Skoval ga je Destutt de Tracy (1754–1836), s kate-
rim je označeval novo ‘znanost o idejah’. Karl Marx (1818–1836) je
v ideologiji videl ‘izkrivljeno zavest’, ki se instrumentalizira za raz-
redno prevlado v družbi in državi. Negativno vrednotenje pojma je
prisotno tudi v politični misli konservativca Michaela Oakeshotta
(1901–1990). Ideologijo je opredelil kot elaborirani sistem misli, ki
usmerja politiko k abstraktnim načelom in ciljem ter vstran od prak-
tičnih in zgodovinskih okoliščin. Ti pogledi pomenijo t. i. kritično
koncepcijo ideologije, ki povezuje ideologijo z močjo prevladujočih
skupin v družbi v izrazito slabšalnem pomenu.

V družboslovnem smislu prevladuje pojmovanje, da je ideologija
niz bolj ali manj koherentnih idej, ki pomenijo temelj za neke vrste
organizirano politično delovanje. To je t. i. nevtralna koncepcija ideo-
logije. V tem smislu vse ideologije, prvič, ponujajo kritiko obstoječe
ureditve, po navadi z določenega »nazorskega vidika«; drugič, ponuja
model želene prihodnosti, vizijo dobre družbe; in, tretjič, zasnovo,
kako politične spremembe uveljaviti. To je Heywoodova definicija, ki
je dovolj celovita in dejavna za nadaljnjo analizo tega pojava. Ideolo-
gija je nekaj med deskripcijo in normativizmom, nekaj med teorijo in
prakso.

Po avtorju lahko le tako na podlagi jasne pojmovne razčlenitve in
nevtralne zasnove razumemo pojav ideologije ter razložimo njeno
zgodovino, ki je nastala prvotno z delom klasičnega liberalca Adama
Smitha (1732–1790) Bogastvo narodov. Po rojstvu se je ideologija
razdelila v več razvojnih smeri. V določenih obdobjih so bile med se-
boj zelo ekskluzivistične (npr. komunizem proti fašizem proti social-
demokratizem, moderni liberalizem, moderni konservativizem v prvi
polovici 20. stoletja, stoletja ideologij). Avtor predstavlja Roskinov
model zgodovinskega razvoja in odnosov med ideologijami v moder-
nem svetu (preglednica 1) in ga uporabi pri prikazu razvoja sloven-
skih političnih ideologij (preglednica 2).
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Bellova teza o koncu ideologij je po mnenju avtorja vprašljiva.
Družbeni razvoj prinaša precej dilem. Mnoge bodo povzročile nasta-
nek novih gibanj z novimi odgovori, novimi prepričanji, novimi vizi-
jami, novimi idejami za politične spremembe. Zato ideologija ni mr-
tva in ne sme biti mrtva. Edina resnična sprememba v razvoju
ideologij je ta, da so si vse bolj podobne. Nobena politična analiza v
prihodnosti ne more biti popolna brez pretresa ideologije in idej po-
membnih socialnih in političnih gibanj.

1. V slovenski družboslovni, zlasti politološki literaturi, ni veliko raz-
prav o ideologiji, o pojavu, ki je in še močno zaznamuje politično življe-
nje na sploh in pri nas posebej. Še težje bi našli razprave, ki bi se tega
pojava lotila z nevtralne pozicije. Ideologijo pri nas še vedno dojemajo
»ideološko«. V vsakdanjem političnem žargonu ima izrazito negativni
prizvok, predvsem v okolju, ki ga je v polpretekli zgodovini zaznamovala
totalitarna ideologija. V teoriji prevladuje t. i. kriticistični pogled, ki bis-
tveno omejuje analitične možnosti in ponuja poenostavljene odgovore, ki
se ob tem porajajo. Tako na primer hitro pridemo do ugotovitev o koncu
ideologij,1 ne da bi uvideli, ali ima ta pojav v zgodovinski perspektivi
kakšne transformacijske manifestacije, medsebojna razmerja med ideo-
logijami in nosilci. Prevzemanje razrednega, hierarhičnega koncepta
(Scheller) ne omogoča spoznanja vseh razsežnosti, ki jih ima ta pojav v
sodobni družbi. Pogled na ideologijo kot na funkcijo prevlade vladajoče-
ga razreda zastira spoznanje, še bolj pa pogled na prihodnost ideoloških
cepitev. Lahko sicer sprejmemo tezo, da ideologija izgublja prepričevalno
in mobilizacijsko moč, da se ta težnja lahko nadaljuje tudi v prihodnosti,
vendar nikakor ni mogoče zatrditi, da bo kratko malo izginila. Ideologija
je del duhovne kulture in bo tudi pri zaznavi in reševanju dilem prihod-
nosti imela pomembno vlogo. Mar naj se prepustimo rešitvam ‘hladnega’
scientizma?

2. Ideologija2 se začne s prepričanjem, da so stvari lahko boljše, kot so;
v bistvu je to načrt za izboljšanje družbe (Roskin 1988, 101). Ideologija se
največkrat opredeljuje kot oblika izražanja političnih idej določene druž-
bene skupine, ki so močno prežete z vrednotami in sodbami o družbenih
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1 Nedvomno drži, da je funkcionalna vrednost ideologij v poznem 20. stoletju izgu-
bila vlogo, kakršno je imela. Vendar se znamenita teza Daniela Bella o koncu
ideologij ni povsem uresničila in vprašanje je, ali se bo, še zlasti, ker je kmalu po
tej tezi narasel pomen novih ideologij, kot npr. feminizem, študentska gibanja,
nova desnica, civilnodružbena gibanja (mirovna, ekološka ipd.).

2 Prvi je uporabil pojem ideologije Francoz Destutt de Tracy konec 18. stoletja. Me-
nil je, da je ideologija ‘znanost o idejah’. Izvorno je pomenil nekaj povsem druge-
ga kot pomeni danes (Giddens 1998, 381).
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razmerah in predstavami, kako naj bi se izboljšale.3 Zato je ideologija
tudi niz verovanj, razlaganj in videnja sveta, nekakšna ‘želena podoba’.
Čeprav delujejo kot totalitete, so v jedru vselej nepopolne in kot take do
drugih tekmovalne. Družbeni nosilci jo predstavljajo kot edino realno,
konkurenčne ideologije pa imajo za nerealne (Harris). 

Kakor koli že, vsako lotevanje tega problema zahteva natančno opre-
delitev pojma, njegove strukturne elemente in funkcije. Nasproti trdi-
tvam, ki nalogo ideologije zožijo zgolj na sredstvo prevlade, videvamo
tudi njeno pozitivno poslanstvo. 

Pojem ima po Heywoodu tri temeljne konstitutivne elemente: 
kritiko obstoječega stanja, 
vrednotno sestavino, ki ponuja ‘želeno prihodnost’ in 
strategijo, kako politične ideje realizirati (Heywood 2000, 22).

3. Pojava ideologije ni mogoče zaznati brez pogleda nazaj, na njeno
zgodovino. Vsaka posamezna ideološka smer4 je deloma entiteta zase in
ima svojo razvojno pot skozi čas modernega sveta. Roskin meni, da je
‘the year one of the age of ideology’ povezan z letom 1776, ko je izšlo
delo škotskega ekonomista Adama Smitha The Wealth of Nation, s kate-
rim je utemeljil klasični laissez-fair načelo družbene ureditve. Trditev, da
trg, ta nevidna roka, uredi vse, kar je urediti treba, je postalo temeljna
ideološko načelo klasičnega liberalizma. 

Irec v angleškem parlamentu Edmund Burke je v svoji knjigi Reflexion
on the Revolution in France, 1792, postavljal temelje klasičnemu konservati-
vizmu. Trdil je, da so liberalne ideje, uveljavljene v francoski revoluciji – v
kateri se je liberalizem pokazal v radikalni inačici – z vidika razvoja člo-
veštva pogubne. Družba v svojem razvoju ponotranji tradicije, institucije,
standarde morale. Tradicije in institucije so lahko slabe, vendar so rezul-
tat stoletnega razvoja preizkušenj in zablod. Najboljše družba “konzervi-
ra”. To ne pomeni, da se vrednote in institucije ne morejo spremeniti,
vendar se lahko le postopoma. Burkejevo sklicevanje na religijo, tradicije
in moralne zahteve so stalnica tudi pri drugih konservativcih. 
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3 Giddens jo opredeli ožje, podobno kot Karl Mannheim, in sicer kot delitev idej ali
prepričanj, ki se uporablja za upravičevanje interesov prevladujočih skupin. Ideo-
logije so v vseh družbah, v katerih je sistematično ukoreninjena neenakost med
skupinami. Koncept ideologije se ožje veže na moč, odkar so se ideološki sistemi
uporabljali za legitimiranje moči, ki jih posedujejo družbene skupine (1998, 583).

4 Heywood striktno razmejuje politično ideologijo od temeljnih političnih koncep-
tov, političnimi ami, vrednotnimi sistemi, političnimi sistemi, strukturami, ravni-
mi političnega. Med ideologijami našteva anarhizem, krščansko demokracijo, ko-
munizem, komunitarizem, konservativizem, ekologizem, fašizem, feminizem, libe-
ralizem, libertanizem, marksizem, nacizem, novo levico, novo desnico, radikali-
zem, religiozni fundamentalizem, socialdemokratizem, socializem, tretjo pot,
torijstvo (43–81, 2000).
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Sčasoma se je izkazalo, da zgolj trg ne more sam po sebi urejati vseh
družbenih dilem. Pojavili so se monopoli, majhna podjetja pa so propa-
dala, socialno razslojevanje je bilo vse večje, število revnih, zlasti v urba-
nih središčih, je naraščalo. Zato je npr. Anglež Thomas Hill Green 1880
ponovno premišljal o Smithovem konceptu liberalizma, katerega cilj naj
bi bila svobodna družba. Klasični liberalizem temelji na načelih proste
izbire vstopa v pogodbene odnose brez vmešavanje države. Če je ena od
strank v neenakopravnem položaju, npr. pri iskanju dela, izobraževanja
ipd., potem to ni več svobodna izbira. Menil je, da mora država (vlada)
napraviti konec neenakopravnosti, ki izvira s trga. Ne gre torej za vpraša-
nje, ali vlada posega v pravice in svobodo ljudi, temveč za vprašanje, ali
jih varuje. Namesto t. i. negativne svobode vstopa v ospredje ‘svoboda
do’ (koncept je kasneje prevzel I. Berlin), oz. ‘pozitivna’ svoboda, na
kateri temelji moderni liberalizem. Klasični liberalizem je odstranil državo
s trga, moderni jo je vrnil, predvsem zato, da bi obvaroval šibke.

Moderni liberalci so se zavzemali za dvig plač, skrajševanje delovnega
časa, za pravico do ustanavljanja sindikatov, za zdravstveno zavarovanje
in zavarovanje proti brezposelnosti in za izboljšanje izobraževalnih mož-
nosti za vse. Za kaj takega pa je bilo treba povečati davke. To je liberali-
zem (tu se zbliža z evropsko socialdemokracijo), o katerem lahko govori-
mo v ZDA v 20. stoletju (Woodrow Wilson, Franklin D. Roosevelt).
Ideologija modernega liberalizma temelji na načelu prerazporeditve
bogastva v korist revnih. 

Vse tiste, ki so ostali na tleh izvirnega liberalizma A. Smitha, lahko
imenujemo konservativce. In to so večinoma evropski liberalci. V ZDA je
glavni sodobni zagovornik klasičnega liberalizma Milton Friedman, No-
belov nagrajenec za ekonomijo. Prepričljivo je dokazoval, da je prosti trg
in teorija A. Smitha še vedno najboljša, kajti kjer koli vlada posreduje,
moti stvari. Margaret Thatcher in Ronald Reagan sta to ideološko doktri-
no ponovno napravila za prevladujočo svojega časa, čeprav z mešanimi
rezultati: zmanjšala sta inflacijo, povečala nezaposlenost, medtem ko je
proračun zašel v primanjkljaj. Moderni konservativizem je prevzel precej
načel od klasičnega konservativca Burka, vezano zlasti na tradicije in še
posebej na religijo. Zavzemajo se za molitve v javnih šolah, za odpravo
splava in za dosego davčnih olajšav za starše, ki pošiljajo svoje otroke v
cerkvene šole. Prav tako nasprotujejo pravicam žensk in homoseksual-
cev. Na tleh Evrope je poleg liberalne internacionale, ki je relativno maj-
hen blok na tem prostoru, najmočnejša ideološko – politična skupina
EDU, to je strank, ki se v evropskem parlamentu združujejo v koalicijo
ljudskih strank EPP. Te stranke vnašajo v svoj program prvine demokra-
tičnega liberalizma, zlasti pri zagotavljanju socialnih pravic in gospodar-
stva. 

Radikalna leva politična opcija se vleče od Rousseaujevega in Painove-
ga radikalizma, Marxovega socializma, komunizma, maoizma, titoizma
in evrokomunizma in vse do sodobne socialistične internacionale, ko se
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je radikalizem precej razostril. Socialistična ideologija je kolektivistična,
v zgodnji fazi je pomenila radikalno družbeno spremembo in temeljila na
prepričanju, da je mogoče nebesa na zemlji (pravično družbo) graditi po
naprej pripravljenem načrtu. Tudi nacizem in fašizem sta bila ideologiji
‘radikalne oblike’. Cena totalitarnih ideologij je bila ogromna. Prva umi-
ritev radikalne levice je Bernsteinova zasnova socialdemokracije, ki je
bila utemeljena na spoštovanju t. i. naravnega toka zgodovine in njenih
demokratičnih pridobitev. V 90. letih je socialistična internacionala pri-
družila socialdemokratom tudi vse nekdanje komunistične in revolucio-
narne stranke.

Danes poosebljata ideološko – politično delitev na metapolitični ravni
(Evropska zveza) Socialistična internacionala (SI) in Evropska demokra-
tična unija (EPP). Obe odkrivata t. i. tretjo pot,5 obe poti se vse bolj zbli-
žujeta, a ne stapljata. Stavita vsaka na svojo kritiko družbenih razmer,
poudarjata vsaka svojo ‘želeno podobo’ sodobne družbe, čeprav ni več
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5 Medtem ko je po ‘Giddensovi’ tretji poti za staro levico značilna prevlada države
nad civilno družbo, kolektivizem, korporativizem (prevlada državnega keynesi-
janskega menedžmenta), državno omejevanje vloge trga, zasnova polne zaposle-
nosti, strogi egalitarizem, vsestranske blaginja državljanov, v kateri država skrbi
za državljana od zibelke do groba, nizka občutljvost na okolje, internacionalizem,
pripadnost bipolarnemu svetu in upanje na prevlado, je neoliberalizem stavil nas-
protno na minimalno vlado, avtonomijo civilne družbe, fetišizacijo trga, moralni
avtoritarizem in strogi ekonomski individualizem, izenačenje delavskega trga z
drugimi, sprejemanje neenakosti, tradicionalni anacionalizem, namesto države
blaginje gostomrežna ponudba socialne pomoči, nizka ekološka zavest, pripad-
nost bipolarnemu svetu ipd. Več različnih kot skupnih imenovalcev. Danes se
stvari počasi zbližujejo. Socialdemokratska tretja pot poudarja enakost, zaščito
ranljivih, svobodo kot avtonomijo, odgovornost, ‘demokratično’ avtoriteto, koz-
mopolitski pluralizem ter filozofski konservativizem. Njihov program umeščajo v
radikalni center, poudarjajo demokratično družino, novo mešano ekonomijo, ena-
kost kot vključevanje, socialno – investicijsko državo, kozmopolitsko nacijo in
kozmopolitsko demokracijo. Nov tip demokracije naj bi pomenil devolucijo, ad-
ministrativno učinkovistost, mehanizme neposredne demokracije, vlada naj bi
bila tvegajoči menedžer (Giddens 1999). Vrednote ‘desne tretje poti’ so svoboda,
enake priložnosti, pravičnost, solidarnost, odgovornost. Stebri so pravna država,
socialno-tržna država (‘povezati tržne sile s humanostjo’). Nova demokracija naj
bi temeljila na neposredni udeležbi in uvedbi elektronskih volitev, mrežno uprav-
ljanje (E-government, administration on line). V civilni družbi naj bi prevladal
koncept nove ekonomije, polne zaposlenosti in večje zaposljivosti, družba znanja,
zniževanje davkov, ozelenjena ekonomija, modernizacija socialnega zavarovanja,
pluralizacija socialnega varstva ipd (Tobinson in Wintoniak 1998; Resolucija
EDU, 2000). 
Nosilni ideološko – politični zasnovi se razlikujeta po moči kritike obstoječega
stanja (npr. kritika zasnove rasti z leve in krika pomanjkanja vrednot in morale z
desne – npr. zadnja resolucija EDU, sprejeta v Berlinu, ima naslov Za Evropo
vrednot) kakor tudi po vzorcu vrednot, ki ga poudarjata. Še najbolj sta si blizu po
strategiji, kako politične ideje realizirati. Tudi po vrednotni sestavini se vse bolj
prežemata. Še v 20. stoletju sta si v bistvu nasproti stali ideji svobode in enakosti.
Prva je (bila) zaščitni znak desnice, druga levice. Šele uveljavljanje kulture avto-
nomije posameznika je zasnovi napravilo dopolnjujoči.
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temeljnih razlik med njima. Vse manj je tudi razlik v sredstvih, kako po-
litične zasnove udejanjiti. Že zdavnaj so stranke, ki so vključene v ti dve
veliki skupini, sprejele skupno tehnologijo politike, že zdavnaj so zavrni-
le radikalne politične metode. 

Razvoj ideoloških političnih doktrin je na koncu 20. stoletja prišel do
točke, iz katere, zdi se, ni vrnitve. Kodifikacija individualne svobode v
ustavne ureditve in vrsto mednarodnih dogovorov postopoma prebija
meje Okcidenta in se pojavlja tudi v drugih kulturnih okoljih; postaja
splošna, postopoma, a le. 

Kratek pogled na ideološke cepitve na Slovenskem

Politična in ideološka diferenciacija na Slovenskem je potekala podobno
kot drugje v Srednji Evropi. Postopoma so se pojavile evropsko primerlji-
ve ideologije in doktrine, npr. socializem (socialdemokratizem), komuni-
zem, krščanski socializem, katoliški konservativizem, klasični liberali-
zem, moderni liberalizem ipd. Deloma se ta vrsta ideološke diferenciacije
razlikuje od t. i. anglo-ameriške, nekaj malega tudi zaradi terminoloških
razlik, seveda pa ima Evropa, zlasti srednja, precej avtentičnega. Roski-
novo shemo bi lahko uporabili za izhodišče tudi pri prikazu razvoja in
medsebojnega učinkovanja ideoloških struj na Slovenskem.
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Preglednica 1: Splošna shema razvoja in medsebojnih odnosov 
politinanih ideologij*
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Preglednica 2: Ideološko-politična polarizacija na slovenskem 
nekoč in danes
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SLOVENSKA DEMOKRATIČNA REVOLUCIJA:
KRŠKA PRELOMNICA

Milan Balažic*

V okviru širšega projekta nastaja zgodovinsko-politična analiza revo-
lucioniranja notranjepolitičnih in zunanjepolitičnih konceptov ter
njihovega medsebojnega vplivanja in pogojevanja v ključnih letih
osamosvajanja Slovenije (1986–1991). Politološke raziskave naše
polpretekle politične zgodovine na podlagi obilice zgodovinskih
virov so šele na začetku. Objavljeni odlomek nas vrača natanko v
trenutek, ko poti nazaj ni več: slovenska mladinska organizacija
(ZSMS) skupaj z novimi družbenimi gibanji na krškem kongresu
sproži kamen, ki se odkotali v plaz – zgodovinski oder za dogodke na
koncu osemdesetih let je postavljen. 

4. maja 1980 umre Josip Broz Tito. Še ne leto od tega, v začetku marca
1981 se na Kosovu začnejo demonstracije. 11. marca 1981 v jedilnici uni-
verze v Prištini izbruhnejo nemiri, ki se nato preselijo na ulico in postavi-
jo politično zahtevo po “republiki Kosovo”. O teh dogodkih najprej
državna partijska oblast molči, potem pa se začne z orkestrirano kampa-
njo, ki govori o “profašističnih” in “kominformnskih” skupinah, o “kon-
trarevolucionarjih”, ki izkoriščajo preveč demokracije v Jugoslaviji. Srb-
ska propaganda je ideološke oznake kampanje dopolnjevala z zgodbami
o posilstvih, izgonih in grožnjah, kar naj bi upravičevalo dejansko izred-
no stanje v pokrajini in široko uporabo nasilja, čistk in drugih oblik “di-
ferenciranja”.

Silovito nasilje policije in vojske nad demonstranti določi nadaljnjo
smer razvoja jugoslovanske krize, ko se namesto demokratičnega dialoga
vse intenzivneje uporabljajo represivna sredstva. Novembra istega leta
CK ZKJ pripravi “Politično platformo za akcijo ZKJ pri razvoju samou-
pravljanja, bratstva in enotnosti ter skupnega življenja na Kosovu”. Ta
“platforma” sproži proces redefiniranja odnosov med Republiko Srbijo in
njenima pokrajinama v smeri ukinitve avtonomije, na ravni odnosov
med republikami pa je temelj za državno centralistične poteze zvezne ob-
lasti, ki vodijo k demontaži jugoslovanskega federalizma. Med božičnimi
prazniki leta 1981 18. seja CK ZK Srbije že sprejema teze o Srbiji kot edi-
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ni republiki, ki ni vzpostavljena kot država. V letu 1982 vojaška parada v
Beogradu na simbolni ravni naznani začetek procesov tihega prodora
JLA v vse pore družbe. Vse pomembnejšo vlogo JLA je opaziti tudi na 12.
kongresu ZKJ (26.–29. junij 1982), ki prisega k nadaljnjemu razvoju
socialističnega samoupravljanja, kot sta ga zarisala Tito in Kardelj. Kon-
gres vendarle zavrne statutarne spremembe, ki bi omejevale samostoj-
nost republiških in pokrajinskih organizacij ZK, “Kraigherjeva komisija”
pa formulira “Dolgoročni program ekonomske stabilizacije” z nalogo raz-
rešitve ekonomske in družbene krize. 

Med glavne vzroke za resno gospodarsko krizo v Jugoslaviji so ekono-
misti prištevali primanjkljaj v trgovinski in plačilni bilanci ter hitro na-
raščajoče zunanje zadolževanje. Znani ameriški politolog Grünwald je v
svojem monumentalnem delu The Yugoslav Search of the Man v tistih
letih ugotavljal, da se pred jugoslovansko gospodarstvo postavljajo veliki
ekonomski problemi, ki pa so vsi proizvedeni po političnem sistemu “so-
cialističnega samoupravljanja”. Res lahko ekonomisti ekonomske proble-
me federacije postavijo na točke naložb in skladov, ki so pod nadzorom
centralne državne partijske administracije, res je, da se davki črpajo
dobičkonosnim in dajejo nedobičkonosnim področjem, in res je, da vlad-
ni nadzor cen ni mogel rušiti inflacije. Toda vse te procese Grünwald
umešča v širšo zastavitev nespodbujanja samoupravljanja za delavce,
tehnične netekmovalnosti, odločanja, ki je popolnoma v rokah partijske
demokracije – sprašuje se, kako poiskati izhod, kako demontirati central-
no vodeno ekonomijo brez kaosa in zloma.

Po Grünwaldu te težave nastajajo zaradi uveljavljanja mešane ekono-
mije, ki poskuša s kapitalističnimi sredstvi priti do socialističnih ciljev,
do realizacije vizije enakosti, pri čemer se ne sprašuje, koliko ta enakost
stane. Tudi občasna jugoslovanska decentralizacijska in dobičkonosna
usmeritev ravno tako vodi v monopolizacijo in producira neenakosti,
zato ti procesi zahtevajo vladne intervencije, te pa še bolj pospešujejo inf-
lacijo in nezaposlenost, torej stagflacijo. Ta je posledica neskladja med
ekonomsko (ne)učinkovitostjo in solidarnostjo, zajamčeno s politiko
vodeče partije. Negacija zasebne lastnine ni prinesla pričakovanih rezul-
tatov: še vedno imamo odtujeno delo, izkoriščanje delavcev in monopoli-
ziranje presežne vrednosti, saj državno partijska demokracija nastopa
kot kolektivni kapitalist. “Socialistično” birokratsko planiranje je v pri-
merjavi s kapitalizmom neučinkovito, arbitrarno in predvsem dražje ter
neperspektivno – Jugoslavija naj bi bila tipični primer, kjer so se izčrpale
vse marksistične različice in ves keynesijanski arzenal.

Grünwald označi jugoslovanski politični sistem pred letom 1948 za
bolj stalinski od stalinizma, po prelomu z informbirojem pa se stalinizem
nadaljuje v drugi obliki predvsem zaradi deformacij v partijskih organih:
partijska elita v sebi koncentrira vso politično moč in ideološko-politični
monopol brez možnosti vpliva partijskega članstva ali drugih političnih
subjektov. Za to, kar imenuje “titoizem”, so značilne te determinante: trž-
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no-plansko gospodarstvo, delna konkurenca, delna kolektivizacija v
kmetijstvu in samoupravljanje. Iz teh osnov se razvijejo štirje temeljni
procesi, ki so značilni za razvoj povojne jugoslovanske družbe:
1. decentralizacija: gre za bolj ali manj uspešne kampanje proti birokrat-

skemu državnemu kapitalizmu, ki naj bi spremenile diktaturo nad
proletariatom v diktaturo proletariata,

2. demokratizacija: uvedba komunalnega sistema, delavskega in družbe-
nega samoupravljanja, ki mu stopa v neposredno nasprotje državno-
partijski monopol, 

3. socializacija: poglobitev nacionalizacije in 
4. neuvrščenost: aktivna miroljubna koeksistenca kot rezultat spora med

Sovjetsko zvezo in Jugoslavijo v zunanji politiki.

Za vse naštete elemente “titoizma” je značilna zmeda v sredstvih in ci-
ljih, saj se jugoslovanski politični sistem po Grünwaldu umešča nekje v
sredi med totalitarnimi in demokratičnimi političnimi sistemi in je totali-
tarnost sinonim za delovanje partije. Drugi politični subjekti delujejo v
vlogi transmisije, kar povzroči apatijo ljudstva ali sodelovanje zgolj v
okviru hierarhije, familiarnosti, nepotizma, zvez, korupcije in splošne
neodgovornosti. Nanjo navaja že tipično kardeljanska opredelitev druž-
bene lastnine kot lastnine vseh in nikogar. Partijska politika sledi kole-
snicam revolucionarne retorike, za katero ležita vsakodnevna reformi-
stična pragmatičnost in evolucionizem, paradni simbolizem pa mu
proizvaja nujno potrebni videz enotnosti, stabilnosti in mitičnosti. V bis-
tvu gre pri jugoslovanskem samoupravljanju in interesnem pluralizmu za
demokratizacijo brez demokratizacije: v nasprotju s kapitalističnimi
družbami je samoupravna še vedno zaprta družba, ki poskuša razvijati
horizonte svobode ob hkratnih vsevidnih očeh tajne policije, cenzorjevih
pritiskih in nadzoru misli.

Grünwald že takrat zanimivo poudari odnos med partijo in samou-
pravljanjem, prvi člen nastopa kot utelešenje totalitarizma in drugi
demokracije, izbor med Scilo in Karibdo obeh pa je jugoslovanski družbi
prinesel totalitarno demokracijo s pridevkoma institucionalne pluraliza-
cije ter ideološke restalinizacije. Totalitarni elementi političnega sistema
se kažejo v uradni ideologiji, zgolj eni množični partiji, terorju, komuni-
kacijskem monopolu, saj državnopartijski demokraciji njeno mesto nad
samoupravljanjem omogoča odločanje zunaj samoupravnega sistema, v
“centrih odtujene politične moči”, od koder potem posreduje v samou-
pravno odločanje. To je še olajšano s tem, da si v temeljnih oblikah
samoupravnega odločanja dejansko politično moč poleg partije prilastijo
poslovodni organi in transmisivne politične organizacije, tako da je
samoupravljanje reducirano na nekaj malega več od praznega rituala, ki
pa partiji vendarle zagotavlja vseobsežni nadzor. V partiji se namesto
partijske demokracije uveljavlja miselna in akcijska enotnost z mehaniz-
mom levih in desnih odklonov in objektivno-subjektivnih resnic za veri-
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fikacijo konkretne potrebe. Partija vodi, ne da bi vedela, kam gre, pot pa
ji je tlakovana s finalizacijo sredstev in instrumentalizacijo ciljev: partij-
ski koncept socializma je torej utopičen, koncept demokracije pa totalita-
ren.

Jugoslovanskemu marksizmu Grünwald priznava izjemno mesto zara-
di ugledne kritike stalinskega totalitarizma. Na ideološkem bojnem polju
se srečujeta dve politični sili: partija kot monolitni ideološki-politični
vodja, ljubosumno varujoč to pozicijo zaradi vsakodnevnih političnih
potreb – zanjo nesprejemljivo, da ne bi bila več edina “levica” ali da bi
ostajali dve levi stranki, ki bi se borili za socializem (Grünwald z velikim
smislom za komično ponazori to trditev z legendarno izjavo Fuada
Muhića, da v Jugoslaviji ne more biti nobena sila bolj levo od ZKJ, zato je
vsaka opozicija nujno desna – to izjavo primerja z Orwellovim Newspea-
kom), na drugi strani bojne linije pa imamo intelektualno avantgardo v
vlogi disidenta, s to razliko, da v Jugoslaviji partija v grobem tolelira opo-
zicijske intelektualce. Partiji ni težko v deželi z nizko politično kulturo,
značilno apolitičnostjo in izredno nizko stopnjo obveščenosti, konformiz-
mom, samocenzuro in s tem finlandizacijo inteligence organizirati propa-
gandne kampanje v prid novih političnih in gospodarskih poskusov.

V zgodnjih osemdesetih letih je začelo zmanjkovati idej tudi za nove
poskuse. To je postalo še posebej jasno na dvanajstem kongresu ZKJ
junija leta 1982 – prvem brez Tita – na katerem so po mlačnih razpravah
in kompromisih sklenili, naj pokroviteljstvo nad “Kraigherjevim” dolgo-
ročnim programom gospodarske stabilizacije prevzame Predsedstvo
SFRJ, saj partija ni želela prevzemati odgovornosti na vodenje gospodar-
ske politike. Omenjeni program je bil končan avgusta 1983: načeloma se
je zavzel za reforme, za tržno gospodarstvo, svobodnejši razvoj kmetijs-
tva in male obrti, vendar vse v okviru obstoječe ustavne ureditve. Še tako
nedolžen reformski program pa je takoj naletel na hude odpore “trde
linije” – kar koli bi že dišalo po reviziji Kardeljevega zakona o združenem
delu, je bilo takoj označeno za “kontrarevolucionarno”. Takratno pred-
sednico jugoslovanske vlade, Milko Planinc, ki se je med drugim najbolj
proslavila z uvedbo brezobrestnega bančnega depozita za vsako zasebno
pot v tujino, je zamenjal Branko Mikulić, katerega nastop mandata ozna-
čujejo administrativni ukrepi, vodeni v smeri planskega gospodarstva in
centralizacije.

Jugoslovanski režim se je tudi po Titovi smrti skušal legitimirati z nje-
govo zgodovinsko karizmo, ki je vezala skupaj pomožne legitimacijske
mehanizme, oblikovane z ideologijo oblasti delavskega razreda, samou-
pravljanja, bratstva in enotnosti in neuvrščenosti. Ta povezanost režima s
karizmo se je simbolno ohranjala predvsem z rituali: štafeta mladosti, ge-
sla “Po Titu Tito”, množično prepevanje pesmi “Druže Tito, mi ti se kune-
mo”, nošenje Titovih slik ob stavkah in mitingih itd. V času t. i. strategije
neodločanja, v prvi polovici osemdesetih let, obstoječa oblast ni bila spo-
sobna iznajti novih legitimacijskih mehanizmov, zato je slednje ne le
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podpirala, marveč tudi pospeševala. Čeprav se je vse bolj kazalo, da se
ukvarjanja z jugoslovansko družbeno krizo drži reševanje napačnih
problemov in so v ospredje rinila vprašanja političnega pluralizma in
samostojnosti narodov, je tedanja oblast ta vprašanja v celoti spregledo-
vala, na dnevni red pa postavljala vprašanja revolucije in kontrarevoluci-
je ter političnega (Milošević) in ekonomskega (Marković) povezovanja.

V Jugoslaviji je vse povojno obdobje namreč prevladovalo prepričanje
o najnaprednejši družbeni ureditvi ter zgledno urejenih medetničnih od-
nosih. Razlike med narodi naj bi sčasoma izgubile svojo težo, edina priz-
nana črta spopada pa naj bi potekala po razredni ločnici. Različne naro-
de Jugoslavije naj bi torej skupaj vezala “enotnost jugoslovanskega
delavskega razreda”, zato je bila vsaka krepitev zavesti o pripadnosti
narodu takoj obsojena za nacionalizem in podvržena ostri represiji. Dr-
žavna partijska birokracija, ki je v sedemdesetih letih še delovala dovolj
homogeno, pa je v tem času začela kazati znamenja dezintegracije, odvi-
sno od posameznih republiških vodstev. Ker politični pluralizem ni bil
legaliziran, se je v svoji sprevrženi obliki vse bolj pojavljal kot federaliza-
cija vladajoče partije. To je bilo še posebej opazno v spopadih med posa-
meznimi republiškimi vodstvi, ki so svojo oporo iskala v lastnem družbe-
nem okolju. Politični sistem ni imel vgrajenih mehanizmov blažitve
tovrstnih sporov, zato so ti postajali nerazrešljivi in trajni ter se po lastni
notranji logiki iz boja za Titovo politično zapuščino vse bolj spreminjali v
interesne spore med vladajočimi republiškimi elitami, te pa so s hegemo-
nizacijo lastnega etničnega prostora mobilizirale narode – interpelacija v
delavski razred je povsod opuščena – na podlagi njihove domnevne ogro-
ženosti.

Medtem ko Slovenija zavrne unitaristični “šolski” koncept “skupnih
jeder” na Hrvaškem, ciklično oživljajo neostalistična obračunavanja z
drugače mislečimi (najbolj znani so sklepi zasedanja Komisije CK ZK Hr-
vaške za idejno delo in informiranje, denuncirani kot Šuvarjeva Bela knji-
ga), v Srbiji pa novembra 1984 18. seja CK ZK predstavi tedaj neznanega
člana centralnega komiteja – Slobodana Miloševića. Ta prvič javno obso-
di dezintegracijske procese v Jugoslaviji, med katere šteje “konfederali-
zem” Slovenije in Hrvaške ter “avtonomaštvo” Vojvodine in Kosova.
Milošević ob tem poudari, da se ni treba bati odpiranja politične krize,
saj naj ta iz sebe porodi novo enotnost države: “Če se nam grozi, da
bomo z odprtjem teh vprašanj prišli v politično krizo – naj pridemo, ker
se bo ta kriza zlomila na vprašanju: enotnost ali separatizem. V tej krizi
separatizmu ne bo uspelo, ker se je celotno ljudstvo opredelilo za enot-
nost… Če politika dezintegracije in separatizma ne bo sestopila s scene,
potem ta družba nima perspektive, potem mora razpasti…”

V spletu centrifugalnih in centripetalnih sil se je izrazito potencirala
pluralnost takrat jugoslovanskih družb, ki pa je izključno potekala
vzdolž etničnih linij. Vendar pa se obenem že porajajo prvi poganjki
civilne družbe v obliki zunajinstitucionalnega političnega delovanja.
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Odgovor oblasti na izzive legitimiranja je bil preprost – vztrajanje pri
Kardeljevem konceptu pluralizma samoupravnih interesov znotraj ideo-
loških okvirov temeljnih družbenih vrednot socializma. Medtem ko srb-
sko množično gibanje teh ideoloških okvirov ni nikoli prestopilo, saj se je
ob “dogajanju naroda” sklenil tihi sporazum med institucionalnimi nosil-
ci politične moči in voditelji srbskega množičnega gibanja o vzajemnem
zagotavljanju legitimnosti in legalnosti, pa je bil v Sloveniji sredi osemde-
setih let dejansko že presežen kardeljanski pluralizem samoupravnih
interesov in bil vse bolj nadomeščen s konceptom civilne družbe. Ne gle-
de na tovrstno razliko, je bila legalnost delovanja zunajinstitucionalnih
političnih dejavnikov prepuščena arbitrarnim odločitvam republiških
državnopartijskih birokracij, ki niso bile sposobne izdelati jasnih pravil
pluralnega političnega delovanja. 

Kljub omenjenim stihijskim procesom pluralizacije, ki so postajali iz
dneva v dan vse bolj neobvladljivi in nepredvidljivi, se je jugoslovanski
politični sistem še naprej opiral na kombinacijo represije in ideološke
hegemonije: tradicija partizanstva, socialistične revolucije, samoupravlja-
nja, federalizma in neuvrščene zunanje politike je bila vseskozi zatrjeva-
na skozi prepleten sistem oblasti partije, vojske in policije. Avantgardno
vlogo ZK je določala ustava iz leta 1974, ki je omogočala poseben status
“vodilne vloge”, v praksi pa je to pomenilo politični monopol vse tja do
konca osemdesetih let. Pluralizacija in demokratizacija v partiji sta se
srečevali s famoznim postulatom “demokratičnega centralizma”, ki je
partijske organe in vse člane partije zavezoval k izvajanju politike, tudi če
je niso odobravali ali so bili proti njej. 

Armada si je še v Titovem obdobju pridobila status države v državi in
se je v svoji spontani ideologiji čutila še posebej zavezana vlogi nekak-
šnega kolektivnega Tita po Titu in zadnjega poroka obstoja socializma in
jugoslovanske države. V primerjavi z armado pa je policija vse bolj posta-
jala orodje v rokah posameznih republiških partijskih demokracij. Zato
je JLA še bolj razvila svojo protiobveščevalno službo (KOS) v smeri poli-
tične policije, ki naj bi nadzorovala republiške in pokrajinske policijske
aparate. Seveda pa je bila situacija različna od republike do republike: na
Hrvaškem se je represija predvsem osredotočila proti vsemu, kar je diša-
lo po hrvaškosti, v Bosni je represija zatirala vse tri narode pod izgovo-
rom nacionalističnih ekscesov; v Srbiji je v osemdesetih letih z naciona-
lizmom še hodil vštric liberalizem, ki pa ga je ob dogodkih na Kosovu
hitro pobiralo. Zvezne strukture so se pod vlado Milke Planinc, še bolj pa
z takrat novo Mikulićevo vlado, odločno upirale vsakršnemu demokratič-
nemu odpiranju in resnejšim gospodarskim reformam. 

Prvi korak v smeri demokratizacije je storila ZK Slovenije, ki leta 1986
na 10. partijskem kongresu v ozadje potisne staro komunistično “avant-
gardo” in je za novega predsednika izbran predstavnik liberalnejšega
partijskega krila Milan Kučan. Skorajda ob istem času v Srbiji predsedni-
ka mestnega partijskega komiteja v Beogradu – Slobodana Miloševića –
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predlagajo za novega partijskega šefa. Maja 1986 je pod pokroviteljstvom
relativno zmernega Ivana Stambolića Milošević dejansko postavljen za
srbskega partijskega voditelja. To je obenem tudi že čas, ko v Srbiji pote-
ka ostra nacionalistična gonja in v znamenju le-te julija 1986 poteka 13.
jugoslovanski partijski kongres. Na tem mestu so prvič potrjeni izredni
ukrepi na Kosovu in prva omejitev kosovske krize. Omenjeni partijski
kongres pa se je končal brez vsakršnih pomembnejših dosežkov; Mikulić
je obljubljal reforme, novi obrambni minister admiral Mamula pa se je
prvič neposredno spustil v obračunavanje s kritiki vojske in posredno s
slovenskim političnim vodstvom, ki je takšne kritike dopuščalo.

V Sloveniji obstajajo trije različni spoprijemi s takratno politično in
širšo družbeno situacijo: nacionalni (krog slovenskih izobražencev, ki se
vsakoletno srečuje v Dragi in že pred začetkom izdajanja Nove revije in
pred politizacijo Društva slovenskih pisateljev izdela večino prepoznav-
nih konceptov “alternative” poznih osemdesetih), ultralevičarski (to sku-
pino sestavljajo posamezni mlajši avtorji, zbrani najprej okrog študent-
skega lista Tribune, znane po geslu “Naj živi proletarska revolucija!”,
pozneje pa okrog Časopisa za kritiko znanosti) in “lacanovski” pristop
(skupina teoretikov okrog uredništva revije Problemi, ki lacanovsko psi-
hoanalizo in njene koncepte uporablja kot kritiko ideologij). 

Kot smo že omenili, študijska srečanja slovenskih izobražencev v Dra-
gi že v sedemdesetih in zgodnjih osemdesetih proizvedejo kritiko komu-
nističnega državnopartijskega režima v Sloveniji – pravzaprav je vse že
tu: zahteva po pluralizmu ideologij in politike, problemi slovenstva, med-
nacionalni odnosi v SFRJ, družbenopolitične razmere v SR Sloveniji in
kritika njenega vodstva, domobranci in sprava itd.1 Udeleženci Drage
totalitarnemu režimu kot protiutež postavljajo demokratično organizira-
ne družbe svobode, idejnega pluralizma in svobode tiska. Bistvo totalitar-
nega režima v Sloveniji je koncentracija odločanja o politiki, gospodars-
tvu in vzgoji v rokah nosilcev oblasti, kar se sprevrže v diktaturo ene
osebe, skupine oseb ali ene stranke. Komunistični vzhod še vedno obvla-
duje stalinizem kot avtoritarni sistem, ki je prepričan, da ima v posesti
absolutne resnice. Za Slovence bi bilo veliko boljše, če bi bili del demo-
kratičnega kapitalističnega zahoda.

Postavljajo se teze o treh Slovenijah: matični, zamejski in zdomski, ki
se jim občasno pridruži tudi pojem četrte Slovenije, t.j. ekonomska
migracija. Ne glede na ideološke delitve, ne glede na to, kje živijo ali
bivajo, v zvestobi slovenstvu vidijo skupno osnovo vseh Slovencev: “Zve-
stoba slovenstvu je absolutna, ni je stvari, ki bi jo mogla pokopati, ne od
desne, ne od leve, ne od matice in nematice, ne od marksizma, ne od
fašizma” (A. Rebula, Draga 1979). Udeleženci Drage poudarjajo narodne

SLOVENSKI NAROD IN NACIONALNA DRŽAVA

1 Splošne značilnosti študijskih dni slovenskih izobražencev v Dragi, Republiški se-
kretariat za notranje zadeve SR Slovenije, UA – Oddelek za analitično raziskova-
nje, Ljubljana, marec 1985.
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interese in ohranjanje narodne identitete, kar ne more postati sredstvo
boja Slovenca proti Slovencu. Tudi osvobodilni boj je bil v resnici v prvi
vrsti osvobodilen, v njem so sodelovali ljudje ne glede na svoj svetovni
nazor in veliki večini se ni niti sanjalo, da gre za revolucijo komunistične
partije. Kot najuglednejši zagovornik pluralistične smeri v OF in samoten
predstavnik današnjega slovenskega pluralizma izstopa Edvard Kocbek,
ki je mučeniško zdržal zator kritike in vsesplošno poenotenje. Oziroma
natančneje: “V Jugoslaviji posamezniki lahko zavzemajo do obstoječih
razmer in celo do same revolucionarne preteklosti zelo kritična stališča.
Kar koli je doma slabega, se lahko žigosa, toda samo, dokler se da iz tega
za silo potegniti sklep, da gre zgolj za prehodne napake, do katerih priha-
ja, ker zastavljeni namen, uresničevanje popolne samoupravne družbe,
še ni dosežen. Nedotakljivo je tudi priznavanje vodilne vloge KP, ne sme
se škodovati ugledu njenih glavnih voditeljev in ne sme se dvomiti o pra-
vilnosti načelnih odločitev” (B. Sancin, Draga 1982).

V okviru omenjene revolucionarne preteklosti se je na študijskih dne-
vih večkrat govorilo o “izrazito delikatnem” položaju škofa Rožmana (F.
Perko): Po mnenju njegovih sodelavcev naj bi pomagal in reševal, kjer
koli je mogel, proti OF pod nadzorom komunistov pa je nastopal zaradi
prepričanja, da je komunizem s krščanstvom nezdružljiv. Zaradi tega
izvirnega greha režim v Sloveniji sicer nič več administrativno ne prega-
nja slovenske katoliške cerkve, zato pa se bolj uporablja negativno prika-
zovanje njene preteklosti. Verniki so še vedno postavljeni v položaj dru-
gorazrednih državljanov in diskriminirani v dostopu na posamezne
pomembnejše položaje – toda razmere se spreminjajo, cerkvi ugled raste,
predvsem med običajnimi ljudmi: “Upoštevati je treba, da Cerkev na Slo-
venskem tvori danes predvsem proletariat, to so tisti, ki so na najnižji
družbeni lestvici. Naša Cerkev je res proletarska, v tem je njena posebna
šibkost, pa tudi moč” (F. Perko, Draga 1980).

Rešitev za Slovenijo udeleženci vidijo z vrnitvijo k stari krščanski
evropski morali, idejni in miselni strpnosti. “Združena Evropa” bi za Slo-
venijo lahko pomenila novo možnost razvoja (F. Rode). V tej perspektivi
se je treba danes spopasti s problemom, kaj Slovenci smo, kaj hočemo
postati in če sploh hočemo biti Slovenci. Na Kermaunerjevo občutenje
slovenstva – “muka in boj in kamen, ki me vleče navzdol, in ozračje, ki
me zastruplja, in obzorje, ki je zaklenjeno, je zaprta možnost in bedna
preteklost in farsa, ki me je rodila, je vse, kar sem” – Rebula odločno
odgovarja s Slovencem, ki mu je “slovenstvo radost in pokoj in raketa, ki
ga vleče navzgor, in ozračje, ki ga oživlja, in obzorje, ki je razklenjeno kot
dan po dežju, in odprta možnost in razkošna preteklost in zmagoslavje,
ki jo je vodilo…”. Slovenci naj ne bi nikdar v moderni zgodovini imeli
vodstva, ki bi zagovarjalo predvsem slovenske interese. Naša politična
vodstva so bila in so še predvsem ideološka vodstva, ki se podrejajo
neslovenskim in celo protislovenskim ideološkim političnim silam. Ko-
munisti ne znajo izpostaviti dejanske identitete med svojimi in slovenski-
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mi interesi, zato bi morala vsaj Socialistična zveza delovnega ljudstva
postati avtonomen subjekt, ki bi neodvisno od partije zagotavljal plurali-
zem brez strank in uresničevanje dialoga (B. Pahor, Draga 1981).

Draga kombinira paradigmatično zavzemanje za pluralizem s stalno
kritiko ideološkega nedemokratičnega diktata marksizma. Le ta je kot
vodilo delovanja slovenske partije podlaga za njeno nenarodno politiko,
ki ne zna dosledno upoštevati interesov Slovencev in kar naprej popušča
pritiskom iz jugoslovanskega centra, pritiskom srbskih hegemonističnih
in centralističnih teženj. To pa ima neposreden vpliv na vse slabšo slo-
vensko gospodarsko situacijo: “Pokazalo se je, da so podjetja, ki niso v
lasti nikogar, tudi podjetja brez odgovornosti, kjer nihče ničesar ne tvega.
Končalo se je s tem, da kot zdaj časopisi v naši domovini pišejo povsem
odkrito, da nihče več ni vedel, kaj se sploh dogaja, da so odločitve spreje-
mali namesto tistih, ki naj bi jih prvotno sprejemali, politični in partijski
forumi na različnih ravneh, včasih predvsem brez glave in repa, ne da bi
kdo vedel, kdo je sploh za kaj pristojen. Seveda so stvari še nekako tekle
naprej, dokler so bili na razpolago zahodni krediti in dokler so s tem ma-
šili luknje” (L. Sirc, Draga 1983). Državno partijsko vodstvo ni povezano
z množicami in njihovimi interesi, pač pa jih mobilizira le takrat, ko želi
dobiti potrdilo o pravilnosti že sprejetih ali celo legitimirati že izvedene
odločitve. Nacionalni problemi ostajajo nerešeni, pa tudi v drugih sferah
političnega in družbenega življenja revolucionarni ideologi ob predpo-
stavki lastne univerzalne vednosti in nezmotljivosti preizkušajo nove in
nove modele in domisleke z vso silovitostjo totalitarne oblasti.

V tem temnem obdobju je za slovenski narod svetla točka “akcija 25
poslancev” in kratka “Kavčičeva doba”. Vrh slovenske partijske birokra-
cije vse povojno obdobje obvladujejo isti ljudje, kar vodi v zakostenelost,
v upad fantazije in ustvarjalnosti. Monopol generacije, ki je ob koncu voj-
ne zasedla položaje, z nenehnim eksperimentiranjem in ponavljajočim se
popravljanjem ustave uničuje slovensko prihodnost, čas pa si kupuje s
pospeševanjem potrošništva in drugimi uspavalnimi metodami dresira-
nja ljudstva. Posamezni predstavniki slovenske migracije pa gredo še dlje
in poudarjajo nujnost samostojne slovenske države.

Takratna slovenska oblast je bila prepričana v obrobni pomen Drage,
ker naj bi stalni kritikastrski monolog Dragi podeljeval “značaj papirna-
tega tigra, ki sicer rjove in razgraja, vendar nima ne moči ne zaledja za
kakršnokoli praktično politično akcijo”.2 Po teh ocenah naj bi na študij-
skih srečanjih prevladovala ideološki stereotip in katoliška ter buržuaz-
no-pluralistična doktrina, ki izhaja iz politike kot moralnega vedenja in
vodenja družbe s temeljnimi postulati poštenosti in resnice. Analize Dra-
ge poudarjajo elemente opozicionalnosti, provokativnosti in destruktiv-
nosti, posamezniki pa zagovarjajo tudi “separatistično-nacionalistične
koncepcije nadaljnjega razvoja slovenskega naroda”, kar študijskim sre-
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čanjem dodaja označbo “protijugoslovanskega zborovanja”. Služba
državne varnosti nenehno pozorno spremlja srečanja in pripravlja proti-
propagandne akcije zoper “destruktivne elemente” znotraj oporečniške
strukture v zamejstvu, emigraciji in Sloveniji, ki dokazujejo nedemokra-
tičnost sistema socialističnega samoupravljanja.

V primerjavi s tem se je drugi teoretski pristop – središčen najprej
okrog uredništva Tribune, pozneje pa okrog Časopisa za kritiko znanosti
– po besedah samih akterjev prizadeval za “kritični marksistični spopad
z dejanskostjo socialističnega samoupravljanja kot alternativo v razred-
nih bojih današnjega sveta”.3 V tej ultralevičarski perspektivi nastopata
kot borgeois jugoslovanski birokrat in tehnokrat, ki v družbi prehodnega
obdobja s svojo kapitalsko naravo še naprej izkoriščata delo in zago-
tavljata nemoten proces kapitalistične produkcije s paradoksno obliko
socialistične akumulacije, s “socialistično samoupravno blagovno pro-
dukcijo”. V bistvu pa gre za monopol birokratskega gospostva na eni ter
mezdno delo na drugi strani. Birokracija deluje kot personifikacija kapi-
tala, zato tudi socialistično samoupravljanje ne more biti več od zgodo-
vinsko nastale oblike akumulacije kapitala s svojim značilnim razrednim
razmerjem med kapitalom in delom vred.

I. Bavčar v svoji analizi ugotavlja, da birokratska dominacija ovira
nadaljnjo akumulacijo kapitala: “V konkretnih razmerah socialističnega
samoupravljanja birokracija kot personifikacija specifičnega kapitalske-
ga odnosa ni več zmožna zagotavljati in kontrolirati akumulacije, ker ne
more revolucionirati produktivnih sil ne da bi spodkopala osnove svoje
lastne razredne dominacije.”4 Kapital je slep za to, kdo nadzira in reguli-
ra akumulacijo, beli ali modri ovratniki. Pri socialističnem samoupravlja-
nju pa naj bi šlo za koncept samoeksploatacije, podružbljanje kapitala v
mejah njega samega, kjer so delavci sami od sebe v mezdnem položaju,
sami sebi kupujejo in prodajajo svojo lastno delovno silo, so svoji lastni
kapitalisti. V Jugoslaviji razvoj še ni dosegel te točke, saj se namesto biro-
kracije kot nova personifikacija družbenega kapitala poraja tehnokracija,
ki je v spopadu z birokracijo. Obe frakciji kapitala, ki se pretepata za
gospostvo nad delavskim razredom, pa najdeta skupni interes v poveča-
nem izkoriščanju delavskega razreda, se pravi, v zniževanju cene delovne
sile pod njeno vrednost. “Birokracija upa, da si bo s tem obvarovala last-
no gospostvo, tehnokracija, da ga bo šele dosegla… Birokracija je tu moč-
nejša. Ima močne pozicije v vrhovih zveze komunistov, vojske, državne
varnosti, milice, in državne uprave sploh”.5 Revolucionarna marksistična
teorija daje podporo tehnokraciji kot perspektivnejši frakciji kapitala.

V jugoslovanskih razmerah diktature proletariata družbo prečijo novi
antagonizmi, saj razredi ostanejo: “diktatura ne bo potrebna, ko bodo
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izginili razredi, toda razredi ne bodo izginili brez diktature proletariata”
(B. Korsika). Birokracija je tista kapitalska frakcija, ki jo je stopnja eko-
nomskega razvoja Jugoslavije usposobila in poklicala na oblast, kar naj bi
delavskemu razredu preprečevalo organizirati celotno družbo na način
delavskih svetov. Zgolj birokracija je zaradi svojega institucionalnega po-
ložaja sposobna dati koncentraciji in prilaščanju zakonsko obliko. Tako
drži birokratska frakcija materiala materialno produkcijo v popolni odvi-
snosti: če bi akumulacija ostala v večjem obsegu na razpolago poslovod-
nim strukturam (tehnokracija) ali celo delavcem, bi to spodneslo mate-
rialne temelje birokratskega gospostva. Birokraciji gre za ohranjanje
statusa quo, za podaljševanje agonije in konzerviranje razrednih razme-
rij: “Prav imajo tisti, ki socializem povezujejo s predkapitalističnimi druž-
bami, ki so temeljile na azijskem produkcijskem načinu, namreč kot je
bil materialni temelj državne oblasti nad nepovezanimi produkcijskimi
enotami v stari Indiji ali Perziji centraliziran sistem kanalizacije (namaka-
nje), tako temelji oblast birokracije nad nepovezanimi producenti v novi
Jugoslaviji na centralizaciji presežne vrednosti”.6

Za samoupravljanje v Jugoslaviji bi torej lahko rekli, da predstavlja
družbenoorganizacijsko in ideološko obliko obvladovanja ljudi: delavski
razred je nevtraliziran, vzpon srednjih slojev – podpornikov oblasti v
prejšnjih dveh desetletjih – je v osemdesetih letih ustavljen, po Titovi
smrti nastopajo težave pri legitimizaciji oblasti, v vrhovih partijske demo-
kracije pa se krepijo nesoglasja med zastopniki kapitalske alternative
(tehnokracija) in med zagovorniki komandnega položaja ZKJ, med pri-
staši nadaljnje demokratizacije in “trdo linijo”. ZKJ in sindikati predstav-
ljajo delavstvo zgolj imaginarno, medtem ko delegatski sistem deluje le
kot transmisija za direktive aparata. Revolucija je institucionalizirana in
sklerotizirana, namesto nje prevladuje birokratska rutina, namesto
ustvarjalnega marksizma ideološka indoktrinacija. Jugoslovanski projekt
pravzaprav ni projekt družbene spremembe, temveč fanatazmatski svet,
ki iz sebe porojeva stalno družbeno krizo: tržne zakonitosti so izigrane 
z državnimi posegi, svoboščine ljudi nadomeščajo svobodni narodi,
diskurz emancipacije je uporabljen kot besednjak zatiranja.

Tudi v socialističnem samoupravljanju so namreč ideološki aparati
države nosilci procesov politične socializacije in ideološke homogenizaci-
je – v tem okviru pa imajo množična občila kar najpomembnejše mesto.
Proizvajajo podobe resničnosti, prek katerih se ohranjajo gospostvena
razmerja in stabilizirajo strukture moči. Državni partijski birokraciji je
nevarna vsakršna alternativna politična komunikacija, ker deklarirane
postavke “pluralizma samoupravnih interesov” jemlje resno. Ost tovrst-
ne komunikacije, ki se v osemdesetih letih pojavlja predvsem v obliki
študentskih časopisov (Tribuna – Ljubljana, Studentski list – Zagreb, Stu-
dent – Beograd) je naperjena proti ideološki prevladi birokracije, ki skuša
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z različnimi mehanizmi ideološkega pritiska in represije marginalizirati
neodvisno javnost: “Tako se sredi razvoja samoupravnih socialističnih
odnosov struktura približuje farsi meščanske reprezentance javnosti, ki
jo glede na ekonomsko in politično moč sestavlja ozek krog velikih last-
nikov, tehnobirokratske elite in vojaške-politične oligarhije.”7

Skratka, če zaokrožimo, avtorji tovrstnega pristopa v samoupravljanju
ugledajo zgodovinsko gibanje delavskega razreda za lastno ekonomsko
in razredno osvoboditev, toda blagovna produkcija načenja temelje socia-
listične revolucije, saj ni preprosto združljiva s socializmom. Prej gre za
elektično kombinacijo idej orodoksnega marksizma, malomeščanskega
utopizma, političnega normativizma in ekonomskega liberalizma “socia-
listične blagovne produkcije”. Pod socialističnim imenom Jugoslavija
dejansko upravlja specifično kapitalistično pot zgodovinskega razvoja:
“Jugoslovanska stvarnost namesto neprotislovne in optimistične podobe
samoupravnega ‘otoka sreče’ normativne politične ekonomije in njene
ideologije razkriva drugačno podobo. V ‘socialistični blagovni produkciji’
se gospodarski tokovi vse bolj naturalizirajo, ‘združeno delo’ postaja raz-
druženo, enotnost jugoslovanskega gospodarskega prostora razpada v
mnoštvo medsebojno nepovezanih in neobvladljivih gospodarskih enot,
namesto družbene lastnine se razrašča privatna lastnina in vsakršna obli-
ka monopolizacije, samoupravno enotnost zamenjuje birokratska in teh-
nokratska diferenciranost, namesto pluralizma samoupravnih interesov
se vzpostavlja nacionalizem in separatizem, ob vsem tem se razrašča tudi
velika zgodovinska protiofenziva kapitala (desne alternative) na svetovni
ravni…”8

Osvojitev politične oblasti po delavskem razredu v Jugoslaviji pomeni
zgolj prepletanje buržuazno-demokratske in socialistične revolucije, zato
pomeni zgolj začetek negotovega spopada med delom in kapitalom. Ker
“pravo ne more biti nikdar na višji stopnji kakor ekonomska ureditev”
(Marx), so zaman vsa prizadevanja fetišizacije prava, kjer naj bi nov
idealni tip jugoslovanske ustave zagotovil kaj več od nove materializacije
razrednih in ideoloških spopadov, razmerja sil v osemdesetih letih.
Dejansko je linija bitke umeščena znotraj (blokad potencialov) samou-
pravljanja: V velikansko strukturo samoupravnih razmerij, kjer odločajo
o vsem, le o tistem ne, za kar res gre – depolitizirana temeljna raven je
pač podlaga splošnim političnim odločitvam, ki jih monopolizira državna
partijska birokracija. Alternativo temu položaju protagonisti vidijo v
radikalni in brezobzirni kritiki socialističnega samoupravljanja ter razvit-
je programa alternativnega socializma. V nasprotnem se “vprašanje po
socialistični alternativi prenese na teren vprašanja, ali je socializem še
alternativa”.9
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Isti krog levičarskih intelektualcev – “mlajših marksistov” – oblikuje
tudi Osnove programskih usmeritev XI. kongresa Zveze socialistične
mladine Slovenije (ZSMS), ki se dogaja v Novem mestu med 22. in 24.
oktobrom 1982. Pred tektonskim prelomom, ki ga v nekem smislu pred-
stavlja kongres ZSMS v Krškem leta 1986, je novomeški kongres v
političnem pogledu vrhunec in hkrati iztek mladinskega opozicijskega
“ultralevičastva”. V dokumentih novomeškega kongresa – predvsem v
omenjenih Osnovah – znova srečamo znani diskurz. ZSMS kot tvorni del
organiziranih subjektivnih sil svoje programske opredelitve in politično
dejavnost “gradi na zgodovinskih interesih delavskega razreda in njegove
avantgarde Zveze komunistov Slovenije in Jugoslavije v boju za proces
socialističnega samoupravljanja, družbenoekonomskega in političnega
razvoja, v katerem odpravljamo razredno družbo in vse oblike izkorišča-
nja človeka”.10 Ta boj je boj za družbo svobodnih proizvajalcev, za komu-
nizem, je boj za nadaljevanje socialistične revolucije, razvoj samoupravne
demokracije, bratstvo in enotnost, suverenost, neuvrščenost itd. Pred-
vsem pa je boj za to, da bodo o družbeni produkciji in reprodukciji odlo-
čali združeni delavci, s tem pa tudi mlada generacija, ki deli položaj
delavskega razreda. Ta si mora svoj družbeni vpliv in enakopraven social-
no-ekonomski položaj šele izbojevati, to pa lahko doseže le z “množično,
frontno, samostojno in revolucionarno organizacijo mladih”.

V času, ko se med seboj spopadajo še vedno živa znamenja stare druž-
be in elementi novega, morajo mladi znati izluščiti revolucionarne poten-
ce. ZSMS se zato bori za krepitev odločujočega vpliva “neposrednega
proizvajalca”, ki še vedno tiči v razmerah, značilnih za mezdnega delav-
ca. Biti mlad ni zgolj biološki kriterij, temveč pomeni zavzemati tudi
družbeni položaj v produkciji. Zato mora v ospredje dejavnosti ZSMS
stopiti boj za konkretne interese mladine, ki temelje v njenem družbe-
noekonomskem in političnem položaju. Sestavni del tega boja pa je tudi
boj za enakopravnost žensk za enakopraven položaj emigrantov, boj proti
nacionalizmu, proti brezposelnosti. ZSMS naj se odvrne od vloge tran-
smisije drugih političnih organizacij in naj s svojo samostojno neodvisno
in radikalno pozicijo zagovarja nagrajevanje po delu, višjo produktivnost
dela, vpliva naj na razreševanje stanovanjskega vprašanja mladih, aktiv-
no naj se vključuje v zakonsko ureditev usmerjenega izobraževanja, saj
gre tu za “združitev vzgoje in izobraževanja z materialno proizvodnjo”.
Te programske usmeritve – ob množičnem in frontnem nastopu ZSMS, s
samostojnostjo in neodvisnostjo, z odprtostjo in idejnim bojem, s teore-
tičnim, političnim in marksističnim usposabljanjem – so podlaga procesu
“samoosvobajanja in samovzgoje” mladih v ZSMS.
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Kot je razvidno, ideološke podlage za novomeški kongres ZSMS leta
1982 pripravi skupina t. i. “mlajših marksistov” z odločilnim vplivom
Igorja Bavčarja, Sreča Kirna in Bojana Korsike, ki v tem času pišejo sklep-
na poglavja knjige z naslovom Kapital in delo v SFRJ. Kongresni doku-
menti nosijo povsem očitna očetovska znamenja teorije o trodelni struk-
turi (birokracija, tehnokracija, delavski razred) jugoslovanske družbe. V
tistem času se tej teoriji odkrito postavi po robu zgolj ozka skupina ljudi,
ki je prav v tem letu prevzela uredništvo študentskega časopisa Tribuna
in se je deklarirala za “lakanovce”. Zaradi radikalnih političnih člankov,
osrediščenih predvsem okrog vprašanja svobode tiska – v tem letu je Tri-
buna trikrat zaplenjena, vseskozi pa pod pritiskom cenzorjeve ljubezni in
ustreznih služb – ima uredniški kolegij (Milan Balažic, Aleš Debeljak,
Jane Marinko, Marcel Štefančič jr., Dušan Turk in Marko Zorman)
nenehne težave in konflikte s predstavniki oblasti, razmerje z Univerzi-
tetno konferenco ZSMS, ki jo vodi Vika Potočnik, pa je dvoumno, saj se
tudi ta – zaradi svoje podpore uredniškemu kolegiju Tribune – znajde
pod političnimi pritiski ZKS. 

Omenjeni avtorji v Tribuni analizirajo diskurzivne mehanizme “raz-
rednih borcev” ZSMS in temeljno potezo novomeškega kongresa: zrušiti
razrednost ter odtujenost in biti nenehen boj za stvar “delavskega razre-
da”, v katerem se znajde tudi mladina kot specifičen generacijski feno-
men. “Delavski razred” je sicer temeljno jedro revolucionarnosti in
vrhunska točka samorefleksije ZSMS. Ta je – očitno nemodificiran in
pojmovan precej na empirični ravni – predstavnica dobrega, predstavnik
slabega pa je nedelavski razred. Na eni strani imamo delavski razred kot
Zgodovino, na drugi pa od njega odpadajo njemu sovražne sile: birokra-
cija, etatisti, tehnokracija, poslovodni organi, delovodje, oportunisti, dog-
matiki, anarhisti itd., vse to so razredni sovražniki. Med “delavskim raz-
redom” in “mlado generacijo” pa vlada harmonija, kot da bi bil kongresu
ideal mlad delavec s krampom v roki. ZSMS se napaja pri “svetlih tradi-
cijah” in obuja romantični mit revolucionarja z dvignjeno pestjo. Doku-
menti kongresa v kritiki Tribune temeljijo na podmeni, da je možno izbi-
rati svojo razredno politično držo od zunaj. Ta metapozicija omogoča
misticizem varnosti, od koder se je mogoče razgledati na družbena proti-
slovja, medtem ko naj bi bil sam pogled ZSMS izvzet historični transfor-
maciji. Ne glede na neskončno obračunavanje z odkloni, pa je premik
ZSMS na tem kongresu s poudarjeno “frontnostjo” preračunljivo korpo-
rativističen: ZSMS si želi prilastiti čim več diskurzivnih praks in ideološ-
kih ritualov (množična “alternativna” kultura, punk), s čimer bi v prede-
lani obliki argumentirala institucionalno “enotno fronto” mladinske
organizacije. Da bi si zagotovila ideološko prevlado, mora pri tem seveda
reducirati, homogenizirati, da se lahko polasti svoje drugosti.

Moč partije se “meri prav po tem, koliko odpadnikov (provokatorjev),
neenotnežev proizvede v svoji ireduktibilni notrini, v srcu svoje mašine-
rije. Tisti, ki ne pridejo do besede v ZK (glede na svetovnonazorske, idej-
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noteoretske razlike) dobijo besedo v ZSMS (ne glede na svetovnonazor-
ske, idejnoteoretske razlike), kjer jih pa nihče ne sliši”.11 Če kongresni
dokumenti govorijo o krizi birokracije in tehnokracije, pa po drugi strani
simptomatično zamolčijo, da gre obenem tudi za krizo delavskega razre-
da, njegove avantgarde in njegove teorije. Vsa naprednost dokumentov
se zalomi na tem, da idejni očetje novomeškega kongresa pristajajo na
perspektivnost in naprednost tehnokratskega koncepta, kar po Tribuni
pomeni nezmožnost izdelave alternativnega koncepta proletarske avant-
garde. Zato se ZSMS v politično strukturo socialistične samoupravne
družbe vpenja kot vložek v stroju političnega, ki korigira spodletelosti
funkcioniranja političnega stroja “odraslih”: ZSMS je v sistemu, vendar
izključena iz igre. Vse to pa kaže na gesto bega pred grozo lastne resnice,
pred grozo dejstva, da ZSMS že sama govori z birokratskega mesta, z
mesta svojega lastnega simptoma, z mesta svoje potlačene resnice: kon-
gresa kot prisilnega ponavljanja anahronistične forme deklarativizma,
blišča skrepenelih utopizmov in leska rituala kritike. 

Vendar pa je – ne glede na vse te lucidne intelektualistične kritike –
treba ugotoviti, da je po politični plati novomeški kongres ZSMS prva
večja prelomnica v razvoju te politične organizacije, saj odkrito proble-
matizira dosedanjo transmisijsko funkcijo. Morda je bil potreben prav
ultralevičarski politični navdih, ki je takrat še “mladinsko” organizacijo
začel preoblikovati v relativno avtonomno politično strukturo: simpto-
matični so že prvi resnejši nevrotični odzivi partije na takšno pozicioni-
ranje, npr. intervence s Centralnega komiteja na predvečer novomeškega
kongresa v zvezi z uvodnim govorom predsednice Darje Colarič, kasneje
pa odkrit represivni poseg v potek in siceršnje dogajanje okrog problem-
ske konference ZSMS o podružbljanju varnosti in obrambe v letih 1983
in 1984. Teoretske izpeljave marksističnega koncepta “oboroženega ljuds-
tva” pod avtorstvom Janeza Janše povzročijo njegovo odstranitev iz vods-
tva ZSMS, pa tudi siceršnjo poznejšo delno politično “pacifikacijo” poli-
tičnega delovanja ZSMS pod vodstvom novega predsednika Roberta
Černeta. 

Naslednji pomembnejši politični impulz pride v ZSMS leta 1985: do
tega leta se politično razmišljajoča študentska populacija na različnih
okroglih mizah ukvarja s posameznimi “ekscesi socialistične samouprav-
ne družbe”, kot so kosovsko vprašanje, svoboda tiska, politična in gospo-
darska kriza sistema in obujanje reminiscence na študentsko gibanje v
šestdesetih letih. Dogajanja med študenti spomladi 1985 pa so tudi v jav-
nosti vzbudila asociacije na burno študentsko leto 1968, saj je študentski
bojkot plačevanja stanarin spominjal na študentske nemire. 1. aprila
1985 so študenti na zborih stanovalcev podpisovali Odprto pismo javno-
sti, ki je opozarjalo na slab družbeni in ekonomski položaj študentov in
na siceršnji podcenjen položaj univerze v družbi: “zaradi dolgoletnega
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neuspešnega reševanja statusa ŠC in progresivnega slabšanja položaja
študentov ter socialne strukture študentov, najavljamo popoln bojkot
plačevanja stanarin…”12

Pobudnik akcije je bila koordinacija, ki je imela svoj sedež v študent-
skem domu takratne FSPN. Takoj po razglasitvi bojkota gredo v akcijo
“delavci UJV”, ki zaslišujejo posamezne študente, zato študentski koordi-
nacijski odbor po Radiu Študent javno protestira, dekane pa pozove k
temu, “da onemogočijo policiji kakršnekoli akcije proti študentom na
fakultetah”. Uprava Študentskega centra sproži protiplakatno akcijo, v
kateri odstrani plakate, ki pozivajo k bojkotu. 2. aprila je takoj sklican
izredni posvet univerzitetnih partijskih sekretarjev, na katerem dr. Boži-
dar Debenjak, predsednik Univerzitetne konference ZKS, opozori – ob
tem omeni eno od parol, ki se je pojavila: “komunizem je barbarizem!” –
da je nerešeno vprašanje študentskega standarda tudi priložnost “določe-
nim silam, da se ob tem aktivirajo za svoje cilje”. Takšna intonacija štu-
dentskega bojkota je pred tem dogovorjena na sestanku dr. Debenjaka s
podpredsednikom slovenske vlade, pristojnim za družbene dejavnosti,
dr. Borisom Frlecem, ki ob obljubi dolgoročnih rešitev opozori na “mož-
nost izrabe akcije bojkota stanarin v sovražne namene.”13

Ne glede na vse te politične pritiske in nenehno ne preveč nežno
spremljanje tajne policije ostanejo vse razdelilnice študentske prehrane
prazne, vsi profesorji pa solidarni s študentsko zahtevo. Celo več, bojkot
se širi na vse razdelilnice hrane v okviru Študentskega centra, fakultete
pa so prelepljene s parolami, npr.: nikar nam ne lajajte več o tem, kaj
misli naš delavski razred – njihove hčere in sinovi smo!, zemljo kmetom,
tovarne delavcem, univerzo intelektualcem!, študentom moramo pustiti
svobodo odločanja, drugače ZSMS ne potrebujemo, imamo vojsko. Na
seji predsedstva UK ZKS 11. aprila 1985 polno opozarjajo na možnosti
zlorabe bojkota s strani sovražnih sil: komunisti podpirajo reševanje štu-
dentskega standarda, ne podpirajo pa “metod in sredstev politične akci-
je, ki izključuje nekatere družbene subjekte”. Pred iztekom pomladi pri-
dobiva študentsko gibanje še dodatne razsežnosti. 9. maja se ob 10. uri, 
t. j. ravno v času, ko v Beogradu poteka velika vojaška parada, pod Pre-
šernovim spomenikom zbere okrog 500 mladih, ki s seboj nosijo balone.
Policija jih najprej prepričuje, da bo ukrepala, če se ne razidejo, ker niso
napovedane nobene demonstracije, nato pa zagrozi, da bodo vse zaprli.
Ob 12. uri povorka krene po ljubljanskih ulicah in se čez uro pod Prešer-
nom mirno razide. 

23. maja koordinacija organizira zbor stanovalcev, ki se ga udeležijo
tudi Jože Smole, predsednik ljubljanske partije, Franci Pivec, “minister”
za šolstvo in predstavniki Univerze. Na zboru sta predstavljena dva raz-
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lična koncepta reševanja ekonomskega položaja študentov s štipendijsko
politiko. Prvega predstavi Dragica Korade, v njem pa je bil vsebovan zah-
tevek po priznanju študija kot dela in štipendije kot plačila za to delo. Na
ta način bi vsi študenti dobivali štipendijo ne glede na socialno poreklo.
Predlog druge skupine študentov predvideva štipendijo kot socialni
kolektiv, saj vsi študentje ne morejo dobivati enake štipendije, ker bi tak-
šna enakost pravzaprav pomenila neenakost glede na različno začetno
socialno pozicijo študentov. Okrog tisoč študentov, ki so na zbor prišli v
organizirani strnjeni skupini, burno spremlja diskusijo, in po tem, ko
Vika Potočnik predstavi štipendijsko politiko ZSMS, Mojmir Ocvirk pa
oriše študentsko gibanje od šestdesetih let naprej, večina študentov z
navdušenjem podpre nadaljevanje bojkota in zavrne plačevanje stanarin
za nazaj.

V jeseni leta 1985 se zaradi “neaktivnosti ZSMS in ZK” že pojavljajo
zahteve po ustanovitvi nove organizacije, ki bi branila študentske intere-
se. Študenti so razočarani nad “ustaljenimi potmi političnega in samou-
pravnega delovanja”, še posebej ostre kritike pa je deležen predsednik
UK ZSMS Gorazd Gorenc zaradi javnih političnih diskvalifikacij svojih
kolegov. Delegatska konferenca v imenu študentov stanovalcev napiše
slovenski vladi odprto pismo, v katerem opozarja na neučinkovitost pri-
stojnih služb in političnih teles. Neučinkovito delovanje delegatskega
sistema zahteva takojšnjo akcijo vlade in v prid sistemske rešitve eko-
nomskega položaja študentov. Zahteve pa se iz ozko ekonomistično-sin-
dikalističnih vse bolj formulirajo v političnem jeziku: “Bojkot traja skoraj
neprekinjeno že 7 mesecev, še zmeraj pa ga vodi ilegalna samoupravna
študentska organizacija – Delegatska konferenca študentov stanovalcev
v ŠC. Bojkot ni odprl samo vprašanja cene stanarin, pač pa tudi vpraša-
nja socialno-ekonomskega položaja študenta, štipendij, vrednotenje štu-
dija, reforme univerze itd. Očitno je torej, da bojkot še zdaleč ni ozko sin-
dikalističen, temveč ima politično obeležje. Študentje bi v teh časih
potrebovali svojo politično organizacijo – UK ZSMS – ki pa se je od zah-
tev študentov distancirala.”14 Predsedstvo UK ZSMS Delegatska konfe-
renca obtožuje, da je po začetni podpori bojkotu naredilo oster zasuk,
bojkot obsodilo in podprlo sklep o uvedbi prisilne uprave v ŠC. Zato štu-
denti zahtevajo odstop predsedstva, ki vseskozi deluje brez baze in za
svoje delo nikomur ni odgovorna. Na seji UK ZKS 7. novembra 1985 člani
tega foruma obsojajo akcijo z zbiranjem podpisov za izstop iz ZSMS, ki
kroži po študentskem naselju. Član UK ZKS, Mitja Maruško, na seji ugo-
tavlja, da gre v delu Delegatske konference “za politizacijo mimo prvotno
začrtanih ciljev, saj predlog izstopa iz ZSMS, ne sodi v delokrog Delegat-
ske konference”. Komunisti naj ocenijo pobudo za izstop iz ZSMS in
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obravnavajo tiste člane, ki organizirano iščejo podporo za akcijo izstopa-
nja iz ZSMS. 

Najhujši napad na študentsko gibanje pa je vsekakor izjava predsedni-
ka mestne partije Jožeta Smoleta, ki za zagrebški tednik Danas izjavi, da
“nekaterih študentov sploh ne zanima materialno stanje njihovih kole-
gov, temveč hočejo to situacijo izkoristiti za napad na vso družbo in za
ustanavljanje nekih paralelnih organizacij”. Po Smoletu so ti študenti “le
podaljšana roka nekoga drugega”, glede stanarin pa kategorično zatrdi:
“Kdor ne bo plačal, ga bodo vrgli iz doma. Tu ni popuščanja, kajti če
popustimo na tej točki, potem bodo lahko jutri rekli tudi delavci: zaradi
previsoke inflacije ne moremo več plačati stanarine, vode, elektrike
itd…”15 Ta izjava dovolj odprto pokaže karte, s katerimi je takrat igrala
partija, da bi zajezila širjenje nezadovoljstva: državnopartijsko birokraci-
jo je obvladoval “določen prastrah” pred še svežimi spomini na šestdese-
ta, zato je v študentskem gibanju videla mogoči povod za destabilizacijo
sistema širših razsežnosti. Tega se takrat zavedajo tudi študenti, ko v svo-
jem odgovoru na intervju Jožeta Smoleta v Danasu z naslovom “Frag-
ment iz slovenske realnosti” med drugim zapišejo: “Razkrinkavanje štu-
dentov kot ‘podaljšane roke nekih drugih sil’ je demagoški manever
politične birokracije, ki si prizadeva vzpostaviti nadomestni objekt napa-
dov nezadovoljnih in razočaranih delavskih množic in s tem prikriti last-
ne napake in slabosti.”16

Bolj ali manj prikriti ali odkriti pritiski na akterje omenjenega študent-
skega gibanja so trajali vse do njegovega izteka, da bi v javnosti bojkot
diskvalificirali, ponekod pa tudi kriminalizirali dejanja študentov. Partija
je delovala kot dejavnik discipliniranja politične dejavnosti študentov,
razprave v partiji na Univerzi pa so bile zaznamovane z grožnjo zunanje-
ga sankcioniranja. Od študentskega bojkota dalje je imela partija med
študenti najnižji možni ugled, ki se pravzaprav ni več popravil. Študenti
so se v smislu “stare političnosti” pasivizirali. Eden od razlogov manjše
učinkovitosti študentov je seveda tudi razkol med Delegatsko konferenco
in UK ZSMS. Bojkot ni bil akcija profesionalnih politikov, pač pa prej
družbena akcija določene specifične skupine ljudi, ki je razpadla na na-
čin, kot je nastala, relativno “spontano”. Nekateri so se naveličali boja z
mlini na veter, drugi, bolj zagrizeni, pa so začeli dobivati atribute “histeri-
kov”: zahtevali so namreč toliko, kot se v tem času še ni dalo, so pa zato
lahko pokazali na krivce, ki ne uresničujejo študentskih interesov. Del
bojkotašev se je odločil za kandidaturo za predsedstvo UK ZSMS. Na
študentske volitve se z natančnim volilnim programom – kar se je zgodi-
lo prvikrat – dobro pripravijo in na njih tudi zmagajo. Zahteve po ustano-
vitvi samostojne študentske organizacije so za nekaj časa znova potihni-
le. Študentje so ne glede na vse dosegli velik uspeh pri svojih zahtevah za
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izboljšanje standarda, štipendijske politike in subvencije. Povsem nas-
protno usodo so doživele njihove politične zahteve: študentom je partija
ostro očitala zavzemanje za večstrankarski sistem in okoriščanje “mrač-
nih sil” z njihovo naivnostjo. Vladajoča partija je v času hude gospodar-
ske krize znala zagotoviti relativno materialno preskrbljenost študentov,
da bi si zagotovila socialni in politični mir, kot pa da bi resneje razmislila
o njihovih političnih zahtevah. 

V osemdesetih letih tudi sicer sociologi in politologi ugotavljajo global-
ne spremembe vrednot mlade populacije: govorimo lahko celo o novi
politični paradigmi, ki v veliki meri odstopa od tradicionalne politične
paradigme. Ta politiko razume kot homogenizirajočo in totalizirajočo de-
javnost političnih in družbenih skupin, ki se skozi institucije bojujejo za
oblast, medtem ko nova paradigma inavgurira drugačen politični angaž-
ma.17 Mladi so vse bolj nezainteresirani za sodelovanje v uveljavljenih
oziroma tradicionalnih političnih institucijah, pa naj gre za partijo, sindi-
kat ali druge organizacije. Krepi se odpor do daljnosežnih revolucionar-
nih projektov, utopij in ideologij, ki se z uporabo državnega aparata tol-
čejo za globalne družbene spremembe, te pa zahtevajo današnje žrtve v
zameno za obljubo svetle prihodnosti. Bližje so jim konkretni družbeni
problemi, ki jih čutijo na lastni koži, zato zavračajo metamorfozo v (re-
zervni) revolucionarni subjekt. Ad hoc oblikovano gibanje ob določenem
družbenem problemu jim je primernejše od rekrutacije v “avantgardo”:
občasna družbena gibanja usmerjajo svoj protestni naboj proti konkret-
nim ukrepom državnopartijske birokracije. Alternativna gibanja delujejo
mrežno in disperzno, brez neke trajne notranje strukturacije in se razpu-
ste, ko ugasne povod za gibanje. Svojo identifikacijo pa gibanja iščejo s
proizvodnjo realnih in simbolnih razlik z oblastno konstitucijo sistemov
interesov, potreb, socializacijskih in življenjskih načinov.

V nekem določenem smislu pomenijo družbena gibanja v tem času
opozicijo partijski birokraciji, saj predstavljajo porajajočo se civilno druž-
bo, v katero država ne bi smela posegati. “Socialistična” civilna družba je
tako opredeljena kot druženje, opredeljevanje in ustvarjanje zunaj partij-
skega nazora. Pojem civilne družbe torej pokriva področja neodvisnega
družbenega življenja, avtonomne družbene prostore za svobodno združe-
vanje in zadovoljevanje življenjskih interesov in potreb (G. Tomc, T.
Mastnak).18 Družbena gibanja ne želijo osvojiti državne oblasti, pač pa
državo potisniti v njene funkcionalne in legitimne omejitve. Samo na
prvi pogled je paradoksalno dejstvo, da se gibanja najprej in najintenziv-
neje pojavijo v Sloveniji, kjer se ekonomska kriza ni kazala v tako dra-
stični luči kot v drugih delih Jugoslavije; poudariti je treba, da so bila pri-
čakovanja prebivalstva – primerjajoč se z razvitim Zahodom – mnogo
višja, zato se je tudi mnogo prej pojavila kriza legitimnosti oziroma eno-
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partijskega sistema in zato se tu najprej oblikujejo poganjki avtonomne
javnosti. 

Pojav družbenih gibanj odločilno prispeva k odmiku ZSMS od tradici-
je levičarskih in marksističnih idealov študentskega gibanja iz šestdese-
tih let. Novomeški kongres ZSMS nekoliko odpre vrata za interesne obli-
ke združevanja mladih, medtem ko šele 12. kongres ZSMS v Krškem
dokončno legalizira nova družbena gibanja. V pripravah na kongres v
Krškem Republiška konferenca ZSMS 20. marca 1986 pripravi okroglo
mizo o novih družbenih gibanjih. Predstavniki posameznih gibanj od
ZSMS pričakujejo, da se bo skozi proces demokratizacije tranformirala v
organizacijo v gibanju ter v zastopnika civilne družbe. Namesto klasične
partijske transmisije naj bi ZSMS v navezi z gibanji pridobila samostoj-
nost in postala posrednik med zahtevami gibanj in oblastno strukturo.
ZSMS kot družbenopolitična organizacija in “fronta” je nova družbena
gibanja dojemala hkrati kot komplementarna in nasprotna – natančneje
rečeno – v protislovju s svojo obliko organiziranja. Gibanja so namreč
ljubosumno varovala svojo samostojnost in zagovarjala neinstitucionalna
načela delovanja, obenem pa so potrebovala politično organizacijo, ki bi
jih varovala pred represijo.19

Med najaktivnejšim delom novih družbenih gibanj je treba vsekakor
najprej omeniti Delovno skupino za mirovna gibanja pri RK ZSMS, ki se
je oblikovala v letih od 1983 do 1985. Tega leta Delovna skupina že orga-
nizira nekaj akcij, med njimi Mirovni tabor treh dežel na Reberci. Na ta
način mirovno gibanje širi ideje prijateljstva med narodi in gradi novo
razumevanje varnosti in obrambe, agitira proti ideologiji sovražnika in
agresorja za mejo in se dotika drugih širših tem, na primer spoštovanja
človekovih pravic, diskriminacije, amnestije, rasizma in vprašanja manj-
šin. Seveda pa je v ospredju razvoj novega koncepta civilne službe in
ugovora vesti služenju vojaškega roka, povezano s širšim projektom kul-
ture miru in mirovne vzgoje. Tako omenjena Delovna skupina za 12. kon-
gres ZSMS v Krškem pripravi dokument na temo ugovora vesti v takratni
Jugoslaviji, ki govori o specifičnih kategorijah prebivalstva, ki se ne
morejo vključevati v obstoječi jugoslovanski obrambno-varnostni sistem,
saj jim to ne dovoljuje notranje prepričanje ali drugačna psihična ali fi-
zična neprilagodljivost. Delovna skupina opozarja, da tovrstno kategorijo
“oporečnikov” jugoslovanska država nedopustno in drastično kriminali-
zira z zaporno kaznijo do desetih let. Pri tem ne gre le za tiste ljudi, ki se
orožju upirajo zaradi pripadnosti posameznim verskim skupnostim, tem-
več tudi za tiste, ki jim nošenje orožja ne dovoljujejo etična, humanitarna
ali filozofska čustva in načela. 

Udeleženci mirovnega plenuma sestavijo peticijo v podporo legalizaci-
je ugovora vesti in pravici do odklanjanja služenja vojaškega roka. 14.
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junija 1986 izda mirovno gibanje poziv javnosti in pristojnim vojaškim in
civilnim institucijam, kjer se zavzemajo za pravico posameznika do živ-
ljenja po lastni vesti in s tem za pravico do samoopredelitve. Delegacija
ZSMS pozneje v skladu s sklepi krškega kongresa predstavi pobudo gle-
de ugovora vesti služenju vojaškega roka na kongresu ZSMJ. Pobuda
sproži ostre odpore, vendar pa je na koncu sprejet sklep o drugačnem
reševanju tega problema, pri čemer naj rešitev pomaga iskati tudi ZSMJ.
O tem kongresu več pišemo v nadaljevanju.

Delovna skupina za mirovna gibanja pri RK ZSMS skupaj z žensko
sekcijo Lilit pri ŠKUC-u prav tako v Kapelici na Kersnikovi organizira
okroglo mizo “o problemu uvedbe obveznega vojaškega usposabljanja za
ženske”. Armada je ta korak argumentirala z enakopravnejšim položa-
jem žensk v socialistični samoupravni družbi, z nezadostno usposoblje-
nostjo žensk za oboroženi boj, izkušnjami iz NOB ter drugimi domačimi
ter mednarodnimi poskusi v zvezi z večjim angažiranjem žensk pri
obrambi. Udeleženci okrogle mize državnim organom in javnosti pošljejo
odprto pismo, v katerem izrazijo nestrinjanje s predlogom za obvezno
vojaško usposabljanje za ženske: “Menimo, da uvedba kakršnekoli obli-
ke dodatnega obveznega vojaškega usposabljanja ne more v nobenem
primeru pomeniti uresničitve načela enakopravnosti spolov oziroma
prispevka k večji emancipaciji žensk. Nasprotno, takšne težnje v inter-
pretiranju emancipacije žensk so po našem mnenju vulgariziranje kon-
cepta emancipacije, denimo ob zgovornem dejstvu, da imajo trenutno
ženske v povprečju 30 % nižje osebne dohodke kot moški. Nobena eman-
cipacija se ne more uresničiti kot vpeljava obveze.”20 Obenem se pridru-
žijo predlogu Univerzitetne konference ZSMS Ljubljana za ukinitev pred-
meta o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti na višjih in
visokih šolah. 

Ko ZDA z letalskimi silami napadejo Libijo, mirovniki 17. aprila 1986
organizirajo protestni shod, v protestnem pismu pa od Predsedstva SFRJ
zahtevajo ustavitev nadaljnjega izvoza orožja in šolanja tujih vojaških
oseb na jugoslovanskih vojaških šolah. Tem dogodkom hitro sledi še
katastrofa v ukrajinski jedrski elektrarni v Černobilu. Mirovniki v pro-
testnem pismu obsodijo sovjetsko vlado prikrivanja, v drugem delu te
izjave pa zahtevajo, da se objavi jugoslovanski jedrski program, po kate-
rem naj bi SFRJ gradila štiri nove jedrske elektrarne; od Skupščine SFRJ
zahtevajo razglasitev moratorija na gradnjo jedrskih elektrarn in popoln
nadzor nad vsemi vidiki uporabe jedrske energije. Proteste proti jedrski
energiji še posebej spodbudi načrtovana gradnja jedrske elektrarne Pre-
vlaka na Hrvaškem, ko mirovniki zahtevajo takojšen razpis referendu-
ma, ob katerem naj bi se soočili argumenti za (primanjkljaj elektrike,
popolna varnost jedrske energije, cenenost elektrike iz JE, izvoz energije
in s tem zmanjšanje dolgov Jugoslavije, vzori v razvitem svetu itd.) in
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proti (zastarela in draga tehnologija, smotrnejše vlaganje v druge vire
energije, varčevanje, tveganje, ogromni stroški). Mirovniki skupaj z
ZSMS 10. maja 1986 organizirajo shod proti izpostavljenosti radioaktiv-
nemu žarčenju – na vabilu je podpisana RK ZSMS. Tako je bil dan osvo-
boditve Ljubljane in koncert ob sprejemu štafete mladosti združen s
protestom proti jedrski energiji: ljudje so nosili plinske maske in transpa-
rente s protijedrsko vsebino. Po zbirnem mestu pred Zlato ladjico pro-
testniki organizirano krenejo v sprevod po mestu, kjer pred republiško
skupščino vzklikajo protestna gesla. 

Omenjeni protestni shod je imel širok odmev v Sloveniji, pa tudi v
Jugoslaviji, kljub poskusom oblasti, da bi ta dogajanja kar se le da margi-
nalizirala. S tem pa so nova družbena gibanja dobila tudi nov polet in po-
leg najaktivnejšega mirovnega se vse bolj krepi tudi ekološko gibanje,
duhovno gibanje, pa tudi obe “spolni” gibanji s projektom socializacije
homoseksualnosti. Še en uspešen primer sodelovanja med ZSMS in giba-
nji je kampanja za ukinitev 133. člena Kazenskega zakona SFRJ, ki je
opredeljeval kaznivo dejanje sovražne propagande in bil večkrat uporab-
ljan za obračunavanje z drugače mislečimi. Akcija za ukinitev tega člena
je z organizacijo več javnih tribun in posvetovanj ter zbiranja podpisov
poleg Slovenije zajela tudi širši jugoslovanski prostor, povezovala pa se je
s pobudo za ukinitev smrtne kazni, ki se ji ZSMS pridruži na krškem
kongresu. Tudi te zahteve jugoslovanski mladinski kongres leta 1986 ne
podpre, slovenski mladinci pa so obtoženi preusmerjanja kongresne raz-
prave k obrobnim vprašanjem. Nova družbena gibanja dosežejo enega od
(medijskih) vrhuncev na svojem prvem plenumu 23. aprila 1987 v Ljub-
ljani, o čemer bomo še pisali, ZSMS pa iz relativne politične obrobnosti v
samo središče političnih dogajanj katapultira znameniti krški kongres.
Poglejmo zakaj. 

Zveza slovenske mladine je bila ustanovljena leta 1943, po drugi sve-
tovni vojni pa se ta zgodovinska predhodnica ZSMS na 2. kongresu prei-
menuje v Ljudsko mladino Slovenije. Ta se na četrtem kongresu Zveze
komunistične mladine Jugoslavije (SKOJ) združi z njo v enotno organiza-
cijo, Ljudsko mladino Jugoslavije. Ta pa se na svojem 7. kongresu leta
1963 preimenuje v Zvezo mladine, ki je pod svojim okriljem povezovala
tudi sicer samostojno Zvezo študentov. Po direktivah 3. konference ZKJ
se na svojem 9. kongresu leta 1974 Zveza mladine preoblikuje v Zvezo
socialistične mladine Jugoslavije in v njenem okviru Zvezo socialistične
mladine Slovenije kot enotno organizacijo mladine, študentov, družbenih
organizacij in društev. Kot smo že poudarili, prvo večjo prelomnico v raz-
voju ZSMS predstavlja 11. kongres ZSMS oktobra 1982 v Novem mestu,
kjer je ZSMS definirana kot samostojna frontna organizacija mladih, ki
ne želi več privzemati zgolj transmisijske funkcije. 

12. kongres ZSMS, ki poteka od 4. do 6. aprila 1986 v Krškem, potrdi
takšno usmeritev in jo radikalizira že z uvodnimi intonacijami predsed-
nika Republiške konference ZSMS Roberta Černeta: »Poti nazaj za nas ni
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več. Pot nazaj je pot v počasno, toda zanesljivo smrt. To je odhod v zgo-
dovinsko pozabo. Mi pa hočemo biti generacija, ki odloča in ne samo
posluša. Mi hočemo biti generacija znanja, nove tehnologije, fleksibilne
in udarne ekonomije, mi hočemo biti generacija odprte kulture in social-
ne fantazije, generacija, ki ji je dopuščeno, da misli s svojo glavo in da te
misli svobodno izraža, generacija, ki se ne in ne bo zadovoljevala z dose-
ženim, skratka, mi hočemo biti generacija svobode in človeškega dosto-
janstva«.21 Ne glede na to, da so se pozneje ključni akterji novomeškega
kongresa javno prepirali o tem, ali je bil omenjeni uvodni nagovor »de-
sno« usmerjen ali ne, se je po vsebinski plati pokazala cela vrsta razlik
med kongresom pred štirimi leti in tem v Krškem. Novolevičarski
diskurz zamenja jezik civilne družbe, ki ga takoj opazimo že po »paro-
lah«, pod katerimi poteka ta kongres – denimo: »da beseda ne bo delikt«,
»naš cilj: manj, toda bolje delati« ali »ne iščite izgubljene generacije! Tu
smo!«. 

Kongres, ki poteka sredi eskalacije kriznih razmer, se upre ocenam
stanja o zgodovinski zavoženosti projekta socialističnega samoupravlja-
nja, ki naj bi bilo demontirano v prid etatističnega koncepta državnega
uravnavanja družbenih odnosov, strogo nadzorovane demokracije in
politbirojevskim načinom odločanja. Vedno nižji življenjski standard,
ogromen dolarski dolg, galopirajoča inflacija in brezperspektivni razvoj
so po mnenju mladih Slovenk in Slovencev prav neposredni rezultat eta-
tističnega koncepta »izgradnje socializma v eni deželi«. Mladi pozivajo k
vključevanju v projekte evropskega pomena (v takrat popularno Eureko)
in zahtevajo pripravo programov za vlaganje tujega kapitala. Posebej je
poudarjen razvoj na podlagi jedrske energije, kjer kongres zahteva
ponovno javno preverjanje jedrskega programa. Ostro kritizirajo uvedbo
depozita za prehod meje in druge administrativne prepovedi za uvoz tuje
literature. Na področju razvoja gospodarstva pozivajo k odstranjevanju
ideoloških, zakonskih in finančnih ovir, ki blokirajo razvoj drobnega gos-
podarstva. Delegati kongresa se zavzamejo za 40 urni delovni teden kot
prvi korak k skrajšanju delovnega časa: to skrajševanje razumejo kot
nedenarno stimulativno obliko povečevanja plače oziroma standarda
prebivalstva v kriznem obdobju. Obenem ugotavljajo, da je družbena kri-
za mlado generacijo »uvrstila k tistemu delu delavskega razreda, ki je naj-
bolj ogrožen in ima najmanj vpliva na družbene odločitve«. Prelaganje
reševanja ključnih družbenih problemov na prehodne generacije ni iz-
hod iz krize – mladi že v tem času nosijo glavno breme napačnih odloči-
tev. Zato ZSMS zahteva razpravo o alternativnih rešitvah strateških vpra-
šanj razvoja Slovenije in Jugoslavije. Državno partijsko oblast obtožijo
»literarnega življenja« v raznih Dolgoročnih programih stabilizacije in
Kritičnih analizah političnega sistema, daleč od dejanskosti naraščajoče-
ga etatizma in administriranja na račun delovanja tržnih zakonitosti. V
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sklepe kongresa zapišejo pobudo za ustanavljanje malih produkcijskih in
storitvenih enot, ki ji na drugi strani pridružijo pobudo za legalizacijo
stavk. Stavke so se namreč štele za kršitev delovne obveznosti, pobudni-
ki pa so bili po navadi deležni raznovrstnega šikaniranja in celo odpušča-
nja. Zato pobuda vsebuje zahteve, da delavski svet posameznega podjetja
javnost pravočasno obvesti o stavki in vzrokih zanjo, da je treba iniciator-
je in udeležence stavk zaščititi pred uporabo varnostne službe in ukrepi,
ki so sicer predvideni za izredne razmere. Od sindikata se zahteva, da
pomaga stavkajočim delavcem, od SZDL pa demokratično razpravo za
uveljavljanje odgovornosti za nezakonito razglašanje izrednega stanja v
primerih stavk: »S pravočasnim javnim soočanjem in demokratičnim
saniranjem konfliktnih situacij, s priznanjem legitimnosti delavskih stav-
kovnih bojev se je treba boriti proti neformalnemu odločanju v politično-
gospodarskih vrhovih.«22

Kongres pa se ne ustavlja le na kritični analizi gospodarskega razvoja
nerazvoja, temveč išče izhode v radikalnejših političnih spremembah:
veter demokratizacije omogoča zastavitev tistih vprašanj, ki jih prej ni
bilo mogoče zastaviti. ZSMS naj bi iz dosedanjih političnih izkušenj in
predvsem konfrontacij (znova omenimo t. i. podružbljanje obrambe in
varnosti) izluščila dva nauka za svoje politično nastopanje v prihodnosti:
prvič, delovati v zavezništvu z drugimi naprednimi silami v kontekstu
obstoječe ustavne ureditve, in drugič, da je treba zahteve po demokrati-
zaciji postavljati ostro, vendar »stvarno in razumljivo«. Živimo v času
razpadanja tradicionalnih načinov organiziranja, komuniciranja in demo-
kratične sinteze interesov. Namesto splošne politične dejavnosti, poveza-
ne z nomenklaturno ritualiko in vnašanje večnih resnic med neuko ljuds-
tvo, mladi iščejo nove oblike političnega delovanja s sekcijskimi in
problemskimi razpravami in v spopadu z oblikami neformalnega odloča-
nja. Namreč jugoslovanska in slovenska družba sta še vedno razredno
razklani, družbena moč pa se koncentrira okrog razpleta odnosov med
kapitalom in delom. Ta temeljni spopad v končni instanci določa vso
mavrico različnosti in atomiziranosti interesov. Z različnostjo – kot pou-
darjajo dokumenti krškega kongresa – se je treba soočiti ter »priznati
legitimnost tistim interesom, ki težijo k spreminjanju dejanskosti«: pola-
rizacija bede in bogastva, težnje po poenotenju misli, različni notranji in
zunanji sovražniki, vsi ti modeli iz preteklosti so svojo vlogo že zdavnaj
odigrali. ZSMS hoče konstruirati »pluralističen blok vseh emancipator-
skih sil«, kar se naj udejanji s socialistično zvezo, zasnovano kot vseljud-
ski parlament.

Boj za odmiranje države ni zgolj boj proti krepitvi državnih aparatov,
temveč tudi boj za postavljanje mej državi in za uveljavitev družbenih sil,
za demokratični odnos do civilno-družbenih pobud, s tem pa tudi boj
proti represiji in pregonu drugače mislečih, proti kriminaliziranju indu-
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strijskih konfliktov in političnemu ustvarjanju notranjega sovražnika:
»Brez temeljnih demokratičnih svoboščin – pravice do dela, svobode
dela, pravice do omejenega delovnega časa, do socialnega zavarovanja,
do znanja, svobode misli in opredelitve, svobode tiska ter drugih oblik
javnega obveščanja in javnega izražanja, svobode govora in svobode jav-
nega nastopanja, svobode združevanja in zborovanja, svobode znanstve-
noraziskovalnega in umetniškega ustvarjanja, svobodnega izražanja pri-
padnosti svojemu narodu, narodnosti ali etnični skupini, nedotakljivosti
človekove svobode – ni možno niti uveljavljanje drugih pravic delovnih
ljudi in občanov, izhajajočih iz našega samoupravnega socialističnega
sistema«.23 ZSMS sprejema izziv alternativnih pogledov na razreševanje
nakopičenih družbenih protislovij, pa naj gre za spremembo kazenskega
zakona, odpravo smrtne kazni, varstvo okolja ali za nasprotovanja sod-
nim procesom zaradi mišljenjskega delikta in uveljavljanje mirovnih
pobud. Kongres zahteva demokratizacijo volilnih postopkov z odprtimi
listami z več kandidati in z jasnimi programi dela ter neposredne volitve
tudi na višjih ravneh političnega sistema – denimo predsednika Pred-
sedstva SR Slovenije. Duško Kos kot predsednik kongresne komisije za
politični sistem posebej poudari neutemeljenost očitkov, da ZSMS v
Skupščini nastopa kot stranka, saj ji ne gre predvsem za delitev oblasti,
pač pa za njeno podružbljanje, katere nujni del je vzpostavitev frontne
socialistične zveze kot »demokratične opozicije pluralizma samouprav-
nih interesov izvršnim organom«. Na dnevnem redu pa se znajdejo tudi
razprave ob ponovnem premisleku zgodovine, kot jo je do sedaj servirala
državna partijska oblast: kongres predlaga Socialistični zvezi (SZDL)
popolno moralno, kazensko in politično rehabilitacijo nedolžno obsoje-
nih v dachavskih procesih.

Pomembne premike lahko opazimo tudi pri samodoločanju statusa,
vloge in funkcij mladinske organizacije. Že v uvodnih pozdravnih bese-
dah to tematiko načne takrat pomemben član predsedstva konference
ZSMJ Stipe Orešković, ki v aktualnih političnih procesih ugleda dosega-
nje samostojnosti in enotnosti jugoslovanske mladine: z relativno orto-
doksnim besednjakom, ki je vse bolj prevladoval na zvezni ravni, se
slovenskim mladinkam in mladincem nalaga odpor proti »tehnobirokrat-
skim« poskusom nadzora in transmisijske vloge, obenem pa govornik
opozarja na ključno vprašanje enotnosti. Ta naj bi na podlagi »razredne
stvarnosti in zakonitosti prehodnega obdobja« zagotavljala tesno povezo-
vanje jugoslovanske mladine v časih, ko Jugoslavijo pretresajo dezintegra-
cijski procesi, krepitev etatizma in nacionalizma. Tik pred velikimi konf-
likti, ko se »obe strani«, ZSMS in ZSMJ, še ne zakopljeta vsaka v svoje
rove, še velja vsaj formalna odprtost za pobude nove politike – toda v kon-
tekstu utrjevanja enotnosti: »Tudi vprašanje ekologije, mirovnega gibanja,
alternativnih oblik kulture so sprožili prav v mladinski organizaciji. Temu
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mora slediti njihovo argumentirano kandidiranje na jugoslovanski ravni
ob upoštevanju vseh razlik v interesih in specifičnosti. Če bi ta hotenja os-
tala ekskluzivna značilnost enega okolja, bi to sprožilo nerazumevanje, še
posebej zato, ker je takšna hotenja zaslediti tudi drugod.«24

Vendar pa je ZSMS glede teh vprašanj na radikalnejših pozicijah: v
kongresnih dokumentih napada birokratski strah pred spremembami in
drugačnostjo, ustvarjanje in širjenje neresnic o dogajanjih v zvezi z
ZSMS, neligitimne politične pritiske na vodstva in člane ZSMS in zlora-
bo »organov za notranje zadeve« za političen pritisk na mlade – kar vse
kaže na povečano represijo. V nasprotju s temi retrogradnimi scenariji
ZSMS zahteva emancipacijo in podružbljanje politike, skratka položaj, ki
bi presegal koncept političnega organiziranja mladih zaradi parlamentar-
nega boja za oblast, kot tudi vzhodnoevropski model mladinskih organi-
zacij kot »naravnih rezerv« komunističnih partij na oblasti. Od teh zgo-
dovinsko preživelih konceptov se ZSMS odrinja z novim političnim
modelom »samostojne in demokratične fronte mladih«, v kateri naj bi se
z uveljavljanjem strokovnjakov in specialistov za posamezna področja
ustvarile razmere, v katerih bo postalo delo političnih profesionalcev
odveč. Kongres poudari tudi zahtevo po zagotovitvi samostojnosti nasto-
panja na zvezni ravni.

Seveda pa to ni ključni premik, ki je bil dosežen v Krškem – tisto novo
se imenuje »nova družbena gibanja« in njihova strateška povezava z
ZSMS. Le-ta so ocenjena kot sposobna nove mobilizacije in angažiranja
mlade generacije glede temeljnih vprašanj posameznika in siceršnjega
družbenega življenja. Gibanja za mir, žensko gibanje, ekološko gibanje
itd. dajejo nova imena in moč starim in novim vprašanjem, ki jim želi
tudi ZSMS dati poseben pomen, obenem pa omogočiti legitimen prostor
za njihovo delovanje. V času, ko represija narašča in je sumljiva vsakršna
alternativnost, je zaščita gibanj, ki nimajo regularnega članstva in jih
odlikuje spontan, neposreden in avtonomen angažma, še kako pomem-
bna. Med gibanji je posebne pozornosti deležno ekološko gibanje, saj
združuje različne organizacije in posameznike, ki na podlagi pravnega
reda, strokovnosti, javnosti, neposrednosti, pluralizma in demokratično-
sti nadzoruje delovanje politične države in zahteva njeno odgovornost za
zgrešen in brezperspektiven model razvoja, ki postavlja Slovenijo v polo-
žaj kolonije v Evropi. Avtonomno in močno ekološko gibanje bo uporab-
ljalo tudi instrument splošnih referendumov za spremembe razvojnih
planov in demontažo brezperspektivnih gospodarskih gigantov. Kongres
predlaga ustanovitev neodvisnega ekološkega instituta, med pobude pa
uvrsti tudi civilno služenje vojaškega roka in ukinitev ponavljajočih se
kazni za tiste, ki so bili obsojeni zaradi odklonitve služenja vojaškega
roka. Mladinkam in mladincem se v tem trenutku še niti ne sanja, v kak-
šen osir bodo dregnili s to na videz nedolžno racionalno pobudo. 
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Predsednik 3. kongresne komisije, ukvarjajoče se z ZSMS kot množič-
no in najširšo fronto mlade generacije, Borut Šuklje intonira svoj uvodni
nastop z vprašanjem člana parlamentarne frakcije in takratnega »ideolo-
ga« nemške SPD, Petra Glotza, »ali razpolaga evropska levica s kvaliteto
fascinacije, da vznemiri in navduši mišljenje in čustvovanje evropske
mladine«. Čeprav v javnosti s tega dela kongresa najbolj odmeva pobuda
za legalizacijo imena in dejavnosti skupine Laibach, pa ZSMS na tej točki
v bistvu gradi nov koncept politične organizacije, ki ji bo pozneje omogo-
čil relativno elegantno metamorfozo v politično stranko. Šuklje najde
odgovor na »ofenzivo neokonservativnih sil in desničarskih ideologij« v
samoupravljanju in drugih oblikah bazične demokracije, vendar pa že
išče premike od te »stare politike«, ki se osredišča okrog vprašanj eko-
nomske, socialne, notranje in zunanje varnosti, k »novi politiki« s tema-
mi kakovosti življenja, enakosti, individualnosti, identitete in človekovih
pravic. Tu naj bi našla svojo identiteto tudi ZSMS, ki si noče lastiti pravi-
ce do paternalističnega nastopa do gibanj, pač pa naj bi s svojimi priza-
devanji ustvarjala takšno politično ozračje, v katerem postane ustvarjal-
na težnja do različnih političnih interesov pravilo. 

Odmevi na kongres so bili v javnosti seveda zelo različni in so segali
od navdušenega pritrjevanja pa tja do najbolj grobih napadov in pozivov
k obračunu. Tudi med samimi akterji kongresa je prišlo do posameznih
polemik o interpletaciji in pomenu kongresnih prelomov. Nekateri so v
dogajanju na kongresu videli zgolj nekakšno sejmarsko trženje in poga-
janje mladinskih elit, pravzaprav kot konkurenčen boj za oblast v ZSMS
med dvema strankama, prvo, ki je na strani organizacije, in drugo, ki naj
bi želela ZSMS odpraviti in jo spremeniti v gibanje. Večina je vsekakor
zagovarjala navezo med ZSMS in novimi družbenimi gibanji, saj v raz-
merah nestrukturiranega in umetno nediferenciranega prostora družbe-
ne in politične javnosti, ko civilna družba šele nastaja, ko sta za institu-
cionalne družbe značilni togost in neprepustnost, v teh razmerah je ta
naveza gibanj na ZSMS kot na relativno najbolj odprto politično institu-
cijo razumljiva. ZSMS naj bi predstavljala in dajala pobude in zahteve
gibanj v politični sistem, ne pa gibanj samih. Izražanje teh pobud pa
mora ohranjati razdaljo med gibanji in organizacijo, saj le tako lahko
ZSMS in gibanja ohranijo lastno avtonomijo in identiteto.25

Nekateri komentatorji so povlekli tudi vzporednice med pravkar kon-
čanim kongresom ZSMS in 10. kongresom ZKS, ki sta se odvijala skoraj
hkrati. Že na povsem formalni ravni, na ravni medijske podobe je tu šlo
za dva povsem različna dogodka: kot je ugotavljal Pavle Gantar v Mladi-
ni, je partija na svojem kongresu javnosti ponudila podobo idilične enot-
nosti brez vsakršne napetosti, soočanj me različnimi koncepti, brez pole-
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25 Prim. polemiko med Stanislavom Vidovičem (»Kongres ali sejem?«) in Marjanom
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ljana, 1986.
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mik in inovativnosti – »delegati so se preveč strinjali, da bi jim lahko ver-
jeli«. Krški kongres ZSMS pa je potekal s konfrontacijami, demokratično
raznovrstnostjo in odprtostjo, dogajanju je dajala poseben čar nepredvi-
dljivost in »za naše razmere kar odlični sklepi«. Kajpada je glavno šele
prihajalo – spopad za pobude na zvezni ravni, na 12. kongresu ZSMJ v
Beogradu. Pobuda za ukinitev smrtne kazni ni bila sprejeta, prav tako ne
pobuda za črtanje 133. člena kazenskega zakonika; pobuda za civilno
služenje vojaškega roka sploh ni prišla na dnevni red, peticija o ukinitvi
štafete in praznovanja dneva mladosti pa je povzročila ostra konfrontaci-
ja in zavrnitev – jugoslovanski mediji so se zgražali nad škandalom in na
koncu slavili enotnost v zmagi nad slovenskimi mladinkami in mladinci,
ki so pozabili na Tita. Toda poti nazaj ni bilo več: ZSMS je skupaj z novi-
mi družbenimi gibanji sprožila kamen, ki se je odkotalil v plaz – zgodo-
vinski oder za slovensko demokratično revolucijo je bil s temi dogodki v
prvi polovici osemdesetih let postavljen.
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ZUNANJEPOLITIČNI VIDIKI 
SLOVENSKE DRŽAVNOSTI

Dimitrij Rupel*

Slovenska zunanja politika je bila še pred desetimi leti del jugoslo-
vanske zunanje politike in je bila kot takšna nekako obsojena na to,
da so bili zunanjepolitični dogodki bolj del notranje kot zunanje poli-
tike Slovenije. Slovenija naj bi v bližnji prihodnosti postala članica
Evropske unije in takrat bo udeležena v instituciji, ki se ji reče skup-
na zunanja in varnostna politika. Če bi poskušal opisati ta preskok,
bi lahko rekel, da je bila slovenska zunanja politika nekoč notranja
politika, v prihodnosti pa bo spet notranja politika. Slovenska zuna-
nja politika je živela in živi klasično življenje v tem desetletnem
obdobju, v katerem smo in katerega vrhunec doživljamo te dni. Za
tiste, ki se ukvarjate z zunanjo politiko, mednarodnimi odnosi, to ne
pomeni, da bo s prihodom v Evropsko unijo vsega zunanjepolitične-
ga delovanja konec. To pomeni le, da bomo morali delati drugače kot
doslej in da bodo naše ravnanje, naše ambicije vključene v širše am-
bicije. Skušal bom opisati razliko med delovanjem v prejšnji jugoslo-
vanski državi in Evropski uniji.

MEDNARODNO PRIZNANJE

Če stopim korak nazaj in odmislim problematično preteklost in bolj ali
manj izzivalno prihodnost, moram reči, da je zunanja politika najbolj
značilen del državnosti. Zunanja politika oziroma to, s čimer se ukvarja,
je objektivno potrdilo državnosti. Državnosti najbrž ni brez zunanje poli-
tike in zunanje politike ni brez državnosti. Ali drugače: državnost – in
zdaj se bom ozrl tudi na čas pred desetimi leti – je brezpogojno povezana
z mednarodnim priznanjem. Nepriznavanje države je običajno povezano
s pojmovanjem te »države« kot dela druge države (primer Palestine, Taj-
vana, Čečenije).

Ko smo začenjali s slovensko državnostjo pred več kot desetimi leti, je
bil po naših razmišljanjih vojaški nadzor nad lastnim ozemljem pred-
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nostna naloga in prednostno znamenje državnosti. Sam fizični nadzor
ozemlja brez mednarodnega priznanja pa še ne zagotavlja države. 

Slovenija se je osamosvojila po razpadu Socialistične federativne
republike Jugoslavije, pri čemer je bila sestavni del procesa njenega raz-
padanja. Osamosvojitev Slovenije je povezana z razpadom Jugoslavije. In
razpad Jugoslavije je povezan z našo samostojnostjo. Badinterjeva komi-
sija je 4. julija 1992 ugotovila, da SFRJ – potem ko se je njen razpad začel
29. novembra 1991 – ne obstaja več. Od takrat naprej štejemo popolno-
ma nesporno državnost Slovenije (prva priznanja so prišla sicer že
decembra 1991).

Slovensko prizadevanje za mednarodno priznanje se je začelo s stran-
karskimi sestanki, s poizvedovanjem o stališčih in obveščanjem sorodnih
strank v tujih državah in tujih vlad že leta 1990. Takrat so slovenski pred-
stavniki svojim sogovornikom poleg informacij o jugoslovanski krizi in s
tem povezani neizbežnosti oblikovanja države predstavljali tudi konkret-
ne predloge in zahteve. Slovenski državnosti so bile (poleg držav, ki so
bile v podobnem položaju kot Slovenija – Hrvaška, baltiške države), od
evropskih držav najbolj naklonjene Avstrija, Islandija, Nemčija, Švedska
in še nekatere druge skandinavske države ter Italija in Rusija. Naklonje-
nost je pokazal tudi Sveti sedež. Večina držav je bila v začetku pri ocenje-
vanju slovenskih prizadevanj zaskrbljena in negotova. Ta zaskrbljenost se
je kazala na različne načine, v nekaterih primerih precej drastično. Veči-
noma so se države bale, da bi razpad Jugoslavije pomenil slab zgled za
Sovjetsko zvezo. Takrat so mnogi verjeli v Sovjetsko zvezo in si tudi pri-
zadevali, da bi obstala. Zanimivo je, da so bili takratni veliki nasprotniki
Sovjetske zveze hkrati veliki zagovorniki njene ohranitve. Morda ne zara-
di tega, ker bi želeli, da še naprej živi tista ideologija, ampak zaradi tega,
ker so se bali za stabilnost v širši regiji in za mnoge interese, ki so bili
povezani s to stabilnostjo. 

Slovenskim – pa tudi hrvaškim – politikom je pri zbiranju podpore
pomagalo grobo ravnanje Jugoslovanske ljudske armade in Slobodana
Miloševića. Ko ne bi bilo tega grobega napada na Slovenijo in potem na
Hrvaško, ko ne bi Milošević počel tega, kar je počel, bi bilo morda manj
možnosti za nastanek samostojnih držav. Slovenija je sprejela Deklaraci-
jo o samostojnosti 25. junija 1991. Z vso odgovornostjo lahko rečem, da
je bil prvi dosežek v smislu mednarodnega priznanja Slovenije brionska
deklaracija 7. julija 1991. Kmalu bo deset let tega. Drugi, enako pomem-
ben dosežek kot prvi, je bil odhod Jugoslovanske ljudske armade 25.
oktobra 1991. In potem so 19. decembra 1991 Slovenijo priznale Islandi-
ja, Švedska in Nemčija, šele 13. januarja Vatikan, 15. januarja vsa Evrop-
ska skupnost, Avstrija, Kanada, Švica, Poljska, Madžarska. V začetku leta
1992 je bila Slovenija tako rekoč splošno priznana nova država, serija
najpomembnejših priznanj se je končala 7. aprila 1992 s priznanjem
ZDA.

UTRJEVANJE DRŽAVNOSTI NA POSAMEZNIH PODROČJIH
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VZDRŽEVANJE DRŽAVNOSTI

Državnost ne obstaja samo v izvirni, začetni fazi, ampak jo je treba vzdr-
ževati. Pri tem ima Slovenija še danes nekaj težav. Za svoje vzdrževanje
je država namreč ustanovila ustanove, aparate, simbole, celotno državno
»kulturo« itn. V Sloveniji obstaja deficit državotvornosti. Zakaj je to tako,
lahko razpravljamo. Včasih se to pomanjkanje državotvornega, pozitiv-
nega, afirmativnega odnosa do države povezuje z nostalgijo po prejšnjih
časih; včasih nekateri širijo strah, da utegne priti do ponovnega konsti-
tuiranja prejšnjih tvorb – tretje Jugoslavije, ali pa vsaj novih gospodar-
skih skupnosti. Čeprav je največkrat govor o državah nekdanje SFRJ brez
Slovenije z Albanijo in čeprav se Slovenija naglo približuje Evropski uniji
in NATO, bomo našli znamenja šibkosti slovenske državnosti, včasih
tudi notranji dvoboj o naši državnosti in strahove, ki so s temi dvomi
povezani. Zanesljivo so ponekod ti dvomi povezani s političnimi razmiš-
ljanji v krogih, ki so blizu prejšnjega režima.

NASLEDSTVO

Razprave o nasledstvu izhajajo po eni strani iz izvršenega dejstva sloven-
ske državnosti – če ne bi bilo slovenske državnosti, ne bi moglo biti raz-
prav o nasledstvu prejšnje države in če ne bi bilo razprav o nasledstvu
prejšnje države, ne bi mogli govoriti o slovenski državnosti. Do konca
Miloševićevega režima je bilo temeljno vprašanje nasledstva odprto. Naš
veleposlanik dr. Petrič se je v New Yorku prepiral z vodstvom OZN, ali
ima jugoslovanski predstavnik pravico imeti tablico v ZN, ali imajo lahko
zastavo pred hišo itn. Po eni strani izhaja nasledstvo in razprava o njem
iz uresničene slovenske državnosti, po drugi strani pa razprava o njem
zadržuje Slovenijo v območju preteklosti, v območju jugoslovanske prob-
lematike, jugovzhodnoevropske problematike itn. 

MEJNA PROBLEMATIKA

Slovenija, po Badinterjevem mnenju iz leta 1992, nima mejnih sporov.
Posamezne težave v zvezi s Hrvaško se rešujejo še deset let po samostoj-
nosti obeh držav. Pri tem je treba reči, da je morje še vedno na nekako
»jugoslovansko«, saj ni bilo razdeljeno med Slovenijo in Hrvaško in je
treba to razmejitev opraviti. To je ena od nalog, ki nas čaka, in upam, da
jo bomo rešili čim prej. Hrvaška pripisuje urejanju meja velik pomen,
Slovenija morda še večjega. Hrvaška morda upa, da bi imela pri zadrže-
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vanju urejanja mejne problematike določene politične vzvode za vpliva-
nje na približevanje evroatlantskim povezavam. Ta teza sicer po mojem
mnenju ni dobro utemeljena.

UGLED, NAPREDEK IN STABILNOST DRŽAVE

Za državnost morajo biti izpolnjeni formalni pogoji, med katerimi so, kot
je znano, diplomatski odnosi, vendar poleg tega igrajo vlogo tudi ugled
države, njena zanesljivost in stabilnost. Nestabilna država z notranjimi
spori in nerešenimi odnosi z drugimi državami lahko hitro doživi krizo
državnosti. Sredstva za reševanje nestabilnosti in za vzdrževanje držav-
nosti so v rokah mednarodnih organizacij, kot so OZN, NATO, Evropska
unija, Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) itn. 

Vprašanje ugleda, napredka in stabilnosti države je tudi slovensko
vprašanje. Mislim, da je to eno tistih vprašanj, ki se dobro rešuje in je v
našem primeru med manj problematičnimi, je pa vprašanje lahko živo
pri nekaterih naših sosedih. Državnost je treba vzdrževati z zelo trdimi
sredstvi v Bosni in Hercegovini, na Kosovu, celo v Makedoniji, zunaj
našega območja na Cipru in še kje. Nestabilnost lahko hitro preraste v
državljansko vojno in v razpad državnih enot. Zaradi tega je pozornost
mednarodne skupnosti v tem trenutku predvsem Evropske unije in Nata,
usmerjena v rešitev makedonskega vprašanja. V Makedoniji gre za vpra-
šanje, ki je povezan s problematiko mnogonacionalnih tvorb/organiza-
cij/držav. 

MNOGONACIONALNE TVORBE/ORGANIZACIJE/DRŽAVE

Za večnacionalne, večkulturne države, organizacije in tvorbe je pogosto
značilna nestabilnost. Lani sem pisal nemškemu zunanjemu ministru, g.
Fischerju,1 da je za Slovenijo razprava o federalni ureditvi Evropske unije
še posebej zanimiva, pereča in aktualna, ker ima Slovenija določene
izkušnje z življenjem v federaciji. Napisal sem, da zaradi tega, ker ima
Slovenija slabe izkušnje s federacijo, ni mogoče govoriti, da je federacija
neprimerna oblika politične ureditve. Napisal sem tudi stavek, v katere-
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1 Minister Fischer je na svojem predavanju na univerzi v Berlinu razvil teorijo o pri-
hodnosti Evropske unije kot o prihodnosti v federalni obliki. Evropska unija naj
bi se po njegovih razlagah razvila v federacijo. Ta razprava se nadaljuje s
Schröderjevim prispevkom na socialdemokratskem kongresu, z Jospinovim pris-
pevkom oziroma z njegovim govorom. To je za nas zdaj najbolj aktualna proble-
matika in mislim, da je tudi zelo zanimiva ter da se mora Slovenija te razprave de-
javno udeleževati, čeprav se je ta razprava zares šele razvnela.
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ga verjamem: Jugoslavija ni razpadla zaradi tega, ker je bila federacija,
ampak zaradi tega, ker je bila slabo vodena federacija in ker so jo nekate-
ri politiki želeli ukiniti. Jugoslavija je v bistvu razpadla že takrat, ko so se
začela poenostavljanja nekaterih glavnih prvin federalnega življenja (na-
čelo en človek, en glas itn). 

Mislim, da je zelo dobro, da imamo izkušnje iz preteklosti, ki jih bomo
lahko zdaj vključili v svoja razmišljanja za prihodnost. Po izjavah nemš-
kih voditeljev bi rekel, da je ta prihodnost povezana s federalizmom,
medtem ko je mnenje Francozov nekoliko drugačno. V tem trenutku je
videti, kot da imamo dve teoriji, dve zasnovi o prihodnosti mnogonacio-
nalne organizacije, ki ji pravimo Evropska unija. 

Omenil bi nekaj prvin Jospinovega predloga, ki so za nas posebej
pomembni, lahko tudi spodbudni in jih mora Slovenija pozdraviti. Jospin
pravi, da mora biti Evropa Evropa gospodarskega razvoja in socialne soli-
darnosti. To je zelo pomemben poudarek. Evropa mora biti skupnost
znanosti in inovacij, saj znanost ne pozna narodnih meja. Enotnost Evro-
pe zahteva, pravi Jospin, skupni prostor varovanja pravic – skupna tožils-
tva, skupna sodišča, skupno pravo, skupno varovanje človekovih pravic,
še več, skupne policijske enote in skupne enote mejne policije itn., učin-
kovito skupno kmetijsko politiko, skupno zdravstveno politiko.2

Tu smo pri temeljnem vprašanju našega razmišljanja. Evropska unija
je postavljena kot skupnost, morda nekoč celo država narodov, medtem
ko so ZDA narod, sestavljen iz držav. In te, v bistvu različne zasnove, ni
mogoče premagati z besedami. To so tako globoke, velike in daljnosežne
razlike, da morajo ločevati ti dve celini v smislu ureditvene zasnove. Veli-
ko se govori o tem, da Francija nasprotuje ZDA glede zasnove obrambe,
posebne ureditve znotraj ali zunaj Nata, proti Natu ipd. Kar se mi pri tem
zdi pomembno je, da Francija v imenu evropskih narodov opozarja na
razliko med ameriškim in evropskim »narodom«. Evropski narod je lah-
ko sestavni del neke države, kot je v ameriškem primeru država sestavni
del naroda. 

Naj se vrnem na temo stabilnost in mnogonacionalnost. Stabilnost je
odvisna od sposobnosti upravljanja z različnostmi. Mnogonacionalne
družbe imajo nekatere probleme homogenosti in koherentnosti, so krh-
keje povezane. Glavno vprašanje za politologe je, kaj je tisto, kar povezu-
je družbe v moderni demokraciji. 

Povedal bom anekdoto. Pred desetimi leti, ko smo postali samostojna
država, sem obiskal uglednega starejšega evropskega državnika Aminto-
reja Fanfanija, ki je pomembno ime italijanske politike in velik pisec. Go-
vorila sva o tem, kaj je tisto, kar drži državo ali družbo skupaj. Rekel je:
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2 Zdravje in higiena sta stvari, ki sta se posebej v zadnjem letu pokazali kot izrazito
nadnacionalni problematiki. Colin Powell na primer je v Budimpešti rekel, da vse
vojne, o katerih govorimo, spopadi na Balkanu, na Kosovu itn., niso nič v primer-
javi z veliko vojno, ki divja v Afriki (pri tem je omenil aids).
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Poglejte, komunizem je propadel, nobene družbe ne drži več skupaj. (To
je bil čas, ko so ravno razpadle socialistične in komunistične družbe v
Evropi.) Nacionalizem sicer lahko drži skupaj nekatere družbe, toda
kako naj nacionalizem drži skupaj Evropsko unijo? Skupaj sva prišla do
ugotovitve, da je tisto, kar drži moderne demokratične družbe skupaj
participacija. Spomnim se, da sem se dolgo spraševal, kaj je Fanfani hotel
reči, zakaj je udeležba tako zelo pomembna za razumevanje koherentno-
sti držav. To je enostaven zasnova, pa vendar zelo daljnosežna.

Kaj je problem Makedonije danes? Glavni problem Makedonije je, da
predstavniki večine niso prepričani, da lahko predstavniki manjšine ena-
kopravno sodelujejo pri upravljanju države – problem udeležbe pri ureja-
nju državnih zadev. V častniškem kadru makedonske vojske je 1,7 %
predstavnikov Albancev. Stabilnosti države ni mogoče vzdrževati, če ni
zagotovljena reprezentativnost (vsaj) glavnih družbenih skupin. Jugosla-
vija je propadla zaradi tega, ker nekaterim narodom ni bila dana mož-
nost upravljanja države. Slovenija je pri ustvarjanju gospodarske blaginje
Jugoslavije, denimo, participirala 20-odstotno, predstavljala je 8 % pre-
bivalstva, v jugoslovanski diplomaciji pa je imela 3 % predstavnikov.
Pomanjkljiva reprezentativnost je lahko ključni razdiralni element.

USPEŠNO UPRAVLJANJE Z RAZLIČNOSTMI

Uspešno upravljanje različnosti je povezano z zadovoljstvom manjšin.
Demokracija je možna samo takrat, kadar so manjšine prepričane, da
lahko postanejo del večine. Materialna blaginja bistveno prispeva k uspe-
hu mnogoetničnega sožitja. Za državi, kot sta Bosna in Makedonija, je
prava perspektiva najbrž Evropska unija – stabilizacijsko-asociacijski
sporazum, ki ga je ponudila Evropska unija Hrvaški in Makedoniji, je
bistvenega pomena za perspektivo teh držav.

EU KOT »GROŽNJA« DRŽAVNOSTI

EU (kot značilna oblika mnogonacionalne integracije) je do neke mere
grožnja državnosti. Organizacija, kakršna utegne biti Evropska unija čez
nekaj let, po vsej verjetnosti lahko preživi le na račun državnosti oziroma
suverenosti članic. Bistvena razlika med Jugoslavijo ali Sovjetsko zvezo
in Evropsko unijo je v tem, da je Evropska unija prostovoljna demokratič-
na organizacija, kar pomeni, da je državnost zavarovana. Razprava o sub-
sidiarnosti je prav tako mišljena kot ena ključnih prvin v Evropski uniji. 

UTRJEVANJE DRŽAVNOSTI NA POSAMEZNIH PODROČJIH
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VLOGA ZUNANJE POLITIKE

Zunanja politika skrbi za različne oblike vzdrževanja državnosti oziroma
premagovanje nestabilnosti. Njena orodja so stiki, pogovori, pogajanja,
svetovanje itn. Kaj je zunanja politika? Poleg tega, da predstavlja nacio-
nalne interese, je zunanja politika tudi orodje znanosti in družbe iz širše-
ga okolja, zagotavlja ustrezen pretok informacij, ustvarja ustrezne pove-
zave, premaguje nasprotja in napetosti. Slovenska zunanja politika bo v
EU in Natu ustrezno razlagala nacionalne interese Slovenije (interese, ki
jih ni mogoče reducirati) in bo ustrezno uveljavljala politiko tega prosto-
ra, slovenske države in slovenske skupnosti. 

PREPOZNAVNOST SLOVENIJE

Dogodki, ki se obetajo ob deseti obletnici samostojnosti Slovenije, bodo
prispevali k večji prepoznavnosti in popularizaciji Slovenije, s čimer
bosta potrjeni in utrjeni stabilnost in državnost naše države.

SLOVENSKA DRŽAVA – OB DESETLETNICI
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SLOVENSKA NACIONALNA VARNOST
V DESETLETJU SAMOSTOJNOSTI

Ljubica Jelušič*

Prispevek govori o temeljnih protislovjih, s katerimi se je srečal slo-
venski nacionalnovarnostni sistem v desetih letih samostojnosti. Gre
za protislovja, ki so posledica prehoda iz nekdanje skupne države v
samostojno in neodvisno državo. Politične znanosti so pripomogle k
uveljavitvi trendov iz mednarodne skupnosti, pri čemer so metodo-
loško in analitično pripomogle predvsem k ponotranjenju razvoja na
področju civilno-vojaških odnosov. Med glavne trende mednarodne
skupnosti, ki se jim Slovenija ni mogla izogniti, spadajo protislovja o
problemu popolnjevanja sodobnih vojsk po načelu vojaške obvezno-
sti ali na prostovoljni podlagi; konvergenca med vojaškim in civilnim
šolanjem vojaških profesionalcev; vstop žensk na tradicionalno
neženska delovna mesta v vojski; odnos do mednarodnih vojaških,
političnih in ekonomskih alians; kaskadni problem konfliktov na
Balkanu; problem demokratičnega nadzora nad vse bolj poklicnimi
oboroženimi silami.

UVOD

Namen prispevka je orisati temeljna protislovja slovenskega nacionalno-
varnostnega sistema v desetletju samostojnosti ter opozoriti na verjet-
nost, da bodo ta protislovja in dileme, ki iz njih izhajajo, sooblikovali slo-
vensko nacionalno varnost v 21. stoletju. Razprava o protislovjih in
dilemah seveda ni namenjena zanikanju doseženega razvoja in uspehov,
želim pa opozoriti, da se legitimnost nacionalnovarnostnega sistema in
vojaškega podsistema v času miru gradi na odstopanjih od pričakovanj
civilnega okolja in ne več na velikih preizkusih, ki so možni ob političnih
prelomnicah. Verjetno bo ravno čas miru tudi čas strateških premislekov
in sprememb, posebej v vojaškem podsistemu, zato je prav, da po desetih
letih delovanja pregledamo sedanje stanje in značilnosti. Večina teh zna-
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* Dr. Ljubica Jelušič je visokošolska učiteljica za področje polemologije, sociologije
in politologije vojske ter mirovnih študij in predstojnica Katedre za obramboslov-
je na Oddelku za politologijo Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani.
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čilnosti bo kmalu le še del slovenske vojaške zgodovine. Razrešitev proti-
slovja pogosto pomeni, da skoraj ni več vrnitve na nekdanje ravnanje.
Zelo tipičen primer je vojaška obveznost – z njeno ukinitvijo je mirno-
dobni povratek na obvezniško popolnjevanje vojske neznanka. 

USPEHI IN PROTISLOVJA PRVEGA DESETLETJA

Uspehi

V desetletje samostojnosti je Slovenija vstopila kot država s teritorialno
vojsko, ki je v desetdnevni vojni za Slovenijo junija–julija 1991 pridobila
legitimiteto zmagovalke. Za narod, ki je v vseh dotedanjih državnih tvor-
bah veljal za vojaško polpismenega,1 je bil to že drugi zgodovinski dokaz,
da se je sposoben organizirano in uspešno upreti okupatorju. Teritorialna
vojska iz leta 1991 je bila nekakšna naravna naslednica zmagovite proti-
fašistične partizanske vojske iz druge svetovne vojne, naslednica Terito-
rialne obrambe, ustanovljene zaradi strahu pred intervencijo vzhodnoe-
vropskih socialističnih članic Varšavskega sporazuma v letu 1968, ter
naslednica zgodovinskih aspiracij slovenskega naroda po lastni vojski.
Slovenija je v osamosvajanje vstopila z razvitim sistemom policije, v tis-
tem času poleg teritorialne brigade MORIS verjetno najbolj profesional-
no izurjenim delom slovenskega odpora. Policija je v vojni sodelovala v
oboroženih spopadih, kar sicer ni običajna policijska naloga, vendar gle-
de na racionalizacijo obrambnih funkcij majhnega naroda včasih nuj-
nost. Začetek samostojnosti je bil zaznamovan s prevladujočim prepriča-
njem v slovenski javnosti, da še deluje nekakšen vsesplošni ljudski
obrambni sistem, ki je v vojni postavljal barikade, prehranjeval borce,
zapiral prehode s tovornjaki in gradbenim orodjem. Skratka, sistem splo-
šne ljudske obrambe in družbene samozaščite, ki je vse od leta 1974
predpostavljal vsesplošne obveznosti in naloge državljanov in institucij,
je zmagal v boju proti stalni vojski skupne države.

Ta zmaga je napoved dokončnega razpada skupne države, druge Jugo-
slavije. Toda ta zmaga je tudi napoved konca sistema splošne ljudske
obrambe in družbene samozaščite. Slovenija se oblikuje kot samostojna
država. Teritorialna vojska se je morala preoblikovati v redno stalno voj-
sko. Za njeno popolnjevanje je uporabljena splošna moška vojaška
obveznost (Zakon o vojaški dolžnosti 1991), vendar z ustavno določeno
pravico do ugovora vesti vojaški službi (Ustava Republike Slovenije
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1 Kmecl je izraz »slovenska vojaška polpismenost« (1988, 10) sicer uporabil za opi-
sovanje odnosa jugoslovanske (srbsko in hrvaško govoreče) vojaške elite do slo-
venskih vojaških obveznikov po drugi svetovni vojni, vendar pa je ta stereotip na-
stajal že v Kraljevini Jugoslaviji in prej v okviru Avstro-Ogrske.
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1992). Zaradi mednarodne primerljivosti je policija morala izgubiti mož-
nost vojaške uporabe v vojni. Doktrinarne okvire nacionalne varnosti
samostojne države Slovenije opiše dokument z naslovom Resolucija o
izhodiščih nacionalne varnosti Republike Slovenije (1993). V letu 1994
podpisan dokument o članstvu Slovenije v Partnerstvu za mir je uvrstil
državo Slovenijo med kandidatke za Nato. Ob koncu istega leta se Terito-
rialna obramba RS v skladu z novimi nalogami redne vojske preimenuje
v Slovensko vojsko. To pa je že čas, ko se izgublja moč, v vojni za Sloveni-
jo pridobljene, zmagovalne vojaške legitimnosti, in bi jo morali nadome-
stiti mirnodobni viri legitimnosti. Nekaj znakov v javnosti kaže na to, da
Slovenska vojska ne zmore vzpostaviti nove legitimnosti na načelih
sodobne, moderne vojske. Afere, posebej ravnanje javno oboževane bri-
gade MORIS, ki se sprevrže v vojsko v vojski, povzročijo padec ugleda
Slovenske vojske, česar glavni zunanji znak je veliko povečanje števila
prošenj za priznanje statusa oporečnika vesti med vojaškimi obvezniki.
Viri legitimnosti, ki so še leta 1991 pripomogli k povečanemu ugledu teri-
torialne vojske, postanejo breme redne vojske. Njihova globoka vkoreni-
njenost v slovenskem javnem mnenju onemogoča hitrejše priznanje
novih nalog in značilnosti Slovenske vojske ter postavlja Slovensko voj-
sko v protisloven položaj. V nadaljevanju bomo poudarili predvsem dve
tako porojeni protislovji, ki sta označili tako obdobje prehoda v samo-
stojnost, kot tudi prehod v drugo desetletje obstoja samostojne Slovenije.

Protislovja ob prehodu v samostojnost

Pomanjkanje politične in varnostne kulture
V uvodu v zbornik s Slovenskih politoloških dni 2001 Zajc omenja para-
dokse družb v prehodu v procesu oblikovanja lastne državnosti. Kot
prvega omenja ravno pomanjkanje ustrezne politične in pravne kulture
(Zajc 2001), ki bi mu z vidika nacionalne varnosti v Sloveniji dodali še
pomanjkanje varnostne kulture. Stari sistem se ukinja, vzpostavljajo se
nove institucije, ki pa nimajo jasne vloge v sistemu in stopnja zaupanja
vanje je nizka. Take institucije so, denimo, novi zakonodajni, doktrinarni
in strateški dokumenti. Država si mora zastaviti državne cilje, določiti
raison d’état, opredeliti nevarnosti in stopnjo ogroženosti, obrambne
mehanizme. Vse to je treba zapisati v nove dokumente. Slovenska poli-
tična elita in tudi strokovni krogi niso v nekdanji državi nikoli sami
sestavljali temeljnih strateških dokumentov za področje nacionalne var-
nosti. Le-ta je bila vselej skupen federalni sistem. V desetletje samostoj-
nosti tako Slovenija vstopi z dokaj nejasno oceno ogroženosti, s prilago-
ditvami nekaterih ključnih zakonov, v letu 1993 še s prvim doktrinarnim
že omenjenim dokumentom o zasnovi sistema nacionalne varnosti.
Pokaže se, da bodo ti tako rekoč začasni dokumenti v veljavi nekaj let,
nekateri celo desetletje, novi zakoni in predpisi jih presegajo, praksa pa
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tudi. Veliko točk pri nastajanju zakonodaje za nacionalnovarnostni sis-
tem bi lahko označili kot diletantske, in take so tudi napake, toda zdi se,
da spadajo v nekakšno nov o zasnovo »prehodne varnostne kulture«.
Stopnja zaupanja javnosti v vojaško in policijsko komponento slovenske-
ga nacionalnovarnostnega sistema je bila visoka. Oba sistema sta uživala
pridobljeno legitimnost iz vojne za samostojnost. Zato so se tudi napake
vsaj v začetnem obdobju hitreje odpuščale. Opravičilo za napake je bilo
stanje tranzicije in notranjih reorganizacij. 

Prvi razkol v varnostno kulturo vnese vsesplošna vzhodnoevropska
evforija po vstopu v Nato in tudi slovenski politiki oddajo svojo prošnjo
za vstop. Leta 1994 pride do ustanovitve Partnerstva za mir, ki se uveljavi
kot čakalnica za vstop v Nato, v resnici pa pomeni način predhodnega
prilagajanja standardom Nata. Slovensko javno mnenje prvič pokaže re-
sno notranjeobrambno protislovje, to je, da stopnja zaupanja v svojo voj-
sko pada vzporedno z naraščanjem podpore za morebitno včlanitev v
Nato. Posebej med anketiranimi mladimi vlada prepričanje, da ob vstopu
v Nato lastna vojska ne bo več potrebna. Tega zmotnega prepričanja se
slovenska javnost še ni znebila in dokaj medla propaganda za podporo
vstopu države v Nato tega koncepta ni sposobna spremeniti. Namreč –
dejstvo je, da v Nato vstopajo samo tiste države, ki so že sposobne poskr-
beti za svojo (vojaško) varnost.

Teritorialna in gverilska doktrina – vpliv na stalno vojsko
Oktobra leta 1991, ko zadnji oboroženi vojak nekdanje skupne jugoslo-
vanske vojske zapusti Slovenijo, nadzor nad državo prevzamejo sloven-
ske oborožene sile. Policija prevzame nadzor nad mejnimi prehodi in ze-
leno mejo. Teritorialna obramba oblikuje elemente stalne vojske, vendar
ohrani zelo razpršen sistem rezervnih enot, do leta 1994 ohrani naziv iz
skupnih oboroženih sil nekdanje Jugoslavije in je teritorialna tudi po svo-
ji doktrini. 

Če upoštevamo, kakšna so bila pričakovanja javnosti glede ravnanja
vojske, se pravi kakšen je bil socialni in funkcionalni imperativ (Hun-
tington 1995), zasledimo naslednje protislovje. V letih 1981 do 1990 so
raziskave javnega mnenja v Sloveniji kazale nizka pričakovanja glede
socialnega imperativa, skratka javnost vojski ni pripisovala osnovnih
socializacijskih nalog, ni pričakovala, da bi vojska vzgajala mlade fante v
partiotskem duhu, nasprotovala je vsakršnemu vpletanju vojske v držav-
ne politične in javne zadeve. Dokaj visoka so bila pričakovanja glede
funkcionalnega imperativa, ko javnost pričakuje, da bo nekdanja vojska
ubranila državo pred zunanjimi grožnjami, opravljala vojaško-strokovno
urjenje ter pomagala v naravnih nesrečah. Prehod v desetletje samostoj-
nosti kaže, da ima javnost glede ravnanja lastne vojske še vedno podobna
pričakovanja, kar pa je glede na dejstvo, da gre za lastno vojsko, ki mora
uravnoteženo izpolnjevati pričakovanja iz socialnega in funkcionalnega
imperativa, zelo nenavadno. 
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Nasprotja med funkcionalnimi pričakovanji javnosti in socialno vlogo
Teritorialne obrambe vodijo v upočasnjen proces modernizacije in preob-
likovanja Teritorialne obrambe v stalno vojsko. Večina vojske namreč
ohranja svojo teritorialno identiteto, iz vojakov stalne sestave pa se vzpo-
stavljajo nekatere elitne vojaške enote, kot brigada MORIS, enota vojaške
policije, enota garde, delno tankovske enote, vsekakor pa letalstvo. Nas-
protje med enim in drugim načinom vojaškega delovanja vodi v pretiran
»macho-militarizem« (Vogt 1990, 1)2 predvsem brigade MORIS, ki se raz-
vije v visoko profesionalizirano vojsko v vojski, odtujeno političnemu si-
stemu in javnosti, vendar z visoko stopnjo sprejemljivosti med lokalnim
prebivalstvom. Pripadniki te enote izvedejo leta 1994 operacijo proti civi-
listu (Depala vas) in svojo preveliko vdanost enemu samemu poveljniku
ter nenadzorovanost enota plača z razpustitvijo in premestitvijo v Loga-
tec, v na novoustanovljeni 10. bataljon za mednarodno sodelovanje. Bata-
ljon ima nalogo sodelovati pri izvedbi tistih odločitev slovenske politike,
ki bi se nanašale na sodelovanje v Natu, skupni evropski varnosti, v med-
narodnih mirovnih silah, v bilateralnih ali multilateralnih enotah. Bata-
ljon, ki nikoli ne postane bataljon v vojaškem pomenu besede, ostane
elitna enota vse do danes in z načrti modernizacije v letu 2001 pričakuje
svojo končno popolnitev. Zaradi opreme z oklepnimi vozili valuk bo tudi
spremenil svoje ime v motorizirani bataljon, ohranil pa temeljni namen –
sodelovanje poklicnih vojakov v skupnih evropskih ali Natovih vojaških
načrtih. 

NACIONALNOVARNOSTNE DILEME 
V DESETLETJU SAMOSTOJNOSTI

Predstavili bomo tiste dileme, ki izhajajo iz odnosov med civilnim oko-
ljem in vojaško organizacijo, oziroma natančneje rečeno, iz trikotnika
razmerij med politično državo in vojaško organizacijo, med civilno druž-
bo in vojaško organizacijo ter med politično državo in civilno družbo v
vojaškem in nevojaškem okolju. Gre za pojave, ki so posledica sprememb
v širšem okolju, posebej iz obdobja po koncu hladne vojne, vendar se na-
nje vsaka država odziva na drugačen način, z drugačnimi političnimi od-
ločitvami in ravnanji. V Sloveniji smo na pojave v civilno-vojaških odno-
sih še posebej pozorni. V nekdanji skupni državi Jugoslaviji je namreč
oborožena sila začela izgubljati legitimnost, ko je spregledala pričakova-
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2 Težnjo k macho-militarizmu poznamo iz strategij preoblikovanja vojska v postin-
dustrijski družbi in sicer kot sestavino strategije remilitarizacije, ki predpostavlja,
da mora biti vojska vedno pripravljena na vojno, vojaki pa urejeni, disciplinirani,
asketi, poslušni, pogumni, pripravljeni na smrt, tovariški, lojalni. O različnih stra-
tegijah preoblikovanja vojske smo pisali že ob nastajanju slovenske državnosti
(Jelušič 1992, 330–334). 
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nja iz civilnega okolja. Tudi Slovenski vojski se to lahko zgodi. Dileme so
tako vojaškostrokovnega kot vojaškopolitičnega značaja, nekatere pa
spadajo tudi med pričakovanja mednarodnega okolja.

Notranje vojaško strokovne in vojaško politične dileme

Služenje vojaškega roka – alternativne oblike služenja – poklicna vojska
Problem socialne reprezentativnosti vojske je za njeno sprejemljivost v
civilnem okolju vedno ključnega pomena, čeprav vemo, da vojska nikoli
ni v resnici socialno reprezentativna. Od uvedbe splošne vojaške obvez-
nosti dalje (v Evropi v času po jakobinski diktaturi v Franciji) si vojske
prizadevajo za k čim popolnejšo zastopanost določenega dela moške
populacije v svojih vrstah. Toda z zmanjševanjem mednarodnih sovraž-
nosti po koncu druge svetovne vojne se potreba po vojaško usposoblje-
nih mladih moških zmanjšuje. Univerzalnost vojaške obveznosti se poča-
si umika selektivni vojaški obveznosti za moške, ki so jo sposobni
opraviti (zdravstvena ustreznost), ter za moške, ki vojaški obveznosti ne
ugovarjajo iz religioznih, filozofskih ali humanitarnih razlogov. Namesto
služenja vojaškega roka je oporečnikom vesti omogočeno civilno služenje
vojaškega roka. Nekatere države so v dilemi zaradi neenakomerne razpo-
reditve družbenih bremen med tiste, ki služijo vojaški rok, in tiste, ki jim
ga ni treba, odpravile vojaško obveznost. Slovenija se je znašla na križiš-
ču trendov k zmanjševanju obsega vojske, povečani selektivni vojaški
obveznosti, povečani želji po alternativnih oblikah služenja vojaškega
roka ter k povečani strukturni profesionalizaciji (več poklicnih vojakov).
Prva slovenska ustava samostojne Slovenije ter zakoni in izvršni doku-
menti za področje obrambe določajo splošno vojaško obveznost kot
temeljno obliko popolnjevanja Teritorialne obrambe in kasneje Sloven-
ske vojske. Splošna vojaška obveznost se izvaja za moške državljane od
18. do 50. (vojaki) oziroma 55. (častniki) leta starosti, vendar ni prepove-
dana za ženske. Sestavljena je iz treh dolžnosti: naborne dolžnosti, dolž-
nosti služenja vojaškega roka in dolžnosti služenja v rezervi. Že ustava
določa pravico do nadomestnega služenja vojaškega roka, če religiozni,
humanitarni in filozofski motivi posamezniku preprečujejo urjenje z
orožjem. To pravzaprav pomeni, da je po ustavi nadomestno – civilno
služenje vojaškega roka izenačeno z vojaškim služenjem oziroma oprav-
ljanjem vojaške obveznosti v oboroženih silah (in nekaj časa tudi v polici-
ji). V zakonodaji, ki ureja nadomestno služenje vojaškega roka, je prišlo
ob koncu leta 1994 (sprememba začne veljati januarja 1995) do spremem-
be, ki je pravico do ugovora vesti razširila z nabornikov na vojake na slu-
ženju vojaškega roka ter na vojake v rezervi. Že tako liberalna zakonoda-
ja (se pravi izenačitev dolžine civilnega služenja z vojaškim, nezahtevno
preverjanje motivov za uveljavitev ugovora vesti, širok spekter organiza-
cij, v katerih poteka civilno služenje), ki je veljala od leta 1991, je bila leta
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1995 še bolj posodobljena in v večini rešitev daleč presega stopnjo libe-
ralnosti večine evropskih držav, ko gre za civilno služenje vojaškega
roka. Upoštevajmo, da gre za primerjavo z zahodnoevropskimi državami,
kajti z vzhodnoevropskimi in balkanskimi državami so primerjave danes
že absurdne – veliko jih sploh še nima urejene pravice do ugovora vesti
(Greune in Lai 2000). 

Število prošenj, ki so jih v Sloveniji moški oddajali za priznanje ugovo-
ra vesti, je v manj kot desetletju naraslo z 240 v letu 1991 na 2504 v letu
1999, s pričakovano višino okrog 3000 v letu 2001. Za politološko zna-
nost je ta pojav zanimiv z več vidikov: postavlja se vprašanje lojalnosti
političnim oblastem, vprašanje spreminjanja vrednot mlade generacije v
postmoderne vrednote. Dandeker (1999, 17–18) meni, da gre za skupno
značilnost družb zahodne civilizacije, pri katerih postajata vrednota indi-
vidualizma ter subjektivnost v določanju morale in vrednot pomembni
značilnosti posebej mladih. Vojaška obveznost na pragu 21. stoletja
pomeni tudi odpiranje vprašanja diskriminacije v družbi, ker v družbi
enakopravnosti spolov samo moški opravljajo vojaško obveznost. Sedaj
to že razumemo kot diskriminacijo moških. Na ravni vojaške prakse so
države reševale take probleme s pomočjo spreminjanja načina popolnje-
vanja vojske, denimo s hitrim povečevanjem števila prostovoljnih –
poklicnih vojakov, ali z ukinitvijo služenja vojaškega roka, sama vojaška
obveznost pa je ponekod samo suspendirana (denimo na Nizozemskem)
(Moelker 2001). Predpostavljamo, da bo tudi slovenski obrambni sistem
začel povečevati število poklicnih vojakov zmanjševati število naborni-
kov na služenju vojaškega roka, zmanjševati število pripadnikov vojaške
rezerve. Ali bo v Sloveniji ostala tudi splošna vojaška obveznost, pa je
stvar politične odločitve. V obdobju konca množičnih armad (Haltiner
1999), ki ga preživlja predvsem Zahodna Evropa, je težko napovedati,
koliko časa potrebujejo posamezne države, da sprejmejo odločitev o kon-
cu služenja vojaškega roka.

Izobraževanje častnikov 
Izobraževanje častnikov na vojaških akademijah je v večini evropskih
držav izhajalo iz obdobja nastanka množičnih armad (povezano seveda z
uvedbo splošne vojaške obveznosti). Na vojaških akademijah posamez-
nih zvrsti so nastajali tudi častniki nekdanje jugoslovanske vojske. Z
zmanjševanjem vojska se zmanjšuje potreba po številčno obsežnem ofi-
cirskem zboru, množično usposabljanje na vojaških akademijah pa
postaja odveč, in predvsem zelo drago. Države začnejo kombinirati raz-
lične civilne oblike šolanja z vojaškim usposabljanjem, hkrati pa progra-
me vojaških akademij usmerjajo tako, da so diplomanti primerljivi z dru-
gimi podobnimi poklicnimi skupinami v družbi. 

Slovenska država nikoli v svoji zgodovini ni imela vojaške akademije,
vendar pa je svojo vojaško inteligenco šolala v tujini. Vstop v samostoj-
nost in odločitev za lastno vojsko postavita tudi dilemo o šolanju nove

UTRJEVANJE DRŽAVNOSTI NA POSAMEZNIH PODROČJIH



145

vojaške inteligence. Na začetku devetdesetih let problem niti ni bil tako
bistven, kajti iz nekdanje skupne vojske je prestopilo veliko častnikov, v
sami vojni za samostojnost so se izkazali rezervni častniki Teritorialne
obrambe, ki so nadaljevali službo v vojski, poleg tega pa je bil organizi-
ran Center vojaških šol v obrambnem sistemu in v njem so bile organizi-
rane nekatere šole za potrebe podčastniškega in častniškega zbora. O
tem, kakšen je sodobni častnik in kako ga izobraževati, je potekalo kar
nekaj strokovnih razprav, deloma vzpodbujenih z raziskavami, ki jih je
opravljal Obramboslovni raziskovalni center Fakultete za družbene vede.
Raziskave in svetovna literatura so kazali na verjetnost, da je možno v
tranzicijski post-konfliktni Sloveniji izobraževanje vojaških profesional-
cev utemeljiti na Moskosovem modelu institucionalne oziroma poklicne
socialne organiziranosti vojske (Moskos in Wood 1988), to pomeni, da je
v sodobnih družbah vojaških poklic tak kot vsi drugi, da ne vsebuje ne-
kega posebnega poslanstva, da ga profesionalci opravljajo kot eno izmed
številnih delovnih mest, na katerih se lahko pojavljajo. Ob vstopu v novo
tisočletje še vedno ni povsem jasno, kako naj poteka izobraževanje čast-
nikov za Slovensko vojsko, čeprav je v splošni zavesti slovenske javnosti
dejstvo o nepotrebnosti vojaške akademije globoko zasidrano. Glede na
to, da je obramboslovje v Sloveniji delno nadomestilo in naprej razvijalo
vojaške znanosti, obstaja verjetnost, da se bo neka posebna oblika vojaš-
kega izobraževanja razvila ravno iz obramboslovja. Obramboslovje
postaja najprimernejše mesto izobraževanja vojaških profesionalcev tudi
zato, ker je del politoloških znanosti na Fakulteti za družbene vede in ker
je vpliv teh znanosti na študijski program obramboslovja zelo opazen.
Ravno povečana prisotnost politoloških znanj pa je ena ključnih spre-
memb v sodobnih sistemih vojaškega šolstva v Evropi (Caforio 2000).

3.1.3 Ženske v vojski – emancipacija ali muhavost
Države, ki so svojo vojsko popolnjevale na podlagi splošne vojaške
obveznosti, so bile v mirnem času praviloma zelo zaprte za vstop žensk.
Zanimiva je njihova težnja k socialni reprezentativnosti, pri čemer pa ni-
koli niso bile sposobne vključiti v svoje vrste polovice prebivalstva ne-
moškega spola.3 Za ženske je veljalo omejeno zaposlovanje, v glavnem v
zaledne službe, administracijo ter tudi omejeno napredovanje. S poveče-
vanjem poklicnega deleža v vojskah, večinoma seveda v zadnjih 20 letih
preteklega stoletja, se odpre več možnosti za zaposlitev žensk, odpirajo
se rodovi in službe, kjer se ženske tradicionalno niso smele uveljavljati,
ženske vse bolj tudi napredujejo. Poklicna vojaška organizacija predstav-
lja prostor za družbeno emancipacijo žensk. Pogosto je njihov položaj v
vojski bolj enakopraven kot v drugih organizacijah, to pa zato, ker so oce-
njene glede na položaj in čin, ki ju zasedajo, ne pa glede na to, kdo so. 
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3 Nekdanja jugoslovanska vojska je v letih 1981 do 1984 izvajala projekt prostovolj-
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tve žensk v vojaško usposabljanje. 
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Slovenska vojska je vključevala ženske v svoje vrste od leta 1991 dalje.
Sicer pa so bile zaposlene tudi v Teritorialni obrambi pred osamosvojitvi-
jo. Mnoge so sodelovale v oboroženih spopadih z JLA v letu 1991 in ker
je na splošno primanjkovalo ustreznega kadra v novi slovenski vojaški
organizaciji, žensk niso demobilizirali, kar se sicer rado zgodi po konča-
nih vojnah. V vojnah so ženske uporabne v različnih, tudi bojevniških,
vlogah, v miru pa je vojskovanje spet bolj zadeva moškosrediščne kultu-
re, kar se je v veliki meri izkazalo za resnično po končani vojni na Hrvaš-
kem, po letu 1995. 

Slovenska vojska je ženske častnice vse bolj premikala na delovna
mesta, ki tudi v širši družbi veljajo za tipično ženska, v glavnem na mesta
pomočnic poveljnikov za motiviranje in informiranje, v učne enote, v šta-
be, administrativne, zaledne naloge, psihološko, zdravstveno službo. Le
redke so se ohranile v operativnih enotah. Premik na prej omenjena me-
sta pomeni ustavitev v napredovanju, saj se iz tovrstnih del praviloma
nima kam napredovati. Za povrh so v reorganizaciji SV v letu 2000 in
2001 še močno zmanjšali število formacijskih mest za pomočnike za
motiviranje. Ne moremo trditi, da je Slovenska vojska prostor za žensko
emancipacijo, pač pa za ženske pomeni delodajalca, ki od njih zahteva
bistveno več kot od moških na istem delovnem mestu. Ker so v vlogi kon-
kurentov za delovna mesta, ki so tudi za moške dokaj zaželena, njihova
integracija v oborožene sile ni lahka. Moški jih namreč jemljejo kot tek-
mece. Predpostavljam pa, da je služba v vojski za slovenske ženske še za-
nimiv izziv, preizkus osebnih sposobnosti, ena redkih možnosti, da bi se
sploh spoznale z vojaško organizacijo. Zato tudi ne preseneča veliko kan-
didatk za študij obramboslovja, ki mnogim pomeni najbližjo in najpri-
mernejšo pot v obrambni sistem. 

Demokratični nadzor nad oboroženimi silami
S povečano strukturno in funkcionalno profesionalizacijo sodobnih
vojsk se postavlja problem civilnega političnega nadzora nad njimi. Nam-
reč, rekli smo že, da se demokratizacija vojske prek obvezniških vojakov
in s tem tudi vpogleda civilne javnosti vanjo ne da več izvajati. Obvezni-
kov je vse manj, kar pomeni, da je tudi socializacija družbe za znanje o
vojaški organizaciji vse bolj omejena. Poklicne vojske in vojske s prevla-
dujočo poklicno sestavo so že dokaj skrite pred javnostjo, neposrednega
vpogleda javnosti skoraj ni, edini posredniki med javnostjo in vojsko
ostajajo mediji, ki izvajajo tudi nadzorno vlogo. Sicer pa veljajo za insti-
tucionalne nadzorne mehanizme vladne in parlamentarne institucije,
odbori in komisije. Njihov nadzor bi moral biti strokoven in objektiven.
V Sloveniji tako kot v drugih tranzicijskih državah, pa opažamo, da je ta
nadzor pogosto subjektiven, da je bolj odsev spopada različnih političnih
elit med seboj glede tega, kdo bo izvajal nadzor na vojsko. Nadzor pa se
potem razume v spervertirani obliki kot nadzor prek zaposlenih kadrov
iz lastne stranke oziroma politične elite. Za objektiven, strokoven nadzor

UTRJEVANJE DRŽAVNOSTI NA POSAMEZNIH PODROČJIH



147

nad vojsko ni dovolj usposobljenih civilnih strokovnjakov za obrambo in
tudi ni ustaljenih poti, sprejetih v politični kulturi, za demokratičen vpo-
gled oziroma nadzor nad vojsko. 

Zunanje vojaško politične dileme

NATO in/ali EU
Splošna politična kultura v Sloveniji na prehodu v samostojnost predpo-
stavlja prevladujočo oporo na lastne sile, ko gre za vzpostavljanje lastne
obrambe. To pomeni, da je bil odpor proti kateremu koli vojaško politič-
nemu bloku dokaj velik in začetne razprave do leta 1992 o morebitni nev-
tralnosti niso presenetljive. Razmislek o morebitni pripadnosti vojaško-
politični zvezi se pojavi kasneje. Pač pa je tradicija priseganja na
združeno Evropo bistveno močnejša. Že v nekdanji Jugoslaviji je bilo jav-
no mnenje v Sloveniji močno naklonjeno približevanju Evropi in tudi
politiki štejejo nesposobnost nekdanje Jugoslavije za vstop v EGS kot
temeljni dokaz o nujnosti odcepitve. Želja slovenske politične elite po
vstopu v EU je torej naravna posledica nekdanje želje po približevanju
EGS. Želja po članstvu v Natu pa je drugačne narave. Vse bolj se zdi, da
je javno mnenje postalo zainteresirano za vstop v Nato ob velikih spopa-
dih na območju Bosne in Hercegovine, ko nobeno sredstvo mirnega reše-
vanja sporov ni moglo prisiliti Srbov v popuščanje, pač pa so razumeli
sporočilo sile, to je Natova bombardiranja. Tudi leta 1999, ko Nato izvede
intervencijo na ZRJ z zračnimi napadi, je slovensko javno mnenje edino v
Evropi, kjer se ugled Nata zaradi tega posega poveča. Vzporedno s pove-
čevanjem javnomnenjske želje po vstopu v Nato se zmanjšuje legitimnost
lastne vojske. Zdi se, kot da javno mnenje Nata ne jemlje kot vojaško
organizacijo, ki ji je treba v zameno za članstvo ponuditi svojo usposob-
ljeno vojsko, temveč kot organizacijo, v kateri se za denar kupi medna-
rodni ugled. 

Z Evropo na Balkan
Balkan, posebej ozemlje razpadle Jugoslavije, je eno najhujših sodobnih
kriznih žarišč, še posebej je kritično z vidika Evrope, kajti v času, ko je
gradila svojo podobo združene, poenotene politične skupnosti, se je zgo-
dila vojna na Balkanu. Ta vojna je pokazala, da v Evropi po koncu hladne
vojne ne delujejo samo združevalne silnice, temveč tudi razdruževalne.
Pokazala je tudi, da je postmoderno razpravljanje o skupni civilizaciji
nesmiselno, če nacionalno vprašanje še ni dokončano. Prav Balkan je
dokaz, da je nacionalno vprašanje še aktualna politična in strokovna
tema, zadnje čase predvsem zaradi nenavadno nasilnega preoblikovanja
albanskega naroda v različnih državah. 

Slovenska politična elita je po odcepitvi od Balkana in po vzpostavitvi
srednjeevropske identitete menila, da je za Slovenijo vsakršno obračanje
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na Balkan škodljivo. Usmeritev v zahodno Evropo je bila tako prepričlji-
va, da so politiki sprva, ko so državo Slovenijo kandidirali za nestalno
članstvo v Varnostnem svetu Združenih narodov leta 1997, kandidaturo
vložili na listi zahodnoevropskih držav. Kasneje je bila kandidatura po-
stavljena na listi vzhodnoevropskih držav, kar je povzročilo veliko diplo-
matskega godrnjanja pri makedonskih politikih z enakimi namerami za
svojo državo. Zdi se, da je slovensko članstvo v VS ZN 1998–1999 šele
pomagalo slovenskim politikom dojeti, da je vrednost slovenske politike
v tujini merjena premosorazmerno s slovensko sposobnostjo sodelovanja
pri reševanju konfliktov na Balkanu. To je tudi čas, ko začne Slovenska
vojska sodelovati v mednarodnih mirovnih silah, v Albaniji, na Cipru,
kasneje v BIH in sedaj na Kosovu. Slovensko vojaško in policijsko sode-
lovanje v mirovnih silah na Balkanu postaja mednarodno opazno, poleg
tega se Slovenija udejstvuje v Paktu za stabilnost v Jugovzhodni Evropi.
Danes pogrešamo aktivnejšo vlogo njenih politikov pri reševanju držav-
ljanske vojne v Makedoniji. 

SKLEP

S približevanjem Natu ter z verjetnim članstvom v Evropski uniji se slo-
venski nacionalni varnosti obetajo nadaljnje spremembe. Javno mnenje
bo vojaške grožnje drugih držav vse manj zaznavalo, pač pa bo (tako kot
že sedaj) naraščala zaznava nevojaških groženj. To pomeni, da bo var-
nostna doktrina vse bolj upoštevala večdimenzionalnost groženj in da se
bo temu dejstvu prilagajal tudi nacionalnovarnostni sistem. Za spopad z
novimi grožnjami po eni strani ter z novimi nalogami dejavnikov nacio-
nalnovarnostnega sistema po drugi strani bosta potrebni visoka speciali-
zacija in subprofesionalizacija osebja, ki bo zaposleno v tem sistemu.
Glede na sedanje stanje usposobljenosti in primernosti osebja v sloven-
skem nacionalnovarnostnem sistemu bodo potrebne radikalne spremem-
be ravno na tem področju, in sicer enakovredno med civilnim in vojaš-
kim osebjem. 

Običajno je, da se ob velikih političnih premikih, kar članstvo v Natu
in EU prav gotovo pomeni, kadrovske spremembe najprej vidijo v vojaš-
kem podsistemu, šele bistveno kasneje v drugih delih nacionalnovar-
nostnega sistema. Zakaj ravno v vojaškem podsistemu? Vojaki, podčast-
niki in častniki so zaradi javnih simbolov, ki jih nosijo zato, da bi se
razlikovali od civilne javnosti, najbolj opazne kategorije sistema. Plače
stotin in stotin civilnih uradnikov se zažirajo v obrambni proračun, njiho-
va nesposobnost in različna politična usmeritev pa ostajata neopazna.
Vojska je bolj na očeh javnosti; ima monopol nad oboroženo silo, zaradi
katerega jo civilno politično in laično okolje motri z nezaupanjem; je
institucija, za katero so stotine bolj ali manj sposobnih civilnih uradnikov
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prepričane, da je potrebna civilnega nadzora. Seveda ta nadzor razumejo
v subjektivnem smislu, tako kot ga je opisal že Huntington, torej kot spo-
pad civilnih političnih elit med seboj glede tega, katera bo imela več vpli-
va v vojski (več sebi lojalnih, sicer uradno politično nevtralnih vojakov).
Za profesionalno izpolnjevanje novih nalog, povezanimi z mirovnimi
operacijami in nevojnimi vojaškimi operacijami, bo morala tudi Sloven-
ska vojska končno vzpostaviti ustrezno mero profesionalne avtonomije
napram civilnemu okolju in predvsem političnim oblastem. Za profesio-
nalno avtonomijo pa je treba razrešiti vsaj dve prej omenjeni dilemi, dile-
mo o načinu popolnjevanja vojske (z naborniki, če da, kako dolgo in za
katere naloge; s prostovoljnimi vojaki, če da, s kakšnim plačilom in pod
kakšnimi pogoji konverzije, ali s kombinacijo obojega, toda s težiščem na
enih ali drugih), ter dilemo o načinu izobraževanja častnikov (bodočih
diplomatov, pogajalcev, opazovalcev, strokovnjakov v upravljanju nasilja
do mere, ko prehajajo že v strokovnjake za nadzorovanje in neuporabo
nasilja). 

Slovenska politična znanost je sodelovala pri udejanjanju sodobnih
političnih in demokratičnih procesov v času pred osamosvojitvijo Slove-
nije ter tudi v njenih desetih letih samostojnosti. Ker je na področju
nacionalnovarnostnega sistema prihajalo do velikih obratov zaradi vpliva
svetovnih sprememb po koncu hladne vojne, je bila politična znanost
tudi pomemben dejavnik posredovanja in prevajanja svetovnih premikov
v slovensko prakso. Deset let samostojnosti in relativnega miru je pripo-
moglo k uveljavitvi nekaterih modernih evropskih in svetovnih teženj v
obrambnem sektorju in v vojaški organizaciji. To pomeni, da bo Slovenija
vsaj na področju nacionalnovarnostnega sistema v prihodnje vse manj
tranzicijska država in vse bolj urejena sodobna, tudi stabilna država. Vlo-
ga politične znanosti pa ostaja še naprej nezamenljiva – nove težnje bo
treba raziskovati in analitično preverjati pred uporabo v slovenski praksi.
Napake in prehitre odločitve bolj škodujejo v okolju male države kot pa v
velikih razvitih državah.

SLOVENSKA DRŽAVA – OB DESETLETNICI
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RAZVOJNA STRATEGIJA SLOVENIJE: 
DESET LET ZATEM

(kritična analiza lastnih stališč)1

Marjan Svetličič*

Članek je samokritična evalvacija prispevka na isto temo iz leta
1993. Opredeljuje glavna izhodišča razvojne strategije in ugotavlja, v
kolikšni meri so se predvidevanja udejanjila in v koliki meri ne oziro-
ma v kolikšni meri so bila pravilna ali ne. Predvidevanja so bila pre-
vladujoče pravilna, zlasti zavzemanje za odprto strategijo razvoja z
vključevanjem v integracijske tokove, prilagajanje zunanjemu okolju
(po možnosti vnaprejšnje) internacionalizacijo gospodarstva, vključ-
no z izhodnimi naložbami ter naravnanjem na iskanje središčnih
prednosti. Ugotavlja se, da so se mnoga izhodišča udejanjala, čeprav
ne z vso želeno intenzivnostjo. To se zlasti nanaša na internacionali-
zacijo. Tudi odzivanje na tokove v globalnem gospodarstvu je še ved-
no prepočasno, še najbolj pa moti dejstvo, da se je stopnja odprtosti
slovenskega gospodarstva, merjena le z izvozom do danes, če jo pri-
merjamo s sicer netipičnim letom 1992, celo malo zmanjšala. Med
napakami so preoptimistična napoved razvoja japonskega gospo-
darstva, sicer razumljiva vendar vseeno premajhna stopnja operacio-
nalizacije idej ter mešanje mikro in makro ravni.

UVOD

Država mora za svoj obstoj po pravni definiciji Konvencije o pravicah in
dolžnostih držav iz Montevidea (1933) izpolnjevati tri pogoje: imeti stal-
ne prebivalce, jasno določeno ozemlje in vlado, ki je sposobna učinkovi-
to nadzorovati to ozemlje in izvajati mednarodne odnose z drugimi drža-
vami. Takšna pravna definicija gotovo ni zadostna, če hočemo analizirati
državnost nove države, to je, če hočemo ugotoviti kako so se gornji postu-
lati, ki pravno opredeljujejo državo, v praksi udejanjali. Pri tem gotovo ni
mogoče zaobiti zadovoljstva prebivalcev tega ozemlja z urejanjem vseh
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1 Zahvaljujem se Matiji Rojcu in Andreji Jaklič za koristne pripombe k prvi različici
tega prispevka ter M. Šiško – Debeljak in g. Flajsu za statistično pomoč. 

* Dr. Marjan Svetličič je redni profesor na Fakulteti za družbene vede Univerze v
Ljubljani.
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zadev, ki so bile prej v drugih rokah. Tak interes po samostojni državi
lahko obstaja le, če so ti prebivalci sposobni uveljavljati takšen interes, in
če menijo, da jim bo takšna nova država omogočila boljše življenje, višji
standard, kot so ga imeli v prejšnji državi. Zainteresirani pa so le, če jim
skupnost, ki bi ji želeli pripadati, ali ki ji pripadajo, omogoča lepo življe-
nje, omogoča blaginjo in razvoj. Blaginje ni brez razvoja ali kot je nedav-
no ugotovila magistrantka FDV Lučka Klanšek (2001): “Brez rasti ni raz-
voja, brez razvoja ni obstoja.“ Podobno velja tudi za državo: brez razvoja
ni njenega obstoja. 

Razvoj države je odvisen od vsaj treh stvari; od fizičnih virov, s kateri-
mi razpolaga, od ustvarjenih virov ter končno od načina izrabljanja vseh
razpoložljivih virov, to je od razvojne strategije in politike. Včasih so bili
bistveni naravni viri ter geografski položaj, danes pa so odločilni ustvar-
jeni viri in način njihovega ustvarjanja, torej ekonomska politika oziroma
strategija. Če so za konkurenčnost držav bistveni ustvarjeni viri, potem
sledi, da je tudi gospodarska strategija odločilni dejavnik uspešnosti,
konkurenčnosti in dvigovanja blaginje prebivalstva. 

Morda bom zaradi poudarjanja gospodarskih razsežnosti razvojne
strategije, standarda ljudi oziroma njihove blaginje ter mednarodnega
gospodarskega okolja obsojen za ekonomski determinizem. Da bi se
temu izognil, naj pokličem na pomoč svetovne strokovnjake, ki ugotav-
ljajo, da je danes “bistvene dejavnike obnašanja držav ter firm treba iska-
ti v mednarodni politični ekonomiji” (S. Strange, J. Stopford in J. Henley
1991), torej ne predvsem v domačem okolju, pač pa v mednarodnem in
ne le v politiki, pač pa v gospodarstvu in politiki, ki urejata njegovo delo-
vanje. Gre torej za politekonomski pogled, ki danes postaja pomembnej-
ši, česar pa se premalo zavedamo.

Če je gospodarska strategija tako pomembna ali če je prednost majh-
nih držav kot ugotavlja Katzenstein (1985) majhen družbeni prostor, na
katerem se lažje dosega soglasje in uspešneje izvaja dogovorjena politi-
ka, potem je treba strategiji gospodarskega in razvoja nasploh posvečati
veliko pozornost.2 To je tudi osnovni razlog, zakaj se v tem prispevku
lotevam samokritičnega pogleda na lastno pisanje o strategiji razvoja Slo-
venije. Pri tem mi je v spodbudo članek mojega mentorja pri pisanju
doktorata, Sira Hansa Singerja, ki je napisal kritiko lastnega članka o
stroških in koristih tujih neposrednih naložb. Rekel mi je: “Veliko sem se
naučil iz knjig in od kolegov, največ pa iz lastnih napak oziroma s
pomočjo kritičnega vrednotenja svojega lastnega dela.” Ne nazadnje je
takšen samokritičen pogled potreben tudi pri utrjevanju državnosti. Za-
kaj se ne bi naučili kaj iz lastnih napak? Bolje se je sicer učiti iz napak
drugih, manj stane, vendar so vedno najbolj poučne lastne napake. Seve-
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2 Več o položaju majhnih držav, torej tudi Slovenije, v sodobnih mednarodnih eko-
nomskih odnosih v Damijan 1996; Salvatore in drugi 2001; Svetličič 1996c, 1997,
1998a in b.
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da pa jih moramo ugotavljati in se jih moramo zavedati, kajti le na tak
način jih je moč v prihodnje tudi odpravljati. Ne nazadnje se državnost
vsake države kaže tudi v tem, kako se je sposobna spopasti z lastno zgo-
dovino, z lastnimi prehojenimi potmi in politiko in kako se je vsak njen
posameznik sposoben kritično ozreti na svoja lastna stališča in ravnanja
v preteklosti. 

OSNOVNE TEZE LETA 1992 ZASTAVLJENE 
RAZVOJNE STRATEGIJE

Osnovne teze razvojne strategije Slovenije bom povzel po članku Izhodiš-
ča razvojne strategije Slovenije, objavljenem v Teoriji in praksi, št. 1–2,
19933 (dalje Izhodišča).
1. Nova razvojna strategija je potrebna, ker se je bistveno spremenil polo-

žaj Slovenije. Slovenija je prešla iz regionalnega gospodarstva kot
sestavnega dela relativno velike ekonomije v majhno nacionalno gos-
podarstvo. Bistveno se je spremenilo tudi mednarodno okolje. Vse to
narekuje ponovno osmišljanje položaja vsake, zlasti pa še majhne
države. Pri tem pa ne gre za nekakšne dolgovezne papirje, pač pa bolj
vizijo razvoja v primerjavi z drugimi gospodarstvi (Izhodišča, str. 28).4

2. Majhno odprto gospodarstvo ima v nastalih razmerah pravzaprav niz
prednosti, ker se je zmanjšal relativni pomen velikega nacionalnega
trga ob krepitvi pomena dostopa do svetovnega trga in gibanj na sve-
tovnem trgu nasploh. Takšne prednosti pa lahko uresničuje le z večjo
prilagodljivostjo,5 ki je velika gospodarstva nimajo. To pa predpostav-
lja dobro infrastrukturo ter sposobne kadre. Človeški dejavnik ob teh
infrastrukturnih temeljnih pogojih postaja osrednja točka razvoja
(Svetličič 1992, 522). 
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3 Članek bistveno dopolnjuje idejo, prvič obdelano v Svetličič 1991a, zatem 1992a in
b ter Svetličič in Bučar M. 1992. Vsebina članka je bila prvič predstavljena decem-
bra 1991 na posvetu Sveta evropskega gibanja v počastitev obletnice plebiscita.

4 V bistvu bi to danes moderno imenovali makro benchmarking. 
5 Casson sedaj opredeljuje fleksibilnost kot sposobnost hitrega in gladkega (brez

pretresov) prerazporejanja virov kot odgovor na spremembe (2000, 9). Sam bi da-
nes fleksibilnost razdelil v notranjo in zunanjo. Notranja pomeni prilagajanje na
spremembe na domačem trgu, prilagajanje in odzivanje na sistemske spremembe
in podobno. Zunanja fleksibilnost pa pomeni prilagajanje in odzivanje na spre-
membe v globalnem okolju. Takšno ločevanje je pomembno zato, ker stopnja, in-
tenzivnost ene in druge ni nujno enaka. V Sloveniji lahko ugotovimo, da je še ved-
no notranja v povprečju močnejša, da se podjetja praviloma hitreje in močneje
odzivajo na spremembe v domačem okolju in v povprečju počasneje in manj
energično na spremembe na svetovnem trgu. Izjema so domače »multinacional-
ke«, ki pa se enako močno fleksibilne na obe okolji, kar je tudi razumljivo, če
realizirajo največji del svoje proizvodnje na tujih trgih.
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3. Visoka stopnja internacionalizacije je tista, ki omogoča takšno prilago-
dljivost ter širi razvojni domet (Izhodišča, str. 27). Zato je treba pospe-
ševati tuje neposredne naložbe (TNI), saj izvoz ni več najboljše sreds-
tvo izboljševanja konkurenčnih prednosti (Izhodišča, str. 28). Takšna
prilagodljivost pomeni tudi sposobnost predvidevanja sprememb in
hitrega odzivanja nanje. Majhne države lahko poskusijo nadomeščati
svoje omejene vire z naslanjanjem bolj na fleksibilno odzivanje in toč-
nejše predvidevanje sprememb, na katere same ne vplivajo.6

4. Prvi pogoj razvojne uspešnosti je tudi samozavest, zavedanje o pred-
nostih in ne le objokovanje majhnosti. Končno po nekaterih podatkih,
kupni moči ali deležu izvoza v GDP Slovensko gospodarstvo sploh ni
tako majhno, kot mnogi mislijo.7

5. Za majhno gospodarstvo v bistvu ni razlike med razvojno in strategijo
zunanje ekonomskega sodelovanja, saj bo delež izvoza moral kaj kma-
lu doseči med 60 in 70 % BDP (Izhodišča, str. 28). Navzven naravnana
strategija je zato edino ustrezna.8

Bistvene elemente predlagane razvojne strategije morda še najbolje pona-
zarja slika 1, ki jo tukaj ponavljam.

Slika poudarja bistvene elemente takrat začrtane razvojne strategije,
ki so še vedno aktualni. Ti pa so: 
– odprtost, 
– evropska usmeritev in globalizacija,9
– fleksibilnost in hitro odzivanje na zunanje spremembe,
– internacionalizacija, 
– usmeritev na središčno konkurenčnost ter 
– krepitev povezanih dejavnosti (grozdov).

Kasneje sem posamezne elemente te strategija podrobneje obdeloval.10
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6 Tisti, ki je sposoben pred drugimi predvideti, kaj se bo zgodilo, katere so temeljne
determinante konkurenčnosti v prihodnjem svetu, tistega bo prihodnost (Svetličič
1994a, 444 in 445).

7 Med drugim je bil omenjen podatek, da se po izvozu na prebivalca uvrščamo celo
na 21. mesto v svetu in je ta le za 266 $ manjši od japonskega (Izhodišča, str. 27).

8 To pa ne pomeni odpreti vrat tako, da se ustvari tak »prepih«, ki lahko »odpihne«
obetavne domače proizvajalce. Določeni »vetrovi« so potrebni, vendar le toliko,
da blažijo »loputanje vrat« in »prehlade«, ki jih povzroča tak prepih, če ljudje ni-
majo časa, da se nanj navadijo (Izhodišča, str. 28).

9 Danes takšno zavzemanje za globalizacijo ni tako presenetljivo, saj se vsak dan
srečujemo z njo. Takrat pa globalizacija še ni prodrla v vse pore našega življenja,
bolje rečeno zavedanja. Njenih implikacij se je večina začela zavedati šele sedaj,
torej po tem, ko se je globalizacija zadnja leta resnično razmahnila. Izhodišča so
takšen razvoj očitno že predpostavljala.

10 Na primer v posebni tehnološki strategiji (1994a), strategiji do multinacionalnih
podjetij (1995a), internacionalizacijski strategiji (1996a), strategiji do EU (1996b)
ter končno tudi o konkurenčnih prednostih majhnega gospodarstva (1996e). 
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NEKATERI KAZALCI RAZVOJA SLOVENIJE 1992–2000

Preden se lotimo ocene izhodišč razvojne strategije pred osmimi leti, si je
treba nujno ogledati vsaj temeljne razvojne kazalce v obdobju od osa-
mosvojitve do danes. To je lahko tudi objektivna podlaga za, vsaj povr-
šinsko, ugotavljanje o uresničevanju takratnih ugotovitev in napovedi.

SLOVENSKA DRŽAVA – OB DESETLETNICI

Slika 1: Elementi razvojne strategije Slovenije

Izkoristiti V čim krajšem času odgovoriti
PRILOŽNOSTI, GLOBALNIM IZZIVOM,
kot so: kot so:

majhno, hitro prilegajoče se turbulentnemu zunanjemu okolju,
gospodarstvo,

iskanje tržnih niš, tehnološki revoluciji,

globalizacija in evropska integracija, liberalizaciji trgovine in storitev,

izhodišče za NIC za Evropo,
globalizacija poslovanja

nekdanji jugoslovanski in 
vzhodnoevropski trgi

SLOVENIJA
mora oblikovati

NAVZVEN NARAVNANO
FLEKSIBILNO RAZVOJNO

STRATEGIJO,
ki:

naj temelji na: mora biti realistična,

KONKURENČNIH PRAGMATIČNA
PREDNOSTIH in se izogibati:

– srednjeevropski usmeritvi, – kruti panožni specializaciji oziroma
– gospodarstvu proizv. komunikacij, – zacementiranim recepturam,
– odličnosti podjetij,
– visoki stopnji internacionalizacije podjetij, – prehitrim spremembam (sistemskim itd.),
– kakovosti življenja,
– izobraženi delovni sili, – preambiciozni inovacijski strategiji,
– necenovni konkurenčnosti oz. 
– diferenciaciji izdelkov – previsoki zaščiti

Vir: Izhodišča, str 30.
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Poudarjam površinsko, ker bi za poglobljeno in bolj grobo analizo potre-
bovali veliko več časa in obsežne raziskave, ne nazadnje tudi metodološ-
ke narave. Eden od problemov na primer je, kako meriti fleksibilnost ali
pa odzivnost na težnje v svetu, če omenim le dve pomembni tezi Izho-
dišč.

Tabela 1: Slovenija 1992–2000 v številkah (v dolarjih, tekoče cene in %)

1992 1994 2000
BDP (v mil. $) 12.523 14.368 18.12211

BDP po prebivalcu 6.275 7.233 9.105
Izvoz in uvoz blaga skupaj (mil. $) 12.822 14.132 18.846
Izvoz blaga in storitev (mil $) 7.900 8.637 10.617
Delež izvoza blaga v BDP 53 % 48 % 48 %
Delež izvoza in uvoza v BDP 102 % 98 % 104
Delež izvoza blaga in storitev v BDP 63 % 60 % 59 %
Vhodne TNI (stan. Mil $) 954,3 (1993) 1.326 2.683 (1999)
Delež v BDP 7,6 % BDP 9,2 % 15 % BDP
Izhodne TNI (stan. Mil. $) 281 (1993) 354 621 (1999)12

Vir: Bilten Banke Slovenije, okt. 1993, dec. 1995 in marec 2001 ter revidirani podatki po Uradu Republike Slove-
nije za statistiko. Vir za TNI: Neposredne naložbe 1994–1999, Banka Slovenije.

Izhodiščni leti sta 1992, to je prvo celo leto samostojnosti, ter 1994 kot
prvo statistično “normalno” leto.13 Razpredelnica razkriva napredek sko-
raj na vseh področjih. Bruto domači proizvod se je v obdobju 1992–2000
realno povečal za 40 %, v primerjavi z letom 1994 pa za 29 %. Le nekaj
višji je porast, če upoštevamo še izvoz ter uvoz storitev; povečanje za 61 %
(na leto 1992) ter 43 % na leto 1994. Ni pa najbolj razveseljivo, da se je
stopnja odprtosti, merjena z deležem izvoza in uvoza blaga v BDP, le
malo povečala in to bolj zahvaljujoč uvozu kot izvozu. Posledica, rastoč
trgovinski primanjkljaj od srede leta 1994 (glej Gospodarska gibanja
2001, str. 7). Odprtost, merjena le z deležem izvoza v BDP, pa stagnira,
merjeno na leto 1994, medtem ko se je v primerjavi z nenormalnim letom
1992, ko je bil izvoz “nenormalno” velik, celo zmanjšala. Tudi če upošte-
vamo storitve, ni položaj bistveno drugačen; delež se je celo zmanjšal.14
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11 BDP je, izražen v dolarjih od leta 1999, dejansko padel zaradi močne rasti dolarja
v tem času. V letu 1999 je znašal 20.071 milijonov dolarjev, po prebivalcu pa
10.109 dolarjev. 

12 Izhodne naložbe so znašale leta 2000 skoraj 48 milijonov dolarjev.
13 Če jemljemo za osnovo leto 1994, izločimo vpliv »nenormalnega« porasta izvoza v

letih 1992 in 1993, ki je bil, kot pravi V. Bole, bolj izvoz »po sili« ali, kot bi sam re-
kel, izvoz za vsako ceno, to vsebinsko pomeni, da smo z nizkimi izvoznimi cena-
mi celo izvažali kapital (glej Bole 2001, str. 55, 57 in 59).

14 To je v veliki meri moč pojasniti z upadanjem izvoza maloobmejnega »bencinske-
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Toliko deklarirana odprtost se torej ne veča, pač pa celo pada. Tudi če
bi upoštevali obseg TNI, se ocena o odprtosti ne bi spremenila, čeprav se
je delež njihovega akumuliranega stanja v BDP bistveno povečal. Pozna-
no pa je, da je odprtost Slovenije do TNI v primerjavi z drugimi državami
v prehodu manjša. Obenem so se šele zadnji dve leti bistveno povečale
naložbe naših podjetij v tujini. Oboje ne kaže na visoko stopnjo odzivno-
sti na težnje v svetu, saj so TNI najbolj dinamična oblika mednarodnega
ekonomskega sodelovanja v zadnjem desetletju. Izvoz kot uvoz TNI bi
morala rasti hitreje, če bi hoteli povečati stopnjo odprtosti našega gospo-
darstva. Upoštevanje okrepitve dolarja v zadnjih dveh letih bi oceno o
stopnji odprtosti malo izboljšalo, vendar ne dramatično. 

Ali to pomeni, da nismo uresničili enega temeljnih ciljev, to je okrepiti
vključitev v mednarodno gospodarstvo, dvigniti stopnjo njegove odprto-
sti? Očitno se je domači proizvod povečeval v povprečju bolj kot posledi-
ca porasta domačega povpraševanja, kar lahko dolgoročno vzbuja skrb,
saj je to v majhnem gospodarstvu fizično omejeno, četudi se bistveno
krepi domača kupna moč. Obenem pa se je, kot je ugotovila Alenka Stro-
jan – Kastelec, “izvoz blaga povečeval predvsem v tistih skupinah, v kate-
rih je raslo tuje povpraševanje.” Povečanje izvoza blaga lahko tako pojas-
njujemo le bolj kot rezultat povečanja povpraševanja v tujini in ne
konkurenčnosti našega blaga (2001, 5), kar dolgoročno ni ravno spod-
budno.

Celo izvoz v EU se je v primerjavi z letom 1994 povečeval počasneje
kot izvoz v celoti, čeprav se je delež izvoza v EU povečal. To pomeni, da
se uresničuje evropska naravnanost, čeprav morda počasneje, kot bi
pričakovali. Slovenija je na trgih EU od leta 1994 ohranila približno enak
tržni delež, poslabšala pa se je konkurenčna sposobnost v odnosu do
držav CEFTE, med katerimi so nekatere (npr. Madžarska) močno pove-
čale svoje tržne deleže (Strojan – Kastelec 2001). 

SLOVENSKA DRŽAVA – OB DESETLETNICI

ga turizma«, potem ko je zaradi znižanja cen bencina v obmejnih delih Italije leta
1997 ta »dnevni turizem«, kot pravi Bole, bistveno opešal (2001, str. 55).
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Tabela 2: Regionalna struktura slovenskega izvoza 1992–2000 
(v mil. dolarjih, tekoče cene, deleži v %)

Reg. Struktura izvoza (v mil $ in %) 1992 1994 2000
Izvoz skupaj 6.681 6.828 8.731
EU (vrednost v mil. $) 4.06815 4.479 5.580
Delež v celotnem izvozu 61 %16 66 % 64 %
ZDA (v mil. $) 195 250 270
Delež v celotnem izvozu v % 2,9 % 3,7 % 3,1 %
Japonska (v mil. $) 16 18 12 
Delež v celotnem izvozu v % (0,26 %) (0,1 %)
CEFTA (v mil. $) 26517 334 692
Delež v celotnem izvozu v % 3,9 % 4,9 % 7,9 %
Nekdanja Jugoslavija (v mil. $) 1.508 1.040 1.364
Delež v celotnem izvozu v % 23 % 15 % 16 %
Uvoz skupaj (v mil $ in %) 6.141 7.304 10.115
EU (v mil $) 3.660 5.053 6.856
Delež v celotnem uvozu v % 60 % 69 % 68 %
ZDA 167 197 299
Japonska 88 126 166
CEFTA 326 501 920
Nekdanja Jugoslavija 1.218 584 594

Vir: Bilten Banke Slovenije, okt. 1993, dec. 1995 in marec 2001 ter revidirani podatki po Uradu Republike Slove-
nije za statistiko. Vir za TNI: Neposredne naložbe 1994–1999, Banka Slovenije. 

V skladu s pričakovanji (Svetličič 1996b in 1996e) se je bolj povečala
evropska naravnanost na uvozni strani. Očitno je pridružitveni sporazum
bolj spodbudil naš uvoz iz EU kot naš izvoz. Že pred podpisom sporazu-
ma smo namreč uživali mnoge olajšave in sprostitev ter odpravljanje
carin ni močneje spodbudilo našega izvoza, je pa precej spodbudilo naš
uvoz iz EU, saj so se naše carine za članice EU precej znižale, oziroma
celo v celoti odpravile na mnogih področjih.

To je posledica porasta izvoza v države CEFTE. Delež izvoza v ZDA v
celotnem slovenskem izvozu je sila skromen, stagnira okoli 3 %. Sloven-
sko gospodarstvo torej ni bilo sposobno izkoristiti “fantastičnih” stopenj
rasti, ki so jih dosegle ZDA v zadnjem desetletju (za tako razvito gospo-
darstvo seveda), niti ugodne krepitve tečaja dolarja, ki bi prineslo izvoz-
nikom lepe zaslužke, niti visokih stopenj rasti azijskih držav.18 Delež

UTRJEVANJE DRŽAVNOSTI NA POSAMEZNIH PODROČJIH

15 Skupaj s sedanjimi članicami Avstrijo, Švedsko in Finsko.
16 V oklepajih navajam deleže v celotnem izvozu oziroma uvozu.
17 Češka, Poljska, Madžarska, Romunija in Bolgarija. 
18 Japonska je izjema, pa tudi leto in pol trajajoča azijska kriza. Kljub temu so pov-

prečne stopnje rasti novo industrializirajočih azijskih držav še vedno zelo visoke.
Padle so le v času krize in se relativno hitro vrnile v dolgoročne tirnice.
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Japonske kot ogromnega trga pa je sploh “sramotno nizek”, saj ne dosega
niti odstotka (na primer 0,1 % leta 2000).

Tabela 3: Struktura slovenskega izvoza 1992–2000 
(v dolarjih, tekoče cene, deleži v %)

1992 1994 2000
Struktura izvoza (v mil $ in %)
Proizvodi za reprodukcijo 3.041 3.053 4.272
Delež v celotnem izvozu 46 %19 45 % 48 %
Proizvodi za investicije 659 766 1.120
Delež v celotnem izvozu 10 % 11 % 13 %
Proizvodi za široko porabo 2.981 3.053 3.339
Delež v celotnem izvozu 45 % 44 % 38 %
Struktura uvoza
Proizvodi za reprodukcijo 4.089 4.489 6.033
Proizvodi za investicije 852 1.167 1.823
Proizvodi za široko porabo 1.200 1.649 2.259

* Odliv investicij je bil v letu 2000 47,6 milijonov tolarjev.
Vir: Bilten Banke Slovenije, okt. 1993, dec. 1995 in marec 2001 ter revidirani podatki po Uradu Republike Slove-

nije za statistiko. Vir za TNI: Neposredne naložbe 1994–1999, Banka Slovenije.

Razveseljujejo nekatere strukturne spremembe na izvozni strani,
čeprav je “struktura izvoza blaga v obdobju 1994–1999 ostala precej sta-
bilna in osredotočena na tistih skupinah blaga, po katerih raste pov-
praševanje nadpovprečno” (Strojan – Kastelec 2001, 5). Pozitivno je tudi,
da pospeševanje v Sloveniji izvoza ni temeljilo tako kot v drugih državah
v prehodu na temelju delovno intenzivnih izdelkov nekvalificirane delov-
ne sile pač pa na s pomočjo tehnološko in po človeškem dejavniku inten-
zivnih izdelkih. Njihov delež v izvozu v EU se je povečal s 50 % leta 1992
na 58 % leta 1997. Delež le tehnološko intenzivnih izdelkov pa se je pove-
čal s 17 % leta 1992 na 21 % leta 1995, delež po človeškem kapitalu inten-
zivnih izdelkov pa s 33 na 38 %. Ritem teh sprememb je bil počasnejši v
letih 1995–1997 (World Bank 1999, 51).

Glede usmeritve na okolju prijazno proizvodnjo ohrabruje podatek, da
Slovenija ne temelji svojih prednosti toliko na izdelkih, ki so okolju ne-
prijazni. Teh je v slovenskem izvozu v EU okoli 22 %. Ta delež se je le rah-
lo povečal v obdobju 1992–1997 (za 0,6 % točk) (World Bank 1999, 53).

V obdobju 1992–2000 se je precej povečal izvoz kapitalne opreme
(proizvodi za naložbe), zaostaja pa izvoz izdelkov za široko porabo.
Povečanje izvoza kapitalne opreme pa je z vidika konkurenčnosti tega
sektorja manj razveseljivo, v primerjavi z vzporednim, še večjim pove-
čanjem uvoza kapitalne opreme, kar pomeni nekonkurenčnost tega

SLOVENSKA DRŽAVA – OB DESETLETNICI

19 Deleži v celotnem izvozu.
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področja v globalu. Seveda pa ima to tudi pozitivno stran, saj pomeni, da
se stara oprema le postopoma zamenjuje z novo, predvidevamo, okolju
prijaznejšo in produktivnejšo. Še najbolj pa se je povečal uvoz izdelkov
za široko porabo. To potrjuje predvidevanja, da so možnosti povečevanja
tržnih deležev pri končnih izdelkih omejene, saj to preprečujejo visoki
izdatki za oglaševanje in nujnost velikih vlaganj v uveljavljanje blagovnih
znamk. Obenem šele sedaj na široko prodira spoznanje, da je prvi pogoj
obdržanja, kaj šele povečevanja tržnih deležev, neposredna navzočnost
na tujih trgih ali z drugimi besedami pogosto kar investiranje na tujem.
Hitrejši porast izvoza vmesnih proizvodov kot končnih izdelkov potrjuje
našo tezo, da imajo majhna gospodarstva več možnosti pri takšnih iz-
delkih, ki se prodajajo znanim kupcem in niso “intenzivni v blagovni
znamki.” 

Najtežje je seveda meriti stopnjo odzivnosti in prilagodljivosti. Brez
zahtevnejših empiričnih proučevanj je moč na tem področju trditi le to,
da se je odzivnost v zadnjem času povečala, da pa še vedno ni na vseh
ravneh ustrezna. Še najhitrejše odzivna so podjetja (pa ne vsa). Gospo-
darstvo se je izredno hitro odzvalo na izgubo jugoslovanskega trga,
čeprav to ni bilo po njihovi svobodni odločitvi, pač pa je bila ta odzivnost
izzvana (izvoz kot patriotska dolžnost). Temu je sledilo opazno zmanjša-
nje velikih presežkov v tekočih transakcijah zaradi krčenja “izvoza v sili”,
ki je bil značilen predvsem za prvo leto in pol po osamosvojitvi (Bole
2001, 55). Hitreje se uvajajo novi proizvodi in storitve v proizvodne pro-
grame. Izvozni izdelki so vse mlajši. Krajša se čas uvajanja novih proizvo-
dov ter storitev. Še vedno pa je opaziti zaostajanje v hitrosti tega odziva-
nja za podjetji iz drugih držav. To velja tudi za uvajanje spletnega
trgovanja ali oblikovanje podjetij nove ekonomije.

Država tudi postaja odzivnejša na makroravni (na primer hitre odloči-
tve za vključevanje v EU, pospeševanje, usklajevanje zakonodaje z EU),
manj pa pri spodbujanju TNI ali pospeševanju izhodne internacionaliza-
cije. Tu so zaostajanja za težnjami v svetu še vedno velika. Povečala se je
odzivnost tudi na “spletno” revolucijo, ki se je od zavedanja njenega po-
mena pomaknilo na področje konkretnejših dejanj (dejavnost posebnega
ministrstva). Najbolj pa zaostajamo pri privatizaciji (banke, zavarovalnice
in javne storitve). Slovenija ima še vedno nižji delež zasebnega sektorja v
ekonomiji kot v drugih državah v prehodu ter visok delež državno reguli-
ranih cen. To ni slabo le samo po sebi ali zato ker slabi konkurenčnost
drugega gospodarstva in družbe nasploh, pač pa tudi zato, ker ne ustvar-
ja spodbudnih razmer za spremembe pri upravljanju podjetij. Počasnost
na državni ravni se prenaša v upravljavske strukture v podjetjih. Takšne
notranje (organizacijske) ovire pa so lahko zelo pomembna ovira pos-
peševanju internacionalizacije. Primerljivo z drugimi državami tudi
državna uprava ni dovolj učinkovita. 

Vse to je povzročilo, da smo zdrsnili s 36. na 39. mesto po konku-
renčnosti, kot jo ugotavlja IMD. To poročilo upošteva učinkovitost držav

UTRJEVANJE DRŽAVNOSTI NA POSAMEZNIH PODROČJIH
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in menedžmenta ter stopnjo razvitosti infrastrukture. Najbolj negativno
vplivajo na konkurenčnost slovenskega gospodarstva vmešavanje biro-
kracije v gospodarstvo, nezadosten pretok tehnologije in znanja med
podjetji in obema univerzama. S področja delovne sile so ovire zlasti: tog
trg in previsoki prispevki za delovno silo, ovire za zaposlovanje tujcev,
pomanjkanje visoko kakovostne delovne sile, sovražni odnos med delav-
ci in vodstvi podjetij. Poleg tega pa nam zamerijo še, da dajemo premajh-
no pozornost ekološkim merilom, politični klientilizem, sivo ekonomijo
ter da imamo pomanjkljivo razvito zaščito industrijske lastnine in preve-
liko administriranja (glej Delo, 9. maj 2001, str. 1 in 13, in Vilfan 2001).
Vse to so dejavniki, za katere bi lahko rekli, da izražajo prenizko stopnjo
odzivnosti in prilagodljivosti težnjam v svetu. Pozitivno pa je, da se je
pospešil proces nastajanja novih podjetij in da se je Slovenija izognila
večjim socialnim tranzicijskim pretresom. To morda še najbolj nazorno
kaže ugoden položaj Slovenije po indeksu človeškega razvoja, saj zavze-
mamo 29. mesto (leta 1998).

Tudi če bi merili po drugih kazalcih, bi lahko ugodno ocenili slovenski
razvoj. Število brezposelnih se je po začetnem skokovitem porastu po
obdobju transformacijske recesije 1991–1993 zmanjševalo (Gospodarska
gibanja 2001, 16). Socialni stroški prehoda so bili mnogo nižji kot v dru-
gih državah v prehodu (Mencinger 2000, 39) tudi zaradi postopnosti
sprememb.

Pri sistemskih spremembah gre za dva vidika: prvi je zamenjava stare-
ga sistema prevladujoče netržnega urejanja gospodarstva s tržnim, drugi
pa je tekoče spreminjanje sistema. Glede prvega ni bilo treba posebej
poudarjati potrebe po vpeljevanju tržnega sistema, ker je bilo to vsesplo-
šno sprejeta usmeritev. Glede drugega pa sta bila na razpolago dva
temeljna pogleda: “šok terapija” in postopnost sprememb. Slovenija se je
odločila za postopnost, kar ji je prihranilo večje socialne pretrese, inten-
zivno razslojevanje, ki so jih doživljale mnoge druge nekdanje socialistič-
ne države. Sestavni del takšne postopnosti je tudi prilagodljiva gospo-
darska politika. “Takšna politika naj bi prinesla manjšo izgubo domačega
produkta, nižjo zaposlenost ter nekoliko nižjo inflacijo” (Mencinger
2000, 32).

ŠE VEDNO AKTUALNE, TOČNE UGOTOVITVE

Ker danes že “vrabci čivkajo” o nujnosti odprtega vključevanja v svetov-
no gospodarstvo s tem ni treba izgubljati besed. Res pa je, da pred osmi-
mi leti ni bilo malo tistih, ki so opozarjali na čeri odpiranja, na nevarnost,
da bo to uničilo velik del slovenskega gospodarstva. Zavzemanje za “ve-
trolove” (Izhodišča, str. 28) je še vedno ustrezna rešitev, ne pa previsoka
zaščita, ki bi ohranjala neustrezno podedovano premalo specializirano
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gospodarsko strukturo. Ta je še vedno ena od osnovnih slabosti sloven-
skega gospodarstva (Simoniti in drugi 2001, 181). Tudi poročilo Svetovne
banke ugotavlja, da vsaj v letih do 1997 ni bilo bistvene ekspanzije v sme-
ri nove specializacije slovenskega gospodarstva (World Bank 1999, 50).
Kot majhno gospodarstvo premalo izkoriščamo prednosti, ki jih daje
majhnost, to pa je možnost večje specializacije. To ugotavljajo tudi mene-
džerji. Z. Žlebnik meni na primer, da je največ težav zaradi majhne stop-
nje delitve dela in specializiranje (GV, št. 21, maj 2001, 5). Bistveni cilj
prehoda je pravzaprav prestrukturiranje, ki ga Landesman opredeli kot
spremembe v sestavi proizvoda, zaposlenosti, trgovinske menjave itd. in
kot spremembe v povezanosti ekonomskih agregatov, ki jih odražajo pro-
dukcijska ali zaposlitvena funkcija itd. (Mencinger 2000, 31). Za majhne
države se morajo te spremembe v sestavi proizvoda izraziti v večji stopnji
specializacije, ki je eden od privilegijev in prednosti majhnih držav v pri-
merjavi z velikimi.

Med priložnostmi v vse bolj globaliziranem svetovnem gospodarstvu
je treba zlasti omeniti tiste, ki smo jih v preteklih letih premalo izkoriš-
čali. 
1. Morda najpomembnejša med priložnostmi je zavzemanje za visoko

stopnjo prilagodljivosti in fleksibilno, hitro in ustvarjalno odzivnost na
svetovne težnje (Izhodišča, str. 29 in 34), ki so za majhno ekonomijo
danost.20 “Mednarodno gospodarsko okolje še nikoli v zgodovini ni
igralo tako pomembne vloge kot danes” (Svetličič 1994, 25). Že C. Dar-
win je namreč ugotovil, da ne preživijo niti najmočnejše niti naj-
inteligentnejše vrste, pač pa tiste, ki so se sposobne prilagajati spre-
membam. To velja tudi za gospodarstva. Ne gre le za sposobnost
prilagajanja, pač pa za hitrost odzivanja na spremembe v okolju ali
časovno utemeljeno konkurenčnost, ki pomeni skrajševanje časa uva-
janja sprememb v svetu v domače okolje (Izhodišča, str. 34). Časovno
utemeljena konkurenčnost je bila razvita kot podjetniška strategija,
“vendar jo je moč uporabiti tudi na makroravni” (Svetličič 1994, 447).
Na tem področju smo storili premalo, saj zamujamo z mnogimi refor-
mami. Žal država ne skrbi dovolj hitro za ustvarjanje infrastrukturnih
razmer, ki bi gospodarskim subjektom omogočila hitro odzivanje na
spremembe v okolju. Za to so potrebne dobre, hitre in cenene komuni-
kacijske povezave ter sposobni strokovnjaki, ki jih bodo znali najbolje
in najhitreje izkoristiti.21 Zavlačevanje s privatizacijo Telekoma in
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20 »Prilagodljivost, iskanje lukenj v svetu ter hitro odzivanje na gibanja v svetu bi
morala postati temeljno geslo razvojne strategije«, je bilo rečeno že leta 1992
(Svetličič in Bučar M., 1992, str. 522).

21 Ustrezne in dostopne informacije zmanjšujejo negotovosti. Eden od načinov hi-
trega prilagajanja in odzivanja na nestanovitnosti okolja je predvidevanje spre-
memb ter izbor strategije. Visoka stopnja nestanovitnosti zahteva več informacij v
cilju dviga fleksibilnosti (Casson, 2000, str. 16 in 17). 
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bank zavira takšno prilagajanje, za katero se je zavzemal članek.22 To
velja zlasti za Telekom. Med drugim zamuda pomeni, da bomo z nje-
govo prodajo zdaj bistveno manj zaslužili, kot če bi to storili pred leti,
ko je bilo jasno, da bo to treba storiti. Možno je bilo predvideti, da bo
kupna moč potencialnih kupcev sčasoma padla zaradi ogromnih
naložb, ki na tem področju potekajo v svetu. Verjetno pričakovano
močnejše pogajalsko izhodišče zaradi izboljšanja poslovanja Telekoma
v vmesnem času ne bo odtehtalo izgube zaradi manjše kupne moči
kupcev in njihovega zmanjšanega interesa zaradi zasičenosti trgov.
Prepozno smo spoznali tudi vse razsežnosti informacijsko tehnološke
revolucije. Nova ekonomija nas je začela zaposlovati šele leta 2000. To
je bistveno prepozno, saj je ameriški gospodarski razcvet v glavnem
posledica prav večje storilnosti, zahvaljujoč večji opremljenosti z raču-
nalniki in internetizaciji gospodarstva kot drugod po svetu. 

2. Eden od načinov odzivanja na svetovne usmeritve je bilo tudi zavze-
manje za internacionalizacijo dejavnosti podjetij na vhodni in na
izhodni strani. “Medtem ko izvoz daje večjo fleksibilnost v pogojih usi-
hanja konjunkture, pa TNI dajejo večjo fleksibilnost, ko gre za hitro
rast trgov” (Casson 2000, 24). Takrat se je zdelo zavzemanje za interna-
cionalizacijo, za izhodne naložbe precej bogokletno. Danes pa so slo-
venska podjetja na primer postala največji vlagatelj v BiH. Medtem ko
so se podjetja skoraj pravočasno zavedla nujnosti internacionalizacije
kot uspešnega sredstva prilagajanja turbulentnemu zunanjemu okolju,
pa se je država tega začela zavedati prepozno. Sprva je izboljšanje raz-
mer za TNI oviralo splošno odbojno stališče oziroma nestabilne inve-
sticijske razmere. Šele zadnji dve leti smo se očitno otresli nekaterih
ideoloških predsodkov pred TNI, saj smo sprejeli program pospeševa-
nja te oblike sodelovanja s tujino. Treba je poudariti, da so TNI bolj
olje, ne pa bencin razvoja. Kljub formalno liberalnemu režimu so do
zdaj prevladovali negativni signali.23 Tudi odnos do portfolio investicij
ni spodbuden, saj smo uvedli skrbniške račune z roki, ki so bili v nas-
protju z določili pridružitvenega sporazuma. Kasnejše spremembe so
sicer položaj izboljšale, vendar so le dodajale “bencin na ogenj” neu-
godnih razmer (po ocenah EU in IMD poročila o konkurenčnosti).
Tudi 68. člen ustave, ki ni omogočal, da bi nepremičnine kupovali tuj-
ci24 ni dajal najbolj spodbudnih znakov, čeprav formalno ni bil ovira,
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22 Naloga države je zgraditi takšno infrastrukturo, ki bi podjetjem omogočila pri-
ključek s svetom (Izhodišča, str.34). V konceptu tehnološke strategije sem se zav-
zel za uvajanje v svetu prevladujočih rešitev, ker le to omogoča vključevanje v so-
dobne infostrukture (informacijsko komunikacijske mreže; Svetličič 1994, str.
443). Kdor bo ostal zunaj teh mrež bo obsojen na zaostajanje (prav tam, str. 445).

23 Na primer težave Shella, pa zavračanje ABB ali spreminjanje stališč in oklevanje v
zvezi s prodajo TAM-a (v začetku tranzicije) in železarn tujcem in podobne epi-
zode.

24 S španskim kompromisom smo ta člen ustave odpravili. Ta ustavni člen je bil pre-
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ker so podjetja lahko kupovala nepremičnine, kadar je šlo za poslovno
dejavnost. Šele leta 1999 smo sprostili zakonodajo, ki omogoča prosto
investiranje v tujini. Res pa je, da tudi nekaj let pred tem ni bilo
kakšnih večjih ovir, vendar pa razmere za to niso bile spodbudne.25

Menedžerji in tisti, ki smo se zavzemali za internacionalizacijo, smo
bili sprva skoraj obtoževani za nepatriotično ravnanje, češ “saj sreds-
tva krvavo potrebujemo doma”. Stranpoti privatizacije so bile bolj
odmevne v javnem mnenju kot pa dolgoročne pozitivne plati interna-
cionalizacije.

3. Zavzemanje za evropsko združevanje in globalizacijo slovenskega gos-
podarstva je bilo pravilno takrat in je še toliko bolj danes. Že takrat je
bilo jasno, da so možnosti širjenja tržnih deležev na evropskem trgu
omejene in da kaj bistveno nad obstoječimi ne bo mogoče. Odlična
študija A. Strojan – Kastelec (2001, 5) nazorno kaže, da so tržni deleži
slovenskega izvoza v EU ostali približno nespremenjeni, čeprav se je
delež izvoza v EU v zadnjih 8 letih povečal za 3 odstotne točke. Pri tem
je treba upoštevati, da je sprva to bilo bolj posledica nadomestila
izgubljenega jugoslovanskega trga ter prevzemanja tržnih deležev dru-
gih republik nekdanje države, v katerih je divjala vojna, kot pa poveča-
nja naše konkurenčnosti, ki se ni bistveno poslabšala, se pa je v pri-
merjavi z drugimi državami CEFTE. Madžarska je na trgu EU na
primer povečala tržni delež celo za 60 % (Strojan – Kastelec 2001, 5).
Zato je dolgoročno danes strateško bolj pomembnejše širiti sodelova-
nje tudi na druge trge s tistimi partnerji, ki vodijo tehnološki ples v
svetu, kar najuspešnejša podjetja tudi počnejo. Med drugim tudi zato,
ker se tam pričakujejo visoke stopnje rasti, kot je bilo že takrat ugotov-
ljeno (Izhodišča, str. 31). Zaostajanje Evrope za ZDA in Japonsko je
ogromno26 in če hočemo tehnološko dohitevati vodilne, se “moramo
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cej draga šola saj je zavrl podpis pridružitvenega sporazuma vsaj za 4 leta. Če tega
člena ne bi imeli v ustavi, bi, upam si trditi, postali pridruženi član EU prej in z
manjšimi stroški. Verjetno nam ne bi bilo treba predčasno sproščati nakupov ne-
premičnin s strani tujcev, kot to ni bilo treba drugim pridruženim članicam. Če
smo v času ustavnih razprav vedeli, da si želimo v EU torej ni bilo modro vključiti
tak člen v ustavo. To pa ni bila osnovna ovira prilivu tujega kapitala. Obstaja cela
vrsta administrativnih ovir, na katere so nas opozorile šele študije FIAS, čeprav so
nekateri domači strokovnjaki na te ovire že veliko prej opozarjali.

25 Javno mnenje ni bilo preveč navdušeno nad tujimi neposrednimi naložbami,
sploh pa ne nad tujim lastništvom zemlje. Raziskave so pokazale celo takšno pa-
radoksalnost, da se pri domačih podjetnikih zavzemamo za uveljavljanje meril
učinkovitosti, tuje pa presojamo po njihovih socialnih učinkih (Svetličič, 1994c in
1995b; 390).

26 Evropa zaostaja za ZDA in Japonsko glede na delež raziskovalcev in inženirjev
vseh zaposlenih, izraženo v letih, za 21 let. Sedanji delež vlaganj v raziskave in
razvoj v BDP EU so ZDA dosegle že leta 1956, to je pred 42 leti (Making the Rea-
lity of the European Research Area: Guidelines for EU Research Activities
2002–2006, EU Commission, Doc. COM 2000, 612 final).
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družiti z vodilnimi na prednostnih področjih našega lastnega razvoja,
ne glede na to od kod so ti voditelji” (Izhodišča, str. 31). Na tem pod-
ročju je bilo storjeno premalo. Z EU se toliko ukvarjamo, da pozablja-
mo na preostali svet. Zato smo zamudili zgodovinsko priložnost veča-
nja tržnih deležev v ZDA, ko je tam vladala visoka konjunktura in ko
je dolar dosegel astronomske višave. Pojemanje gospodarske rasti,
nevarnosti recesije na tem trgu ne spreminja nujnosti takšne usmeri-
tve na geografsko širitev ekonomskih odnosov s tujino, čeprav so
možnosti agresivnega prodora na ta trg že zaradi geografske oddalje-
nosti omejene (dognanja ekonomske geografije oziroma gravitacijskih
modelov). Deleži se, razen izvoza v CEFTO, skoraj niso povečali (glej
Tabelo 1) ob tem, da so nekatere države CEFTE povečale svoje deleže
na svetovnem trgu.

4. Kljub kratkotrajni azijski krizi27 je bilo po mojem mnenju dobro tudi
zavzemanje za materializacijo izhodiščnega položaja za azijske tigre
pri njihovem prodiranju v EU. Prizadevanja Luke Koper v tej smeri še
premalo podpiramo. Zamujanje s konkretno, ne le deklarativno pod-
poro takšni usmeritvi se lahko maščuje, saj bi se večina tega prometa
lahko preusmerila na Trst. 

5. Še najbolj pa je danes postalo očitna pravilnost zavzemanja za iskanje
priložnosti na trgih nekdanje skupne države ter drugih trgih nekda-
njih socialističnih držav, čeprav je bilo to opredeljena kot dolgoročna
priložnost, to je po koncu vojne (Izhodišča, str. 35). To je bilo oprede-
ljeno kot ena najpomembnejših virov konkurenčnih prednosti sloven-
skega gospodarstva skupaj z visoko stopnjo internacionalizacije dejav-
nosti podjetij. Ena od pomembnih prednosti na tem trgu so še iz
prejšnje države ustvarjena omrežja ter vedenje ne le kaj, pač pa s kom.
Kajti ljudje, ki jih poznate, lahko zapolnijo vaše vrzeli znanja (Casson
2000, 257). Obenem pa se je opozarjalo na realizem (Izhodišča, str.
26), na nevarnost preoptimističnih prizadevanj za ohranjanje starega
jugoslovanskega trga, saj bodo tudi druge države želele sodelovati
neposredno pri obnovi od vojne prizadetih držav. 

6. Kljub zavzemanju za dolgoročno strategijo/vizijo pa bi tudi danes lah-
ko potrdili pravilnost zavzemanja tudi za pragmatično strategijo, ki se
mora izogibati panožni specializaciji, pač pa temeljiti, kot je bilo zapi-
sano, bolj na iskanju tržnih niš. D. North, ki je pred nekaj leti dobil
Nobelovo nagrado za ekonomijo, poudarja, da je adaptacijska učinko-
vitost pomembnejša od alokacijske. Z njegovo avtoriteto lahko pod-
premo takratno tezo, da bi se morala Slovenija izogibati preambiciozni
inovacijsko poganjani strategiji, če uporabimo Porterjevo terminologijo
(1990). Ta je lahko za majhne države celo usodna. Ogromna vlaganja v
raziskave in razvoj (R&R) lahko ne dajo rezultatov ali pa do njih pride
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27 Kriza je trajala le leto in pol. Kmalu po tem obdobju se je večina azijskih tigrov vr-
nila v tirnice pospešene rasti okoli 8 odstotkov.



166

tako dolgoročno, da smo vsi že mrtvi (Svetličič 1994, 447). V razmerah,
ko transakcijski stroški dosegajo do 50 % končne cene izdelkov, je moč
konkurenčnost graditi tudi na zniževanju transakcijskih stroškov ali z
drugimi besedami stroškov, kako izdelke spraviti na trg. Za to ne po-
trebuješ velikih sredstev za raziskave in razvoj, ki so zunaj dometa
majhnih gospodarstev. Poleg tega pa je inovacijsko poganjana strategi-
ja tudi preveč tvegana. Manj pa je tvegano manj ambiciozno ustvarjal-
no posnemanje, asimiliranje in prilagajanje tujih rešitev. Podjetje lah-
ko svoje omejene možnosti pri inoviranju nadomesti z inovacijami v
organizaciji, trženju ali spremembi namembnosti izdelkov ali storitev
(glej Svetličič 1995b, 397). 

7. Med temelji konkurenčnih prednosti je članek ob visoki stopnji inter-
nacionalizacije poudarjal še necenovne dejavnike konkurenčnosti ali
diferenciacijo izdelkov ter storitev (ki temelji na izobraženi delovni sili
ali znanju) ter ekonomije proizvodnih kombinacij (economies of sco-
pe).28 Očitno je že takrat bilo moč ugotoviti, da je, danes tako popula-
ren človeški kapital, slovenska konkurenčna prednost. Pri tem pa se je
treba zavedati, da je ta prednost pokvarljiva (izhlapljiva), če se stalno
ne oplaja (Izhodišča, str. 32). Človeški kapital je tudi bistven pogoj za
hitro in ustrezno odzivanje na zunanje okolje. 

8. Tudi zavzemanju za središčno tekmovalnost lahko danes le še bolj
energično pritrdimo. Pod pritiskom globalizacije so se podjetja v svetu
že zdavnaj začela otresati vseh dejavnosti, pri katerih niso najboljša in
se osredotočila le na tiste, pri katerih so najboljša. “Na tej središčni
točki naj se potem kot grozdi nizajo izdelki in storitve. Velja ugotoviti
proizvodno storitvene grozde, ki jih sodoben razvoj v svetu postavlja v
središče razvojnih prizadevanj in ki bi obetali tudi v Sloveniji” (Izho-
dišča, str. 32 in 36). Danes lahko ugotovimo, da smo se nujnosti “groz-
denja” žal začeli šele nedavno zavedati. Šele od leta 2000 potekajo
intenzivnejši poizkusi povezovanja domače industrije na tej podlagi,
torej 10 let po tem, ko je Porter prvi poudaril, da so povezane dejavno-
sti ene od štirih virov konkurenčnih prednosti. S tem je povezana tudi
tako imenovana kustomizacija in usmeritev na unikatno proizvod-
njo,29 ki je primerna zlasti za majhna gospodarstva, ki si težko privoš-
čijo velikoserijsko proizvodnjo standardiziranih izdelkov (Izhodišča,
str. 32). 
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28 Kasneje sem jih pravilneje poimenoval ekonomije skupne proizvodnje in razdeli-
tve ali pa preprosto ekonomije sinergije (Svetličič, 1996e)).

29 Proizvajalci, ki potrošniku izdelka ne le prodajajo, pač pa mu rešijo problem v ce-
loti, imajo večje možnosti (Izhodišča, str. 32). Danes bi to usmeritev na reševanje
problemov lahko še bistveno bolj poudarili. V razmerah globalizacije je to postala
ena izmed odločilnih konkurenčnih prednosti in razlogov, zakaj je potrebna inter-
nacionalizacija. Z njo se namreč približamo potrošniku in mu lahko zaradi te bli-
žine lažje in hitreje pomagamo reševati njegove probleme, obenem pa tam črpa-
mo novo znanje.
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9. Strategija Slovenija v Evropski uniji – Strategija gospodarskega razvoja
Slovenije, ki je v zadnji stopnji v veliki meri naravnana na trajnostni
razvoj, kar so poudarila Izhodišča kot perspektivno usmeritev že ta-
krat, saj naj bi samovzdržujoč razvoj postal prevladujoča usmeritev v
prihodnje v svetu (Izhodišča, str. 33). Zato lahko le ugotovimo, da bi se
bilo moč za takšno strategijo odločiti že prej in ne s tako veliko časov-
no zamudo za spoznanji v svetu.

NAPAKE, SLABE NAPOVEDI

Znano je, da se lahko največ naučimo iz lastnih napak, čeprav je ta šola
vedno predraga. Toda tega se vse premalo zavedamo in redko pogledamo
nazaj, vsi skupaj ali vsak posamezno, in analiziramo, kaj smo storili ali
kaj smo napisali in to ovrednotimo v luči kasnejšega razvoja. V razmerah
demokratičnega prehoda in temeljnega prevrednotenja preteklosti to
seveda ne preseneča, saj preradi pozabljamo prejšnje spise. Zato bom v
tem delu skušal pogledati, kaj je bilo v mojih razmišljanjih takrat napač-
no, kaj bi danes zapisal drugače pod vplivom novih spoznanj ali pa zaradi
poteka dogodkov.30 Nekatere kritične osti bodo bolj, druge pa manj upra-
vičene. Omejitev obsega članka namreč ne omogoča, da bi zajel vse, kar
bi si želel, zato mnoge misli ostajajo nedorečene ali neoperacionalizirane. 
1. In prav ta odsotnost večje operacionalizacije je morda osnovna slabost

članka. Delno opravičilo je že sam naslov, ki govori o izhodiščih raz-
vojne strategije. To in omejen obseg je bila ovira konkretizaciji posa-
meznih idej, kar bi gotovo razkrilo vrsto težav pri uresničevanju
zastavljenih idej na kratek rok. Težko se je bilo opredeliti, na primer za
trajnostni razvoj, ko pa so bili vsakodnevni pritiski reševanja podjetij
in delovnih mest v začetku prehoda tako boleči. Težko je bilo tudi
začeti nemudoma uresničevati izhodno internacionalizacijo. To pa ne
pomeni, da ne bi bilo mogoče tega storiti vsaj na načelni ravni, kar pa
ravno tako ni bilo storjeno oziroma šele precej kasneje, ko pa so mno-
gi imeli in še imajo niz problemov že z vhodnimi tujimi neposrednimi
naložbami, kaj šele izhodnimi. Bitka za te opredelitve se je zastavljala
takrat šele konceptualno zato tudi ni imelo večjega smisla ukvarjati se
z uresničevanjem idej, dokler ne dobijo domovinske pravice. Res pa je
tudi, da sem mnoge teh idej operacionaliziral zelo kmalu v posamez-
nih strategijah.31 Ni se uresničila napoved, da bi moral delež izvoza
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30 Objektivneje bi seveda to lahko storil kdo drug, kar pa se le redko dogaja. Bodisi
zato, ker se neradi medsebojno kritiziramo, bodisi zato, ker so avtorji zadovoljni
že, če članke prebere kakšna peščica kolegov.

31 Glej na primer strategije odnosa do multinacionalnih podjetij, tehnološko strate-
gijo, strategijo internacionalizacije (Svetličič 1994a, 1995a, 1996a). 
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doseči med 60 % in 70 % BDP. Dejansko je padel s 55 % na 48 %. Res se
to ni uresničilo, še vedno pa menim, da bi kot majhno gospodarstvo
takšne deleže morali doseči, če se želimo hitreje razvijati. 

2. Na prvi pogled se zdi napačno tudi zavzemanje za izogibanje prehi-
trim sistemskim spremembam, če bi jih razumeli kot uvajanje sistema
tržne ekonomije. Toda ne, te prehitre spremembe se nanašajo na pre-
pogosto spreminjanje zakonov in uredb, saj je eden bistvenih pogojev
vsake razvojne usmeritve stabilnost domačih razmer gospodarjenja, če
so že zunanji pogoji tako spremenljivi in vse bolj nepredvidljivi. Le
stabilni (sistemski) pogoji dajejo potrebno zaupanje v nacionalno
gospodarstvo in so prvi pogoj, da se stkejo dolgoročne vezi s svetovno
znanimi proizvajalci in tako omogoči funkcionalno poslovno vklju-
čevanje v svetovno gospodarstvo (Izhodišča, str. 36). Te spremembe se
torej ne nanašajo na uvajanje novega tržnega sistema, privatizacije itd.
Gre za zavzemanje za uvajanje novih sistemskih rešitev in ko so uve-
dene, bi morale veljati, ne pa jih hitro spreminjati. Torej ne gre za nas-
protje med zavzemanjem za hitro odzivno in fleksibilno strategijo in
prehitrimi spremembami kot bi to kazalo na prvi pogled.

3. Osrednja pozornost v regionalni usmeritvi je bila dana EU ob sočasni
globalizaciji gospodarstva. V Izhodiščih jasno ne piše, da se avtor zav-
zema za polnopravno članstvo v EU, čeprav je bilo ugotovljeno, »da bo
Slovenija prej ali slej tesno povezana z EGS« (str. 34), da je “potrebno
upoštevati vse sistemske predpogoje za integracijo v ES” (1991, 11).
Članek je bil pač napisan pred kobenhavenskimi sklepi o možni širitvi
EU. Sva pa polnopravno članstvo zapisala kot cilj skupaj z Majo Bučar
že prej sredi leta 199232 in v kasnejših člankih. V njih je članstvo v EU
postala prednostna naloga.33

4. Morda še največja napaka je bilo preoptimistično napovedovanje
ugodnega gospodarskega razvoja na Japonskem in prav zato zavzema-
nje za strateško intenzifikacijo sodelovanja z azijskimi državami.34

Kmalu po pisanju izhodišč je postalo očitno, da se japonsko gospo-
darstvo otepa z resnejšimi težavami, da je balon mnogo večji in dolgo-
trajnejši kot pa je bilo sprva videti. Kljub temu sem še vedno prepri-
čan, da bi bilo ne glede na to možno povečati tako silno kapilaren
izvoz v tega svetovnega gospodarskega giganta kljub vsem njegovim
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32 Slovenija je v Evropi, zato morajo biti najpomembnejši partnerji evropske države.
Tudi zato je dolgoročen cilj našega gospodarstva polnopravno članstvo v ES. Pri-
druženo članstvo je v tem trenutku najboljša vmesna srednjeročna rešitev… (Svet-
ličič, Bučar, 1992, str. 67).

33 Glej Svetličič 1996b, 1996e, 1998a, 1998b, 1998c in 2000a. V zadnjem sem tvegal
napoved, da bomo leta 2004 sprejeti v EU (str. 39).

34 Zapisal sem namreč, da ugodna zemljepisna lega, najbližji dostop do Srednje
Evrope iz Azije dajeta Sloveniji priložnost krepitve sodelovanja s pričakovano naj-
hitreje razvijajočim se delom sveta v prihodnjem desetlletju; Japonsko in “azijski-
mi tigri” (Izhodišča, str. 31).
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težavam. Sedanji izvoz komaj da presega izvoz “sejemskih ekspona-
tov” (delež v celotnem slovenskem izvozu je namreč le 0,1 %).

5. Strategija se je morda premalo ukvarjala tudi s tujimi neposrednimi
naložbami, saj se je zadržala pri ugotovitvah po nujnosti vsesplošne
internacionalizacije. Z današnjega vidika zaostajanja na tem področju
bi bilo že takrat treba bolj energično opozarjati na ta najbolj dinami-
čen del mednarodnih ekonomskih odnosov. S tem se je prav takrat v
svojem doktoratu intenzivno ukvarjal kolega Rojec (1993). Še pred tem
pa je napisal teze za strategijo do TNI (1992). Zato sem temu vprašanju
posvetil bolj malo pozornosti. Temu je bilo posvečeno manj pozornosti
morda tudi zato, ker sem na to opozarjal v vrsti drugih člankov že
pred tem35 in tudi po tem in sem se očitno bal inflacije tega področja v
razmerah ne največje naklonjenosti tujim neposrednim naložbam.

6. Napaka je bila tudi odsotnost zavzemanja za pospeševanje združeva-
nja domačega gospodarstva. Danes, ko smo tik pred vstopom v EU,
postaja to resen problem, saj se bodo majhna podjetja težje tekmovala
z veliko evropsko konkurenco. Posebno to je v ospredju zadnji dve
leti, ko so prevzemanja in združevanja podjetij postala glavna oblika
TNI. Ta razsežnost v članku ni bila omenjena, ki je temelj za ta prispe-
vek. Sem pa na ta vidik jasno opozoril že prej (1991b).

7. Splošna napaka je bila tudi nedosledna uporaba makro in mikroza-
snove. Obe sta se mešali tako, da ni vedno jasno, kaj naj bi bila strate-
gija na makro in kaj na mikroravni, kaj bi naj bila naloga vlade, kaj pa
podjetij. In vendar se ve, da imata obe povsem različne značilnosti,
naloge in možnosti. Iz članka izhaja tudi zavzemanje za majhno vlogo
države in na ta način daje prednost tržnemu reševanju problemov in
manj vpletanje države v gospodarstvo. Zadnje je, po poročilih IMD,
eden pomembnih dejavnikov, ki slabijo našo konkurenčnost (Delo
2001). To izhaja iz opredelitve za navzven naravnano odprto strategijo
gospodarskega razvoja kot tudi ugotavljanja, da so vladne napake
mnogo hujše kot pa tržne napake (Svetličič 1994, 450) ali pa kasneje še
mnogo bolj jasno (2000b).

SPOROČILA

Kaj so bistvena sporočila te analize? Morda najpomembnejše je, da je
Slovenija dosegla v preteklih desetih letih zavidljiv razvoj, čeprav nismo
vsega tako dolgoročno načrtovali. Ali pa bi bil razvoj lahko še boljši, če bi
bolje in dolgoročneje načrtovali, če bi se več naučili na praksi drugih ali
pa na dosežkih sodobne znanosti, je seveda drugo vprašanje. Trdim, da
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35 Glej na primer serijo člankov v Dnevniku l. 1992 in ne nazadnje, še v razmerah
Jugoslavije v knjigi Zlate mreže transnacionalnih podjetij (1985).
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bi se kljub tranzicijskim težavam lahko mnogih reform in usmeritev lotili
precej prej. Že takrat, ko so posamezne usmeritve postale jasne v teoriji
in ne šele takrat, ko praksa pokaže, da ni drugih rešitev, ko rešitve posta-
nejo izsiljene pod pritiskom problemov.36 Seveda je po bitki lažje biti
general in ugotoviti, da bi bilo moč nekatere stvari urediti hitreje in bolje. 

Nadomestitev izgubljenega jugoslovanskega trga v slabih dveh letih je
gotovo zgodovinski dosežek. To je gospodarstvo doseglo zahvaljujoč viso-
ki stopnji vpetosti v svetovno/evropsko gospodarstvo še iz socialističnih
časov, pa tudi zahvaljujoč usposobljenim kadrom, menedžerskemu zna-
nju in izkušnjam v poslovanju z zahtevnimi zahodnimi trgi. 

Res pa je tudi, da so nas ti začetni uspehi in razlike do drugih sociali-
stičnih držav uspavale, da smo bili pri marsikateri reformi prepočasni in
preveč previdni. Kar predolgo se politika na primer obotavlja s privatiza-
cijo. Zanašanje na podedovane prednosti že prejšnje precejšnje avtonom-
nosti podjetij vsaj v primerjavi z drugimi socialističnimi državami s
popolno državno lastnino, močnejši usmeritvi na zahodne trge, zgodnej-
šemu odpiranju do tujega kapitala (že leta 1967) je namreč kratke sape
ob tektonskih in viharnih spremembah v svetu. Zamudili smo navale tu-
jih neposrednih vlagateljev povezanih s privatizacijo in posodabljanjem
infrastrukture (telekomunikacij na primer). To je slabilo konkurenčnost
gospodarstva v celoti in še ovira močnejši vpliv najsodobnejše informa-
cijsko-telekomunikacijske tehnologije na dvig produktivnosti, kot se je to
na primer dogajalo v ZDA. 

Prvi pogoj razvoja in obstoja vsake države je samozavest in zaupanje v
lastne sposobnosti. Pogled nazaj pokaže, da smo obojega imeli v izobilju
med osamosvajanjem, da pa je obojega začelo primanjkovati kmalu za
tem. Kritična analiza lastnega članka vliva nekaj samozavesti, saj je veli-
ka večina tez že takrat bila pravilna. Slabše pa je bilo, da politika, pa tudi
drugi strokovnjaki, premalo pozornosti posveča(mo) lastnemu znanju.
Ne morem pozabiti na primer zavzemanja za oblikovanje slovenskih
multinacionalnih podjetij v sklopu predstavljanja strategije internaciona-
lizacije oziroma odnosa do multinacionalnih podjetij37 na posvetu o stra-
tegiji razvoja Slovenije (Ribno, okt. 1994). Nek tuj strokovnjak se je tako
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36 To seveda ni slovenska posebnost. Že Jugoslavija je sprejela zakon o skupnih vla-
ganjih s tujci potem, ko je spoznala, da zadolževanje ni dobra rešitev. Zato smo
tudi izvedli ekonomsko reformo l. 1965. Podobno velja tudi za radikalno spre-
membo stališč mnogih držav do TNI. Poprejšnje ideološke zavore so bile hitro po-
zabljene, ko jih je v to prisilila ekonomska situacija, ko so spoznale, da se druge
države s pomočjo TNI hitreje razvijajo.

37 »Sestavni del usmeritve na intenzivno internacionalizacijo dejavnosti lastnih pod-
jetij je tudi ustanavljanje lastnih multinacionalnih podjetij. Problem pa je, kakšna
MNP so primerna za majhno gospodarstvo, kot je slovensko. Realno je Slovenija
gotovo premajhno gospodarstvo za oblikovanje velikih MNP. … Možno pa je obli-
kovati t. i. minimultinacionalke (Svetličič, 1995b, str. 395) saj, »čim manjša je dr-
žava, bolj in hitreje se morajo internacionalizirati njena podjetja« (prav tam str.
395). 
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rekoč norčeval iz te teze kot popolnoma nerealne, pa je nihče od udele-
žencev ni podprl. Pa vendar danes lahko ugotovimo, da imamo kar nekaj
slovenskih multinacionalk, da naša podjetja intenzivno vlagajo v tujini,
da so hitreje kot večina “strokovnjakov” ali državnih strategov spoznala
nujnost internacionalizacije.38

Nasploh je kultura proučevanja dosežkov lastnega znanstveno-razisko-
valnega dela na precej nizki stopnji razvoja. Zato ni čudno, da mnoge
teze, ki pravočasno opozarjajo na dosežke v tujini in jih skušajo presajati
v domače okolje ostajajo neopažene. Povezanost gospodarstva in uni-
verze je silno šibka (glej poročilo IMD, Delo, 2001). Zakaj to poudarjam?
Predvsem zato, ker ne gre zato, da bi lahko bili pametnejši od vsega sve-
ta, lahko pa smo hitrejši pri prenosu svetovnih dosežkov v lastno prakso.
Večina tez, ki jih je članek o strategiji razvoja Slovenije vseboval, ni bilo
novih. Članek je le bolj ali manj uspešno skušal graditi na “najboljši
praksi” drugih držav ter takrat sodobnih dognanjih stroke. Ovira pri tem
je premalo proučevanja tujih izkušenj in dognanj. Zato ker je premalo
znanja, ker se podcenjujejo ali ne vidijo sodobnejši znanstveno/strokovni
dosežki, ker se ne razume njihov pomen. Nepoznavanje, slaba informira-
nost, nestrokovnost in populizem postajajo merilo uspešnosti. To se lah-
ko razpase takrat, ko je premalo kritičnosti tudi na znanstveno-razisko-
valnem področju, tiste kritičnosti (beri konkurenčnosti), za katero se
tako ognjevito zavzemamo, kadar gre za gospodarstvo.

Glede na razvojne dosežke v preteklih desetih letih bi kazalo:
– povečati delež izvoza v BDP na raven vsaj 60 % BDP;
– povečati prilagodljivost in odzivnost našega majhnega gospodarstva

na težnje v svetu, saj se v hitro spreminjajočem se okolju splača biti
fleksibilen… “Čim večja je nestanovitnost okolja, večji je pomen fleksi-
bilnosti”… “Nestanovitnost nagrajuje tiste, ki so fleksibilni” (Casson
2000, 4 in 9);

– pospešiti izgrajevanje ustrezne informacijsko komunikacijske infra-
strukture, ki omogoča takšno prilagodljivost in odzivnost;

– pospešiti celovito internacionalizacijo dejavnosti podjetij, tujih naložb
v slovensko gospodarstvo kot naših v tujini, in ne nazadnje tudi izo-
braževalnega sistema, zlasti univerz;

– izboljševati izobraževalni sistem in okrepiti stalno izobraževanje, saj
so kakovostni strokovnjaki prvi pogoj za hitro in ustrezno, po možno-
sti vnaprejšnje odzivanje na izzive globalne ekonomije.
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38 Glej prilogi 1 in 2. Za nekatere je še ne tako davno bil sporen celo sam izraz inter-
nacionalizacije.
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SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT IN SLOVENIA:
1990–2000

Paul Phillips and Bogomil Ferfila*

The transition of Slovenia from a republic of the old Yugoslav Feder-
ation into an independent and secure nation has not been without its
difficulties, economic and political. However, within a little over two
years after the break up of the Federation, Slovenia had turned its
economy around and has not looked back since boasting one of the
best records of all the transitional economies for economic growth
and stability over the subsequent decade. To what can we attribute
this success? The argument in this paper is that Slovenia’s successful
transition was facilitated by ignoring the advice of western econo-
mists to adopt žshock therapyę and rather adapting gradually to cap-
italist market institutions while maintaining much of the previous
“worker self-management” system, and by rejecting IMF and OECD
advice (and pressure) to eliminate capital controls thereby insulating
the Slovenian economy and money market from destabilizing effects
of unregulated capital movements and foreign takeovers. 

INTRODUCTION

After a number of years of economic uncertainty and turmoil, Slovenia
separated from the Yugoslav Federation in 1991. Compared to the separa-
tion of the other republics, Slovenia’s break from Yugoslavia was, at least
relatively, without major physical damage or trauma. The economic dis-
location, on the other hand, was much more severe, in particular with
the collapse of Slovenia’s markets in Yugoslavia and Eastern Europe. As
Mencinger has admitted, the collapse of the Yugoslav market is suffi-
cient to explain the depression that gripped the Slovenian economy in
the years immediately following independence (Mencinger 1997). How-
ever, the extent of the Slovenian depression can be exaggerated. After
the major North American recession in the early 1990s, average incomes
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only returned to pre-recession levels in the late 1990s, at about approxi-
mately the same time as Slovenian incomes recovered to 1989 levels.
Indeed, this comparison underscores an important point – the economic
success of Slovenia not only in comparison to other transitional
economies, but also to major western economies. To what can we
attribute this success? The argument in this paper is that Slovenia’s suc-
cessful transition was facilitated by ignoring the advice of western econo-
mists and international financial agencies to adopt “shock therapy” and
rapid privatization and to liberalize capital markets and invite unrestrict-
ed foreign direct investment (FDI). The paper has three parts: The first
details the macroeconomic progress of the Slovenian economy over the
last decade; the second the changes in the ownership and management
system; and the third, the monetary and exchange rate policies that have
allowed Slovenia to pursue an independent economic policy. The paper
concludes with a caution that the current policy course of integration
with Europe may be counterproductive to continued economic growth
and prosperity in Slovenia.

THE MACROECONOMIC RECORD 
SINCE INDEPENDENCE

The economic crisis in Yugoslavia and the subsequent disintegration of
the presented a formidable task of economic transformation for Slove-
nia. Immediately necessary was the creation of an independent national
monetary system, a restructuring of the banking and financial institu-
tions, controlling hyperinflation, reorientating trade to Europe and away
from the collapsing Yugoslav market, raising investment, and combating
sharply rising unemployment. Moreover, this needed to be accomplished
without disrupting the somewhat fragile political and social system.
(Phillips and Ferfila 1999b)

The most immediate problem Slovenia encountered upon indepen-
dence involved the loss of the internal Yugoslav market and the rapid
shrinkage in the markets of the former Communists countries of central
and Eastern Europe. According to Mencinger, Slovenia’s loss of exports
with independence was 45.2 %, which included a 74.1 % drop in exports
to former Yugoslavia. (Mencinger 1997, 210) The resulting depression
(Koyama 1999, 9) persisted until mid-1993 when exports reached their
lowest point. Slovenia, with an internal market of only two million peo-
ple and heavily dependent on external trade, very quickly was forced to
develop alternative markets for exports, particularly given her almost
non-existent foreign currency reserves which were equivalent to just 14
days worth of imports. 

A quick perusal of the Macroeconomic Indicators (Appendix Table 1)
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suggests that, despite the odds, Slovenia has been relatively successful in
turning the economy around. The sharp transitional depression ended in
1993 and growth since that time has been uninterrupted, averaging in
excess of four per cent (real) over the following six years, a full two per
cent per annum faster than the EU average. Inflation was reduced from
207 per cent in 1992 to 6.1 percent in 1999 before accelerating moderate-
ly to 8.9 per cent in 2000. (Bank of Slovenia, December 2000) Unemploy-
ment, measured by the ILO survey method, peaked in 1993–1994 at just
over nine per cent and has since fallen to 7.6 per cent in 1999 with a fur-
ther decline to an average of 7.1 per cent in the first three quarters of
2000, below the average for the European Union (EU). Employment
growth has been positive since 1997 and in 1999, the number employed
rose by almost 2 per cent. Real wages have risen strongly since 1992 with
net wages rising by almost half by 1999, backed by productivity gains
that averaged just under four per cent between 1993 and 1999. 

Export growth in goods and services has largely been positive, particu-
larly in the early years of the recovery, while the effective exchange rate,
deflated by the price index, has remained stable and strong, even appre-
ciating moderately. Real interest rates have fallen dramatically, from over
20 per cent in 1992–1993 to the 6–8 per cent range in 1999–2000 though
they still remain relatively high. Throughout the period, the general 
government budget has remained roughly in balance with a total public
debt, mainly debt inherited as its share of the debt of the former Federal
Republic of Yugoslavia, of just over a quarter of GDP and declining 
slowly.

Slovenia appears not only to recover but also to have grown and pros-
pered, while its economic institutions have evolved into a pattern more
familiar with those in Western Europe. It has targeted to reach the Maas-
tricht criteria for entry into the European Union (EU) and the European
Monetary Union (EMU) by the planned accession date of 2002 although
the recent up tick in inflation may have upset this timetable.1

Indeed, Slovenia’s transition from socialist self-management to a mar-
ket economy has been remarkably smooth and has not been marked by
the social upheaval, economic collapse and stagnation, unemployment,
and growth in foreign debt that has characterized the transition process
in Russia and many of the other central and eastern European countries.
As the IMF notes:

Slovenia is among the most successful transition economies of central and
Eastern Europe. It has a functioning market economy, a stable macroeco-
nomic environment with sustainable growth, the highest standard of liv-
ing and investment rating among transition countries, and has made sig-
nificant progress towards convergence with the EU…. (IMF 2000, 3)
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The question remains, why has Slovenia performed as well as it has?
One reason, of course, was that Slovenia began from a favorable posi-
tion. It had a managed-market economy, a relatively high initial per capi-
ta income, a socially homogeneous and skilled labor force, a well-devel-
oped and sophisticated industrial sector, and established economic
relations with its west-European neighbors, in particular Austria and
Italy. However, we would suggest a further factor. Slovenia did not take
the advice of western economists and the IMF to adopt a “shock therapy’
model of transition and to encourage foreign investment. Rather it took a
slow route, which involved adapting, rather than abolishing, the institu-
tions of socialist self-management; and incorporating all stakeholders,
including labor, in a corporatist, social contract. This greatly lessened
social conflict and the decline in living standards of labor and prevented
the polarization of income that undermined domestic demand in many
other economies that adopted “shock therapy’ policies of privatization
and marketisation. Slovenia also eschewed reliance on foreign invest-
ment to privatize and recapitalize enterprises and actively discouraged
foreign borrowing in order to stabilize the exchange rate and reduce
inflation, policies which were criticized by economists both within and
without Slovenia. 

Comparisons With Other Transitional Economies

Slovenia’s macroeconomic performance is among the best and most con-
sistent of transition economies of central Europe. Since 1993 real growth
rates have averaged 4.4 % per annum.2 Only Poland has recorded consis-
tently higher rates. Growth from 1993 to 1997 was 13 % in the Czech
Republic, 8.6 % in Hungary, 20.6 % in Slovenia and 32.5 % in Poland.
(World Bank 1999, quoted by Koyama, 20) Poland, however, had a per
capita income at Purchasing Power Parity of just over half that of Slove-
nia which reached $14,800 (US). This growth rate in Slovenia, moreover,
was attained without any significant reliance on foreign investment.
Koyama quotes World Bank figures for cumulative foreign direct invest-
ment, 1990–97 as a percentage of GDP as: 

Czech Republic — 21.8 %
Hungary — 38.3 %
Poland — 14.5 %
Slovenia — 5.7 %
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ment to complete preparations for accession by end-2002 had thus far not been
matched by an equally firm commitment from the EU regarding the date of acces-
sion.” (IMF 2000, 9) 

2 Including 1999 where the reported figure is 5 % growth. The average rate of
growth for the first three quarters of 2000 is 5.3 %. (Bank of Slovenia, Dec. 2000)



181

Slovenia has also done relatively well in terms of reducing unemploy-
ment and inflation. Unemployment fell to 7.6 in 1999 and has since
declined further as the number of people employed, which had fallen
consistently from 1991 to 1996, continued its post-1996 growth. Infla-
tion, which was as high as 117.7 % when Slovenia declared its indepen-
dence, had been reduced to 8.9 % by the end of 2000. This compares with
1999 rates of 2.1 % in recession plagued Czech Republic, 10 % in Hun-
gary, 7.3 % in Poland and 10.5 % in Slovakia. (IMAD, Mirror, March 2000,
8; Bank of Slovenia, Monthly Bulletin, December 2000) Furthermore, on
the public finance side, Slovenia has avoided deficit financing of its pub-
lic sector maintaining a string of relatively balanced budgets since inde-
pendence. The average over the 8-year period was a budget deficit of 0.2
% of GDP such that debt, including that inherited from the Yugoslav Fed-
eration, has fallen from a high of around 28 % of GDP in the midyears of
the decade to approximately 25 % in 1999. 

The External and Banking Sectors

Critical to recovery was rebuilding and redirecting foreign trade. Export
growth in both goods and services remained positive through most of the
period after 1991 though some difficulties were reported in 1999, in part
due to economic decline in Croatia, Slovenia’s 5th largest export market.
Exports to the EU were the most important rising from 61 % of Slovenia’s
exports in 1992 to 66 % in 1999. Also gaining share was the Central Euro-
pean Free Trade Area (CEFTA) The major loser in share of exports was
the former Yugoslavia. What is important to note is that Current Account
Balances remained positive (except for minor deficits in 1995 and 1998),
and significant, at least up until 1999. Combined with direct and portfo-
lio investment and labor income flows, Slovenia has had positive net
financial income flows until recently, which allowed it to build up its
international reserves to significant levels.

The expansion of trade required Slovenia to establish itself within
international economic institutions. The Tolar was introduced in October
of 1991 and became fully convertible in 1995. Membership in all the
major international financial organizations and the Council of Europe
was achieved by mid-1993. Three years later associate status in the EU
was finally approved and the following month Slovenia applied for full
membership in the European Union. Earlier in 1996, Slovenia became a
full member of the Central European Free Trade Area (CEFTA) joining
Hungary, the Czech Republic, Slovakia and Poland.

The reform of the banking system was also a necessary element in
rebuilding the economy. In 1991, the first bank legislation was passed
changing the status of the banks from decentralized financial agencies of
the enterprises into European style independent institutions. However,
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most of the new banks were small and many required rehabilitation due
to the bad loans, particularly given the poor performance of many enter-
prises in the economic depression following independence. Further-
more, mandatory foreign exchange reserves held in the former Yugoslav
Central Bank, were no longer accessible. Rehabilitation of the banks was
begun in 1993 and largely achieved by 1997 through merger, liquidation
and the purchase of the debts owed to the banks by the Agency for the
Rehabilitation of Banks established by the Slovenian government in
1991. 

One bank, the Nova Ljubljanska Banka (NLB), has dominated the
banking sector. As late as 1993 it accounted for approximately 75 per
cent of the country’s bank assets and 80 per cent of its external transac-
tions. Divestiture of its regional and local branches and recapitalization
in July of 1994 and the subsequent downsizing reduced its dominant
position though it still remains the leading bank in the country and
together with the Nova Kreditna Banka Maribor (NKBM), both still state-
owned, controlled around a 40 % of all Slovenian bank operations. (Bof S,
Annual Report 1998, 48)

In fact, the number of banks in so small a country as Slovenia has
been a concern of the government and of the banks themselves and vari-
ous capital requirements were tried and restrictions placed on the estab-
lishment of foreign bank branches but with limited results. Slovenia’s
EU association agreement February 1, 1999 forced further change and
the introduction of new bank legislation to bring Slovenia into EU con-
formity. Nevertheless, the IMF concluded, that “despite recent steps
towards consolidation, the system was overcrowded and dominated by
state-owned banks; operating costs had increased and were high even by
EU standards; and … the market structure was oligopolistic.” (IMF 2000,
14) Plans to begin the privatization of NLB in 1999 were postponed,
apparently due to political opposition.

CORPORATISM, CO-DETERMINATION AND 
THE TRANSFORMATION OF PROPERTY RELATIONS

Slovenian analysts usually argued that sustained recovery and continued
real economic growth depended on the transforming of property rela-
tionships. However, there is little convincing evidence that existing prop-
erty relationships were a factor in the depression or a barrier to recovery
and restructuring. With exports comprising 60 per cent of Slovenia’s
GDP, the collapse of its former markets, international monetarism and
the recession in western European were more than sufficient to explain
the severity of the post-1991 depression. Further, the process of restruc-
turing was well under way before any significant privatization of social
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capital. Furthermore, the level of unemployment that developed in the
depression and subsequent restructuring remained below the European
Union average when measured by the common ILO definition of unem-
ployment. In 1997, most of the major private property economies of the
EU had unemployment rates two or more percent higher than Slovenia’s.
Only in Austria, Luxembourg and the Netherlands were jobless rates sig-
nificantly lower than in Slovenia.

Nevertheless, the focus of much public debate was the question of
ownership transformation. In fact, the pace of privatization initially was
quite slow. As late as the middle of 1993, three quarters of employees
and almost two thirds of output were accounted for by the social proper-
ty sector. In 1994, two thirds of gross investment continued to be under-
taken by the social sector. By mid-1993 only slightly more than 10 per
cent of the listed 400 major social enterprises had passed into private
hands. The private sector did have rapid growth, but primarily through
the explosion in the number of small businesses in the service industries
(a pattern similar to that in western Europe and North America) rather
than through the transformation of social property.

The reasons for the slow pace of restructuring property relations was
partly political and partly economic. The economic crisis of the early
1990s was not the appropriate time to initiate a major property transfor-
mation that would reduce the number of jobs as a result of bankruptcy,
privatization and downsizing. But this was no doubt much less impor-
tant than the political debate that developed over the form and mechanism
of privatization. On the one side were the proponents of rapid coupon
privatization advocated by American “free-market” economists and
adopted by the governing Christian Democratic Party coalition, and
those who favored the slow route, primarily by internal buyouts of social-
ly-owned enterprises by workers and managers, advocated by the Vice-
prime Minister for the economy, Joze Mencinger. A public opinion poll
taken in early 1992 strongly supported the slow route. A quarter of
respondents opposed all privatization while a further 40 per cent
believed that social property should be distributed to the workers and
managers that operated the enterprises. Only 20 per cent supported sale
to the highest bidder.

What in effect was a compromise route became law when Parliament
passed the Law on the Transformation of Company Ownership which
came into effect in April of 1993. The basic method involved a number of
elements with each enterprise free, within certain limits, to choose the
most appropriate route:
1. Transfer of 40 per cent of shares to state controlled financial funds

(Compensation Fund, Pension Fund, Development Fund) for later sale
to newly-created investment funds;

2. Free distribution of 20 per cent of shares or ownership certificates to
employees, former employees or their relatives;
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3. Internal sale to employees of up to 40 per cent of shares at a discount
of 50 per cent;

4. Public sale of shares or sale of entire companies in the case of bank-
ruptcies with proceeds paid to the funds; and

5. Ownership transformation by the issue of new shares in value greater
than 30 per cent of existing equity to retire debt or finance new invest-
ment.

Some critics argued that the law did not ensure “real privatization”
because the process encouraged most firms to be bought out internally
by employees, resulting in 60 per cent employee control with the state
funds retaining the rest. Given the specified time limits on resale of dis-
tributed shares, it would take years before a secondary market developed
and concentrated private share ownership. Indeed, that is exactly what
happened with over 90 per cent of socially-owned companies opting for
privatization through internal buy-out by mid-1995, while most of those
which did not opt for internal buy-outs were those that were making
heavy losses and remained as state-owned firms. However, this was not
the problem that these critics assumed. The relative success of self-man-
aged enterprises, particularly in Slovenia, and the increasing domination
of institutional ownership in other western capitalist economies casts
serious doubt on any direct connection between private ownership and
economic efficiency, independent of the importance of managerial
responsibility and efficiency.

Other critics pointed out that the legislation failed to promote the
major aim of privatization, the injection of new capital into Slovenian
enterprises. Many of the transitional economies, including Slovenia, had
placed much faith in attracting injections of foreign capital but this raises
serious problems, including the danger that Slovenia would lose control
over its own economy and increase its vulnerability to currency specula-
tion. However, enthusiasm for foreign participation has waned consider-
ably more recently. Of the more than 1500 privatization programs
received by the Slovenian Agency for Reconstruction and Privatization
by April 1995, only three involved foreign participation. (ARP 1995, 4).
Further, in 1997 the Bank of Slovenia brought in measures to curb for-
eign capital inflows in an attempt to dampen inflationary pressures.

Indeed, the dominance of the internal buy-out, the apparent residual
support for the old self-management system, the lack of any large pools
of private capital, and the worker participation in management legisla-
tion (Participation of Workers in Management Act) has led some business
interests to lament that the system has not really changed. As one com-
mentator wrote:

… The main reason for the attractiveness of internal subscription lies basi-
cally in the sense of commitment that employees have to “their” enterpris-

UTRJEVANJE DRŽAVNOSTI NA POSAMEZNIH PODROČJIH



185

es. Obviously the majority of employed Slovenian citizens consent to a
property structure, which assures the continuation of the exiting manage-
ment structure without introducing any major change. (Petrov 1995, 21) 

Though Petrov’s overstates the case, the combination of co-determina-
tion and a corporatist industrial relations structure introduced by the
Slovenian government under pressure from workers and their unions,
constitutes part of the legacy of the previous system of socialist self-man-
agement.

Co-determination

Beginning in the early 1950s, the former Yugoslavia began its four-decade
long experiment in socialist self-management, an alternative to Soviet
central planning and to western market capitalism, which we have called
“the third way.” (Phillips and Ferfila 1992) The key institutions in the sys-
tem were social property (the social ownership of enterprises) and work-
er self-management (management of the enterprises by the employees
working in them.)3 Economists and other social scientists have debated
the economic merits of the self-management system, but, whatever the
judgment of the social scientists, there is ample evidence that self-man-
agement was popular with the workers, at least in the economically more
successful Slovenia.

Both the method of privatization and the replacement for self-manage-
ment recognized, at least in part, this support for worker participation in
management and the workers’ sense of “ownership’ of productive capi-
tal. Thus, privatization included both the distribution of shares to the
workers and, in many cases, the opportunity for the workers to increase
their ownership share through internal buyout at preferential rates. Fur-
thermore, some participation in management was guaranteed by the
introduction of a co-determination law patterned on the longstanding
German industrial relations system. And finally, the transformation of
the unions into strong collective bargaining agents at the national,
branch and local level further injected a form of participation in the
determination of labor-management economic relations.

Co-determination (or Mitbestimmung in German) pioneered in Ger-
many after the Second World War was introduced in Slovenia in 1993
through the Law Regarding the Participation of Employees and applies to
employees in all economic enterprises regardless of type, including co-
operative societies (Article 1).4 The law provides for the following institu-
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tions in each enterprise: Works Council and Shop Steward; a General
(workers’) Assembly; a Supervisory Board; and, for large firms, a Work
(personnel) Director on the enterprise’ Executive Board who is nominat-
ed by the Works Council. Specific machinery for worker participation in
management is effectively provided by two institutions — at the work
place level, the works council; at the management level, the supervisory
board. However, it must be recognized that the powers of the works
council are largely consultative only, while employees will normally not
command a majority on supervisory boards. Except were firms have
been bought out by the workers, therefore, co-determination is a long
way from self-management as it was, at least in theory, practiced in the
old system.

Social Contracts and Collective Agreements

The transition process and the change in institutions of ownership and
management involved a fundamental change in the functioning of the
labor market. Under self-management open unemployment was rare as
enterprises, under pressure from both workers and political officials,
tended to retain redundant (underemployed) labor, frequently with
financial assistance from the state and local authorities. As Svetlik has
noted, however, after1989 “thousands of individuals, who had perhaps
never thought about unemployment before, experienced it after the
reform(s)….” (Svetlik 1997, 218) This was made more severe by the post-
independence depression with unemployment peaking at over nine per
cent (ILO definition) in 1993. Unemployment was also exacerbated by
the opening up of the market economy to competition forcing firms to
reduce labor employment and to introduce labor saving technological,
organizational and structural changes (Svetlik 1997, 219). 

One result of the economic crisis and the consequent unemployment,
wage declines and an uncertain economic future was labor unrest,
including a threatened general strike. (Luksic1996, 191) This was com-
pounded by disunity within the ranks of the unions as a result of politi-
cal divisions originating in the transition from a uniparty to a multiparty
state prior to independence. The traditional communist unions which
had previously had the role of safeguarding workers self-management
rights and of providing social and recreational services and facilities for
workers, faced not only a totally new role — representing labour not only
as workers in their branches and enterprises, but also as a class in rela-
tions with capital and the state — but also competition from new unions
mainly associated with the governing right-wing coalition grouping,
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DEMOS, after the 1990 election. The result was a proliferation of union
bodies that weakened labor with respect not only to the employers but
also to the state.

The Ministry of Labour attempted to establish a tripartite (Chamber of
Commerce, Unions, Ministry) consultative body in 1990, the Council for
Employment, to deal with the emerging economic problems, particularly
unemployment, inflation and rising wages, but it was largely ignored by
the government. This led to demands from labour for a permanent, insti-
tutionalized tripartite body that would include government and would
deal with all aspects of economic and social policy, a model that was to
some extent patterned on the system in neighboring Austria. The
DEMOS government, however, was opposed and, as Luksic notes, “weak
government, feeble Trade Unions, and unacknowledgement of the (legiti-
macy of the) Chamber of Commerce” prevented its formation. (Luksic
1996, 192–193) However, in 1992 a much stronger Liberal government
was elected, the union movement consolidated5 (though still split
between four significant peak labour bodies) and, in 1994, the establish-
ment of the Employers’ Association of Slovenia, gave new impetus to the
creation of a permanent corporatist institution. Under pressure from the
unions, particularly the dominant Confederation of Free Trade Unions of
Slovenia (ZSSS, the reformed former communist federation) which
encompassed half or more of union members in Slovenia, the tripartite
Economic and Social Council was established in 1994, though only after
protracted opposition from the governing Liberals who were least favor-
able to the idea of a social partnership that would constrain unilateral
government powers. (Luksic 1996, 202) Nevertheless, the following
spring a first social agreement was signed by all parties covering “employ-
ment, wages social security, pensions, prices, taxes and contributions,
interest rates and exchange rate (policies).”6 (Luksic 1996, 196–200 and
Stanojevic 1997, 1) Since then, other (annual) Social Agreements have
been negotiated.7 In any case, the establishment of the social partnership
through the agency of the social agreements has been credited with pro-
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5 Despite the divisions within the union movement, the degree of unionization in
Slovenia is quite high, even by European standards, at around 60 per cent. (Stano-
jevic, 1997a; 4)

6 The 1996 Social Agreement includes the following sections: 5.1 Implementation
Measures for structural changes; 5.2 Employment goals; 5.3 Price goals; 5.4 Taxes
and Contributions, Expenditure and National Budget goals; 5.5 Salary targets; 5.6
Social Security and Social Insurance harmonization; 6 Legal Security measures;
7–10 Dispute settlement machinery, Monitoring procedure and Length of agree-
ment (1 year).

7 Stanojevic points out that tripartite agreements are strongly supported in Slove-
nia, by almost 90 per cent of the population (Stanojevic, 1997; 8); while Luksic
suggests that this support for social agreements is related to a positive evaluation
of the social compacts and self-management agreements of the previous socialist
system. (Luksic, 1996; 191)
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ducing positive social, political and, in particular, macroeconomic results
(Luksic 1996, 203).

Within the umbrella of the Social Agreements are the national, branch
and enterprise collective agreements between the trade unions and the
appropriate management bodies under the Law on Labour Relations,
passed in 1990 and revised in 1991 and 1993. The national agreement
sets out contractual minimums of wages and working conditions applica-
ble to all employees in the country. The Branch (industry) agreements, of
which there were 33 in 1998 (ZSSS 1998, 80), are the most important set
of agreements in that they establish minimum conditions in each branch
which are normally above those set out in the national agreement8 and
also provide for conditions and benefits specific to the industry. Enter-
prise agreements, where they exist, tailor the Branch agreement to suit
the particular economic and working conditions of a specific enterprise. 

Worker Participation in Practice: Empirical Studies

To investigate the operation of the new system a questionnaire was
administered to managers and union officials at some 107 employers in
Slovenia in the fall of 1997. The purpose of the questionnaire was to see
to what extent participatory machinery was in place, whether the trans-
formation had produced major changes in management practice and
worker benefits, whether workers did experience a significant loss in
decision making powers, and whether workers and managers thought
the process of privatization was equitable and efficient. Further informa-
tion was gained on individual firms relating to industry, employment by
education level, profitability, and ownership structure.

The results of the survey would seem to give some support to the fol-
lowing conclusions. First, the co-determination machinery has been
widely adopted and is functioning as intended. Second, workers do feel
they have lost significant power to managers but, perhaps surprisingly,
there appears to have been no great changes in management practice
and in wage and benefit outcomes. Third, one of the prime factors con-
tributing to the continuity of wages and benefits are the unions and the
collective agreements that have emerged as the major factor in determin-
ing wages and working conditions. Fourth, as perhaps should be expect-
ed, worker buyouts, higher and more effective worker participation, and
profitability appear to be associated with higher educated workforces
though the exact relationship appears complex and the direction of cau-
sation between these variables is not clear.9
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The Impacts of the Transformation of Property Relations 
and the Adoption of Corporatism 

It is more difficult to quantify and evaluate the results of the survey
questions on changes in management and the role of workers in manage-
ment; and on the impact of those changes on employee wages, benefits,
and working conditions. What is clear is that, while worker influence
through the co-determination machinery is less than it was under self-
management, the actual changes in practice have been relatively limited.
It was noted frequently, for instance, that the workers councils had little
of the powers of the preceding self-management councils. However, the
support and muscle of the trade unions have given the works council’s
greater influence than exists on paper. In perhaps the majority of cases,
the union officials argued that managers had too much power but in
many cases also admitted that they (the managers) did not misuse that
power. At the same time a number of managers reported that consulta-
tion and co-operation with the workers was necessary to the efficient
functioning of the enterprise. 

What is clear is that the power to determine wages and benefits has
shifted from self-management organs to collective bargaining between
the unions and management. Even where the works councils and super-
visory boards have strong worker participation and influence on man-
agement decision-making, there is evidence that the unions are closely
involved in the works councils and in the selection of members of the
supervisory boards. Perhaps the general view of the overall impact of the
transformation can be summed up by a digest of the views of the manag-
er and trade union official of a large and prominent Slovenian firm:

“Not much change. Management the same. Now a supervisory board
instead of a decision making board. Influence of workers is through the
collective agreement. Better salaries and work. Wages and fringe benefits
based on results, profit sharing through dividends. Management says
workers do not have too much power though they believe unions think
managers have too much power. There is an internal newspaper, which
keeps all workers well informed. The process of privatization was too long
and too costly, involving management in the process and not attending to
business. But workers ended up with a good share of ownership (65 %
when all the reserved stock is distributed) and management admitted it
was good to have the workers involved.”
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Generally, therefore, it is suggested that where the firms were prof-
itable and where workers got a good share of ownership, the predomi-
nant evaluation is that “not much has changed”. Many Yugoslav econo-
mists had argued that one of the causes of the economic crisis that had
plagued the country in the 1980s was “social ownership’ and that a nec-
essary precondition of recovery and sustained growth was a transforma-
tion of property rights from social to private (capitalist) ownership. As
Vachic has written, “the purist model based on the free market private
enterprise ideology would require that the majority ownership of corpo-
rations should be in the hands of outside owners.” (Vachic 1997, 235)
There is, however, no evidence in this study to support this view. Recov-
ery and sustained growth had taken place long before property relations
were changed and there was no statistical relationship found among sur-
veyed firms between ownership and profits after privatization. On the
other hand there was also not much support for the alternate point of
view, that worker ownership should motivate workers to produce higher
productivity and profitability.10 Regressions were run between worker
(internal) ownership and profitability and, although the coefficient was
positive (which would support the alternative view), it was not statistical-
ly significant.11 Interestingly, what were statistically significant were the
relationships between the percentage of workers with post-secondary
education and both worker ownership and profitability This is consistent
with the hypotheses that more highly educated workers are more inter-
ested in controlling their workplaces; and that newer, higher technology
industries and those that use more “human capital’ tend to be more prof-
itable. However, none of the evidence supports the contention that trans-
forming property relations was a necessary condition of promoting suc-
cessful economic growth.12

Case Studies

Stanojevic has also explored the transition to co-determination and the
resulting relationship between workers and management in case studies
of five Slovenian companies conducted through extensive in-depth inter-
views. (Stanojevic 1999) His conclusions, by and large, are similar to
ours, in particular the importance of unions in perpetuating the self-
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10 This conclusion coincides with that of most other studies of workplace democracy
and economic efficiency. See Vachic (1997; 237–238).

11 Regressions were run using both OLS and Ordered Probit methodologies, with a
similar result.

12 Vachic in his review of economies in transition also found “that the privatization
of state owned enterprises obviously is not the necessary condition for successful
growth in transition economies.” (Vachic, 1997; 234–235)
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management legacy. Stanojevic, indeed, places primary responsibility for
the preservation of many of the aspects of former self-management on
the unions. 

Under the pressure of the contextual changes, self-management has been
transformed to co-determination on one hand, and trade union representa-
tion with the enterprises, on the other. Trade union representation was the
key factor, which neutralised huge external pressures on employees and
kept the power balance within the organizations. It is possible to say that
trade union power has enabled employee participation in Slovenian enter-
prises. Without the trade unions, participation would have probably dis-
appeared.
…

Self-management stimulated the self-interest of workers collectives within
the socially owned firms in market socialism. In accordance with the tra-
dition, employees understood enterprises as organizations “of their own”.
“Company unionism” strongly supports, and also creates, this understand-
ing. (Stanojevic 1999, 23–24)

Thus, this suggests that the emergence of a strong unionism is key to
understanding the continuation of both the institutions and practices of
worker participation in management. The question is, will this legacy of
self-management continue or will it gradually fade away?

MONETARY AND EXCHANGE RATE POLICY 
DURING THE TRANSITION

On independence, prime responsibility for macroeconomic stabilization
and growth was given to the new central bank, the Bank of Slovenia (BS),
in part because of constitutional limits placed on the levers of fiscal poli-
cy, in part due to the preoccupation with achieving the inflation and
exchange rate criteria set out by the Maastrict Treaty for entry into the
European Union (EU) and the monetary union (EMU).13 The BS’s priori-
ties, reigning in inflation, isolating the domestic currency from interna-
tional financial flows, and stabilizing the exchange rate, were set out in
its first Annual Report in 1991 and have been reiterated in varying forms
annually since. The problem with bringing down the inflation rate was
two fold, one external and one internal. The external problem was the
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rapid inflow of foreign exchange both as a consequence of a strong cur-
rent account surplus, but also inflows of portfolio investment and, with
the sale of social housing to Slovenian residents, the repatriation to pay
for the housing of foreign exchange previously held abroad by Slovenes
as a hedge against domestic currency inflation. If this inflow were not to
be monetized, a mechanism had to be developed to sterilize it to prevent
an uncontrolled increase in the money supply. Furthermore, an excessive
inflow of portfolio investment or borrowing abroad by Slovenian enter-
prises would serve to drive up the exchange rate which, while contribut-
ing to moderating inflation, would at the same time discourage exports
and encourage imports thereby forcing up unemployment and making
industrial restructuring more difficult.

The internal problem was also multi-faceted. Slovenia had no func-
tioning capital or financial markets and a banking system that was sub-
sidiary to, and owned by, the major industrial enterprises that were also
the banks’ major debtors. In the economic depression that followed inde-
pendence and the insolvency of many of these enterprises, the banks
were saddled with an enormous burden of bad debts. Thus it was neces-
sary not only to separate the banks from the enterprises but also to reha-
bilitate them through a mechanism for socializing the enterprises’ debts.
The labour market also functioned in a manner quite dissimilar to that of
a capitalist labour market. This was a consequence of the history of
workers’ self-management which allowed the hiring of excess labour by
enterprises and provided insufficient checks on wage inflation financed
by captive banks. Furthermore, the enterprises themselves were able to
pass on cost increases through prices because of the non-competitive
domestic market, in part also a holdover of the socialist self-management
system after 1976. However, new capital investment to finance the
restructuring of the economy was inhibited by the high real interest rates
and restrictions on access to foreign capital, designed to restrain infla-
tion, by the lack of functioning capital and financial markets, and by
very limited inflows of foreign direct investment (FDI) due to a number
of factors to be discussed below.

Thus, Slovenian authorities, particular at the BS, were faced with a
classic dilemma. Macroeconomic recovery required the expansion of net
export and domestic demand and economic restructuring and rehabilita-
tion. At the same time, control of inflation called for a restrictive mone-
tary policy and a stable exchange rate. Most western economists advised
the standard austerity package including rapid and radical “coupon pri-
vatization”, reliance on FDI, liberalization of capital flows and financial
markets, and cutbacks in social services and transfers, advice which
Slovenia, by and large, ignored. Instead, spurred on by the rapidly trans-
forming unions and under the political hegemony of centre parties and
centre-left coalitions14, it developed the corporatist, self-reliance strategy
described in the previous section.
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The Question of Foreign Investment

Economist both within and without Slovenia argued that in order to
restructure, privatize and revitalize the economy, a major infusion of for-
eign investment was required. In fact, however, Slovenia managed that
transformation, privatization and resumption of economic growth with-
out any significant reliance on FDI. The reasons for the minimal inflow
of FDI were several. The Director of Research for the Bank of Slovenia,
Francek Drenovec, has suggested a number of the main reasons. (Dren-
ovec 2000)

The first is the size of the domestic Slovenian market. Population of
the republic is just under two million and, despite its high per capita
income relative to all the other transitional economies, the total domestic
market remains small, approximately a tenth the size of the domestic
economy of Poland, a fifth that of the Czech Republic, and a third that of
Hungary. (Phillips and Ferfila 2000b, 4) A second reason for FDI would
be to utilize low cost labour in export platforms producing for markets in
the EU or for third countries where Slovenia might have some competi-
tive historical or political advantage. The problem is that Slovenia is not a
low wage country, nor does it have large pools of unemployed labour,
though it does have a good supply of relatively skilled labour, which is
largely already employed. As a rough gauge of the potential low-wage
labour pool available, we have estimated that the unemployed pool in
Hungary is around six times, in the Czech Republic over four times and
in Poland thirty two times the pool in Slovenia. In fact, almost all the FDI
in Slovenia is the result of joint ventures entered into before indepen-
dence and directed at the former Yugoslav and western European mar-
kets.

These reasons for the lack of new FDI ventures, however, does not
explain the failure of foreign capital to participate in the privatization
process or to invest in existing enterprises through the purchase of all, or
portions, of firms undergoing privatization or seeking to expand or
acquire new technology. Drenovec has suggested three additional rea-
sons for this, lack of government encouragement for FDI, the nature of
the privatization process in Slovenia, and the lack of any critical need for
FDI either for balance of payments reasons or for growth and stabiliza-
tion reasons (Drenovec 2000).

The fact was that there was no need for distress selling of domestic
industrial assets to foreign owners. Slovenia did not have a cash flow
problem nor any problem servicing its debt, nor was there any need for
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14 There was only one brief period in the summer and fall of 2000 when the right-
wing Janez government interrupted the continued reign of the centre-left admin-
istration led by the Drnovsek Liberals.
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an inflow of foreign exchange to stabilize the currency or prevent an
exchange rate crisis. Despite pressure from international financial advi-
sors to do so, Slovenia did not adopt a fixed exchange rate system as
many other transitional economies did, but rather introduced a “man-
aged float’ exchange rate system. Indeed, Slovenia’s problem was just the
opposite of that faced by many other countries, a too great an inflow of
foreign exchange which necessitated measures to restrict the inflow.
However, the factor that most restricted the inflow of FDI during the
transition period was the form of privatization process. In essence, priva-
tization proceeded primarily through internal labour-management buy-
outs (ARSPP 1999) After the initial period of “spontaneous privatization’
(1989–91), almost none of the privatizations involved significant foreign
investment.15 However, Slovenia’s macroeconomic stability and growth
may have been, at least in part, because of, not in spite of, limited FDI
which has allowed the country to maintain a greater degree of control
over its economy and its macroeconomic levers, in particular, monetary
policy.

Conduct of Monetary Policy: 1991–1995

As noted previously, the implementation of monetary policy was con-
strained by a number of institutional and market factors, not least being
the absence of a functioning money market. This, and the dominant
position of the banking system, precluded the use of open market opera-
tions or overnight and interbank loans to control the interest rate. The
banks established rates and these rates were inflexible and not suscepti-
ble to easy management or change. Further, given the small size of the
economy and its openness to international trade, the need to manage the
nominal value of the exchange rate to retain currency stability was para-
mount. 

For these reasons, the Bank of Slovenia attempted to reduce inflation
by targeting the money supply rather than the interest rate. It was able to
control the money supply primarily because of the lack of a money mar-
ket or any alternative to the regulated banks other than the foreign
exchange market, which the BS moved to contain. From 1991 to 1996 the
target was M1 adjusted on a monthly basis. The main problem the BS
faced in controlling the money supply was the current account surplus
and the excess supply of foreign currency. The BS achieved this control
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15 Furthermore, restrictions on the sale of shares distributed through coupon distrib-
ution and the underdeveloped state of the secondary securities market suggest
that significant foreign equity participation will not likely occur in the immediate
or near future. Drenovec argues that there will be no inflow of FDI into estab-
lished firms until ownership of shares is consolidated allowing block sales to for-
eigners.
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by sterilizing the inflow of foreign currency and monetizing only that
amount that would provide for expansion of M1 within its predeter-
mined target band.

By mid decade the instruments and goals of monetary and exchange
rate policy had become established and refined. The BS continued to
withdraw base money from circulation by issuing foreign currency bills,
Tolar bills and twin bills (denominated in both Tolars and foreign curren-
cy), all of which could be used as collateral for lombard loans or for repos
in order to maintain liquidity. Such loans were usually conditional on the
purchase of foreign exchange. Meanwhile, BS interventions in the for-
eign exchange market “were again the most import source of base money
creation” (Annual Report 1994, 28).

The BS, despite its primary anti-inflation posture, wanted also to
develop the money market and to reduce interest rates to competitive
European levels to lessen appreciation pressure on the Tolar. Central to
the development of a flexible and responsive money market, however,
was the need to reform and rehabilitate the banking system. A first step
was, effectively, to “nationalize’ the banks, which had previously been
tied to enterprises, in order to relieve these banks of bad loans and oblig-
ations.

The technique adopted in 1993 was to write-off current losses against
capital, to sell bad assets to the Agency for the Rehabilitation of Banks
(established in 1991) in exchange for bonds issued by the Agency there-
by eliminating the problem of bank insolvency, and thirdly, to recapital-
ize the banks through purchase by the Agency. The capital adequacy rate
was established at 8 per cent. Thus, the Agency became “the largest sin-
gle creditor in Slovenia” and a key player in real sector restructuring
(Annual Report 1993, 23). The intent was that once the rehabilitation
process was complete the banks would be sold to private owners. How-
ever, in 2000 the two largest banks, the Nova Ljubljanska Banka and the
Nova Kreditna Banka Maribor, which together controlled close to half
the banking business in Slovenia, remained state owned.

1995–2000

By mid-decade, however, the macroeconomic climate had begun to
change. In 1995, the main source of money creation became loans to
enterprises, households and government. However, continuing inflows
of foreign exchange necessitated an increase in the foreign exchange
reserve requirements. Furthermore, as the money market developed, tar-
geting M1 became both less feasible and less credible. This induced the
BS to abandon M1 as the intermediate monetary target in favor of M3,
while actual day-to-day monetary policy became focused around market
interest rates and other monetary indicators. Also in 1995, new regula-
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tions were introduced to control the inflow of capital through foreign
currency loans. In February, the BS introduced a non-interest bearing,
compulsory deposit of 40 per cent of foreign, non-trade related loans
with maturities of less than 5 years. 

A significant increase in portfolio investment inflow in 1996 necessi-
tated further changes in the conduct of monetary policy. The central
bank was attempting to reduce inflation to European Union levels in
order that Slovenia could begin the transition to a fixed exchange rate
system as a requirement for entry into the EMU. Further, the Bank was
obviously unhappy with its monetary policy being obligated to function
simultaneously as an incomes policy. The tension between the role of
monetary policy in restraining domestic prices and incomes and in main-
taining a stable effective exchange rate became manifest. Reduction of
interest rates to dampen the inflow would fuel domestic inflation, which
remained stubbornly high because of “price acceleration in non-tradable
sectors” and the lack of any alternative and effective instrument of
incomes policy (Annual Report 1996, 11–12).16 As a result the obligatory
non-interest bearing, custodial accounts were extended to loans of up to
7 years and a further 10 per cent non-interest bearing custodial deposit
was required on loans with maturities greater than 7 years (Annual Report
1996, 24). 

These measures were partially effective. As the BS reported, in 1997
(unlike 1996) the major part of foreign exchange inflow was in foreign
equity and portfolio investment, not foreign loans. However, the portfo-
lio inflow also posed a destabilizing threat that forced the Bank to extend
custodial accounts to portfolio investment though with a promise to the
EU that such capital controls would be removed within four years of the
coming into force of the Association Agreement (Annual Report 1997, 33).

All things considered, changes in monetary and exchange rate policy
in the second half of the decade were moderate and, with the exception
of the capital controls on the inflows of short-term money, were directed
at a gradual reduction in regulation, the development of European-style
financial markets and institutions, stabilization of the exchange rate,
controlling the domestic money supply, and reducing inflation. In all of
these areas, except perhaps the last, Slovenia was largely successful.
Monetary policy is, at best, a crude lever for an anti-inflationary incomes
policy. It works primarily through unemployment and the suppression of
domestic demand brought on by credit rationing and high interest rates.
Since combating unemployment generated by restructuring and main-
taining social harmony were also prime goals of the Slovenian govern-
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16 In any case, Interest rate transmission of monetary policy, according to Belaisch,
was hampered by two factors: indexation of interest rates “since forward-looking
inflation expectations did not affect the level of interest”; and because of the non-
competitive banking system which determined interest rates “primarily with the
view to preserving banks’ margins.” (Belaisch, 2000; 42) 
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ment, an excessively tight monetary policy was politically difficult. Fur-
thermore, it would also tend to cause the Tolar to appreciate and exacer-
bate the inflow of short-term capital causing further problems in control-
ling the money supply. In any case, because of still widespread
indexation of financial instruments, wages, pensions and other benefits,
and combined with the low levels of consumer, corporate and govern-
ment debt, interest rates remained a poor transmission mechanism
between financial and real-economy markets. 

Indeed, the weakness of monetary policy as a poor substitute for a real
incomes policy was recognized in 1994 with the establishment of the
Economic-Social Council and the adoption of the first Social Pact (Luksic
1996a, 166). The Pact, and subsequent agreements, has been credited
with containing inflationary cost pressures during the second half of the
decade despite an initial minimal, and subsequent declining, commit-
ment to tripartite social contracts by the government.17

Macroeconomic and Monetary Policy and the Opening to Europe

The real challenge to an effective independent monetary policy designed
to stabilize and promote growth and reconstruction of the economy
comes not from within Slovenia but rather from the accelerating process
of integration into Europe, liberalizing its financial structures, deregulat-
ing its markets and opening up the economy to foreign capital. The key
to this acceleration was the EU Association Agreement signed in Febru-
ary 1999 and the Foreign Exchange Law passed in September 1999,
which followed from a critical European Commission report in Novem-
ber of the previous year (IMF 2000, 8).18

The EU Association Agreement removed or greatly reduced most regu-
lations restricting capital account transactions including barriers to entry
of foreign bank branches and restrictions on FDI and foreign owner-
ship.19 Restrictions on foreign portfolio investment were to be removed
after four years although Slovenia retained the right to introduce tempo-
rary (six months duration) capital account controls should capital flows
threaten to destabilize monetary and exchange rate polices. Custody
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17 The origins and impact of the Economic-Social Council and incomes policy will be
discussed in a forthcoming paper by the authors.

18 In addition, a new Pension law was adopted which, in the IMF’s view, helped in
“rationalizing the structure of public finances.” The law, passed in December
1999, “strengthened the financial prospects of the current pay-as-you-go system
by gradually raising the retirement age, changing the basis of calculation of bene-
fits, and launching a supplementary social insurance scheme, and introducing a
voluntary, private pension pillar.” (IMF, 2000; 8)

19 FDI was redefined to include stakes in companies of as little as 10 % (formerly 
50 %) and portfolio investment of over 4 years (formerly 7 years).
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accounts were retained at a reduced percentage of foreign loans for a
period of two years (Annual Report 1998, 80 and IMF, 2000; 8). The provi-
sions of the Association agreement were further accelerated by the For-
eign Exchange Law in September 1999 (IMF 2000, 8) and by the new
banking act that went a great way toward harmonizing Slovenia’s bank-
ing system with EU directives.

In addition to these central measures was a host of other legislation
opening up and deregulating the Slovene economy and promoting priva-
tization and private sector development. The IMF Report lists total of six-
teen new pieces of legislation or other measures passed in 1999 or Janu-
ary 2000 to conform to the model of an open, neo-liberal capitalist
economy.20 There is, however, a high degree of risk in adopting this
open-market policy prescription, in particular higher exchange rate
volatility, and a risk that even the IMF recognizes. (IMF 2000, 9 and
Belaisch 2000, 53)
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SPREMEMBE V PRAVNEM REDU 
ČEŠKE REPUBLIKE V ZVEZI S PRIKLJUČEVANJEM

ČEŠKE REPUBLIKE K EVROPSKI UNIJI
Ladislav Cabada, Přemysl Rosůlek*

Češkoslovaška republika, ki je na koncu leta 1989 doživela propad
komunistične vladavine in nastopila pot k oblikovanju demokratič-
nega političnega sistema, je od začetka tega procesa jasno javno raz-
glašala, da je njen glavni zunanjepolitični cilj vstop v Evropsko skup-
nost. Nove politične elite so v zvezi s tem govorile o vrnitvi v
Evropo, ki naj bi jo Češkoslovaška prisilno zapustila po drugi sve-
tovni vojni. Ekonomski in pravni red držav članic ES je torej postal
vzorec za oblikovanje novega gospodarskega in pravnega reda na
Češkoslovaškem. To dejstvo se ni spremenilo tudi po razcepitvi fede-
rativne Češkoslovaške in oblikovanju nove samostojne države – Češ-
ke republike. Češki republiki je uspelo hitro spremeniti svoj ustavni
in pravni red v zvezi z nastankom samostojne države. Češki repub-
liški parlament – Češki narodni svet (Česká národní rada) – je postal
državni parlament Češke republike. Kot svojo prvo nalogo v samo-
stojni državi je parlament pripravil in 17. decembra 1992 tudi sprejel
besedilo nove ustave kot ustave samostojne Češke republike. Niti en
član te ustave do dneva nastanka tega članka (22. april 2000) še ni
bil spremenjen v zvezi s procesom priključevanja Češke republike k
Evropski uniji.1 Razlogov za to lahko navedemo več – konzervativ-
nost političnih elit, ki štejejo ustavo kot mlado in trdijo, da se je poli-
tični sistem mora šele navaditi; relativno zahtevne pogoje za spre-
membo ustave, namreč pridobitev kvalificirane večine v obeh
zbornicah – Poslanski zbornici (Poslanecká sněmovna) in Senatu;
kakovost te ustave; in ne nazadnje tudi odlašanje poslancev in sena-
torjev glede nujnih ustavnih sprememb predvsem v zvezi s priključe-
vanjem Češke republike k Evropski skupnosti oziroma Evropski uni-
ji. V našem članku se bomo ukvarjali predvsem z zadnjim razlogom,
ki pogosto ovira usklajevanje pravnih redov Češke republike in EU
oziroma proces pridruževanja Češke k EU v celoti. Poleg analize
ustavnih in pravnih sprememb se bomo ukvarjali tudi s političnimi
razlogi teh dejstev.
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ČEŠKI PRAVNI RED IN PRAVNI RED 
EVROPSKE SKUPNOSTI IN EVROPSKE UNIJE

Češka republika se je od samega začetka zavedala dejstva, da bo morala
v zvezi s pridruževanjem k Evropski uniji bistveno spremeniti svoj ustav-
ni oziroma pravni red. To dejstvo je potrdila tudi s sprejetjem t. i. asocia-
cijskega sporazuma 4. oktobra 1993, ki je leta 1995 postal sestavni del
češkega pravnega reda kot zakon št. 7/1995 Sb (Petřinová 1998, 33). V 69.
in 70. členu tega sporazuma (Evropski sporazum o pridružitvi Češke re-
publike k Evropski skupnosti) so bile določene prednostne naloge uskla-
jevanja pravnih redov Češke republike in Evropske skupnosti, predvsem
v okviru carinskega prava, prava trgovskih družb, bančnega prava, dav-
kov, duhovnega lastništva, tehničnih pravil in norm, zakonov in predpi-
sov o jedrski energiji, pravil v prometu, ekoloških pravil itd. (Kohout
1999, 139). 

Od vsega začetka je torej bilo jasno, da bo morala Češka republika
bistveno spremeniti svoj pravni red in ga uskladiti s pravim redom
Evropskih skupnosti. Stališče Češke republike je v tem primeru izhajalo
iz prepričanja, da obstajata dva osnovna vira evropskega prava: pravo
Evropskih skupnosti (komunitarno pravo) in pravo Evropske unije (unij-
sko pravo). Glede na dejstvo, da EU nima polne pravne subjektivnosti, se
je pogled češke politike usmeril predvsem na komunitarno pravo
(Suchánek 1999, 205). Gre za pravni red (acquis communautaire), ki naj bi
bil sprejeta kot vzorec, po katerem naj bi bil preoblikovan češki pravni
red. V tem primeru velja nenapisano načelo, da ima komunitarno pravo
prednost pred državnim pravnim redom.

Oseba, ki je odgovorna za sprejemanje oziroma preoblikovanje prav-
nega reda Češke republike v zvezi s komunitarnim pravom, je podpred-
sednik vlade za zakonodajo Pavel Rychetski. Ta je 19. aprila 2001 na ti-
skovni konferenci, ki jo je vlada Miloša Zemana sklicala v zvezi z
obletnico tisočega dneva svoje vladavine, izjavil, da je Češka republika
sprejela že več kot 90 odstotkov vseh pravnih norm Evropskih skupnosti.
Tudi kadar pogledamo letna poročila Evropske komisije o pridruževanju
Češke republike k EU, vidimo, da v zadnjih dveh letih ne omenjajo uskla-
jevanja češkega in evropskega pravnega reda kot problematično. Bistve-
no večje zaplete opazimo v zvezi z zahtevanimi spremembami češke
ustave. Gre za cel kompleks sprememb, ki jih bo treba vnesti v češki
ustavni red, da bi Češka republika lahko postala polnopravna članica
Evropske unije. Petřinová v svojem sporočilu za ustavno – pravni odbor
Ministrstva za lokalni razvoj Češke republike navedla dve glavni področji
ustavnega prava, na katerih naj bi prišlo do bistvenih sprememb: 
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1. Položaj mednarodnih pogodb v češkem pravnem redu – v tem primeru
gre predvsem za 10. člen ustave, v katerem naj bi bilo jasno zapisano,
da imajo mednarodne pogodbe, ki jih je sprejela Češka republika,
prednost pred notranjim pravnim redom Češke republike; 

2. Proces oblikovanja zakonov – poleg pobude vlade, poslancev in skupi-
ne senatorjev bo treba računati tudi na pobudo zunanjih dejavnikov,
namreč organov Evropske unije. Avtorica v tem primeru omenja mož-
nost, da bi namesto spremembe 41. člena ustave prišlo samo do spre-
membe v poslovniku obeh zbornic češkega parlamenta (Petřinová
1998, 36). 

Omenjeni težnji se bosta morali jasno pokazati v nekaterih članih češ-
ke ustave. Poskusili bomo omeniti in pojasniti morebitne spremembe, do
katerih bi lahko prišlo. Kot najbolj zapletena in diskutirana, politično
tudi najbolj problematična, se kaže sprememba prvega člena ustave. Ta
člen določa Češko republiko kot neodvisno (suvereno),2 enotno in demo-
kratično državo. Med češkimi pravnimi strokovnjaki, politiki in publicisti
je nastal spor o tem, ali Češka republika lahko postane članica Evropske
unije brez tega, da se v prvem členu ustave zbriše določilo o suverenosti.
Ustavnopravni strokovnjak Václav Pavlíček domneva, da se je pojem “su-
verenosti” v preteklosti pokazal kot popolnoma nejasen in zato izključi-
tev tega izraza iz ustave Češke republike ni nujen (Pavlíček 1999). Kljubu-
je mnenju nekaterih politikov, ki češko javnost poskušajo prepričati, da
se bo z vstopom v Evropsko unijo Češka republika morala odpovedati
svoji suverenosti. 

V Zborniku Suverenost in evropska integracija,3 ki je nastal v okviru
raziskovalnega programa Ministrstva za zunanje zadeve Češke republike,
Pavlíček navaja nekaj primerov, kako bi Češka republika lahko uredila
svoj ustavni red v zvezi s pristopanjem k Evropski uniji. Tako članice
Unije kot nekatere države, ki se na svoj vstop šele pripravljajo, so namreč
v svoj ustavni red že zapisale spremembe, ki določajo odnos med prav-
nim redom Unije in notranjim ustavni redom določenih držav. Te države
lahko razdelimo na tri skupine. Najjasnejša ureditev, ki potrjuje suvere-
nost države članice EU, je v luksemburški ustavi: Ta določa, da se lahko
uresničevanje pooblastil, ki jih ustava dodeli vladni, zakonodajni in sod-
ni moči, s pogodbo začasno prenese na mednarodne institucije (49. člen).
Takšna opredelitev jasno kaže, da je prenos pooblastil začasen in nika-
kor ne pomeni “definitivne” omejitve suverenosti države.

Drugi primer so države, ki v svojih ustavah govorijo o prenosu (Nizo-
zemska, Poljska, Avstrija, Španija) oziroma delegiranju (Danska, Šved-
ska) nekaterih pooblastil na mednarodne institucije. V teh primerih v
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ustavah sicer ne najdemo določila začasnosti, vendar po mnenju čeških
ustavnopravnih strokovnjakov tudi v tem primeru lahko trdimo, da si
države tudi naprej prihranijo svojo suverenost.

V tretji skupini so države, ki v svojih ustavah izrecno potrjujejo, da so
omejile svojo suverenost oziroma da lahko pride do takšne omejitve v
zvezi s članstvom v mednarodnih institucijah ali sprejetjem mednarod-
nih pogodb. Med članicami Evropske unije gre predvsem za Italijo in
Grčijo. Italijanska ustava v 11. členu določa, da se Italija skladno s pogo-
jem enakosti z drugimi državami strinja z omejitvami suverenosti,
potrebnimi za oblikovanje reda, ki bo zajamčil mir in pravičnost med
narodi. 28. člen grške ustave določa, da se lahko zaradi pomembnih med-
narodnih interesov in podpore sodelovanja z drugimi državami ustavna
pooblastila predajo institucijam mednarodnih organizacij. Kadar to zah-
teva pomemben nacionalni interes, lahko absolutna večina članov parla-
menta sprejme zakon, ki omejuje uresničitev nacionalne suverenosti.

Kot smo torej pokazali, obstaja nekaj različnih ustavnopravnih nači-
nov, ki določajo odnos med pravnim redom posamezne države članice
EU in pravnim redom Unije. Václav Pavlíček trdi, da niti eden od teh na-
činov ne pomeni dokončne omejitve državne suverenosti. Po njegovem
mnenju je jasno, da lahko države še naprej razpolagajo s svojimi poobla-
stili. To vprašanje mora biti povezano tudi z možnostjo zapustiti Evrop-
sko unijo (Pavlíček 1999, 43).

Češka vlada se je nazadnje odločila spremeniti 1. člen ustave v tem
smislu, da bi določilo o suverenosti ostalo del besedila ustave. 1. člen naj
bi bil potem razširjen v stavek: “Češka republika spoštuje pravila medna-
rodnega prava in dolžnosti, ki sledijo iz mednarodnega prava.” Ta spre-
memba je sestavni del vladnega predloga sprememb ustave (parl. tisk
884), ki je bil v prvem branju sprejet v Poslanski zbornici parlamenta. V
zvezi s tem naj bi prišlo tudi do sprememb 10. člena, ki omenja spošto-
vanje mednarodnih pogodb. Sedanja oblika člana potrjuje, da Češka
republika spoštuje mednarodne pogodbe, ki jih je sprejel parlament. Te
pogodbe so postale del češkega pravnega reda in imajo prednost pred za-
konom. V predlogu, ki je bil v prvem branju v Poslanski zbornici, vlada
predlaga, da se 10. člen razširi z dvema stavkoma: “Z mednarodno
pogodbo so nekatere pristojnosti ustavnih organov lahko prenesene na
mednarodno institucijo.” “Za ratifikacijo mednarodne pogodbe je pot-
rebna 60–odstotna večina glasov vseh poslancev in senatorjev, kadar
ustavni zakon ne določa, da je za ratifikacijo treba razpisati referendum.”
Ti določili jamčita, da bo pravni red Evropske unije po ratifikaciji pristo-
pa Češke republike imel prednost pred pravnim redom Češke republike.

Zelo pomembno vprašanje je povezano tudi z delom Ustavnega sodiš-
ča in drugih sodnih organov. Vsi sodniki so namreč vezani na pravni red
Češke republike. Po vstopu Češke v Evropsko unijo bo treba spremeniti
to določilo ustave (95. člen) v tem smislu, da bodo sodniki vezani na
celotni pravni red Evropske unije (Petřinová 1998, 37). Glede Ustavnega
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sodišča bo treba spremeniti določila njegove dejavnosti v zvezi s presoja-
njem skladnosti ustavnih zakonov in mednarodnih pogodb. Trenutno
namreč mednarodne pogodbe ratificira parlament, vendar potem niso
razglašene v Zbirki zakonov, ampak so samo razglašene kot obvestitev
Ministrstva za zunanje zadeve Češke republike.4 Ustava pa ne določa, da
Ustavno sodišče lahko odloča o skladnosti pogodbe s pravnim redom
Češke republike. Kot zelo koristno se torej kaže ustavna sprememba v
tem smislu, da bi pred ratifikacijo v parlamentu Ustavno sodišče lahko
presodilo o skladnosti mednarodne pogodbe z ustavo (Suchánek 1999,
219–220).

Naj še v kratkem navedemo nekatera druga področja, na katerih bo
treba sprejeti pojasnila oziroma spremembe, povezane s pristopom Češ-
ke republike k Evropski uniji. Zagotovo bo moralo priti do ustavne spre-
membe v zvezi z volilno pravico čeških državljanov v Evropski parla-
ment. Podobno bo potrebna sprememba tudi glede volitev v organe
lokalne samouprave, pri čemer naj bi volilno pravico dobili vsi državljani
Unije s stalnim prebivališčem na področju samoupravne enote (Petřinová
1998, 37). 

Češki parlament in drugi ustavni organi Češke republike dobijo s pri-
ključitvijo Češke k Uniji zakonodajno pravico. Slednje določilo bo pove-
zano s kategorijo državljanstva. V 12. členu češke ustave bo treba vnesti
določilo, da državljani Češke republike avtomatsko postanejo tudi držav-
ljani Unije. Ustava bo morala tudi določiti svobodo bivanja in svobodo
premikanja v skladu z režimom Unije.

SPREJEMANJE USTAVNIH SPREMEMB – 
POLITIČNE ODLOČITVE

V prejšnjem delu tega prispevka smo v kratkem predstavili spremembe,
ki jih bo moral češki parlament vključiti v ustavni red, da bi Češka posta-
la polnopravna članica Evropske unije skladno z njenim pravnim redom.
Treba pa se je zavedati, da poslanci in senatorji v skladu z ustavo glasuje-
jo izrecno na podlagi svojih lastnih odločitev v zvezi s svojo vestjo. To
pomeni, da jim nihče ne more ukazati, da podprejo sicer nujne spremem-
be ustave. 

Druga ovira, ki pogosto onemogoči sprejetje nujnih ustavnih spre-
memb, so notranjepolitični prepiri, v katerih politični nasprotniki pogo-
sto uporabljajo tudi evropska vprašanja oziroma retoriko. Tako je npr.
leta 1999 vlada M. Zemana pripravila cel sveženj ustavnih sprememb v
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zvezi s prilagajanjem češkega ustavnega reda evropskemu pravnemu
redu. Ta predlog (parl. tisk 208) ni dobil podpore poslancev predvsem
zaradi notranjepolitičnih razlogov. Državljanska demokratska stranka, ki
sicer podpira Zemanov manjšinski socialdemokratski kabinet, ni bila
zadovoljna z njegovim vladanjem in je svojim poslancem priporočila, naj
glasujejo proti vladnemu predlogu. Več kot eno leto kasneje je vlada
predložila parlamentu zakon v praktično enaki obliki in zakon je bil v
prvem branju sprejet (parl. tisk 884 + parl. tisk 885 – določila o pooblasti-
lih Ustavnega sodišča). Kaže torej, da se politične stranke večinoma zave-
dajo tega, da so ustavne spremembe v zvezi s priključevanjem Češke
republike k Evropski uniji na nekaterih področjih nujne, vendar jih izko-
riščajo v notranji politiki.

Nasprotna podoba istega primera je dejstvo, da vlada pogosto zahteva
sprejetje nejasnih in nekonceptualnih predlogov na podlagi tega, da naj
bi šlo za spremembo oziroma zakon, ki ga zahteva Evropska unija. Tak-
šen primer je npr. oblikovanje samoupravnih regij, do katerega je prišlo
leta 2000 (1. januarja 2001 so regije prevzele del svojih dolžnosti). Vlada
je namreč trdila, da je oblikovanje regij – v nekaterih primerih precej
umetnih in zgodovinsko neopredeljenih – zahtevala Evropska unija. Na-
stalo je namreč 14 regij, ki naj bi ustrezale evropski klasifikaciji NUTS
III; te regije se ponekod povezujejo v večje enote, ki naj bi ustrezale klasi-
fikaciji NUTS II (skupaj 8 regij).

Dejstvo je, da te regije ne ustrezajo evropskim zahtevam niti po veliko-
sti in številu prebivalstva niti po svojih samoupravnih pooblastilih.
Zakon o regijah namreč določa samo zelo majhna pooblastila regij, kar
ne ustreza zahtevi Unije o načelu subsidiarnosti. Vidimo torej, da je vladi
uspelo zlorabiti evropsko retoriko ob sprejetju zakona, ki ne ustreza
dejanskim evropskim zahtevam. To seveda povzroči nezaupanje politič-
nih nasprotnikov vlade in javnosti ne samo do vlade, vendar tudi do
Evropske unije.

SKLEP

Češke politične elite se očitno zavedajo, da bo treba sprejeti nekaj
pomembnih ustavnih sprememb. Z njimi sicer pogosto odlašajo ali pa jih
v notranjepolitičnih prepirih zlorabijo v svoj prid, vendar trenutno nobe-
na parlamentarna stranka (razen Komunistične stranke, ki zahteva vrni-
tev Evropske unije pred Maastrichtsko pogodbo) odkrito ni proti tem
spremembam (Cabada 2000). Lahko torej pričakujemo, da bo slej ko prej
prišlo do uresničevanja zahtevanih ustavnih sprememb in da se bo Češka
republika brez večjih ustavnopravnih težav pridružila Evropski uniji.
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O POMENU IZOBRAŽEVANJA TER VZGOJE 
ZA DEMOKRACIJO ZA NADALJNJO GRADITEV

SLOVENSKE DRŽAVNOSTI
Alojzija Židan*

Avtorica v prispevku opozarja na nujnost uresničevanja izobraževa-
nja ter vzgoje za demokracijo za naše še nadaljnje dograjevanje
moderne, evropske državnosti. V njem razčlenjuje sestavine vredno-
te demokracije ter opozori na njene pomembne individualne ter druž-
bene naloge. Sodi, da se uporaba demokratičnih vzorcev ravnanja
postavlja kot zahteva pred vse naše generacije.

O AKTUALNOSTI OBRAVNAVANE TEMATIKE

V tem prispevku želimo spregovoriti o velikem pomenu izobraževanja ter
vzgoje za demokracijo za nadaljnjo graditev slovenske državnosti. Izvaja-
nje tovrstnega opravila je pomembno zaradi več vzrokov. Dovolimo si
poudariti nekatere, morebiti najbistvenejše:
– danes se sploh v svetu krepi potreba po državljanski vzgoji; 
– zaradi potekajočih procesov evropeizacije ter globalizacije;
– zaradi oblikovanja odprtih družb 21. stoletja;
– zaradi oblikovanja ter nastajanja novih demokracij;
– zaradi želenega evropskega življenjskega sloga itd.

Seveda bi številne takšne vzroke lahko še nadalje naštevali.
Izobraževanje ter vzgoja za demokracijo naj bi bila v našem družbe-

nem prostoru uresničevana na vseh stopnjah šolanja. Skratka, od vrtca
do univerze. Uresničevana naj bi bila tako v formalnih kot neformalnih
izobraževalnih oblikah pri tradicionalnih in navideznih izobraževalnih
poteh.

Pravkar omenjeno ključno tezo o nujni krepitvi izobraževanja ter vzgo-
je za demokracijo tudi v našem družbenem prostoru bomo v prispevku
utemeljevali takole. Najprej bomo spregovorili o demokraciji kot pomem-
bni vrednoti tretjega tisočletja; o njenih sestavinah. Spregovorili bomo
tudi še, zakaj je to lahko tako zelo pomembna vrednota človeka tretjega
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tisočletja in tudi slovenskega državljana. Prikazali bomo, kako se ta vred-
nota že utrjuje v našem šolskem prostoru ter opozorili, kaj bi bilo v pri-
hodnje še smotrno (predvsem v didaktičnem pomenu) storiti, da bi ta
pomembna vrednota v našem šolskem prostoru bolj intenzivno zaživela,
še zlasti pri osnovnošolskem ter srednješolskem standardu družboslov-
nega znanja. Tu imamo v mislih predmetna področja, kot so etika in
družba (po novem imenovano državljanska vzgoja ter etika), sociologija,
državljanska kultura itd. Navedena področja so pomembne prvine stan-
darda družboslovnega vedenja. Opozoriti je smiselno, da je tematika na-
še obravnave zelo celovita. V prispevku se bomo lotili obravnave le neka-
terih prvin.

DEMOKRACIJA – POMEMBNA VREDNOTA ČLOVEKA
TRETJEGA TISOČLETJA TER SLOVENSKEGA DRŽAVLJANA

Demokracija je vrednota, pomembna vrednota, kot so tudi pomembne
številne druge, individualne in družbene. S tem seveda ne mislimo, da
demokracija vsebuje same pozitivnosti.

Uporaba te vrednote je vedno pomembna na dveh ravneh: na indivi-
dualni ter družbeni.

Demokracijo sestavljajo kognitivne, afektivne ter konativne prvine.
Na omenjene prvine demokracije vedno vplivajo novi ter novi informa-
cijski tokovi. Družbi ter posamezniku je demokracija lahko pomembna
smernica za njegovo soočanje z vedno izzivnim življenjem. Demokracija
človeku pomaga pri oblikovanju mnenj, stališč. Ta vrednota je lahko
duhovno družbeno vezivo. Demokracija lahko posameznika usposablja
za dejavno, odgovorno državljansko vlogo v pluralnih družbenih razme-
rah. Od posameznika demokracija nenehno zahteva dejavno (so)delova-
nje. Reklo »v demokraciji vsi sodelovati, ne pa jo opazovati od zunaj!« je
še kako aktualno.

Danes nekateri analitiki opozarjajo, da kar 75 odstotkov služb v pri-
hodnje še ni znanih. Znano je le to, da bo njihova kakovostna izvedba
zahtevala demokratično sodelovanje. Le v demokratičnem, skupnem
sodelovanju se bo lahko pojavila nova kakovost. Nova kakovost dela ter
življenja. Tudi zaradi tega je (bo) treba še nadaljnje demokratično zorenje
posameznika(ce) ter sploh slovenske ter evropske družbe.

(Tudi) naš prehod iz avtoritarnega v demokratični družbeni sistem ni
bil lahek. Kot niso bili lahki prehodi v številnih drugih državah v demo-
kratičnem prehodu. Tudi te se vse bolj zavedajo še nadaljnjega pomena
utrjevanja demokracije. Zato tudi v svoj šolski prostor vpeljujejo izobra-
ževalne programe za utrjevanje demokracije.

Takšen program je tudi tako imenovani program »Korak za korakom –
vzgoja za demokracijo«. Njegov oblikovalec je (bil) George Soros. Omenje-
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ni program je bil že uspešno vpeljan v šole 19 držav v prehodu. Program
naj bi zagotovil razvoj oziroma ohranitev demokratičnih načel v izobraže-
valnih ustanovah nastajajočih demokracij.

Poslanstvo Sorosovega sklada je podpirati nastajajoče demokracije v
Srednji in Vzhodni Evropi. Tako, denimo, je George Soros poudarjal, da
je temeljno vodilo pri delu njegovih fundacij opogumiti ljudi, da bi požr-
tvovalno pomagali pri graditvi odprtih družb ter tudi skrbeli in varovali
pridobljene svoboščine za prihajajoče generacije. Skratka, začeti je treba
z uresničevanjem nove vizije demokratičnega izobraževanja ter vzgoje.
Nova vizija naj bi usposabljala sedanje ter še posebej prihodnje generaci-
je za dejavno, odgovorno, ustvarjalno udeležbo v odprtih, mirnih, civilizi-
ranih, dostojanstvenih družbah.

PROGRAM »KORAK ZA KORAKOM«

»Vzgoja za demokracijo« je bil najprej uspešno vpeljan v vrtce, pozneje pa
tudi v šole 19 držav v prehodu. Ta program je model, ki je bil oblikovan
zato, da odgovori na dramatične družbene spremembe. Izražajo se v veli-
kem informacijskem porastu, v spremembi vlog tradicionalnih institucij.
Takšen nov izobraževalni model naj bi krepil kakovosti, ki bosta nujni za
človekovo ustvarjalno življenje v 21. stoletju. Ti kakovosti, če ju konkreti-
ziramo, sta posameznikova odgovornost in njegovo konkretno, ustvarjal-
no samoodločanje.

Tudi v Sloveniji je bil program »Korak za korakom – vzgoja za demo-
kracijo« poskusno vpeljan v nekatere vrtce ter v nekatere osnovne šole.
Za njegovo izvedbo je dajal finančno podporo Sorosov sklad.

Pri uresničevanju programa, ki smo ga navedli, naj bi učitelji pred-
vsem upoštevali pravila, kot:
– spoštuj sleherno otrokovo unikatno osebnost;
– vrednoti otrokov individualni dosežek;
– oblikuj ustvarjalno učno okolje;
– verjemi, da lahko uspe vsakemu otroku.

Poudarila sem že, da mora v prihodnje tudi standard družboslovja v
osnovni in srednji šoli prispevati k večjemu utrjevanju demokracije, in to
na več ravneh:
– na vsebinski;
– na didaktični; 
– na odnosni;
– z obstoječo kakovostno šolsko kulturo.

Zato je zelo zaželeno, da so učne vsebine standarda družboslovnih
vedenj obravnavane z ustvarjalnimi, zanimivimi, problemskimi, udelež-
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benimi didaktično delovnimi strategijami. Te naj bodo osredotočene v
posameznika(co). Vanj(o) se naj usmerjajo celovito, izzivno.

VELIK POMEN ZNANJA ZA NADALJNJI RAZVOJ
DEMOKRACIJE V SLOVENIJI TER EVROPI

Dejstvo je, da se danes v Evropi pripisuje zelo velik pomen znanju. Tega
se moramo pri nadaljnji graditvi naše državnosti zavedati tudi v Sloveni-
ji. Tako se povsem upravičeno srečujemo z nenehnim vprašanjem, kak-
šen je že delež evropske šole v slovenski. In tudi slovenske v evropski.
Obe imenovani šoli naj bi se ustvarjalno prepletali, dograjevali ter tako
rojevali novo kakovost.

Evropa vidi danes v človekovem znanju živ, duhoven kapital. V tem
človekovem viru vidi veliko vrednoto. Zakaj? Znanje je za Evropo po-
memben dejavnik za njen nadaljnji gospodarski razvoj, pa tudi pomem-
ben dejavnik za njen celotni družbeni razvoj, za človekovo kulturno rast
in za človekovo osebnostno rast.

Skratka, izraženo nekoliko preprosto, za Evropo so najpomembnejši
ljudje z njihovim znanjem, ki ga je mogoče stalno obnavljati, ne da bi se
ta njihov živi vir kadar koli izrabil. In, ker so zanjo najpomembnejši ljud-
je, je (bo) treba vanje v prihodnje tudi še več vlagati. Znanje je za Evropo
tudi pomemben sooblikovalec skupnega družbenega življenja. Prav zna-
nje lahko poveže zelo različne evropske kulturne identitete. Te tudi lahko
naredi za bolj prepoznavne.

Evropa želi vrednoto »znanje« tudi vtkati v druge vrednote. Kot so
denimo: mir, pravičnost, osebna ter politična svoboda, mednarodno
sodelovanje, vladavina prava kot demokracije. Znanje je (bo) v Evropi
zelo pomembno za njen nadaljnji razvoj demokracije. Zaradi povedanega
ni presenetljivo, da se v Evropi vse bolj poudarja pomen vseživljenjskega
učenja. Učenja, ki naj bi potekalo od zibelke do groba. Takšno učenje ni
le učenje odraslih, temveč je (bo) učenje prav vseh posameznikov ter
posameznic v družbi. Prav vsi člani družbe naj bi ponotranjili koncept
vseživljenjskega učenja kot zelo široko zasnovanega socialnega učenja.
Evropa želi v naslednjem desetletju tudi uresničiti ekonomijo, ki jo lahko
označimo z tekmovalna, dinamična, konkurenčna, izzivna. Skratka,
Evropa želi v naslednjem desetletju uresničiti na znanju temelječo druž-
bo. Družbo, ki se nenehno uči. Družbo, ki si zaradi svoje nenehne učečo-
sti zasluži ime »učeča se družba«. Človeku naj bi pomagalo evropsko zna-
nje tudi živeti bolj kakovostno. Človeka naj bi takšno znanje kultiviralo,
civiliziralo, osvobajalo, plemenitilo. Skratka, evropsko znanje naj bi
pomagalo človeku razumeti sebe, soljudi, delo, naravo itd.

Danes se v Evropi govori o štirih pomembnih »izobraževalnih stebrih«.
Zakaj se izobražujemo (se bomo tudi izobraževali) v Evropi?
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– zato, da bi vedeli (prvi izobraževalni steber);
– zato, da bi znali kakovostno delati (drugi izobraževalni steber);
– zato, da bi znali kakovostno živeti (tretji izobraževalni steber);
– zato, da bi znali sobivati z drugimi (četrti izobraževalni steber).

Nekoliko povzemimo. Za nadaljnjo graditev naše slovenske, moderne,
demokratične državnosti je znanje zelo pomembno. Znanje pa je tudi
zelo pomembno za prihodnji razvoj evropske, globalne, izzivne, demo-
kratične identitete. Zato se je smiselno učiti o demokraciji, v demokraci-
ji, za demokracijo.

OSVETLITEV NEKATERIH DIDAKTIČNIH PRIJEMOV 
ZA IZOBRAŽEVANJE TER VZGOJO ZA DEMOKRACIJO

Poudarili smo že, da je v naši pluralni demokraciji zelo pomembno kako-
vostno učenje o njej ter za njen nadaljnji razvoj. Ne le želeno, temveč nuj-
no je, da se tega dejstva tudi zavedajo vsi uporabniki pestrih, zelo različ-
nih didaktičnih prijemov. Če za sleherno vzgojo velja, da je zelo zahtevno
ter odgovorno opravilo, to še posebej velja za vzgojo za demokracijo. Na-
mreč, o demokraciji ni mogoče le govoriti, temveč je v njej tudi treba so-
delovati. Z nenehnimi kakovostnimi dejanji je treba demokracijo uresni-
čevati. Demokracija ni večna, statična, enkrat za vselej živeča tvorba.
Demokracija mora biti živost, dinamičnost, izzivnost, procesnost, udele-
ženost.

Kakovostno uresničevanje vzgoje za demokracijo je potrebno na več,
med seboj prepletajočih se ravneh. In sicer:
– na kognitivni ravni (pridobivanje vedno novih kognicij o tej vrednoti);
– na emocionalni ravni (izpričevati pozitivna čustva do te vrednote)
– na konativni, akcijski, dejanski ravni (s kakovostnimi komunikacijski-

mi ter drugimi ravnanjskimi vzorci nenehno potrjevati to vrednoto).

(Tudi) pri uporabi didaktičnih prijemov vzgoje za demokracijo je treba
upoštevati, da so ti vselej pogojevani in določeni s konkretnim, unikat-
nim položajem. V njem izrazijo svoje delovne učinke. Takšne in drugač-
ne. Tako pozitivne, nevtralne kot tudi negativne. Tovrstni didaktični
prijemi morajo biti pestri, različni, ustvarjalni, razgibani, izzivni, impul-
zivni. Skratka, usmerjeni morajo biti v posameznika (co). Le tako bo
vzgoja za demokracijo potekala »po meri« posameznika(ce). Le tako bo
tovrstna vzgoja zanju lahko imela kar najboljše delovne učinke.

Danes številni evropski dokumenti poudarjajo, da mora biti vselej uče-
nje usmerjeno v posameznika(co). Tudi pri izvedbi vzgoje za demokracijo
je treba negovati osebni slog poučevanja. Posameznika (co) kot unikatno
osebnost je treba temeljito (s)poznati. Spoznati njen učni ter sploh kogni-
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tivni stil. Le osebni slog poučevanja, kot smo že izrekli, je lahko motivira-
joči. In kateri konkretni didaktični prijemi so še posebej zaželeni za
kakovostno vzgojo za demokracijo? Zelo veliko uporabno vrednost lahko
imajo diskurzivne učne ure. Seveda morajo biti vodene na visoki strokov-
ni, profesionalni ravni. Prav v takšnem, ustvarjalnem tipu učne ure se
lahko izrazi tako imenovano didaktično kontrastiranje obravnavanih vse-
bin. Diskurzivne učne ure morajo biti vsebovalke uvodnega, osrednjega
ter sklepnega dela. Zelo uporabna je tudi metoda igre vlog kot metoda
izkušenjskega učenja. Z uporabo tega didaktičnega prijema se lahko že
pridobljena izkustva o demokraciji izobraževanca(ke) še nadgradijo z
novimi teoretičnimi znanji. Tudi ta didaktični prijem, kot seveda vselej
vsi, mora biti izvajan strokovno.

Igra vlog lahko napeljuje na demokratične komunikacijske vzorce, na
spoznavanje demokratičnih pravil, na demokratična ravnanja in tako da-
lje. Omeniti je treba še tudi smotrno didaktične simulacije konkretnih
življenjskih primerov. Tudi s takšnimi simulacijami lahko »opremljamo«
učečega z demokratičnimi strategijami ravnanja.

Vedenja o demokraciji se tudi lahko črpajo iz številnih družboslovnih
besedil, internetnega gradiva in tako dalje. Vselej je vzgoja za demokraci-
jo zelo občutljiva vzgoja. Sleherni napačno uporabljeni didaktični prijem
lahko tovrstno vzgojo ohromi, ji škoduje, namesto da bi prispeval k nje-
nemu kakovostnemu, ustvarjalnemu razvoju. Vselej je umetnost sleher-
nega didaktičnega prijema v njegovi jasni predstavitvi, dobri moderaciji,
komunikacijski jasnosti in moči, ustvarjalnem, prožnem prilagajanju, na-
vajanju na samoizobraževanje in tako dalje. Takšno umetnost naj bi di-
daktični prijemi dokazovali tudi v vzgoji za demokracijo.

Posamezniku(ci) naj bi omogočili izraziti njegovo mnenje, stališče, pre-
pričanje, vrednoto. Se mu vživljati v druge osebnosti, zapletene razmere,
težave, primere.

Seveda ni mogoče dati zelo natančnih didaktičnih navodil, kako naj se
uporabljajo različni didaktični prijemi za vzgojo za demokracijo. Nakaza-
ti je mogoče le nekatere smernice, ki naj se upoštevajo za kakovostni
potek tovrstne vzgoje. In takšne prvine smo pravkar podali. Sleherni
pedagoški položaj je namreč vselej izziv. Poteka številnih dogajanj v njej
ni mogoče povsem natančno predvideti. V njej vselej sodelujejo številni
sinhroni tokovi: snovni, didaktični, organizacijski, psihološki in tako
dalje. Vzgoja za demokracijo je izziv. Pred slehernega didaktičnega izva-
jalca postavlja stalno zahtevo po njeni zelo kakovostni uresničitvi.

Nevarno je, če je neskladje med vzgojo za demokracijo, izvajano na
teoretični ravni, ter vzgojo za demokracijo, izvajano na praktični ravni,
preveliko. To izobraževanca(ko) zmede, namesto da bi njuno osebnostno
identiteto ustvarjalno, vrednotno življenjsko oblikoval.
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SKLEPNO SPOZNANJE

V naši pluralni družbi smo soočeni z obstojem treh za demokracijo različ-
no socializiranih generacij, in sicer:
– z mlajšo, z že uresničevanimi demokratičnimi vedenjskimi, komunika-

tivnimi ravnanjskimi vzorci;
– s srednjo, ki naj bi si demokratične vedenjske vzorce nenehno pridobi-

vala, si jih razvijala, si jih ostrila;
– s starejšo, za katero velja, da so ji demokratični ravnanjski, vedenjski,

komunikacijski vzorci še marsikdaj tujek.

Za nadaljnjo krepitev moderne slovenske državnosti je uresničevanje
izobraževanja ter vzgoje za demokracijo pomembno, izzivno opravilo.
Tudi to opravilo je za Slovenijo zelo pomembna popotnica za njen uspe-
šni vstop v EU. Izobraževanje ter vzgoja za demokracijo naj torej posta-
neta resnično živeči realnosti.
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USTAVA KOT POLITIČEN PROJEKT
France Bučar*

Ustava kot pravni predpis je vrh pravnega sistema. Vsi drugi pravni pred-
pisi so v bistvu izvedeni, derivativni. Ne sicer v takem smislu, da bi bili
samo razčlenitev ustavnih določil. Toda v vsakem primeru morajo biti
skladni z ustavo, kar pomeni v logični skladnosti. Tudi vrednostni? Iz
tega sledi, da ustava ne nastaja induktivno, kot vrhunec in končni zaklju-
ček v najabstraktnejši obliki sežeta vsebina pravnega sistema. Vedno je
izvirni predpis. Kot tak ne more biti izveden iz katerega koli drugega
pravnega vira. Sploh ne iz prava, pač pa iz vrednostnih pojmovanj o pri-
mernosti določene družbene ureditve, odnosov v njej in njim skladnega
ravnanja, tako da je ob njihovem upoštevanju zagotovljeno preživetje
družbe na temelju danih naravnih in duhovnih zmogljivosti, ki jih druž-
ba premore. Tako ravnanje je zato tudi vrednostno opredeljeno kot pra-
vično in funkcionalno pravilno. Najbolj splošne predstave o tem so v
neki določeni kulturi prevladujoče v vseh njenih razsežnostih, so temelji
njenega vrednostnega sistema. Zato dobivajo z vidika pravičnosti predz-
nak naravnega prava. Vendar pravo postajajo šele s tem, ko za njihovo
spoštovanje jamči neka prisila. Države tu seveda še ni, zato si potrebno
zaslombo poišče v metafiziki.

Načelo modernega prava pa ni načelo pravičnosti, ampak legalnosti.
Pravičnost se domneva, presoja pa se nanaša vedno samo na formalnost
predpisa. Zakonov ne spoštujemo zato, ker naj bi bili pravični, ampak
zato ker so zakoniti – v skladu z ustavnim redom. Sodišče bo v vsakem
primeru vezano na zakonitost. Za ustavo pa ne moremo uporabiti načela
legalnosti, ker legalnosti ne moremo opirati na kak drug višji predpis. Če
bi ga lahko oziroma če bi ga morali, potem ustava zgubi naravo vrhovne-
ga pravnega kriterija, ampak se sama spreminja že v izvršilni predpis.

To je razlog, da ustave ne presojamo z vidika pravne konsistentnosti,
ker je nimamo na kaj opirati. Presojamo jo z vidika vrednostnih pojmo-
vanj, političnih stališč, ki morajo seveda izražati tudi vrednostna načela,
vsebujejo pa enako ali še v večji meri predstave o funkcionalni primerno-
sti določene ureditve z vidika optimatizacije družbenih koristi. Če tedaj
pravnik razpravlja o ustavi, jo presoja z vidika vrednostnih izhodišč. Kot
pravni teoretik je družboslovec v najširšem smislu, zelo malo ali povsem
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podrejeno tehnični strokovnjak za presojo in nadzor ustreznosti delova-
nja konkretnih pravnih institutov. Tako so nastajale velike svetovno zna-
ne ustave, ki so bile s svojimi načeli prelomnice v družbeni zgodovini. In
ni zgolj slučajno, da se zamisli o nacionalni samostojnosti in lastni držav-
nosti niso rodile v vrstah pravnikov ampak kulturnih ustvarjalcev in
družbenih teoretikov, tudi če so bili slučajno tudi pravniki. 

Tudi naša ustava je nastajala tako (t. i. pisateljska ustava) in pomeni
pravni zapis o najpomembnejši prelomnici v naši novejši narodni zgodo-
vini. Najprej o tem, da hočemo svojo nacionalno svobodo, da smo se
odločili za samostojno mesto v družbi svobodnih narodov, da hočemo
ustvariti svojo lastno državo. To je prvi in najpomembnejši korak pri do-
seganju narodnega soglasja, še posebej potrjen s plebiscitom.

Ideja o lastni državnosti je dozorevala dolgo časa v bolj ali manj jasno
izraženi obliki, včasih na površju javnih razprav, še večkrat pod njim.
Zavestno izražena je bila že v odločitvi o odporu proti nacistični zasedbi
Slovenije, pa je pod pritiskom demokratičnega centralizma SFRJ ponik-
nila in zopet vzniknila na površje, ko je ta država sama zašla v nepre-
mostljive težave, ki jih je hotela razrešiti z novo ustavno ureditvijo. Prav
ob tej ustavni razpravi se je pokazalo, da samostojnost Slovenije ne more
biti zagotovljena v okviru kakor koli prenovljene Jugoslavije, če je sloven-
ska ustava le derivativna, če samostojno ureja le tiste zadeve, ki ji jih pre-
pusti zvezna ustava. Taka ustava je v vsakem primeru le izvršilni predpis.
Zato je bil prvi prelom z Jugoslavijo za samostojno Slovenijo najprej na
ustavnem področju. Zahteva po izvirnosti slovenske ustave je pomenila
konec Jugoslavije v dotedanji obliki in pristajanje nanjo kvečjemu kot
neko široko obliko sodržavja. Svojo nacionalno samostojnost in lastno
državnost naj bi uzakonili kar neposredno z novo, lastno slovensko usta-
vo. Vrsta slučajnih okoliščin je povzročila, da nova ustava ni mogla biti
sprejeta v tako kratkem roku, kot so to narekovale mednarodne razmere,
ki so zahtevale takojšnje ukrepanje, ker bi sicer edinstvene konstelacije
za našo državno samostojnost ugodnih okoliščin verjetno ne mogli nikoli
več izkoristiti (kar se je pozneje potrdilo kot povsem točno). Zato smo se
morali zateči k plebiscitu, ki pa je isto izhodišče samo še bolj jasno potr-
dil. 

Novo ustvarjeno državo je bilo treba pred svetom predstaviti s simboli,
ki bodo povsem nedvoumno pokazali njeno identiteto. Ker dotlej svoje
države nismo imeli, tudi potrebnih simbolov nismo imeli. Z razglasitvijo
državnosti pa je bilo treba nastopiti tudi z državnimi simboli. Znašli smo
se časovni stiski. Imamo narodno zastavo, ki pa je enaka ruski. Nismo
imeli svojega grba. Takratna slovenska skupščina se je odločila za narod-
no zastavo, ki se ji doda še nov grb. Ta je bil sorazmerno hitro narejen
kot kombinacija simbolov iz naše zgodovine, s katerimi se lahko vsi poi-
stovetimo tudi na temelju našega narodnega izročila – razen če v celoti
odklanjamo NOB, na katero grb vsekakor tudi nakazuje. Kakih ustrez-
nejših predlogov tudi pozneje ni bilo in jih še ni.
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V zvezi z idejo o samostojni državi je zorela tudi ideja o družbeni ure-
ditvi, ki naj bi nam omogočila, da razvijemo duhovno in materialno bla-
ginjo, ki bi pokazala naše ustvarjalne sposobnosti. Tudi ideja o družbeni
prenovi je praktično dvojček ideje o samostojni državnosti. Če naj ima-
mo svojo državo, jo imamo zato, da ohranimo svojo nacionalno samostoj-
nost in da v njenem okviru razvijemo svojo duhovno svobodo in ustvar-
jalne sposobnosti. Komunizem nam tega ni omogočal, pa tudi ne
kapitalizem pred njim. Tu smo se znašli pred prvo veliko dilemo. Niso
bile sporne določbe o človekovih pravicah. Lahko smo jih prevzeli iz
ustavne ureditve, ki je v tem pogledu značilna za vse moderne demokra-
tične države in tudi za nas ne more biti vprašanje, ki bi zahtevalo poseb-
ne rešitve. S tem pa smo sprejeli tudi odločitev za formalno demokracijo
in formalno enakopravnost z vsemi njenimi pozitivnimi in negativnimi
rešitvami. To je pomenilo priznanje pravice do zasebne lastnine in zaseb-
nega podjetništva, pa tudi vnaprejšnje pristajanje na socialno neenakost,
ki nastaja na temelju samo formalne enakosti državljanov. Varovalka pro-
ti socialni neenakosti, ki naj bi bila v uvodnem ustavnem določilu, da je
Slovenija pravna in socialna država, je lahko kvečjemu napotilo za držav-
ne organe, da si prizadevajo za politiko, ki bi vodila do večje socialne pra-
vičnosti, sicer pa je to določilo bolj ali manj deklarativne narave. Ni ga
mogoče prevesti v neposredno izvršilni predpis, še celo pa ni mogoče na
njegovi podlagi sprožiti kakršne koli zahteve pred sodišči. V skladu s tem
je bilo treba iz ustavnega besedila izločiti tudi vse določbe, ki bi zagotav-
ljale državljanom socialne pravice, ki niso iztožljive, tudi če bi bile s
socialno-etičnega stališča zaželene, in s katerimi se je posebej košatila
komunistična ustava, pa država nima za to potrebnih sredstev ali drugač-
nih možnosti, da bi jih zagotovila, kot je na primer pravica do dela, do
stanovanja ipd. S tem smo pristali tudi na to, da družbo izpostavimo
mogočim socialnim viharjem, predvsem pa smo pristali na načela kvanti-
tativne demokracije, ki nima meril za kakovost in je s svojimi instrumen-
ti tudi ne more ugotavljati (npr. večinsko načelo pri ugotavljanju skupne
volje ipd). S tem smo se postavili v enak položaj, kot se z njim srečuje ves
sodoben demokratičen svet: potreben je nov vzorec, nov pogled na druž-
bene probleme (in s tem posredno tudi na naravo), ki jih s sedanjimi
instrumenti kvantitativne demokracije ne moremo uspešno reševati.
Odgovorov nima še nihče. Šele takrat bi se morda odprla potreba po
temeljiti spremembi ustave. To pa ni več samo naš, ampak svetovni prob-
lem. Tu dejansko tiči vsa vsebinska problematika današnje moderne
družbe. Ne samo da ne vemo odgovorov. Veliko jih s pravnimi sredstvi
sploh ni mogoče reševati, ker s pravnimi posegi niti do njih ne moremo.
Tudi v tem pogledu je naša ustava odločno opustila prosvetljensko stališ-
če, da je z dobrimi zakoni mogoče rešiti sleherno zadevo in da je vedno
mogoče krivdo naprtiti zakonodajalcu, ker z ustreznimi zakoni ni pravo-
časno posredoval. V vseh teh pogledih se naša ustava bistveno razlikuje
od nekdanjih socialističnih. Ne pa toliko pojmovanje ljudi, ki se je obli-

SLOVENSKA DRŽAVA – OB DESETLETNICI



222

kovalo v obdobju 50 let komunistične vladavine. Pričakovanja do države
so še danes veliko bolj skladna s komunističnimi vzorci kot pa s prakso,
ki izhaja iz naše ustave. Pritiski za spremembo ustave izhajajo v glavnem
iz takšnih pojmovanj. Pa tudi samo pojmovanje vloge ustave.

Ker je ustava v hierarhičnem redu najvišji pravni predpis in morajo
biti zato vsi izvedbeni predpisi z njim skladni, sledi, da je dogajanje na
ustavnem področju usodno za celotno pravno zgradbo in s tem za demo-
kracijo, ki je v bistvu samo poseben pravni sistem, ki narekuje določen
način obnašanja. Predvsem pomeni ustava splošno, minimalno, soglasje
o vrednotah, ki naj uravnavajo družbeno življenje in položaj posamezni-
ka v njem. Brez tega minimalnega soglasja, družbene pogodbe, ni mogoč
obstoj družbe kot organizirane skupnosti, kjer ima vsakdo pravno
povsem jasno določen in zagotovljen položaj. Država lahko s svojo prisilo
zagotovi spoštovanje pravnega reda le do določene mere. V celoti pa
nikakor ne. Državljani spoštujejo pravne predpise ne toliko zaradi držav-
ne prisile, ampak iz zavesti, da je predpis v skladu z njihovimi vrednota-
mi in njihovim pojmovanjem pametnosti. Če te podlage ni, je država
dokaj nemočna. Te duhovne infrastrukture pri nas še vedno zelo pri-
manjkuje, ker se je naš odnos do države oblikoval v razmerah, ki so bile
temu pravo nasprotje. To še posebej velja ne samo za balkanski odnos do
države, še posebej za odnos do komunistične. Med državo in državlja-
nom gre za medsebojno tekmovanje, pravni red ni internaliziran kot del
državljanovega vrednostnega sistema, vladajoča struktura pa ga pojmuje
in uporablja samo kot sredstvo za vladanje nad podložniki. Zato pred-
vsem vladajoča elita ne pojmuje svojega pravnega sistema kot sistem
vrednot, ampak zgolj kot sredstvo, namenjeno njenim povsem praktič-
nim in stalno spreminjajočim se potrebam. Zato ga v skladu z njimi tudi
stalno spreminja,vključno z ustavo. FLRJ je klasičen primer.

Pomembna značilnost vrednot je njihova sorazmerna trajnost. Pravni
sistem kot vrednota, ki naj bo v največji meri skladna s sistemom vred-
not državljanov, kar mora veljati zlasti za ustavo kot sistem minimalnega
splošnega družbenega soglasja, to lastnost vsekakor zgublja, če se spre-
minja prehitro in brez utemeljene potrebe. Vrednostni sistem posamezni-
ka se ne spreminja hitro, ker ga sicer družba šteje za nestalnega in neza-
nesljivega. Hitro spreminjajoča se ustava seveda ne ustvarja vtisa
pomembne vrednote, vsekakor ne v očeh državljanov. Državljani do take
ustave zgubljajo zaupanje in spoštovanje. Če pa ljudje v ustavi ne vidijo
pomembne vrednote, ki jim zagotavlja pravno varnost, je ogrožen tisti te-
melj, na katerem sloni celotni pravni red. Trajnost pravnega reda je vred-
nota sama po sebi. Kljub dinamiki sodobnega sveta – ali pa prav zato –
potrebujejo državljani nekaj zanesljivih opornih točk, ki jim zagotavljajo
možnost vsaj relativno gotovega pogleda v prihodnost, na katero lahko
utemelji svoja pričakovanja.

Vsaj sorazmerna trdnost ustavnega sistema je v naših razmerah še
posebej pomembna. Naša ustavna ureditev odločno odstopa od vzorcev
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komunistične, medtem ko pravna zavest, kot ugotovljeno, za to ureditvijo
močno zaostaja. Cela vrsta težav, s katerimi se srečujemo, izvira prav iz
tega nesoglasja. Dokler državljani ne bodo teh razlik premostili, se pravi
internalizirali sistema ustavnih vrednot kot del svojega lastnega vred-
nostnega sveta, bo stalno prihajalo do težav pri delovanju naše demokra-
cije. Vsekakor pa mora ustavni sistem kot vrednoto internalizirati druž-
bena elita, predvsem v vladi oziroma v najvišjih organih oblasti. Do tega
doslej ni prišlo. Tudi vladajoča elita v tem pogledu nadaljuje prakso vla-
dajoče elite realsocialističnega sistema. Na tem ključnem področju do
demokratičnega prehoda še ni prišlo. Je pa prejudicialnega pomena za
vse nadaljnje ravnanje in prilagajanje novim razmeram.

Proces internalizacije je povezan s samo sestavo in jasnostjo temeljnih
ustavnih določil. Sprejmemo lahko samo jasna in kratka vrednostna spo-
ročila. V tem je tudi razlog apodiktičnosti ustavnega besedila, saj ne
moremo internalizirati celih povesti (kot je bilo v primeru realsocialistič-
nih ustav). Če pa ustavno besedilo pogosto menjavamo, ta jasnost in
kratkost izgineta. Zato je pri predlogih za spremembo ali dopolnitev
ustavnega besedila vedno dilema, kaj s spremembo žrtvujemo. Sleherna
sprememba ustave je sama po sebi žrtev, ker načenja vrednostni sistem.
Na drugi strani je potreba po spremembi, katere opustitev bi lahko bila
tudi pomembna žrtev. Gre torej vedno za neke vrste quid pro quo. Ne mo-
remo se postaviti na stališče, da je ustava v vsakem primeru nedotakljiva
vrednota. Če je sprememba potrebna, jo je treba napraviti. Toda vedno
na podlagi predhodnega »rentabilitetnega računa«. Lahko se bo izkazalo,
da je neka sprememba lahko zaželena. Le redko ima namreč kakšna
zadeva samo eno optimalno rešitev in nikoli se ni mogoče postaviti na
stališče, da nečesa ne bi mogli napraviti še bolje. Tudi v sedanji ustavi je
vrsta stvari, ki bi jih danes morda lahko bolje napravili ali zanje našli
morda primernejše rešitve. Vendar se sprememb lotevamo samo po taki
predhodni presoji, kaj pridobimo in kaj žrtvujemo. Če seveda v ustavi
take vrednote, temeljne integracijske vezi družbe, ne vidimo, je taka pre-
soja ne samo odveč, ampak tudi ni mogoča. Postavlja se kvečjemu vpra-
šanje vrednostnega sistema tistega, ki take spremembe brez predhodne
presoje sprejme.

V primerjavi s prvim, vsebinskim delom ustave, ki obravnava pred-
vsem položaj in pravice državljana in temeljne vrednote, ki naj bi bile
predmet družbenega soglasja, je drugi del ustavnih določb bolj instru-
mentalne narave. Posveča se sredstvom, kako ta načela in pravice udeja-
njiti v stvarnem družbenem dogajanju. Zato so ta določila veliko bolj
izpostavljena kritični presoji glede svoje učinkovitosti in bolj podložna
predlogom za spremembe. 

Čeprav gre na prvi pogled v največji meri za organizacijske instrumen-
talne rešitve, je v njih izražen tudi vrednostni pogled na nekatera temelj-
na vprašanja demokratične ureditve družbe. Gre za vprašanje, kako
doseči, da bodo državljani dejansko lahko odločali o vprašanjih, ki se
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nanašajo na skupne interese in jih lahko rešujejo samo s skupnim sode-
lovanjem. Če ureditev spodleti na tej točki, je spodletela celotna zamisel
demokratične ureditve družbe. Zgodovina socialne filozofije, še posebej
pa dognanja sodobne teorije odločanja, dokazujejo, da je pravica odloča-
nja najvišjega organa v skupnostih z zelo kompleksno strukturo v bistvu
fikcija. Odločanje je proces, ki se sicer konča na neki najvišji točki, v
njem pa predhodno sodeluje cela vrsta dejavnikov, katerih vsak prispeva
svoje k premisam za končno odločitev, tako da najvišji organ samo for-
malno brez možnosti lastnega vpliva potrdi odločitve, ki so jih pred njim
sprejeli že drugi. Kako premostiti to razliko, kako fikcijo spremeniti v
stvarnost, je izziv, ki stoji pred sodobno ureditvijo predstavništva, tako
da bodo o družbenih zadevah dejansko odločali tisti, ki imajo za to
potrebno pooblastilo. Te razlike se v celoti ne da premostiti in domneva,
da parlament dejansko odloča o zadevah, za katere je pooblaščen, bo
tudi vnaprej še ostala fikcija. Sleherna demokratična ureditev je samo
poskus približka. Med temi je pri zadevah naše ureditve treba omeniti
vsaj to, da naj bo predstavniški organ po obsegu omejen na število, ki bo
na eni strani izražalo še obvladljivo možnost ugotavljanja in posredova-
nja volje tistih, ki jih predstavlja, in ki bo na drugi strani omogočalo še
kolikor toliko obvladljiv in razviden proces usklajevanja. Odločitev o tem
vprašanju je povsem empirična in ne temelji na kakih teoretičnih mode-
lih. Pri nas je ta odločitev padla na število 90 poslancev, kar se je izkazalo
kot sprejemljiva rešitev tudi iz vrste drugih razlogov. Ni pa seveda nobe-
ne teoretične osnove, na kateri bi to odločitev lahko ubranili kot edino
sprejemljivo. Za to, da ostanemo pri njej, govori le vrsta praktičnih razlo-
gov.
– kvantitativna in numerična narava sodobne demokracije narekuje

enodomnost predstavniškega organa. Vsi državljani imajo kot volivci
enake pravice in zato pravico do enakega zastopstva. Večdomnost bi
pomenila kršitev tega načela. Ker pa je družba ne samo seštevek ena-
kopravnih članov ampak tudi na določen način strukturirana skup-
nost, je prišlo do poskusov, da bi ob splošnem predstavniškem organu
oblikovali še poseben organ, ki bi imel pravico do posebnih stališč
določene družbene strukture kot opozorilo splošnemu predstavniške-
mu organu, da posebej presodi o takem posebnem vidiku – o čemer pa
slednji vedno odloča le sam. V naših razmerah je ta posebni organ
Državni svet RS. DS ni drug dom in v naši ureditvi ni nujnost, ker zanj
ni posebnih razlogov kot na primer federativna ureditev. Je odsev poli-
tične oportunitete;

– predstavniški organ naj bi na prvi stopnji odločal o vseh zadevah, ki se
tičejo ustavno zagotovljenih pravic in obveznosti državljanov in to v
obsegu, ki povsem jasno določi okvir pravic odločanja na drugi, izvr-
šilni stopnji. Taka ureditev predpostavlja jasno ločitev med zakonodaj-
no in izvršilno funkcijo. Na videz pomeni zelo hudo obremenitev za-
konodajnega organa, in hkrati sproža očitek, da je vlada kot najvišji
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upravni in izvršilni organ postavljen v funkcijo nekdanjega izvršnega
sveta. Razločitev med zakonodajnimi in izvršilnimi zadevami je
povsem jasno določljiva (če so pri nas te funkcije v praksi dostikrat
pomešane, je to questio facti, ne načelno vprašanje). Odstop od tega na-
čela pa ni sprejemljiv, ker bi sicer ne samo omejili ampak neposredno
zanikali uvodno ustavno določilo, da v državi ljudstvo izvaja oblast.
Izgubljena bi bila preglednost odločanja, ki je zaradi kompleksnosti
sodobne družbe močno zmanjšana. Ali je vlada izvršilni organ? O tem
ni nikakršnega dvoma. Toda tudi izvršilni organ vodi in mora voditi
svojo lastno politiko, ki ni negacija politike, ki jo določa predstavniški
organ na prvi stopnji, ampak njeno nadaljevanje in dopolnjevanje s
premisami, ki jih je možno sprejemati samo na tej stopnji. Ureditev
težav, ki so se doslej pojavljale na tej ravni, ni mogoče, še celo pa ne
potrebno, na novo opredeljevati z ustavnimi določili, ampak z ukrepi v
okviru obstoječe ustavne ureditve;

– vlado v celoti s posameznimi ministri vred imenuje parlament in je
njemu odgovorna. S tako ureditvijo je posebej poudarjeno in naj bi
bilo tudi v praksi udejanjeno načelo demokratičnosti družbene uredi-
tve. Na nobenem mestu naj ne bi bil prekinjen tok pooblastil, ki izvira
izključno iz parlamenta kot predstavnika državljanov. Posebej skrči
tudi vlogo predsednika vlade na vlogo prvega med enakimi. Taka ure-
ditev naj bi odpravila razmerja, da se parlament spremeni samo v ser-
vis vlade, ki naj daje kvečjemu še pečat legalnosti temu, o čemer je
predhodno že odločila vlada. Gre za poskus, da se v kali onemogoči
vzpostavljanje neke vladajoče elite, ki dejansko odloča nad in za vso
družbo in so vsi drugi najvišji državni organi samo še za okras njene
superiornosti nad vsemi in kar se je dejansko dogajalo v komunistič-
nem obdobju.

Ta ureditev je pri nas že pripeljala do določenih težav, ki so se pokaza-
le zlasti v dolgotrajnosti procesa pri sestavljanju vlade, kar je imelo za
posledico stagnacijo skoraj celotnega državnega aparata, še posebej ker
je imenovanje ministra vezano na poseben postopek zaslišanja, kar
pomeni dodaten razlog za zavlačevanje. In končno, taka ureditev je še
dodatno zvezala roke predsedniku vlade, ker sam ne more ne odstaviti
ne zamenjati ministra, s katerim ni zadovoljen, je pa odgovoren za delo
vlade. Vse te očitke pa je treba pretehtati tudi z druge strani. Na eni stra-
ni se je dolgotrajnost pri sestavi vlade pokazala kot posledica povsem
slučajne razporeditve sil na političnem prostoru. Izenačenost števila gla-
sov v poslanskih vrstah je bila tako popolna,da enostavno ni bilo mogoče
doseči potrebne večine, ki bi presekala nastali zastoj. Toda to so bile
samo slučajne, prehodne okoliščine. Ko se je premoč nagnila na eno
stran (primer zadnjih volitev), je ta težava povsem odpadla. Sicer pa,
težava? V normalno delujoči državi državni mehanizem lahko povsem
nemoteno deluje tudi daljši čas brez neposredne intervencije vlade. Če je
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pri nas prišlo skoraj do zastoja, pomeni, da naš državni mehanizem ne
deluje po normalnih tirnicah in da je treba vedno neke posebne potisne
sile, da sploh deluje. Dokazuje tudi, da vlada svoje naloge ne opravlja
ustrezno. Prav ta vlada, ki je pogosto opozarjala, da je postavljena v vlo-
go izvršnega sveta, je sama delovala kot izvršni svet: neposredno posega
v delovanje državne uprave in jo onemogoča v njeni samostojni strokovni
funkciji. In končno, zvezane roke predsednika vlade zaradi vezanosti mi-
nistrov na parlament. To je povsem točno. In tudi hoteno. Predsednik
vlade mora imeti polno zaupanje parlamenta. Če ga ima, lahko zahteva
dokaz tudi ob primeru posameznega ministra. Lahko je s tem omajana
stabilnost vlade, če se razmerje sil v parlamentu spremeni. Zato pa je
uveden tudi institut konstruktivne nezaupnice. V Nemčiji, po kateri je ta
institut prevzet, povsem zadovoljivo deluje. Ni posebnih razlogov, da ne
bi tudi pri nas.

Na parlament je prenesenih tudi nekaj pristojnosti, ki so po svoji vse-
bini povsem izvršilne narave. Med take spadajo zlasti imenovanja različ-
nih kolektivnih organov, pa tudi posameznih nosilcev pomembnih
državnih dolžnosti. Večji del so to zadeve, ki so na parlament prenesene
s posebnimi zakoni. Zato presoja njihove umestnosti seveda ne spada v
razmišljanja o ustavni ureditvi. Gre pa tudi za nekatere ustavno odrejene
pristojnosti, kot je imenovanje sodnikov. Proti taki ureditvi njeni kritiki
naslavljajo vrsto ugovorov. Med njimi so nekateri čisto operativni, češ da
je parlament, ki je z delom že preobremenjen, še dodatno zadolžen za
naloge, ki po svoji naravi ne spadajo na najvišji zakonodajni organ. Kriti-
ka ni prepričljiva. Sodnike imenuje parlament, kar je povsem formalna
zadeva. Ves postopek pri oblikovanju predloga, posebej s strokovnega
vidika, tako ali tako opravi sodni svet, ki v bistvu edino lahko presodi
ustreznost kandidata, tako da samo imenovanje za parlament ni posebna
obremenitev. Ustvarja pa poseben ugled funkcije in njenega nosilca, ki je
vezan na najvišji predstavniški organ. To pa sodniška funkcija dejansko
potrebuje in ji še posebej zagotavlja možnost politične neodvisnosti, ne
pa nasprotno, kot nekateri menijo, češ da bo zaradi tega sodnik vsaj
moralno vezan na politično stranko, ki je odločila v njegov prid. Tudi ta
ureditev naj bi bila poleg trajnosti sodniškega mandata eden pomem-
bnejših vzvodov za dvig ugleda sodniškega stanu in njegove neodvisno-
sti. Oboje je bilo namreč v času realsocializma močno omajano.

Če naj bi parlament kot najvišji predstavniški organ s svojo ureditvijo
in pristojnostmi zagotavljal, da državne odločitve dejansko izražajo voljo
državljanov (ob jasni zavesti, da sta tudi oblikovanje in ugotavljanje
skupne volje državljanov proces, ki je vezan na celo vrsto nestvarnih ali
vsaj spornih podmen, torej področje fikcij), naj bi državna uprava kot
strokovni aparat v službi države zagotavljala, da se ta volja uresničuje
čim dosledneje in v skladu s stvarnimi možnostmi. Na tem področju gre
za povsem druge in drugačne kriterije kot na parlamentarnem. Pri sled-
njem gre za problem, kako voljo državljanov jasno opredeliti in preobli-
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kovati v pravno obvezujoč akt, pri upravi pa gre za problem, kako že izra-
ženo in pravno oblikovano voljo spremeniti v dejanskost. Odločilni so
kriteriji strokovnosti, ki sta jim tudi vprašanje centralizacije ali decentra-
lizacije povsem podrejeni. Pomembno je samo, kako dano nalogo čim
dosledneje in čim bolj točno opraviti. Pri tem gre tudi za obratni proces
ugotavljanja dejanskega stanja in strokovnih predlogov, kako razliko
med ugotovljenim in želenim dejanskim stanjem premostiti, za oblikova-
nje premis, ki naj bodo političnim organom sestavina njihove končne
odločitve. Tudi čista strokovnost uprave je fikcija, ker je že samo ugotav-
ljanje dejanskega stanja vezano na vrednostni okvir tistega, ki to stanje
ugotavlja. Načelo strokovnosti naj bi veljalo kot vodilno načelo, pri čemer
je njena pomembna sestavina tudi minimalizacija stroškov. Pri tem igra
pomembno vlogo tudi velikost območja, na katero se nanaša upravno
delovanje.

Kako izpeljati ločitev uprave od politike (znani Weberjev problem!) je
vprašanje, na katero ne more biti povsem dokončnega odgovora, zlasti
ker popolna ločitev tudi teoretično ni mogoča. V vsakem primeru je
predmet zakonodajne ureditve. Če to področje zadeva ustavno ureditev,
je dobila pri nas odsev v 121. členu ustave: »Naloge uprave opravljajo ne-
posredno ministrstva.« S tem je sprejeta odločitev, da je državna uprava
izključno v rokah države in da jo posamezno ministrstvo za svoje področ-
je izvaja samostojno skladno z ustavo in zakoni. Država te svoje pristoj-
nosti ne more prenesti na druge nosilce, tudi ne na lokalno samoupravo,
razen posameznih zadev na podlagi zakona. Ustava ne postavlja kriteri-
jev za uresničevanje upravne dejavnosti, niti ne zahteva njene centraliza-
cije ali decentralizacije oziroma dekoncentracije. Odloča naj kriterij
smotrnosti. Na videz uzakonjena ali vsaj sprejeta centralizacija? Če upo-
števamo določilo 114. člena ustave, da je namreč minister odgovoren za
delo svojega ministrstva, logično sledi, da njegova odgovornost ne prene-
ha na neki določeni upravni stopnji, npr. na ravni okraja oziroma danes
upravne enote, ampak da zajema upravno dejavnost na celotnem področ-
ju ministrstva. Torej mora imeti možnost, da vpliva na potek upravnega
delovanja na vseh ravneh in da mora imeti možnost odrejanja tudi na
najnižji ravni. Samo tako lahko uveljavimo načelo strokovnosti in odgo-
vornosti ter vse posledice, ki iz tega sledijo. Z vidika državljana je nam-
reč povsem vseeno, kje je izvor odločitev, ki ga zadevajo. Zanj je pomem-
bno, da so te odločitve hitre, skladno z zakonom, da upoštevajo njegove
zakonite interese in da so v premisah za to odločitev upoštevane vse tiste
okoliščine in informacije, ki so zanj značilne. V velikih državah je slednja
zahteva zahtevala vsaj maksimalno dekoncentracijo upravnih pristojno-
sti, ker je bilo samo tako mogoče čim bolj upoštevati specifičnosti, ki so
se nanašale na posamezno odločitev. Za manjši upravni prostor, kot ga
predstavlja Slovenija, ta okoliščina že iz tega razloga odpade, hkrati pa
sodobna komunikacijska sredstva, informacijska tehnologija in promet-
ne zmogljivosti omogočajo hitro, učinkovito in posameznemu primeru
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ustrezno odločanje tudi ob večjih razdaljah. Slednje pa s svoje strani
omogoča kakovostnejše odločanje, upoštevanje širših okoliščin, ki
navadno presegajo lokalno omejenost, jasne meje odgovornosti, ob tem
pa bistveno manjšo finančno obremenitev. Vse to so prednosti, ki se nam
ponujajo in jih je treba izkoristiti in nas ne silijo, da se vračamo na stare
vzorce upravnega delovanja. Ugovor proti centralizaciji je s tega vidika
povsem neutemeljen. Ni pa treba pozabiti tudi na dejstvo, da sodobna
država prenaša vse več svoje dejavnosti na avtonomne agencije, ki oprav-
ljajo predvsem servisno dejavnost. Tu pa kriterij centralizacije postaja za
državljana povsem nepomemben. Zanj sta pomembni kakovost in cena
storitve. Če bi bil ugovor proti centralizaciji utemeljen, bi bil lahko kveč-
jemu z vidika, da država še vedno preveč vztraja samo pri svoji regula-
tivni dejavnosti in da prepočasi prenaša servisno dejavnost na za to
usposobljene organizacije (t. i. deregulacija). Vsa ta vprašanja seveda pre-
segajo strogo ustavne okvire in so predmet zakonodajne ureditve, ki pa ji
prav navedena ustavna ureditev na široko odpira možnosti za ustvaritev
moderne uprave, ki je prvi pogoj za našo uvrstitev med razvite družbe.

S tako upravno ureditvijo se je država povsem jasno in nedvoumno
postavila na stališče, da ureja samo tiste zadeve, ki so resnično skupne
vsem njenim državljanom, kar je edino vzdržljivo stališče tudi z vidika
enakopravnosti. Država ne posega na področja, ki niso njena, kar med
drugim zadeva zlasti področje lokalnih zadev. Lokalne zadeve so tiste, ki
se nanašajo na vse prebivalce določenega območja, vendar samo tega
območja, ne pa širšega. S tega vidika je seveda pojem lokalnosti in splo-
šnosti izrazito dinamičen in s tem tudi neopredeljen, razen z vidika obeh
skrajnosti. Pravo pa seveda lahko uporabimo samo za povsem jasno
določene kategorije, ki jih v družbeni dinamiki ni in jih moramo zato v
nasprotju z družbeno dinamiko določiti z zunanjimi posegi. Država se je
skladno s tem odločila, da bo kot temeljno lokalno skupnost priznala
občino, jo sankcionirala z zakonom, ji s tem potrdila njene meje (kar je
gotovo nasilni poseg, ki se mu ni mogoče izogniti!) in ji priznala tudi
samoupravnost (kar je sicer brez potrebe, ker je samo po sebi umevno).
V okviru te samoupravnosti je občina povsem samostojna, država nima
nikakršne pravice, da bi se vmešavala v urejanje njenih zadev, zlasti nje-
ne notranje organizacije, kot se npr. nima pravice vmešavati v zadeve
katere koli samoupravne organizacije, zlasti podjetja. Občina kot sleher-
na druga samoupravna organizacija pa je seveda zavezana spoštovanju
zakonov. Država torej nima posebne nadzorstvene pravice nad delova-
njem lokalne samouprave, razen glede spoštovanja zakonov, kot to velja
za vse druge.

Kaj so v posameznem primeru lokalne zadeve, ki se tičejo samo čla-
nov take ožje skupnosti, je lahko questio facti, o katerem v primeru spora
odloči sodišče. Zopet načelo, ki velja za vse enako. Lokalne zadeve se ne
ustavijo nujno na mejah občine. Zato imajo občine v skladu s svojo
samoupravo pravico, da se o urejanju svojih interesov lahko dogovarjajo
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z drugimi samoupravnimi subjekti javnega ali zasebnega prava, lahko pa
se dogovorijo tudi za oblike institucionaliziranega sodelovanja v obliki
širših lokalnih skupnosti. Vse to so zadeve, v katere država v okviru
sedanje ustavne ureditve ne more posegati. Tudi ustanavljanje širših
lokalnih skupnosti z zakonom je ob sedanji ureditvi s formalnopravne
strani protiustavno, pojmovno pa je v vsakem primeru zanikanje načela
samoupravnosti.

Po tako opredeljenem pojmu lokalne samouprave velikost občine ni
zavezana nikakršnemu drugemu kriteriju kot naravi lokalni zadev. Obči-
na se oblikuje za območje, kjer gre za enake skupne interese. Zato je lah-
ko zelo velika (primer mest, ki imajo več sto tisoč prebivalcev, tudi mili-
jonskih, če bi jih pri nas imeli!), lahko pa povsem majhna. Iz istega
načela pa sledi tudi, da pravica do urejanja lastnih zadev pomeni tudi
dolžnost njihovega gmotnega vzdrževanja in financiranja. Sleherna veza-
nost samoupravne skupnosti za lastno vzdrževanje na vire, ki so od nje
neodvisni, v enakem sorazmerju odpravlja njeno samoupravnost. V
takem primeru njen financer lahko postavlja za njeno oblikovanje in rav-
nanje svoje pogoje, ki jih taka skupnost enostavno mora sprejeti. Samou-
pravnost je nedeljiva s finančno neodvisnostjo.

Tako določen ustavni položaj lokalne samouprave ni bil izveden. Zani-
kala ga je država sama s svojo zakonodajo, za katero lahko trdimo, da je
na tem področju bolj ali manj v celoti protiustavna kljub nekaterim pose-
gom ustavnega sodišča, ki pa so se omejili le na nekatere posameznosti.

Predvsem država ni uredila pogojev za finančno samostojnost občine,
kar bi zahtevalo globok poseg v sedanji sistem financiranja javnih zadev.
Ta je ostal glede financiranja tega področja v bistvu enak, kot je bil prire-
jen za financiranje občine v realsocializmu, ko je imela občina povsem
drugačno naravo in drugačne naloge. Ohranjen je predvsem sistem sub-
vencioniranja občine iz republiškega proračuna, če ta nima potrebnih
sredstev za opravljanje svojih nalog. Tako je na republiškem proračunu
obvisel velik del lokalne samouprave. Če občina nima lastnih sredstev za
financiranje lastnih potreb, nima pogojev za obstoj. Ker vprašanje finan-
ciranja občin ni bilo nikoli rešeno skladno z ustavnimi načeli, so iz tega
zrasle še nove težave. Če naj država financira občino, ni nikakršnih ome-
jitev za prizadevanje po novih občinah, ker je povsem logično, da se nih-
če ne bo odpovedal možnostim, ki se mu zastonj ponujajo. Država se je
morala zato zateči k posegom, ki so v temeljnem nasprotju z načeli
samouprave, ki jih je z ustavo sama sprejela. Država je določila kriterije,
kdaj se neko območje sploh lahko poteguje za občino (npr. število prebi-
valcev, obstoj različnih institucij in podobno) in odstopila od temeljnega
in edinega ustavnega kriterija, pojma lokalnih zadev. Kakor hitro država
namenja velikanska sredstva za financiranje občin, je seveda samo logič-
no, da bo postavila kriterije, ki bodo njene finančne obveznosti čim bolj
razbremenjevali. Dovoljenje za ustanovitev občine je postala posebna
fevdalna pravica, ki se dodeljuje skoraj podobno kot v srednjem veku
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mestne in tržne pravice. Pa je kljub temu nastal popoln kaos, ki ga neka-
teri ocenjujejo kot nesprejemljivo drobljenje države na celo število majh-
nih občin, hkrati pa nastajanje oziroma ostajanje velikih občin, ki svoj
obseg ne temeljijo na načelu skupnih zadev svojih prebivalcev, pač pa na
kriterijih iz obdobja t. i. komunalnega sistema. Povsem razumljivo je, da
na taki osnovi nastaja prizadevanje, nasprotno težnji po drobljenju, za
ustvarjanje večjih občin, ki s svojimi zahtevami vedno bolj posegajo tudi
na področje splošnih državnih zadev in katerih končna uresničitev bi pri-
peljala do Slovenije kot federacije občin, vsekakor pa tudi do dvodomno-
sti parlamenta, katerega drugi dom bi bil predstavnik občin.

Zmeda, ki je nastala na področju lokalne samouprave, je v bistvu
posledica nezdružljivosti dveh zasnov lokalne samouprave, ki si notranje
nasprotujeta oziroma se izključujeta in kjer se država ni jasno opredelila:
ali uveljaviti v ustavi sprejeto zasnovo dosledne samouprave ali pa ostati
vsaj delno pri zasnovi nekdanjega komunalnega sistema, ko naj bi bila
komuna v svojem bistvu osnovna celica družbe kot država v malem, ki
izvaja vse državne pristojnosti, razen tistih, ki si jih država izrecno pridr-
ži. Če naj bo občina država v malem, je povsem logično, da stoje v
ospredju njenega delovanja upravne zadeve. Iz tega sledi, da je vodilno
načelo take občine načelo upravne uspešnosti. Če sprejmemo to načelo,
sledi, da mora biti občina vsaj tako velika, da bo možno upravne zadeve
opravljati tudi s finančnega vidika čim bolj ceneno. Seveda pa ob tej
komunalni zasnovi nikoli ni bil napravljen poseg v obstoječi proračunski
sistem. V glavnem je obvisela na državnem proračunu. Če pa jo financira
država, je logično, da bo država poskrbela, da se njena sredstva uporabijo
skladno z njenimi interesi. Zato bo država predpisala ne samo njene
naloge, pač pa tudi njeno notranjo organizacijo in nadzorovala opravlja-
nje državnih upravnih zadev. Komuna se je spremenila v nižji teritorialni
organ državne uprave. Tako komuno kot videz samouprave brez sleherne
dejanske samouprave je realsocialistična država tudi dejansko potrebova-
la in se je dobro uporabljala za njene manipulativne potrebe. Zato je
sedanja država s tako lahkoto dotedanje komune preoblikovala v uprav-
ne enote, kar so dejansko bile že prej. Ne more pa komuna imeti take
vloge v resnični demokraciji, ki jo je država hotela ustvariti s sedanjo
ustavo.

Sedanje stanje je dejansko nevzdržno, saj je mešanica dveh medseboj-
no se izključujočih zasnov. Če se je država odločila, da je ustavo treba v
pogledu lokalne samouprave spremeniti, ji ostane samo možnost, da se
sedanji ureditvi v celoti odpove in preide na model kombinacije lokalne
samouprave in najnižje državne upravne enote. Ob taki ureditvi pa je
lokalno samoupravo navadno treba žrtvovati na račun državne uprave. 

Če bi predlog ustavnih sprememb na tem področju omejili samo na
vprašanje širše t. i. pokrajinske samouprave (143. člen), bi problem ostal
povsem enak. Lokalno samoupravo bi skrčili samo na občino, samou-
pravno sodelovanje na nadobčinski ravni pa bi odpravili, ker bi ga nado-
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mestila pokrajinska državna uprava. Takoj ko je namreč združevanje
obvezno, ga lahko zagotovi samo država. S tem bi dobili novo stopnjo v
upravni strukturi, ki bi s samim obstojem vplivala na preoblikovanje ne
samo sedanjega ustavnega koncepta samouprave, ampak bi nujno zahte-
vala tudi spremembo pri oblikovanju celotne upravne zgradbe. Razlog za
poseg na to področje pa sme biti v vsakem primeru le naša lastna ocena
delovanja naše uprave, nikakor pa ne kake dejanske, v resnici največkrat
le namišljene, zahteve mednarodnih organizacij ali pa tudi sklicevanje na
evropske regije. Evropske regije, če dejansko obstajajo, so večinoma več-
je, velikokrat celo bistveno večje, kot je Slovenija. Zato nimajo in tudi ne
morejo imeti vloge, ki bi jo imele pri nas. Posebej pa je treba ob tem opo-
zoriti na t. i. transnacionalno regijsko povezovanje. Brez odprave državne
suverenosti sploh ne pride v poštev.
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OB DESETLETNICI SLOVENSKE USTAVE
(in težnjah po njenem spreminjanju)

Marjan Brezovšek*

Ustava ni zakon, ki se nanaša na pravo in pravičnost, ampak pravo,
ki se je raztegnilo na moč in politiko, ali kot so temu rekli klasiki poli-
tične moči, na svobodo, tega pa ni mogoče brez ostanka pravno ure-
diti. Ustava zaznava politične procese pod kodo pravno – protiprav-
no, politični procesi pa zaznavajo ustavo pod kodo spreminjati – ne
spreminjati ustave. Ustava združuje dve državni načeli: liberalno in
demokratično. Avtor razlikuje med zakonodajno in ustavno državo.
Ustavna država izhaja iz pluralne strukture civilne družbe. Ustavna
država se legitimira z ustavo, ki je državljanom razumljiva in verodo-
stojna, ker je izraz njihove politične kulture. Ukvarjanje z ustavo je
tipična mešanica političnega realizma in pravnega idealizma. Vsakr-
šno spreminjanje ustave je pomembno politično in pravno vprašanje,
zato mora biti ustrezno strokovno pripravljeno in izvedeno. Avtor
meni, da desetletno obdobje še ni takšna časovna distanca, ki bi
opravičevala kakršne koli radikalne posege in spreminjanje ustave.

1.

Sprejem Ustave Republike Slovenije (23. 12. 1991) je bil še zlasti z vidika
konstituiranja slovenske državnosti zelo pomembno dejanje, ki še zdaleč
ni (bilo) samo simbolično. Republika Slovenija je kot država dobila
sodobno, z ideološkimi primesmi relativno malo obremenjeno ustavo.
Ustava je temeljna listina države, ki dolgoročno postavlja načela za sožit-
je ljudi v državni skupnosti, poleg tega pa določa tudi temeljno strukturo
institucij, ki izvajajo naloge države. Zato se pripravlja s posebno zavze-
tostjo in skrbjo ob sodelovanju najodgovornejših političnih in najbolj
strokovno usposobljenih ljudi in se tudi sprejema na posebno kvalifici-
ran način (pri nas z dvotretjinsko večino vseh poslancev Državnega zbo-
ra). Zato naj bi se praviloma tudi ne spreminjala na lahko, kot se spremi-
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njajo zakoni in drugi predpisi. Ustavno besedilo je nekako posvečeno in
nedotakljivo. Vsaka misel na morebitno spremembo ustave je občutljiva
zadeva. Še posebno so občutljive na svojo ustavo mlade države, ki vidijo
v njej simbol svoje neodvisnosti in državnosti – kot na primer tudi Slove-
nija. 

Ustava je v tem smislu spodbuda in ovira; je hkrati norma in naloga,
okvirna ureditev javnih procesov in procesov, podobnih pogodbam, pa
tudi kultura. To pomeni tudi, da ni samo goli »organizacijski statut« ali
»instrument of government«, pač pa vrednostna tvorba z ogromnim
bogastvom tekstualnih vsebin in subkonstitucionalnega prava. Treba pa
je reči: države je toliko, kolikor je konstituira ustava. Predvsem pa ni »od-
ločitev ustavotvorcev«, ki »normativno odločajo iz ničesar« (S. Schmitt).
To tezo čudno nezgodovinskega »sociološkega pozitivizma« zavrača že
sam pluralistični postopek sprejemanja ustave, vključno z vsemi posledi-
cami dogovora med slovenskimi političnimi strankami in nekaterimi
kompromisi med predstavami o vrednotah mnogih subjektov, ki so sode-
lovali pri oblikovanju ustave: ustava je »creatio ex cultura« in ne »creatio
ex nihilo«. Ustava torej ni samo zbir pravnih pravil, pač pa je tudi izraz
stanja kulturnega razvoja slovenskega naroda, sredstvo za prikaz njegove
kulture, zrcalo njegove kulturne dediščine in temelj njegovih upanj. Žive
ustave kot delo vseh razlagalcev ustave v odprti družbi so po obliki in
vsebini vedno bolj izraz in posredovanje kulture, okvir za kulturno
(re)produkcijo in recepcijo ter svojevrsten spremljevalec podedovanih
kulturnih »informacij«, izkušenj, doživetij in modrosti. 

Takšno kulturološko pojmovanje ustave, ki izhaja iz človeka kot racio-
nalnega in emocionalnega »zoon politicona«, je v prvi vrsti potrjeno v
preambuli; ta je kratka, vsebinsko nesporna, elegantna in modra. Pream-
bula k slovenski ustavi dovolj trdno in jedrnato predstavi samostojnost in
neodvisnost Slovenije, temeljne človekove pravice svoboščine, temeljno
in trajno pravico slovenskega naroda do samoodločbe, večstoletni boj za
narodno osvoboditev, v katerem je zorela in se končno tudi oblikovala
narodna samobitnost. Ta je tudi vodila do tega, kar si zrel narod ne samo
želi, ampak tudi zasluži: do uveljavitve njegove državnosti. Čeprav
preambula ni del ustavnega besedila in torej nima pomena ustavnoprav-
ne norme, so tista nesporna dejstva, ki jih navaja, in tisti dogodki, ki jih
po tej poti želi ohraniti in »uskladiščiti« v kolektivni zgodovinski spomin
Slovencev, tako pomembni in determinirajoči, da so slovenski ustavi ne-
dotakljivo izhodišče. Preambula je zadela bistvo in pomen pomembnih
dejstev in dogodkov, ki so zaznamovali usodo slovenstva in imajo tudi
danes pomen za Slovence in za vse državljane Slovenije. Nobena druga
značilnost političnega sistema ne izraža jasneje vpliva zgodovine na poli-
tično ureditev države kot prav njena ustava.
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2.

Ustava izvorno ni pravni pojem. Ustava je nastala v dolgotrajnem zgodo-
vinskem procesu razpadanja nediferencirane fevdalne moči, torej z razšir-
janjem mnogo starejše pravne tradicije na pravno neregulirano enotno
moč vladanja, po velikih meščanskih revolucijah, pa tudi na demokracijo
kot novega postfevdalnega suverena, ki teži k isti pravno neregulirani vse-
moči ali suverenosti. Ustava je rezultat političnega procesa razstavljanja
dvora in sodišča, ki nikoli ni bil do konca dokončan in se načeloma ne
more končati v neki višji posredovani enotnosti prava in moči, ker sta to
dve nesimetrični danosti. Zato je govorjenje o simbiozi ali amalgamu us-
tave in demokracije, politično gledano, nejasen govor. Pravo in demokra-
tična politika sta dve nesimetrični danosti, tako da je tudi sama težnja po
njuni enotnosti regresivni progres v staro fevdalno nerazločeno enotnost
prava in moči. Pravo in moč ostajata v novem veku dve ločeni instanci.
Moči ni možno pravično razdeliti kot jabolko ali vsoto denarja, kajti ved-
no znova teži k odpravi neodvisne pravičnosti v imenu pravične ali ra-
zumne moči. V skladu s tem ustava ni zakon, ki se nanaša na pravo in
pravičnost, ampak pravo, ki se je raztegnilo na moč in politiko, ali kot so
temu rekli klasiki politične misli za svobodo, tega pa ni možno brez ostan-
ka pravno regulirati. Pravno reguliranje moči, demokratične politike in
svobode je izvirno novoveški pojav. Šele z novoveško ločitvijo dvora in so-
dišča je omogočena pravna regulacija moči oziroma demokratične politi-
ke. Pravno reguliranje moči pa je v sebi paradoksalno, ker ustave, kot to
vemo od časov zloma weimarske republike, ne moremo ščititi samo prav-
no, ker ni samo pravna entiteta, ampak edino ob sodelovanju politične
moči, kajti manjša pravna moč ne more omejiti večje politične moči. 

Demokratične politike tako ni mogoče brez ostanka pravno regulirati,
kot tudi narave ni mogoče brez ostanka upravljati z zakoni naravoslovnih
znanosti. To pa ne pomeni, da se v politiki vse odvija iracionalno in proti-
pravno, v naravi pa slučajno in nepredvidljivo. Nasprotno, iracionalnost
in decizionizem ustavnopravnih teorij, kot tudi kaos in kontingentnost v
naravnoznanstvenih teorijah, so bili spremljevalni pojav novokantovske-
ga transcedentalizma, česar pa sodobna teorija ne podpira več. Ustava ni
več pojmovana kot prvi pogoj možnosti racionalne politike brez ostanka,
pač pa je z njo v odnosu »vzajemne iritacije« (N. Luhman). Vzajemna iri-
tacija ustavnega in političnega procesa se ne odvija po pravilih logičnih
struktur (vzročno – posledično), pač pa po pravilih lastne reprodukcije
vsakega sistema. Ustava ima do politike vlogo opazovalca druge vrste, ki
komunikativno deluje na politične procese, kot tudi politični procesi
semantično vplivajo na avtonomno spreminjanje ustave. S tem je na dani
stopnji zgodovinskega razvoja demokratična večina omejena v možnosti
neposrednega in samovoljnega spreminjanja ustave. Ta lahko spreminja
ustavo samo v komunikativnem postopku stalnega prilagajanja na usta-
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vo, ki se tudi sama postopkovno spreminja v povezavi s političnimi pro-
cesi. Ustava dojema politične procese pod kodo pravno – protipravno,
politični procesi pa zaznavajo ustavo pod kodo spreminjati – ne spremi-
njati ustave.

Ustava je po Schmittu agregat dveh državnih načel: liberalnega in
demokratičnega. Prvi se nanaša na konsenz in resnico, drugi pa na veči-
no. Ustava in politika sta v odnosu imanentne transcendence in sta zelo
komunikativno in semantično povezani, tako da razpad njene povezano-
sti pomeni demaskiranje politike kot neregularne, nasilne pravice moč-
nejšega, ustava pa je v tem primeru samo mrtva črka na papirju. Demo-
kratična politika, ki ne bi bila ustavno omejena, bi lahko ustavo
spreminjala po želji in v vsakem času; dejansko bi delovala, kot da ustave
ni. Ob vsej napetosti med demokracijo in ustavno državo pa je treba upo-
števati, da obe dajeta središčno mesto človeškemu dostojanstvu. Razliku-
jeta pa se po tem, kako zaščititi to vrednost na najboljši možni način.
Omejujoč delovanje upravljavcev in s poskusom zmanjševati nevarnosti,
ki izhajajo iz politike, konstitucionalizem omejuje rizike, ki ogrožajo svo-
bodo in dostojanstvo pripadnikov politične družbe. Demokracija pa po-
skuša omejiti te rizike z zaščito pravice do udeležbe v političnih procesih.
V novih demokracijah je zelo hitro prišlo do konfrontacije z imanentnim
konstitucionalizmom, kar je (bilo) razvidno zlasti pri politični strpnosti
in pluralizmu, pri čemer ima omejujoča vloga ustave premajhen pomen. 

3.

S tega vidika pa je treba razlikovati še med zakonodajno in ustavno drža-
vo. Gre za dve vrsti moderne države. Zakonodajna država je podobna
stroju, ki različne državljane obravnava pred zakonom na isti način, s
prepričanjem, da se državljani med seboj bistveno ne razlikujejo; bodisi
da so enaki kot razumna in naravna bitja, bodisi zato ker so kulturno,
zgodovinsko ali etično isti oziroma enaki. Takšna država deluje po iluziji,
da lahko upravlja družbo s pomočjo zakonodajne dejavnosti, ki je tako
ali drugače legitimizirana, na primer z aklamacijo, argumentativno ali
parlamentarno demokratično. Takšna država deluje kot forma nasproti
materiji meščanske družbe, ki jo oblikuje z lastno zakonodajno dejav-
nostjo. V primerjavi z zakonodajno državo in njenimi postopki sprejema-
nja in uporabe zakonov na istovrstne in enakopravne državljane pa
ustavna država izhaja iz pluralne strukture civilne družbe, ki ni usmerje-
na z identičnim posameznikom, pač pa kulturno, etnično in interesno
različnimi pluralnimi skupinami. Takšna pluralna družba in demokracija
kot oblika odločanja in legitimiranja zgodovine sta dve neprimerljivi
vrednosti (velikosti), ki ju je treba postopkovno pripeljati v semantično
in ne mehanično, vzročno, teleološko, pravno zvezo. 
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Pluralistična civilna družba konsenzualno določa, kaj je lahko in kaj
ne predmet demokratičnega večinskega odločanja, kajti v nekaterih stva-
reh ni mogoče odločati z večino, na primer o lastništvu, veri, nacionalno-
sti, znanosti, o družinskih zadevah itd. Obstajajo namreč nespremenljive
in spremenljive večine in manjšine. V pluralistični družbi ne zadostuje
samo demokratično legitimiranje države; država mora biti legitimirana
tudi s pravičnostjo, solidarnostjo in človekovimi pravicami. Tako legiti-
mirana ustavna država ni isto kot pravna država, ki uporablja demokra-
tično sprejete zakone. Pravičnost, solidarnost in človekove pravice kot
legitimacija države predpostavljajo, da zakone iniciirajo, zagotavljajo in
legitimirajo pluralno organizirani državljani in njihove institucije, njihova
volja pa se v državi in v parlamentu samo uzakonjuje. Takšni zakoni, ki
so v skladu s predhodno voljo institucij pluralistične civilne družbe nee-
nakih posameznikov in skupin, se lahko nenasilno uporabljajo. 

Država je politični predstavnik pluralnega civilnega suverena ter
usklajuje protislovne zakonodajne pobude različnih državljanskih sku-
pin. Ustava najprej omejuje državo in njena predstavniška telesa z insti-
tutom delitve oblasti in z diferencirano uporabo večinskega načela tam,
kjer bi to ogrožalo človekove in manjšinske pravice. Ustava zatem omeju-
je tudi civilno družbo s skrbjo za ravnotežje interesov pluralističnih sku-
pin. V ustavni državi je stalni subjekt odločanja tudi pluralistična civilna
družba in ne izključno država. Zato lahko državljani na podlagi ustave
stalno postopkovno spreminjajo ustavo države, medtem ko pravna ali
zakonodajna, izključno z večino legitimirana država, obratno meni, da s
formalnim pooblastilom kvantitativne in ne kvalitativne narave, oprede-
ljuje in spreminja civilno družbo. Ustavna država zavrača zahteve držav-
nega razuma, da oblikuje državno skupnost po psevdoracionalnem ali
ideološkem načrtu. Ustavna država je izraz volje civilne družbe in ne
subjekt, ki civilni družbi narekuje oblike njenega delovanja na podlagi
abstraktnih načrtov najvišje volje ali poslednjega razloga.

Ustava se v ustavni državi ne uresničuje ali uporablja, pač pa je splo-
šna gramatika, ki ne predpisuje državljanom, kaj morajo delati v skladu
z ustavo, pač pa, kako morajo delovati, da bi bili eni drugim politično ra-
zumljivi in tako zagotavlja soživljenje, sobivanje različnih skupin v okvi-
ru skupne komunikativne in nerepresivne strukture delovanja. Ustava,
ki se ne legitimira samo demokratično, pač pa tudi s solidarnostjo, pra-
vičnostjo in človekovimi pravicami, je izraz pluralnih interesov civilne
družbe. Ustavna država pa se legitimira z ustavo, ki je državljanom ra-
zumljiva in verodostojna, ker je izraz njihove politične kulture. Takšna
ustava pa je po Dahlovem mnenju pomembna za demokracijo s številnih
vidikov, na primer stabilnosti, temeljnih pravic, nevtralnosti, odgovorno-
sti, pravičnega predstavništva, soglasja, učinkovitega vladanja, kompe-
tenčnega odločanja, preglednosti, zanesljivosti in legitimnosti.
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4.

Razlikovanje med državo in ustavo nam omogoča vpogled v posebnost
oblik organizacije državne oblasti. Ustavna država se razlikuje od absolu-
tističnih in od diktatorsko-totalitarnih političnih ureditev. V ustavi drža-
ve je opredeljena temeljna pravna ureditev, s katero se usmerja politični
razvoj in enotnost ljudstva. Pri tem obstaja temeljna napetost med kon-
stitutivno močjo (pouvoir constituant) ljudstva in konstituirano močjo
(pouvoir constitue), ki se oblikuje s pravno – političnimi institucijami,
katerih predstavniki izvajajo oblast. V ustavni državi ljudstvo samo dobi-
va določeno vlogo, njegova moč pa se omejuje na dejavnost, ki je strogo
povezana z ustavo. Pri tem poudarjamo legitimacijske korene ustavne
države.

Legitimacija ustavne države ima dva izvora: njen prvi izvor je liberalna
ideja svobode in avtonomije posameznika, ki ima svojo paradigmo v
moralni avtonomiji osebe. To je nesporna in absolutna točka, okoli kate-
re se gibljejo novoveške pravno – politične ureditve. V tem smislu je
pravna država obramba posameznika pred neomejeno močjo suverena in
v tem je bil tudi temeljni razlog njenega nastanka. Povezanost ustavne
države in demokracije je veliko težje vzpostaviti. Ljudstvo je namreč
samo kot ustavotvorna oblast revolucionarni pojem, ki je nov način legi-
timacije oblasti. Ljudstvo v modernem smislu kot politični nosilec skup-
ne akcije se naslanja na posameznike. Samo v ustavni državi so posa-
mezniki lahko deli ljudstva, ki s pomočjo prava vzpostavljajo medsebojni
zakonski odnos. Zato ima ustavna država svojo demokratično legitimaci-
jo, če zagotavlja medsebojno uporabo individualne svobode. To pa zmore
samo, če je zgrajena na načelih obvezne in splošne zakonitosti, na delitvi
oblasti in na brezpogojnem spoštovanju človekovih pravic. Čeprav je
soglasje okrog temeljne politično – pravne ureditve lažje doseči, če obsta-
ja kulturna, duhovna, zgodovinska, verska in vrednostna homogenizaci-
ja, pa se politična identiteta ne sme zožiti na nobeno od teh sestavin.
Vedno mora temeljiti na možnosti svobodne izbire in alternative, kar je
edino zagotovilo svobodnega obstoja, ki nam ga lahko zagotovi samo
ustavna država v simbiozi liberalnega in demokratičnega načela. 

Demokratična ustavna država je torej kompromis. Utemeljena je na
dveh stebrih: na načelu liberalne (pravne) države in demokratičnem
večinskem načelu oziroma na naravnem pravu in ljudski suverenosti. V
praksi bi se čisto pravna in naravnopravna država izrodila v aristokracijo
tistih, ki bi zakone razlagali in razvijali v luči ustave, ustave v luči narav-
nega prava; država čiste ljudske suverenosti pa nasprotno, v tiranijo veči-
ne. Zaželeno ni ne eno in ne drugo iz razumljivih razlogov. Zato demo-
kratična država temelji na obeh stebrih ali pa je ni. Da bi se ohranil ta
kompromis, je treba na eni strani negovati pravno zavest prebivalstva
(prav za nepopularne pravice šibkejših in manjšin), po drugi strani pa

SLOVENSKA DRŽAVA – OB DESETLETNICI



238

zakonodajalci in sodniki ne smejo po nepotrebnem kršiti ljudske volje.
Simbioza dveh nasprotnih načel politične filozofije (liberalizma in

demokratičnosti) torej ne sme razpasti, ker se v tem primeru odpira pro-
stor drugačnim, totalitarnim oblikam vladavine. V 20. stoletju je to rav-
notežje liberalnih in demokratičnih načel razpadlo dvakrat (fašizem in
komunizem). Osrednja institucija, kjer se srečujeta obe strani je parla-
ment. Vzdrževanje tega ravnotežja je posebno težka oblika politične vla-
davine, to je možno samo postopkovno; postopek omogoča notranje rav-
notežje pozicije in opozicije ter odnos do zunanjih neposrednih izrazov
ljudske volje mimo vseh ustavnopravnih postopkov. 

Proces vzdrževanja tega zapletenega ravnotežja poteka skozi stalni
proces kršenja ustave s strani pozicije in opozicije. Pozicija prekoračuje
svoja ustavna pooblastila na podlagi svoje večinske pravice, da razlaga
ustavo in jo praktično spreminja. Opozicija pa, ker je stalno preglasova-
na v parlamentu, koketira z oblikami in prakso zunajustavnega povezo-
vanja z volivci ter spodbuja ljudstvo k raznim oblikam zunajparlamentar-
nega izražanja ljudske volje. Ustavno sodstvo, ki ima nalogo nadzirati
vsako protiustavno ali neustavno delovanje, pa je tudi samo ujeto v usta-
vo, zakone in javno mnenje. Delovanja pozicije in opozicije torej ni mož-
no ustavno popolnoma omejiti. Bistvo liberalne demokratične ustavne
vladavine je nadzorovano postopkovno kršenje ustave. Ni torej sporno,
da se ustava v praksi spreminja in krši, poudarek je v tem, da je kršenje
ustave pod liberalnim demokratičnim institucionalnim in postopkovnim
nadzorom. 

5.

Ustava torej ne deluje v vakuumu. Njena pravna narava se razkriva z
izpostavljenostjo stvarnosti ravnotežja političnih oblasti, posebnih last-
nosti politikov in njihove pripravljenosti, da se podredijo pravilom igre in
seveda ravnanja sodstva. Oblikovanje nove slovenske ustave je potekalo
v razmerah demokratičnega oživljanja in narodne zagrenjenosti, kar se
kaže deloma tudi v nekaterih njenih opredelitvah. Izguba ideološko pro-
gramske (socialistične) razsežnosti pa še ne zagotavlja odprave nekaterih
klasičnih ustavnih bolezni (constitutional malasie) in ne rešuje vseh
vprašanj skupnosti (npr. vprašanje družbene pravičnosti). Več kot očitno
pa je, da je z osmišljanjem ustave kot načina konstitucije politične skup-
nosti v demokratično pravno državo prisoten pojav recepsije splošnocivi-
lizacijske vsebine v ideji ustave kot politike na način prava, ki ne desti-
mulira sprememb v družbi. Točneje to pomeni, da je ustava po mnenju J.
Dearlove zunaj politike in v njej. V prvem pomenu zagotavlja omejujoč
in omogočajoč kontekst, v katerem se odvija politika; takšen položaj
varuje ustavo pred popolnim kolapsom (sicer bi bila ustava to, kar delajo
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tisti, ki imajo moč). Če pa bi to pomenilo izključitev ustave iz politike, ta
dejansko ne bi bila uresničljiva v nikakršnem neutopičnem svetu.

To pa pomeni tudi, da je ukvarjanje z ustavo tipična mešanica politič-
nega realizma in pravnega idealizma. Čeprav se je slovenska v mnogo-
čem poistovetila z evropsko tradicijo in modernostjo ustavne teorije, je v
njej najti še dosti nekoherentnosti in ustavnih vrzeli. Mnoge stvari so kot
posledica kompromisa (parlamentarnih strank) ostale sporne in bi jih
bilo treba še proučiti. Zanimivo pa je tudi spremljati uresničevanje neka-
terih določb, ki so bile prevzete iz drugih ustav (in iz različnih kulturnih
tradicij). Kritičnega pomena za uresničevanje ustavnega ravnotežja sta
odnos med vlado in parlamentom in delovanje strank, prav tako pa tudi
ustrezno družbeno soglasje, ki ga ne smemo enostavno enačiti s parla-
mentarno večino. Brez njega je možno zgolj prikrivanje nerešenih vpra-
šanj, ko pa status quo ni več možen, lahko postane tudi ustavni okvir
nepomemben. Ustava se ne uveljavi uno acto; njen uspeh ni nikdar
dokončen in neogrožen; pač pa se mora neprestano obnavljati z vsakod-
nevnim plebiscitom državnega in družbenega življenja. Pri tem konstitui-
rana oblast ni tisti naslovljenec, ki bi lahko samostojno odločal o spre-
membah ustave. Delovanje konstituirajoče oblasti pa je predvideno z
ustavo; ker se tako ustavnopravna ureditev ščiti pred nepredvidljivim
ravnanjem političnih sil. 

Ljudstvo se tako v demokraciji pojavlja po eni strani kot moč nad usta-
vo kot konstituirajoča moč in kot subjekt ustave. V tem smislu vsaka
demokracija računa z ljudstvom kot politično sposobnim dejavnikom. Po
drugi strani se ljudstvo pojavlja v okviru ustave, delujoč po ustavi. V tem
smislu ljudstvo pomeni konstituirano moč, ki obstaja v arhitekturi poli-
tičnih institucij. Obstaja torej očitni paralelizem subjektivnih pravic in
pravic ljudstva. Posameznik se obravnava v subjektivnih pravicah kot
»uporabnik« preddržavnih in tudi državljanskih pravic. Tako kot posa-
meznik, ki posreduje pred državno in javno avtonomijo, tako ima tudi
ljudstvo dve volji: je izvorni ustvarjalec ustave, po drugi strani pa svoje
delovanje veže v določena ustavna pravila. 

Naloga ustave je zato tudi zaščita subjektivnih pravic, ki so edino učin-
kovito merilo normiranja porazdelitve (predvsem politične) moči; šele z
njimi je postavljena tudi logična in ne samo praktična možnost opredeli-
tve mej prakticiranja politične moči. Brez prvenstva subjektivnih pravic
bi obstajala samo možnost samoomejevanja moči. Prav zato so te pravi-
ce, kot piše Lowenstein, »prepovedana področja« za nosilce državne ob-
lasti. Hkrati pa je to tudi mesto, od koder državljani prenašajo politične
zahteve in interese v politični proces. Zato je to področje tudi instrumen-
talnega pomena za oblikovanje politične volje ljudstva. Alternativa ustav-
nosti bi danes pomenila stanje neprimernega spopadanja družbe z njeni-
mi destruktivnimi težnjami, strukturo moči in družbeno neenakostjo; 
t. j. stanje institucionalno nerazvite zmožnosti dejavnega spopadanja
lastnih normativnih temeljev s stvarnimi odnosi. 
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Vsakršno spreminjanje ustave je imanentno pravno in politično vpra-
šanje, zato mora biti ustrezno strokovno pripravljeno in izvedeno. Dose-
danji spremembi iz leta 1997 in 2000, povezani z evropskimi povezo-
valnimi procesi ter političnimi in pravnimi spori v zvezi z volilnim
sistemom, sicer nista bistveno spreminjali veljavne ustavne ureditve, sta
pa bili opravljeni na hitro, brez ustrezne analize ter ob političnih neso-
glasjih in celo sporih in posegih ustavnega sodišča. Napovedana ustavna
revizija pa po vsebini in po obsegu globlje posega v ustavno ureditev, zla-
sti v področje državne ureditve. Spremembe se nanašajo na lokalno sa-
moupravo (regionalizem), oblikovanje vlade (imenovanje ministrov),
sodstvo (volitve sodnikov), referendumsko odločanje ter predlogi spre-
memb na mednarodnem področju (evropski člen o odstopu dela suvere-
nosti, izročitvi, nepremičninah), pa tudi drugi neuradni predlogi (npr.
enodomnost, dvodomnost parlamenta, pristojnosti predsednika republi-
ke itd.). Čeprav so nekatere slabosti in pomanjkljivosti ustave očitne, pa
je potreben tehten razmislek in predvsem ustrezne analize, ki jih vsaj na
nekaterih od naštetih področij še ni. Prav tako je nujno zagotoviti dolgo-
ročno stabilnost na ravni ustavne ureditve, ne pa spreminjati ustave, če
to ni nujno potrebno. Desetletno obdobje še ni takšna časovna distanca,
ki bi opravičevala kakršne koli radikalne posege in spreminjanje ustave. 

LITERATURA
BELLAMY, R. in CASTINGLIONE D. (ur.). 1996. Constitutionalism in Trans-

formation. Political Studies, let. 44, št. 3 (special issue).
BELLMANY, R. (ed.). 1996. Constitutionalism, Democracy and Sovereignty.

Avenbury, Aldershot.
BREZOVŠEK, Marjan. 1992. Ustavno ravnotežje. Teorija in praksa, let. 29, št.

3/4, stran 288–298.
Dearlove, J. 1989. Bringing the Constitution Back. V: Political Science and the

State, Political Studies, let. 37, št. 1.
DAHL, R.A. 2000. On Democracy. Yale University Press, New Haven, Lon-

don.
FRIEDRICH, C.J. 1974. Limited Government: A Comparison. Prentice Hall,

New Jersey.
LANE, J.E. 1996. Constitutions and Political Theory. Manchester.
SUNSTEIN, C.R. 1988. Constitutions and Democracies: An Epilogue. V: Consti-

tutionalism and Democracy, Cambridge University Press.

SLOVENSKA DRŽAVNOST IN USTAVA



241

USTAVNE SPREMEMBE IN UVAJANJE 
ŠIRŠIH SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI 

V SLOVENIJI
Miro Haček*

Ustava Republike Slovenije predvideva širšo samoupravo lokalno
skupnost (pokrajino) kot prostovoljno združenje občin oziroma kot
obliko medobčinskega sodelovanja in povezovanja (143. člen Ustave
Republike Slovenije). Zato se že vrsto let v slovenski (strokovni) jav-
nosti pojavljajo zahteve po uvedbi druge ravni lokalne samouprave
ter nujne spremembe 143. člena slovenske ustave, ki naj bi bil glavna
ovira za uvedbo pokrajin. Avtor predstavlja različna mnenja o
(ne)potrebnosti ustavnih sprememb na področju lokalne samoupra-
ve, še posebej pa se osredotoči na ključno vprašanje: ali Slovenija v
tem trenutku pokrajine sploh potrebuje in če da, na katera vprašanja
bi ob procesu uvajanja pokrajin morali biti še posebej pozorni.

***
138. člen

(uresničevanje lokalne samouprave)
Prebivalci Slovenije uresničujejo lokalno samoupravo v občinah in
drugih lokalnih skupnostih.

140. člen
(delovno področje samoupravnih lokalnih skupnosti)

V pristojnost občine spadajo lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja
samostojno in ki zadevajo samo prebivalce občine.
Po predhodnem soglasju občine ali širše samoupravne lokalne skup-
nosti lahko država z zakonom prenese na občino ali širšo samou-
pravno lokalno skupnost opravljanje posameznih nalog iz državne
pristojnosti, če za to zagotovi tudi sredstva.
V zadevah, ki jih je na organe lokalne skupnosti prenesla država,
opravljajo državni organi tudi nadzor nad primernostjo in strokov-
nostjo njihovega delovanja.
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143. člen
(širše samoupravne lokalne skupnosti)

Občine se samostojno odločajo o povezovanju v širše samoupravne
lokalne skupnosti, tudi v pokrajine, za urejanje in opravljanje lokal-
nih zadev širšega pomena. V sporazumu z njimi prenese država na-
nje določene zadeve iz državne pristojnosti v njihovo izvirno pristoj-
nost in določi udeležbo teh skupnosti pri predlaganju ter izvrševanju
nekaterih zadev iz državne pristojnosti.
Načela in merila za prenos pristojnosti iz prejšnjega odstavka ureja
zakon.

(Ustava Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 33/91)

UVODNO RAZMIŠLJANJE

Ustava Republike Slovenije je zagotovila lokalno samoupravo v Sloveniji,
ki jo prebivalci Slovenije uresničujejo v občinah in drugih samoupravnih
lokalnih skupnostih. Občine so temeljne enote lokalne samouprave, ki se
samostojno odločajo o povezovanju v širše samoupravne lokalne skupno-
sti za urejanje in opravljanje lokalnih zadev širšega pomena. Širše
samoupravne lokalne skupnosti so skupnosti, ki delujejo na širšem teri-
torialnem območju, in sicer na območju, ki obsega več občin. Širše lokal-
ne skupnosti opravljajo naloge, ki so, gledano z ravni države lokalnega
pomena, gledano z ravni občin pa take, ki presegajo zmogljivosti občin in
se zaradi tehničnih, organizacijskih ali finančnih razlogov lahko racional-
no opravljajo le na širšem teritorialnem območju. Na tej ravni prihaja
tudi do najpomembnejšega povezovanja lokalne samouprave z državno
upravo. Država prenaša v procesu decentralizacije na te skupnosti in tudi
na občine vrsto svojih upravnih nalog, ki jih je doslej opravljala sama.

V večini držav članic Evropske unije obstaja več kot le ena raven obla-
sti pod centralno oblastjo in obsega širše ali ožje geografsko območje
(Vlaj 1999, 213–227). Regionalna oblast je vmesna raven oblasti med cen-
tralno, državno oblastjo in ožjimi oblastmi lokalne samouprave. Regio-
nalne oblasti opravljajo pristojnosti neodvisno od državne oblasti in
obsegajo različno število lokalnih oblasti oziroma skupnosti. Šest držav
članic Evropske unije1 ima decentralizirane enote oblasti, ki bi jih lahko
označili kot regionalne oblasti. Tri države članice2 imajo federalni sistem,
ko so regije lahko označene kot dežele in je razmejitev pristojnosti med
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državno in regionalno oblastjo določena že v ustavi. V Evropski uniji je
(vsaj) lokalna samouprava na dveh ravneh torej prej pravilo kot izjema.
Splošna evropska težnja zadnjih desetletij je nastajanje in krepitev lokal-
ne samouprave v teritorialnih enotah, ki so bile včasih zgolj državne
uprave enote splošne pristojnosti na prvi stopnji (Vlaj 1999, 213–227). Te
teritorialne enote so postale nekakšne dvoživke, ki opravljajo v medse-
bojni povezanosti in odvisnosti državne naloge, ki jih je v neki regiji tre-
ba opravljati, ter hkrati tudi samoupravne lokalne oziroma regionalne
naloge, ki so v tem prostoru aktualne (Šmidovnik 1991, 878). Na ta način
se je v največji možni meri mogoče izogniti sistemu dvojnega ali celo troj-
nega upravnega tira, v katerem bi imela vsaka teritorialna skupnost svojo
upravo. 

Pri pokrajini (oziroma regiji)3 gre torej za vmesni prostor med državo
in temeljno samoupravno lokalno skupnostjo – občino. V tem prostoru
se pojavljajo aktualne potrebe, ki v svojem bistvu sicer temeljijo na inte-
resih države, vendar te neposredno ne zadevajo; po drugi strani pa gre za
izvirne interese lokalnega pomena, ki pa presegajo zmogljivosti ene
same občine. Ta vmesni prostor v znanstvenih krogih označujemo z izra-
zom širša samoupravna lokalna skupnost, v različnih državah pa je znan
pod različnimi imeni. V slovenskem primeru imenujemo ta vmesni pro-
stor pokrajina. Regije v Sloveniji dejansko obstajajo, saj je mogoče sub-
jektivni občutek pripadnosti lokalnega prebivalstva neki regiji zaslediti
skorajda na vsakem koraku. V Sloveniji poleg tega obstajajo tudi naravne
regije (npr. geografske, podnebne), regije na podlagi ustvarjenega prosto-
ra (npr. glede na stavbni tip), regije glede na prebivalstvo (npr. narečne
regije), regije glede na primarne dejavnosti (npr. gozdnogospodarska
območja),4 ne nazadnje pa tudi regije, ki logično izhajajo iz posebnih
območij, na katere so državno ozemlje razdelile posamezne javne službe
zaradi praktičnih potreb in v pomanjkanju enotne regionalizacije. Če-
prav so te »regionalizacije« nastale z vidika določene dejavnosti, so ven-
darle eden možnih kazalcev delitve na mezoregionalni ravni.5 V kontek-
stu tega prispevka mislimo na regijo (pokrajino) kot drugo (širšo) raven
lokalne samouprave oziroma širšo samoupravno lokalno skupnost, torej
enoto lokalne samouprave.

Vprašanje ustanovitve pokrajin v Sloveniji občasno vzbudi določeno
pozornost v javnosti, vendar glede na pomen regionalizma za državo
relativno redko. V nadaljevanju prispevka bomo skušali odgovoriti na
vprašanje, kje so zavore za ustanovitev pokrajin in ali Slovenija pokrajine
gledano bodisi kratkoročno bodisi dolgoročno resnično sploh potrebuje.
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3 Regionalizacija je proces, v okviru katerega je cilj oblikovati regije oziroma pokra-
jine.

4 Ribičič 1996, 190. 
5 Tako ima na primer Zavod za zaposlovanje 10 okolišev, Gospodarska zbornica 13

okolišev, Kmetijsko-gozdarska zbornica 7 okolišev itd. (Vrišer 1999, 49).
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USTAVNOPRAVNI PROBLEM IN REGIONALIZACIJA
SLOVENIJE

Slovenski primer ustavnega besedila o lokalni samoupravi in še posebej
143. člen ustave, ki govori o širših samoupravnih lokalnih skupnostih, je
še posebej v ožji strokovni, pa tudi v širši javnosti v prvem desetletju slo-
venske ustave dvignil precej prahu. Ustavnopravni problem regionaliza-
cije Slovenije – problem pokrajine (regije) – obstaja in je znan, saj je bil v
strokovni literaturi doslej obširno in temeljito obravnavan, brez dvoma
najtemeljitejše od vseh vprašanj s področja lokalne samouprave (Šmi-
dovnik 1999, 189).

V grobem obstajata dve mnenji o ustavni zasnovi pokrajine. Po prvem
mnenju, ki je v ustrezni strokovni literaturi zastopano izrazito večinsko,
je 143. člen ustave glede ustanovitve širših samoupravnih lokalnih skup-
nosti zavajajoč, napačen oziroma neuresničljiv, in sicer tako dejansko kot
tudi pravno. Prav tako so nekvalificane določbe o nalogah širših samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Vlaj 1999, 9; Šmidovnik 1995, 164–165). Po
drugem mnenju pa je do pokrajin v Sloveniji mogoče priti tudi z veljavno
ustavo. Pokrajine so ustavna kategorija, zato jih je mogoče ustanoviti že
na podlagi veljavne ustave (Predlog zakona o pokrajinah s tezami za nor-
mativno ureditev, Poročevalec DZ RS, št. 26/98, stran 4). 

Prvo mnenje izhaja iz predpostavke, da mora biti pokrajina obvezna
enota lokalne samouprave, kar pa lahko zagotovi le država. Takšnih
pokrajin brez ustavne spremembe, zlasti 143. člena Ustave RS, ki oprede-
ljuje pokrajino kot obliko prostovoljnega občinskega sodelovanja in brez
samostojne pravne subjektivitete oziroma avtonomnosti, ni mogoče uve-
ljaviti. V skladu s tem mnenjem je temeljna slabost ustavne zasnove
regionalizma v tem, da pokrajino obravnava kot neobvezujočo obliko
medobčinskega sodelovanja, ki v nekem delu države lahko nastane, v
drugem pa ne. Takšna pokrajina ni širša samoupravna lokalna skupnost,
saj nima samoupravne avtonomnosti, ampak so njen nastanek, obstoj,
financiranje in delovanje odvisni od občin in zato, ker ni skupnost prebi-
valcev na širšem lokalnem območju, ampak je nekakšna konfederacija
občin (Ribičič 1998, 22). Navedena ustavna določba ne more zagotoviti,
da se ne bi pokrajine ustanavljale v delu Slovenije, ko bi se v drugem
delu Slovenije ravno ukinjale in da ne bi v pokrajino vstopale posamezne
občine nekega območja, ko bi se druge občine ravno odločale za izstop iz
pokrajine. Temeljni problem veljavne ustavne določbe o pokrajinah ni v
prostovoljnosti ustanavljanja pokrajin, ampak v tem, da pokrajine obrav-
nava kot izvedbene skupnosti, utemeljene samo na temeljnih enotah
lokalne samouprave – občinah in ne tudi na prebivalcih širšega območja,
na katerem bi bila ustanovljena posamezna pokrajina (Ribičič 1999,
197–199). S tem pa se ne upošteva ena bistvenih prvin vsake lokalne
skupnosti, tj. ljudi, ki živijo na območju potencialne širše samoupravne
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lokalne skupnosti. Zasnova pokrajine kot (prostovoljnih) skupnosti
občin bi lahko bila produktivna, če bi bile slovenske občine po moči v
smislu pristojnosti s področja lokalne samouprave ter v smislu finančne
moči takšne, da bi bile sposobne ustanoviti, vzdrževati in razvijati svojo
skupno pokrajino. 

To slabost bi bilo mogoče najpreprosteje odpraviti tako, da bi celoten
143. člen črtali iz ustave. S tem bi namreč polno veljavnost dobil 138.
člen ustave, ki govori o občinah in drugih samoupravnih lokalnih skup-
nostih. Nekatera mnenja govorijo v prid spremembi obstoječega 143. čle-
na ustave (na primer Virant 1999, 229–230); po teh mnenjih6 bi bilo treba
omenjeni člen spremeniti tako, da bi omogočal ustanovitev pokrajin brez
soglasja občin in prenos nalog nanje brez njihovega soglasja. Šlo bi torej
za izrazito politično odločitev, s katero bi se za vzpostavitev širše ravni
lokalne samouprave (pokrajin) poseglo v obstoječe pravice ožje ravni
(občin), in to v pravice, ki (vsaj delno) izvirajo iz samega bistva lokalne
samouprave, to pa je, gledano z vidika lokalne samoupravnosti, nevzdrž-
no in zanikanje samega načela samoupravnosti.

Nekateri predlogi sprememb ustave na področju lokalne samouprave
gredo še dlje. Tako so po mnenju nekaterih strokovnjakov7 potrebne tudi
spremembe 140. člena Ustave RS, in sicer glede besedila, ki zavira prenos
pristojnosti z države na lokalne skupnosti (občine in pokrajine), s tem ko
zahteva za vsak prenos državnih nalog v izvajanje lokalnim skupnostim
soglasje teh skupnosti in prehodno zagotovitev sredstev za njihovo izva-
janje. Po drugih mnenjih8 prav ta člen precej ožje opredeli pristojnosti
občin, kot je to določeno v Evropski listini lokalne samouprave in v veči-
ni evropskih držav. Drugačna ustavna ureditev, na primer takšna, ki bi
občinam poverila vse ali vsaj osnovne javne zadeve lokalnega pomena, bi
občinam omogočila, da bi primerno razširile svoje pristojnosti in tako
utrdile položaj suverenih lokalnih samoupravnih enot. Po večinskem
mnenju je vse navedeno država izkoristila za centralizacijo pristojnosti.
Trenutno veljavna ustavna zamisel pokrajine kot samoupravnega sodelo-
vanja na nadobčinski ravni je zaradi tega, ker so bodisi občine oskublje-
ne resnih pristojnosti bodisi zaradi različnih vzrokov – velikost, ekonom-
ska šibkost – niso sposobne prevzeti opravljanja nobenih resnejših nalog
iz državne pristojnosti, še posebej vprašljiva. Zato je takšna zamisel
regionalnih skupnosti lahko produktivna samo v državah, v katerih so
občine uveljavljene kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti s široki-
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6 Ribičič (1998, 22) na primer predlaga novo besedilo 143. člena Ustave RS v tej ob-
liki: »Pokrajina je širša lokalna samoupravna skupnost, ki obsega območje večje-
ga števila občin. V pristojnost pokrajine spadajo lokalne zadeve, ki presegajo
zmogljivosti občin; pokrajina opravlja tudi druge z zakonom določene naloge. Po-
krajina se ustanovi in njeno področje se določi z zakonom.« 

7 Glej na primer Šmidovnik 1999, 193.
8 Glej na primer Ribičič 1998, 21–22.
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mi pristojnostmi – in trdno finančno neodvisnostjo (pripisal M.H.) – in
imajo zato možnosti in interes na širšo samoupravno lokalno skupnost
prenašati del svojih obširnih pristojnosti (Ribičič 1998, 22). 

V strokovni literaturi je manj pogosto zaslediti po mojem mnenju
pomembno vprašanje, zakaj se pokrajine niso ustanovile že na temelju
obstoječih ustavnih določb. Razlog za to je najbrž preprosto v dejstvu, da
pokrajine niso v neposrednem interesu nikogar (Pirnat 1999, 241). Če bi
namreč bile, bi se v letih po ustanovitvi novih občin gotovo ustanovila
vsaj kakšna pokrajina oziroma bi bila sprejeta vsaj kakšna odločitev
občinskih svetov, da se občine združijo v pokrajino (Zakon o lokalni
samoupravi, Uradni list RS št. 72/93, 73. člen). V tem trenutku občin
pokrajine gotovo ne zanimajo, saj si je glede na stanje lokalne samoupra-
ve v Sloveniji mogoče zamisliti kar nekaj razlogov, zakaj občine in njiho-
va vodstva nad prostovoljnim ustanavljanjem pokrajin niso navdušena
(Pirnat 1999, 241–242): 
– pokrajine bi pomenile obveznost občin, da nekatere lokalne zadeve

prenesejo na pokrajine (ker je izvirni smisel pokrajine kot prostovolj-
nega združenja občin, kar izhaja iz 143. člena Ustave RS);

– pokrajine bi pomenile novo in neprijetno konkurenco pri pridobivanju
finančnih sredstev, zlasti tistih iz države;

– pokrajine bi bile tudi konkurenca občinam pri komunikaciji lokalnih
ravni oblasti z državo.

Misija strokovnjakov iz Sveta Evrope, ki je že leta 1993 s slovenskimi
organi razpravljala o osnutku zakonodaje za reformo lokalne samoupra-
ve v Republiki Sloveniji, je v sklepih zapisala, da so »strokovnjaki ugoto-
vili temeljno dvoumnost v zvezi z naravo subjektov lokalne samouprave.
Po eni strani jih smejo prostovoljno ustanavljati številne občine in zato se
zdi, da spadajo v področje medobčinskega sodelovanja, zato da bi bile
občinske naloge bolj učinkovito izvedene« (Predlog zakona o pokrajinah
1998, 4). Po drugi strani pa so strokovnjaki iz Sveta Evrope »ugotovili«,
da zakon o lokalni samoupravi sam določa vrsto funkcij, ki naj bi jih
izvajale pokrajine in navaja obseg področij, v katerem lahko dodatna
zakonodaja prenese pooblastila nanje. Odnos med državo in regijami,
kot je razviden iz IV. poglavja zakona, predlaga pristno vmesno stopnjo
samouprave, katere obstoj in oblike ni mogoče prepustiti naključnim
odločitvam občinskih svetov, ampak zahteva jasno institucionalno in
ozemeljsko podlago v državni zakonodaji. Strokovnjaki Sveta Evrope so
menili, da je dovolj prostora za konzorcije občin in za avtonomno vme-
sno stopnjo samouprave, »samo v besedilu jih je treba jasno ločiti med
seboj« (Predlog zakona o pokrajinah 1998, 4–5). 

Na posvetu s strokovnjaki Sveta Evrope leta 1997 so ti glede vprašanja
ustave menili, da je temeljna podlaga za uvedbo pokrajin 138. člen usta-
ve, 143. člen pa je videti kot razlaga 138. člena. 138. člen odpira več ravni
lokalne samouprave, 143. člen pa daje možnosti za medsebojno sodelova-
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nje občin, kot je predvideno v drugem odstavku 10. člena Evropske listi-
ne lokalne samouprave. 143. člen daje še dodatno možnost za pove-
zovanje občin v pokrajine, še posebej v primerjavi s 138. členom, saj
predvideva dve situaciji – medobčinsko sodelovanje in pokrajine. Prevla-
dujoče mnenje je bilo, da položaj pokrajine izhaja iz položaja občin in v
ničemer ne ogroža avtonomije občin. Tuji strokovnjaki so tudi menili, da
se običajno podcenjujejo zakoni in se pretirano govori le o ustavi in nje-
nih »nujnih« spremembah. 

Očitno je, da za ustanovitev pokrajin ni navdušena niti država in njeni
organi, kar ne nazadnje kaže tudi neverjetna počasnost pri pripravi in
obravnavanju zakona o pokrajinah,9 ki je eden izmed zakonov, ki bi naj
jasno določilo pristojnosti pokrajin. Uvajanje pokrajin bo poleg tega
gotovo zelo zapleten proces, po celovitosti in protislovnosti povsem pri-
merljiv s procesom ustanavljanja občin. Ali glede na vse povedano sploh
potrebujemo pokrajine in ali jih potrebujemo le zato, ker je Slovenija z
lokalno samoupravo na eni ravni ena redkih tovrstnih držav v Evropi?
Sam menim, da Slovenija pokrajine gledano dolgoročno, vsekakor potre-
buje, vendar prvič ne za vsako ceno (gotovo je cena mnogih ustavnih
sprememb, sprejetih čez noč, veliko previsoka) in drugič, vsekakor ne
zaradi sklicevanja oziroma zgledovanja na evropske regije, ki bi jih pre-
prosto uvozili in posnemali. Poglejmo nekaj razlogov, ki govorijo v prid
in proti regionalizaciji Slovenije.

REGIONALIZACIJA V REPUBLIKI SLOVENIJI: 
ZA IN PROTI

Regionalizacija Slovenije še zdaleč ni preprosta naloga. Naravno in druž-
beno-geografsko zelo pestro in neenotno slovensko ozemlje sicer po eni
strani naravnost vodi k členitvi na pokrajine, po drugi strani pa se ob tem
zastavljajo mnoga vprašanja in pomisleki, tako da nobeden dosedanji
primer regionalizacije Slovenije ni povsem zadovoljil in ni dobil vsestran-
ske podpore (Vrišer 1998, 131). Ta ugotovitev se ne nanaša samo na deli-
tve v posameznih strokah (na primer geografske, etnološke, krajinarske),
ampak velja tudi za upravno-politične delitve Slovenije. Odkar so v
Avstro-Ogrski pred več kot 150 leti vpeljali sodobno upravno ureditev z
občinami, okraji in deželami, so tudi te doživele veliko sprememb.
Upravno-politične delitve so bile v slovenski zgodovini izpeljane po zelo
različnih vsebinskih zasnovah, tako da so primerjave med njimi praktič-
no nemogoče in tudi nesmiselne. Upravna ureditev v dobi Avstro-Ogrske
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9 Zakon o pokrajinah, ki je po mnenju nekaterih pravnih strokovnjakov (glej na
primer Bučar 2001) celo protiustaven, je namreč v postopku predhodne obravna-
ve v Državnem zboru Republike Slovenije že dve leti.



248

je razlikovala pet hierarhičnih stopenj: občine, sodne (davčne) okraje,
politične okraje, dežele in državo. Uprava v času Kraljevine Jugoslavije je
imela štiri stopnje: občine, okraje, banovine in državo. V socialističnem
obdobju so upravo sestavljale tri stopnje in sicer občine, republike in
država. Dejansko pa bi lahko govorili še o dodatni, četrti stopnji, saj se je
resnična lokalna samouprava izvajala predvsem v samoupravnih krajev-
nih skupnostih. Upoštevati zgodovinsko dediščino bi pomenilo, da bi
sedanje slovensko državno ozemlje razdelili na tri pokrajine, in sicer
Kranjsko, Štajersko in Primorsko (Vrišer 1998, 135); ob tem je očitno, da
se pri regionalizaciji Slovenije na zgodovinsko dediščino ni mogoče
povsem opreti. Lahko pa jo uporabimo kot enega pomožnih kriterijev. 

Eden najbolj utemeljenih razlogov v prid regionalizaciji Slovenije je
gotovo dejstvo, da so se po sprejetju nove slovenske ustave razvojne razli-
ke med slovenskimi pokrajinami še dodatno poglobile. Močno nadpov-
prečno rast in hiter razvoj kaže osrednja regija z Ljubljano kot glavnim
mestom; tej regiji do določene mere sledi še obalno območje ter nekateri
regionalni centri.10 Sloveniji grozijo velike razlike v stopnji razvoja in ka-
kovosti življenja prebivalcev v njenih različnih delih, ki bodo po eni stra-
ni poglabljale razlike med regijami, po drugi strani pa krepile odpor do
njenega središča (Ribičič 1999, 202). Za uspešen razvoj Slovenije je ključ-
nega pomena, da se proces marginalizacije vsega, kar ni okolica državne-
ga centra, ne nadaljuje. Eden od mogočih načinov boja proti neenako-
mernemu razvoju je ustanovitev pokrajin, na katere pa bo za izpolnitev
tega cilja treba prenesti tudi pomemben del ekonomske moči in pomem-
ben del pristojnosti, ki so sedaj trdno v rokah države. Odločitev o preno-
su dela ekonomske moči in krepitvi samostojnosti regij je v mnogih drža-
vah prinesla močno povečan regionalen razvoj – kot primer se pogosto
navaja Irska, ki naj bi ustanovila regije ravno iz tega razloga (Bugarič
1998, 123).11 Neenakomerno razvijajoča se država, v kateri je stopnja raz-
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10 Med te uvršča dr. Plut (1998, 42) zlasti Novo Gorico, Ptuj, Maribor, Celje, Velenje,
Kranj, Postojno, Logatec, Sežano, Kamnik, Škofjo Loko in do določene mere tudi
Novo mesto.

11 V zvezi z možnostmi pridobivanja sredstev iz strukturnih skladov EU pri nas na
splošno velja zmotno prepričanje, da dostop do evropskih strukturnih fondov (ki
je nedvomno eden najbolj pomembnih kratkoročnih ciljev Slovenije pri vključe-
vanju v Evropo) vodi zgolj preko procesa notranje regionalizacije. Dejstvo je, da
to ni potrebno, ker lahko Slovenija kot majhna država pri vstopu v Evropo dobi
status nerazvite regije (in s tem dostop do strukturnih fondov) kot celota, kar bi
bilo z makrogospodarskega vidika in z vidika pogajanj tudi najbolj smotrno. Tak-
šen primer je v Evropi že znan, led na tem področju je prebila Republika Irska, ki
je – še preden je ustanovila regije – kot celotna država dobila status nerazvite regi-
je in je potem s smotrno uporabo sredstev iz strukturnih skladov dosegla največji
razvojni preskok od vseh članic EU. Odločitev o tem, ali bi radi sledili irskemu
primeru, pa bomo morali sprejeti v najkrajšem času, kajti omenjeni status posa-
mezni državi ni dan sam po sebi, ampak ga je treba uveljaviti v pogajanjih. Seve-
da pa takšen status v ničemer ne ovira kasnejše kakršne koli notranje regionaliza-
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voja daleč največja ravno v državnem središču, potem pa skokovito pada,
se lahko sreča s hudimi težavami pri povezovanju s sosednjimi območji v
okviru skupnega evropskega ekonomskega trga (Ribičič 1999, 202).

Pogost razlog v prid potrebi po takojšnji regionalizaciji Slovenije je
tudi vedno večja stopnja centraliziranosti države. Reforma lokalne
samouprave se je doslej namreč bolj ali manj ukvarjala z ustanavljanjem
oziroma preoblikovanjem občin, kar se je v praksi pokazalo v tem, da
smo iz nekaj nad 60 občin v prvih letih po osamosvojitvi prišli na današ-
njih 192 občin s težnjo po nadaljnjem povečevanju. Reforma je popolno-
ma zanemarila povezovanje na regionalni ravni in s pomočjo te ravni. Ta
napaka je bila po mnenju mnogih (glej na primer Ribičič 1999, Šmidov-
nik 1999, Vlaj 1998 ali Virant 1999) zgolj logična posledica ustavne
zasnove pokrajine kot širše samoupravne lokalne skupnosti, ki je zgolj
izpeljanka iz nove občine. Težnja po nadaljevanju drobitve Slovenije na
vedno nove občine je kljub poskusom, da bi s sistemom financiranja
zmanjšali interes po oblikovanju izrazito majhnih (in popolnoma od
države odvisnih) občin, še vedno močno prisotna. 

Problem pokrajine gotovo torej vsaj deloma izhaja iz splošnega stanja
na področju lokalne samouprave. Občina naj bi se namreč ustanovila na
nekem ozemlju, na katerem bi obstajali neki skupni interesi lokalne
narave, ki bi jih občina sama urejala. Vendar pa pravica do urejanja last-
nih lokalnih zadev pomeni tudi dolžnost financiranja teh zadev neodvi-
sno od države ali drugih lokalnih skupnosti. Vsaka finančna odvisnost
od kogar koli pač pomeni konec samoupravnosti. In v tem je ključni
problem slovenske lokalne samouprave oziroma slovenske občine. Drža-
va ob uvedbi novih občin ni uredila pogojev za finančno neodvisnost
občin, saj je velika večina občin povsem odvisna od državnega proraču-
na. Zato seveda ne čudijo prizadevanja po vedno novih občinah. Vendar
pa kakor hitro občino financira država, je jasno, da bo občina opravljala
tiste (lokalne?) naloge, ki so skladne z interesi države. Seveda problem ni
v osnovi v tem, da je Slovenija oblikovala veliko majhnih občin. Večji
problemi so v tem, da so občine močno raznolike, da je velika večina
povsem odvisna od države in njenih finančnih injekcij ter da so pristoj-
nosti današnjih občin v Sloveniji bistveno manjše, kot to velja na primer
za občine v veliki večini držav Evropske unije in kot je v smislu urejanja
lokalnih zadev pričakovati. V relativno majhni Sloveniji se je s potrojitvi-
jo števila občin in zmanjšanjem njihovih pristojnosti močno povečal
prepad med takšno majhno in šibko občino na eni in državo na drugi
strani.12
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cije in vseh neposrednih regionalnih povezav, ki iz tega izvirajo (Predlog zakona o
pokrajinah, Gradivo DZ za prehodno obravnavo, 1998, stran 2).

12 Obenem se pojavlja tudi problem ustrezne teritorialne organiziranosti države za
izvajanje upravnih zadev. Danes je skoraj vsak upravni resor na regionalni ravni
organiziran drugače, tako da se tudi z vidika racionalnosti upravnega delovanja
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Ko se je sprejemala ustava, se je Slovenija borila za svoj obstoj, za
samostojnost in mednarodno priznanje. Danes je Slovenija pridružena
članica Evropske unije z velikimi ambicijami, da kmalu postane tudi pol-
nopravna članica. Če se je regionalizacija pred osmimi leti povezovala s
strahom pred dezintegracijo zaradi bolečih krčev, v katerih je razpadla ju-
goslovanska federacija (Ribičič 1999, 203), je danes v povsem drugačni si-
tuaciji. Ob tem je treba upoštevati, da se bo Slovenija v prihodnosti še ve-
liko intenzivneje povezovala s sosednjimi in drugimi državami članicami
Evropske unije. Vse naše sosede so države z razvitim notranjim regiona-
lizmom.13 Slovenija pomanjkanje notranje regionalizacije nadomešča na
različne načine. Pri čezmejnem sodelovanju z dejavnostjo obmejnih ob-
čin, pri prizadevanjih za pridobitev sredstev Evropske unije s povečano
dejavnostjo države. Kljub temu pa veliko strokovnjakov14 poudarja, da
monocentrizem slabi Slovenijo in jo hromi pri vključevanju v Evropsko
unijo. Že na prvi pogled je jasno, da bi z ustanovitvijo regij precej izbolj-
šali možnosti za konkuriranje za sredstva številnih strukturnih in drugih
skladov Evropske unije. S tem bi lahko nadomestili vsaj del sredstev, ki
jih bo Slovenija morala nedvomno porabiti za vzpostavljanje novih pokra-
jin. S tega vidika so zanimive izkušnje Republike Irske, kjer so regionali-
zacijo izvedli predvsem zaradi večjih možnosti pridobivanja sredstev
Evropske unije. Tisti del sredstev, ki je v Evropski uniji namenjen spodbu-
janju manj razvitih območij, je v tem trenutku za Slovenijo precej težje
dosegljiv, saj so ta sredstva v prvi vrsti namenjena predvsem regijam. 

Regionalizacija Slovenije bi morala biti skupen produkt najmanj treh
interesov (Šmidovnik 1998, 142):
– interesov države, ker bi uvedba pokrajin pomenila izpopolnitev struk-

ture države Slovenije in njeno notranje uravnoteženje (kot je na primer
uvedba regij pomenila izpopolnitev državne strukture v državah
Evropske unije);

– interesov občin, ker bi uvedba pokrajin lahko omogočila plodno sode-
lovanje med občinami in pokrajinami po načelu subsidiarnosti ter več-
jo moč subjektov lokalne samouprave nasproti centralističnim težnjam
države (dodal M.H.) in

– interesov občanov, gospodarstva in drugih dejavnosti na ustreznih (v
regijskih) območjih, ker so ti dejanska interesna družbena skupnost,
ki bi z uvedbo pokrajin dobila v roke ustrezno orodje za pospeševanje
razvoja in za reševanje konkretnih vprašanj javnega pomena na
ustreznih območjih.
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pojavlja potreba po ustanovitvi upravnih okrajev splošne pristojnosti. Ne glede
na to, ali bo njihove funkcije kdaj v prihodnje opravljala pokrajina (kot dvoživka),
bi bilo smiselno, da se pokrajine in upravni okraji oblikujejo za isto območje. 

13 Avstrija ima dežele in je federalno urejena država, Italija in Madžarska imata regi-
je, Hrvaška pa županije. 

14 Glej na primer Ribičič 1999, Vlaj 1998 ali Šmidovnik 2000.
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Med drugimi se v prid procesu regionalizacije navajajo predvsem ti
razlogi:15 regije ne postavljajo dvoma o teritorialni enotnosti države, mar-
več omogočajo bolj razčlenjeno izražanje ljudske suverenosti na ravni, ki
je bližja državljanom; regija je decentralizirana enota, sposobna prevzeti
izzive 21. stoletja, saj so tradicionalne strukture lokalne samouprave
postale premajhne za opravljanje nekaterih lokalnih zadev; regija postaja
bistveni dejavnik gospodarskega napredka in razvoja s proizvajanjem
bogastva in zaposlovanja na okoljsko primeren način; regionalizacija je
vedno izraz samozaupanja države, njena zavrnitev pa je nasprotni dokaz.
Razlogi za oblikovanje pokrajin so torej notranji in zunanji. 

Kot najpomembnejši notranji razlog se navaja zlasti nujnost uvedbe
pokrajin zaradi notranjih razvojnih problemov in uveljavljanja načela
subsidiarnosti oziroma procesa decentralizacije. V razvoju zastajajoča
območja sestavljajo več kot sedem desetin slovenskega ozemlja. Delež
sredstev, ki jih državni proračun namenja neposredno za regionalni raz-
voj, se iz leta v leto, realno gledano, zmanjšuje in je nižji, kot je v pov-
prečju v državah Evropske unije. Kmalu po vzpostavitvi prve mreže
občin se je postavilo vprašanje oblikovanja druge ravni lokalne samou-
prave, saj je postalo jasno, da se razreševanja regionalnih problemov ne
da poenostaviti na odnose med državo in velikim številom majhnih ter
zelo različnih občin, ki imajo sicer formalno enake naloge, vendar je nji-
hova možnost za uresničevanje izvirnih in morebitnih prenesenih nalog
zelo različna (Predlog zakona o pokrajinah 1998, 2–4).

Pogosteje kot notranji se v strokovnih razpravah o ustavnih spremem-
bah navajajo zunanji razlogi,16 ki jih lahko strnemo v ugotovitev, da so
pokrajine v Sloveniji potrebne zaradi primerljivosti z državami Evropske
unije in velikega prenosa sredstev za skladnejši regionalni razvoj, kar bo
pomembno tudi v zvezi s procesi vključevanja Slovenije v Evropsko uni-
jo. Že sedaj se namreč kažejo velike regionalne razlike v Evropski uniji,
ki se bodo nedvomno kazale tudi v Sloveniji, pa naj Slovenijo štejemo
kot regijo ali pa kot unitarno državo z notranjo strukturiranostjo na po-
krajine. V zahodni Evropi se je po drugi svetovni vojni uveljavljalo več
oblik razvoja, v osemdesetih letih se je začel uveljavljati prenovljen mo-
del skladnejšega regionalnega razvoja, razvoja »od spodaj navzgor«. Poli-
tika Evropske unije je usmerjena v krepitev v razvoju nazadujočih regij;
gre za podpiranje notranjega razvoja, ki izhaja iz razvojnih pobud lokal-
nih skupnosti. Poudarja se pomen regionalnih virov, ekološko sprejemlji-
vega razvoja ter vključevanje domačega prebivalstva. Pri regionalni politi-
ki Evropske unije gre za iskanje sožitja med procesi globalizacije in
regionalizacije. 
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15 The current state and prospect for regionalisation in Europe. Congress of Local
and Regional Authorities of Europe, Sixth Session, Strasbourg, 20. maj 1999,
stran 3–5.

16 Glej na primer Ribičič (1998), Šmidovnik (1998), Vlaj (1998) ipd.
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Med možnimi ugovori proti regionalizaciji pa se pojavljajo predvsem:17

– dražje je imeti drugo raven lokalne samouprave ob lokalnih oblasteh –
v tem smislu regija ne sme pomeniti oblikovanja dodatne birokratske
agencije, temveč so njene pristne funkcije dodatne storitve za državlja-
ne predvsem v smislu pomoči lokalnim oblastem;

– regije niso nujne, kadar sta ozemlje in prebivalstvo neke države rela-
tivno majhna;

– regije lahko ogrozijo nacionalno enotnost;
– regije lahko posegajo v avtonomijo lokalnih oblasti.

V Sloveniji pa bi lahko navedli še dodaten razlog proti (takojšnji) uved-
bi pokrajin. Gre za izrazito odsotnost močnega in avtentičnega interesa
po urejanju in opravljanju lokalnih zadev širšega pomena. Bistvo lokalne
samouprave mora biti namreč v ljudeh, ki živijo na nekem ozemlju in
imajo pristen interes, da bi določene lokalne zadeve, ki so ožje od držav-
nega pomena urejali sami pod lastno odgovornostjo sami ali posredno po
organih, ki bi jih v ta namen izvolili. Tako nastalim lokalnim skupnostim
mora biti priznano tudi področje njihovih izvirnih nalog, ki izražajo
predvsem interese njihovih prebivalcev. Gre za uresničevanje treh ključ-
nih prvin18 lokalne samouprave bodisi na ravni ožjih samoupravnih
lokalnih skupnosti bodisi na ravni širših samoupravnih lokalnih skupno-
sti. Do zdaj ni bilo mogoče zaslediti avtentičnega interesa prebivalcev šir-
ših samoupravnih lokalnih skupnosti,19 niti interesa občin ali države, o
čemer smo že govorili. 

Morda pa je Slovenija že na poti k uvedbi modernih širših samouprav-
nih lokalnih skupnosti, ne da bi se tega pravzaprav kdo zavedal. V zad-
njih letih je bilo mogoče zaznati resnično in avtentično potrebo po reor-
ganizaciji izvajanja upravnih nalog države na lokalni ravni. Gre za
problem sedanjih upravnih enot, ki tako po zasnovi kot tudi po teritorial-
nem obsegu večinoma niso ustrezne (Pirnat 1999, 243). Neustreznost za-
snove današnjih upravnih enot je predvsem v tem, da ni povsem jasno,
ali gre za nekakšne izpostave ministrstev ali pa so upravne enote posebni
upravni organi; so nekakšno – za državo nadvse primerno – nadaljevanje
komunalnega sistema. Večinsko strokovno mnenje podpira oblikovanje
manjšega števila upravnih okrajev, ki bi bili ustanovljeni na teritorialnem
območju dejansko obstoječih pokrajin in okoli katerega bi se relativno
hitro lahko razvil občutek pripadnosti neki pokrajini. Gre za pojav pre-
raščanja upravnih okrajev v širše samoupravne lokalne skupnosti, ki se
je v daljni in bližnji zgodovini že večkrat zgodil, gotovo pa je najbolj znan
primer francoskih departmajev. 
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17 Prav tam, stran 5.
18 S tem mislimo na teritorialno, funkcionalno ter organizacijsko prvino lokalne

samouprave.
19 Seveda pa drži, da prebivalci (bodočih) širših samoupravnih lokalnih skupnosti

niso niti imeli prave priložnosti izraziti svojega pristnega in avtentičnega interesa.
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S takim načinom oblikovanja upravnih okrajev bi lahko rešili dva
temeljna problema –reorganizacijo sedanjih upravnih enot in uvajanje
pokrajin – poleg tega pa bi lahko že krajši čas delujoči upravni okraji
olajšali ustanavljanje pokrajin oziroma določanje njihovih področij. Sled-
nje bo brez najmanjše trohice dvoma (ponovno) ključno vprašanje, na
katero se bo osredotočila vsa javna razprava o uvajanju pokrajin v Slove-
niji; skoraj brez dvoma lahko – predvsem na podlagi dosedanje politične
prakse na področju lokalne samouprave – tudi napovem, da o najpo-
membnejšem vprašanju prihodnje pokrajine – njeni finančni neodvisno-
sti – ne bo spregovorjena niti desetina toliko besed. 

Ustanovitev upravnih okrajev in njihovo preraščanje v širše samou-
pravne lokalne skupnosti bi bila primernejša rešitev zlasti z vidika lokal-
ne demokracije, saj je vsakršno vsiljevanje širših samoupravnih lokalnih
skupnosti bodisi s spremembo ustave (v smislu obvezne narave le-teh)
bodisi z zakonom o pokrajinah v nasprotju z bistvom same ideje lokalne
samoupravnosti, ne nazadnje pa tudi z Evropsko listino o lokalni samou-
pravi. Ustavna sprememba na področju lokalne samouprave za uvedbo
pokrajin kot obveznih enot lokalne samouprave ni potrebna; pokrajine
se lahko ustanovijo tudi na temelju obstoječih ustavnih določb (138.
člen). Veliko pomembnejše je vprašanje smiselnosti oziroma racionalno-
sti uvajanja pokrajin v času, ko država Slovenija nanje ni pripravljena;
veliko bolj smiselno bi bilo urediti – zlasti v finančno-samoupravnem
smislu in v smislu pristojnosti občin – področje lokalne samouprave na
ravni ožjih samoupravnih lokalnih skupnosti. Slovenija šibkih pokrajin
ne potrebuje in si jih tudi ne sme privoščiti.
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(NE)LEGITIMNI VIDIKI USTAVNOSTI1

Simona Kustec*

Namen prispevka bo analizirati (ne)pomembnost legitimnega pri-
stanka širših množic državljanov v okviru procesov spreminjanja
ustave. Ustavo pojmujemo kot najvišji pravni akt nekega političnega
sistema, ki opredeljuje pravila igre delovanja svojih državljanov.
Izhajali bomo iz teze, da je v političnem sistemu spreminjanje ustave
možno le na podlagi soglasja širše množice državljanov. Zastavljeno
hipotezo bomo preverjali na primeru spreminjanja oziroma dopolnje-
vanja slovenske ustave s t. i. evropskim členom. V članku poudarja-
mo nekatere ključne vsebinske točke, ki se nanašajo na politološke
vidike legitimnega dopolnjevanja ustave z evropskim členom: a)
(ne)poznavanje koncepta suverenosti; b) (ne)obstoj širših strokovnih
razlag in c) (ne)odločilnost javnega mnenja. Podatke bomo pridobiva-
li zlasti z: a) analizo sekundarne literature in virov; b) z analizira-
njem slovenskih pravnih aktov ter c) s pomočjo številnih nestruktu-
riranih intervjujev in razgovorov z neposredno vpletenimi dejavniki
ter s strokovnjaki s področja ustavnega prava in politik EU.

LEGITIMNOST USTAVE IN POSTOPKOV 
ZA NJENO SPREMINJANJE

Formalni ustavnopravni akt razen nekaj držav na svetu predstavlja hie-
rarhično najvišji pravni akt nekega političnega sistema. Ustava je namreč
tisti državni dokument, ki ima pristojnost opredeljevati ključna razmerja
in oblast v neki državi. V tem smislu lahko ustavo pojmujemo (Robertson
1985) kot skupek pravil, pristojnosti in postopkov, ki regulirajo sestavo in
odnose med: a) javnimi oblastmi ter b) med javnimi oblastmi in držav-
ljani.
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1 Sogovornikom se zahvaljujem za vse dobrodošle informacije, komentarje in pri-
pombe. Posebna hvala tudi Rebeki Falle iz Centra za raziskovanje javnega mnenja
in množičnih komunikacij za podatke telefonske ankete Politbarometer.
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Nastanek neke ustave je običajno odvisen od različnih okoliščin, v
katerih je ta država v času oblikovanja ustave. Tako Hague, Harrop in
Breslin (1992, 263) ločijo med temi možnimi ustavnimi izvori:
– kot posledica ‘svežega začetka’ po temeljiti prekinitvi s preteklo poli-

tično prakso;
– kot posledica rekonstrukcije po vojnem porazu;
– kot posledica revolucije ali
– kot posledica dosege samostojnosti.

Ne glede na izvor nastanka neke ustave pa je verjetno ključno vpraša-
nje vsake izmed njih vezano na njeno dejansko delovanje. Glede na
povedano je torej osnovno vprašanje, kako uspešno ustava izpolnjuje
svoje poslanstvo zagotavljanja stabilnega okvira za delovanje političnega
sistema. Posledično s tem vprašanjem pa se odpira spet novo vprašanje,
ki je lahko hkrati tudi odgovor na osnovno vprašanje – kako pogosto se
ustava v okviru funkcije zagotavljanja stabilnosti nekega sistema spremi-
nja oziroma ali se uspešna ustava sploh spreminja. Izhajajoč iz vsebine in
načel spreminjanja ustave so nekateri avtorji (npr. v Hague, Harrop in
Breslin 1992, 266) razvili tipologizacijo o gibkih in trdnih ustavah. Tako je
za prvo zvrst ustav značilno, da je njihove člene možno spreminjati rela-
tivno preprosto, saj je običajno za potrditev spremembe ustave potrebna
enaka večina glasov kot za sprejem navadnega zakonskega akta. Drugač-
ne pa so zahteve v sistemih s t. i. trdnimi ustavami, pri katerih je najvišji
pravni akt tega sistema možno spremeniti zgolj s posebnim ustavno –
revizijskim postopkom, ki zahteva tudi posebno, večjo večino glasov kot
klasični zakonodajni postopek.

Glede na prikazano se že v okviru postopkov spreminjanja ustave
odpira vprašanje legitimne večine, ki je potrebna za preoblikovanje
sistemskega sklopa pravil: ali je za poseg v sistemsko najvišji pravni akt
zadovoljiva (ne)običajna parlamentarna večina ali zadostuje šele večina,
ki jo oblikujejo širše množice državljanov?

Legitimnost kot koncept pristanka, strinjanja širšega kroga državlja-
nov lahko opredeljujemo na številne možne načine. Z legitimnostjo lah-
ko razumemo sprejemanje določenih institucij oblasti oziroma nosilcev
oblasti s strani pripadnikov določenega političnega telesa oziroma druž-
be, in sicer zato, ker so te institucije v soglasju z nekimi višjimi načeli ali
postopkovnimi pravili, ki določajo izvajanje oblasti. Stabilnost institucij
oblasti in političnega sistema se veča v primerih, ko so državljani prepri-
čani, da so te institucije upravičene (legitimne). Legitimne politične insti-
tucije in oblast so zakoniti v nekem višjem smislu in ne zgolj v smislu
pravne zakonitosti, ko državljani lahko soglašajo z zakoni pozitivnega
prava (ki jih je oblast sprejela sama), hkrati pa istemu pravu (koncept
legalnosti; op. S.K.) javno mnenje in usposobljena družbena kritika odre-
kata legitimnost (Politička enciklopedija 1975).

Lipsetova definicija legitimnosti je našla zelo veliko število privržen-
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cev med sodobnimi raziskovalci in se zato nekako lahko postavi ob bok
tradicionalni Webrovi definiciji,2 predvsem pa njegovi rabi. Lipset pravi,
da legitimnost označuje sposobnost nekega sistema, da vzpostavi in
vzdržuje prepričanje, da so obstoječe politične institucije najprimernejše
za družbo. Obseg, v katerem so obstoječi demokratični sistemi legitimni,
je v veliki meri odvisen od načinov, s katerimi so rešena ključna vpraša-
nja, ki so zgodovinsko delila družbo. Skupine sprejemajo politični sistem
za legitimen ali nelegitimen v meri, v kateri se njihove vrednote pokriva-
jo z vrednotami sistema (Lipset 1984). Ferrero (Ferrero v Vidović 1985)
kljub očitkom, da navaja precej zmedeno klasifikacijo zvrsti legitimacije,
s prvo in tretjo zvrstjo legitimacije odpira novo širino tudi v okviru naše-
ga raziskovalnega vprašanja. Avtor loči med temi zvrstmi legitimacije:3
legitimacijo, ki temelji na volitvah; demokratično legitimacijo; legitimaci-
jo, temelječo na delovanju; aristokratsko-monarhično legitimacijo.

Analiza koncepta legitimnosti je pokazala, da je legitimnost v nekem
sistemu cikličen proces, odvisen od dveh bistvenih subjektov:
– od nosilcev oblasti samih in 
– od tistih, ki so oblasti podrejeni.

POJMOVANJE ELEMENTOV LEGITIMNOSTI V PRISPEVKU
– METODOLOŠKA POJASNILA

Iz krajšega prikaza različnih teorij legitimnosti smo med drugim ugotovi-
li, da ideje o sporočilu koncepta legitimnosti niso splošno sprejete. Prav
tako se nam zdi, da je treba poudariti razmislek o časovnih kriterijih
koncepta legitimnosti – ali o legitimnosti govorimo šele, ko ljudstvo že
pristaja na sistemske in druge družbenopolitične procese ali že prej – na
stopnji, ko se (oblast) šele ‘gradi’ na soglasju ljudstva.

Izhajajoč iz prikazanega pomisleka bomo v okviru prispevka koncept
legitimnosti pojmovali najprej kot:
a) splošno državljansko informiranost s potekom aktualnih dogajanj v

političnem sistemu in nadalje
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2 Weber (1985) loči med tremi idealnimi tipi legitimnih odnosov gospostva: 1. ra-
cionalnim, ki temelji zgolj na legalnosti zakonsko urejenih ureditev in na pravici
oseb, ki so poklicane izvajati gospostvo na temelju zakonov; 2. tradicionalnim: te-
melji na vsakdanjem prepričanju o pomembnosti tradicije, ki obstaja od nekdaj,
ter na prepričanju, da so legitimne tiste osebe, ki takšno avtoriteto tudi izvajajo; 3.
karizmatskim, ki pa temelji na izjemni predanosti neki sveti, herojski, vzorni ose-
bi, ki je to ureditev sama odkrila ali ustvarila.

3 Ludz (1980) opozarja, da se izraza legitimnost in legitimen pogosto neupravičeno
uporabljata kot sinonima. Legitimnost po njegovem označuje kakovost politične
oblasti, legitimacija pa proces, ki vodi k legitimnosti.
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b) kot privolitev informiranih državljanov na aktualna politična dogaja-
nja.

V okviru točke a) bomo na podlagi analize sekundarne literature in virov
ter pravnih aktov poudarili načine in načela spreminjanja slovenske usta-
ve ter vsebinski vidik evropskega člena, s katerim naj bi dopolnili sloven-
sko ustavo. Drugi del ugotavljanja stopnje informiranosti državljanov v
okviru dopolnjevanja ustave z evropskim členom bo namenjen analizi
medsebojnega (so)delovanja med že vpletenimi in potencialnimi akterji.
Podatke tega dela bomo dobili iz nestrukturiranih intervjujev in razgovo-
rov z akterji ter z analiziranjem medijskih prispevkov, ki se vsebinsko
nanašajo na raziskovano vprašanje. V okviru tega dela bomo podobo
(so)delovanja med akterji dobili tudi z analiziranjem uradnih vladnih do-
kumentov, povezanih z raziskovanim vprašanjem. Vsebino točke b)
bomo analizirali posredno s podatki javnomnenjske raziskave Politbaro-
meter, v kateri so zastavljena vprašanja, ki se posredno vežejo na prever-
janje teze o (ne)pristajanju državljanov na aktualne dogodke dopolnjeva-
nja ustave z evropskim členom.

RAZUMEVANJE TEMELJNIH VSEBIN DOPOLNJEVANJA
USTAVE Z EVROPSKIM ČLENOM

Postopki spreminjanja slovenske ustave

Slovenska ustava, katere izvore lahko iščemo v kombinaciji ‘svežega
začetka’ in dosega samostojnosti, je glede na člene devetega poglavja
Ustave RS (1997), ki se navezuje na postopke za spremembo ustave, trd-
na ustava. Predlog za začetek postopka za spremembo ustave lahko po
168. členu da dvajset poslancev državnega zbora, vlada ali najmanj
30.000 volivcev. Nato državni zbor s potrebno dvotretjinsko večino gla-
sov navzočih poslancev odloča najprej o predlogu za spremembo in šele
nato, če je opisana stopnja uspešna, sledi glasovanje o sprejetju akta o
spremembi ustave. Na tej stopnji glasovanja pa je zahtevana absolutna
dvotretjinska večina glasov. Gledano z vidika legitimnosti ustave se na
tem mestu pojavi vprašanje (ne)zadostne večine od ljudstva pooblaščenih
predstavnikov, ki (n)imajo pravico(e) odločati o spremembah temeljnega
sistemskega reda. Načeloma nezadovoljivo večino rešuje 170. člen ustave,
ki omogoča možnost sprejetja predlagane spremembe ustave na referen-
dumu. Omenjeni člen tako zagotavlja možnost udeležbe vseh držav-
ljanov in v istem členu celo zahteva večinsko udeležbo4 državljanov –
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4 Drugi odstavek 170 člena slovenske ustave (1997) pravi, da je sprememba na refe-
rendumu sprejeta, če zanjo glasuje večina volivcev, ki so glasovali, se glasovanja
udeleži večina vseh volivcev.
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volilnih upravičencev, hkrati pa v prvem odstavku vseeno postavlja
(ne)legitimen pogoj za potrditev spremembe ustave na referendumu –
zahtevo vsaj 30 poslancev državnega zbora, ne pa tudi določenega števila
državljanske pobude.5

Kronološki razvoj koncepta suverenosti

Ključna naloga v sklopu ‘evropskih’ sprememb oziroma dopolnitve slo-
venske ustave se glede na obstoječi vladni sklep (2001) nanaša na sprejet-
je novega ‘evropskega’ člena, s katerimi bi se trenutno (podčrtala S. K.)
uredila zgolj možnost, da država sklene mednarodno pogodbo, s katero zaradi
vključitve v neko širšo mednarodno skupnost (oziroma EU) nanjo prenese
opravljanje dela svojih suverenih pravic (podčrtala S. K.). V smislu potrebe
po zadovoljivi stopnji informiranosti in seznanjenosti javnosti kot enega
izmed pomembnih kriterijev legitimnosti se v okviru evropskega člena
odpira predvsem vsebinsko vprašanje o razumevanju koncepta suvere-
nosti in posledic, ki bo jih uvedba člena prinesla z vidika pojmovanja
suverenosti.

Ideja o suverenosti, ki je vse od začetka dalje videna kot ideja vrhovno-
sti, najvišje oblasti, je po mnenju Cricka (Crick v Kruger 1997, 77) stara
že vsaj toliko kot ideja države. Pogledi na to, kdo ali kaj je tisti, ki zavze-
ma mesto vrhovnega akterja v nekem sistemu, pa so različni. Prvotna
ideja o suverenosti, ki jo je uveljavil Jean Bodin v 16. stoletju, se nanaša
na poudarjanje neomejene oblasti individualnega suverena – kralja,
cesarja – nad njegovimi podaniki. Bodin je zavzemal stališče, da sta bis-
tvo in osnova suverenosti v razpolaganju z močjo ukazovanja in podreja-
nja, kjer ukazi prihajajo in so oblikovani na podlagi enotne volje. Bodin
je tako prepoznaval in ločeval med zakonom – kot obliko vladarjevega
ukaza in pravico – kot zadevo enakosti in spora, ki je na nekakšen način
oddaljena od suverenosti (Bodin v Quinton 1988).

Bodinovo idejo nadalje razvijata še Hobbes in Machiavelli. Po Hobbe-
su (1966) je ideja suverenosti moralna in tudi politična kategorija. Podob-
no kot Bodin tudi Hobbes prepoznava ključno vlogo zakonodaje, saj pra-
vi, da zakon omogoča ločevanje med dobrim in slabim in s svojim
obstojem omogoča oblikovanje suverenosti. Machiavelli (1966), podobno
kot Bodin in Hobbes, zavzema idejo o suverenosti individualnega monar-
ha, vendar pa se od obeh omenjenih mislecev razlikuje po tem, da teda-
nje stanje stalnih vojaških spopadov realno analizira. Machiavelli prepoz-
nava dve možni stanji nekega sistema: a) stanje miru oziroma stanje
normalne politike, kakršno je značilno za republike, in b) vojno stanje ozi-
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5 Kot npr. v 88. členu ustave, ki se nanaša na zakonsko pobudo 5.000 volivcev, v
90. členu, ki govori o pravici razpisa zakonodajnega referenduma na pobudo
40.000 volivcev, ne nazadnje tudi v 168. členu, v katerem ustava daje možnost za
vložitev predloga za začetek postopka na predlog 30.000 volivcev. 



260

roma stanje napetosti, značilno za diktatorske režime. Pomen suverena
in njegove suverene vladavine tako nastopi zlasti takrat, ko državi grozijo
pritiski od zunaj ali ko se v državi začnejo proti sistemu oblikovati nega-
tivne silnice.

Naslednja stopnja v pojmovanju suverenosti se od ideje o absolutnem
suverenu že premika k ideji ljudske suverenosti. Althusius (v Quinton
1988), ki je eden izmed vidnejših začetnikov tega idejnega toka, je zago-
varjal potrebo po uveljavitvi interesov posameznih, privilegiranih stanov.
Podobno kot Althusius idejo o pomenu in moči parlamenta kot ključnega
suverena oziroma predstavnika nekega stanu zagovarja v 18. stoletju Bur-
ke, kasneje pa tudi Austin (1990). Slednji sicer suverenost parlamenta
pojmuje kot suverenost celotnega ljudstva v Rousseaujevem smislu ljud-
ske suverenosti par exellence, ki parlament izvoli po svoji volji in podobi,
vendar Austin hkrati poudarja, da v vsakem parlamentu ali vladi, ki jo
imenuje ta parlament, obstaja jasno mesto, kjer je možno najti absolutno
moč.

Koncept suverenosti je dvojen koncept. Na eni strani se stanje suvere-
nosti pojavlja v državi, takrat, ko (danes) pooblaščenci suverenega ljuds-
tva izvajajo vrhovno oblast na lastnem ozemlju. Na drugi strani pa je
suverenost lahko tudi zunanja v tistih razmerah, ko suverena država vsto-
pa v medsebojne odnose z drugimi suverenimi državami, ki si medseboj-
no priznavajo neodvisnost in samostojnost – torej suverenost v zunanjem
smislu. V federalnih in narodnostno mešanih državah se je uveljavil tudi
koncept nacionalne suverenosti, ki je uporaben zlasti z vidika narodove
pravice do samoodločbe.

Koncept suverenosti, čeprav je izhodiščno teoretične narave, pri dejan-
skem delovanju pogosto ne uspe udejanjiti razglašenih idej. Enotnost in
nedeljivost koncepta je načeloma sicer lažje dosegati in izvajati v prav
tako enotnih državah, težje pa v sistemih, ki so razdrobljeni, geografsko,
populacijsko, jezikovno, etnično, kulturno, ekonomsko, socialno raznoli-
ki. Problematika suverenosti in neenotnosti se je prvotno pojavljala v
klasičnih federalnih sistemih,6 danes pa je aktualna tudi pri oblikovanju
nadnacionalnih ((kon)federalnih) entitet, kakršna je EU. Številni ‘evrop-
ski’ analitiki priznavajo, da je suverenost kot klasičen koncept, ki je bil v
veljavi še do pred petdesetimi leti, danes vsaj na ravni povezav EU, neu-
poraben (npr. Nugent 1999, Wallace 2000). Prepričanja o tem, kako moč-
no je koncept klasične suverenosti na ravni EU ‘načet’, pa se že precej
razlikujejo.

Tako Nugent trdi, da se z oblikovanjem institucij EU v treh ključnih
mestih v Bruslju, Luksemburgu in Strasbourgu sicer res prenaša oziroma
zmanjšuje pomen nacionalne suverenosti, vendar pa hkrati avtor poudar-
ja, da EU ne sme biti videna kot ustavna grožnja nacionalnim državam.
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Posamezna država članica je namreč tista, ki sploh daje zeleno luč insti-
tucijam EU, da delujejo na vnaprej določene načine, ki so jih države čla-
nice s skupnimi močmi in sodelovanjem predvidele (Nugent 1999, 2). 

Zakonca Wallace (Wallace 2000, 532–535) opisujeta procese oblikova-
nja politik na ravni EU kot postsuverene procese, saj je zanje značilno,
da preraščajo meje držav, a se hkrati kot enotni procesi globoko usidrajo
v nekoč domače vidike nacionalne politike in administracije. EU ostaja le
delno politično institucionalizirana entiteta, saj ji primanjkujejo nekateri
osnovni elementi, ki jih lahko najdemo v vsakem dobro razvitem demo-
kratičnem političnem sistemu. EU je tako videna kot ‘output orientirana
legitimiteta’, saj ponuja ljudem vlado, ne ponuja pa jim tudi možnosti, da
bi ta vlada predstavljala te iste ljudi (‘input orientirana legitimiteta’).

V zborniku The Origins and Development of European Integration je
Odbor zgornjega doma angleškega parlamenta dal izjavo o videnju suve-
renosti:

»Poleg klasičnih pojmovanj suverenosti izpostavljamo pomen politične suve-
renosti, ki prikazuje, s kakšno močjo razpolaga posamezna država za to, da učin-
kovito ali neučinkovito deluje.«

V tem smislu si Odbor (Stirk in Weigall 1999, 293–295) zastavlja tri
osnovna vprašanja, katerih odgovori dajo realno sliko o ‘stanju’ suvere-
nosti:
a) ali je neka politika ključna za neko državo članico v tem smislu, da bo

država članica želela obdržati moč odločanja v okviru te politike;
b) če je odgovor na točko a) pritrdilen, ali se bo moč odločanja izražala z

odločitvijo o kvalificiranem ali konsenzualnem glasovanju;
c) ali država članica stalno zasleduje težnje nacionalnega javnega mnenja

ali ne.

Odbor v svoji končni ugotovitvi, ki se nanaša na vprašanje suvereno-
sti,7 sklepa, da države članice v vsakem primeru na področju mednarod-
nega prava ostajajo in ohranjajo ločene suverenosti. Prav tako poudarja-
jo, da lahko tudi na ravni skupnih politik EU govorimo o obstoju nekega
širokega koncepta suverenosti, saj so vprašanja in odločitve posamezne
pomembnejše8 javne politike še vedno pod domeno nacionalnih držav. 

Andersen in Eliassen (1993, 59–61) pa vprašanje suverenosti že nepo-
sredno povezujeta s pravnim vprašanjem. Avtorja trdita, da ima EU moč-
ne supranacionalne elemente, ki se najbolj očitno izražajo v širokem pro-
cesu oblikovanja zakonodaje EU. Posledica omenjenega procesa je t. i.
transpozicija ali prestavitev supranacionalne zakonodaje na nacionalno
raven. Proces prestavitve pa ni preprost in jasen, ampak mora običajno v
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7 V okviru besedila se Odbor opredeljuje o suverenosti na ravni monetarne poli-
tike.

8 Avtorji ne opredelijo, katere so najpomembnejše politike, vendar iz besedila lah-
ko sklepamo, da so imeli v mislih vprašanja ekonomske in monetarne politike.
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želji po uspehu presegati pravne in tudi politične ovire. V zapletenih pri-
merih se tako pogosto pojavlja vprašanje, ali se ‘prestavljeni’ zakoni v
neki državi članici dejansko sploh izvajajo ali ne.

Avtorja torej koncept suverenosti na ravni EU vidita kot koncept
supranacionalnih elementov, za katere je značilna močna pravna osnova
politik EU. Močni pravni osnovi skupnih politik pa pogosto primanjkuje
tistega elementa, ki se ga bomo dotaknili v zadnjem delu naše analize –
nacionalne podpore in lojalnosti državljanov, ki jo uživajo (zlasti) nacio-
nalne države članice.

(Klasičen) koncept suverenosti je torej v prvi vrsti koncept legalnost
oziroma teorije, ki se z razvojem družbe v svojem pomenu močno spre-
minja. Z vidika notranje suverenosti se vedno bolj brišejo meje med
suverenimi pristojnostmi posameznih političnih institucij.9 Podobno pa
je z vidika zunanje suverenosti vedno manj jasna prepoznavnost posa-
meznih nacionalnih držav, ki vstopajo v številne meddržavne, nadnacio-
nalne, tudi ekonomske povezave. Moderni razvoj in demokratični ter
ekonomski procesi so že pred nekaj desetletji ‘načeli’ koncept klasične
suverenosti posamezne nacionalne države, ki pa se kljub iskanju načinov
za boljši politični, ekonomski in kulturni standard v teh nadnacionalnih
procesih niso odpovedale sporočilni, simbolni vrednosti ideje suvere-
nosti.

OMREŽJE SODELUJOČIH AKTERJEV

Eden izmed osnovnih pogojev za zagotavljanje legitimnosti nekega siste-
ma je sposobnost tega sistema, da omogoči odprto in široko razpravo o
aktualnih vsebinah med najširšim možnim sklopom zainteresiranih
državnih in civilnodružbenih akterjev. Primerjanje mnenj, idej in rešitev,
ki jih dajejo zainteresirani predstavniki neposredno vpletene, strokovne,
interesne in oblastne javnosti, je izhodiščni odsev demokratičnega in za
različna mnenja odprtega legitimnega sistema.

Izhodiščni predlog spreminjanja slovenske ustave v letu 2001, v kate-
rem se pojavlja tudi potreba po dopolnjevanju ustave z evropskim čle-
nom, je obravnavala slovenska vlada na svoji 22. seji, 19. aprila 2001
(2001). Vlada je svojo pobudo vsebinsko utemeljila10 in še istega dne
določila skupino strokovnjakov, ki je zadolžena za pripravo predlogov
vsebinskih sprememb. Skupino strokovnjakov sestavlja 15 članov, od
katerih je: šest pravnih strokovnjakov, strokovnjak za lokalno samoupra-
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9 Glej npr. Hague, Harrop, Breslin. 1992. Comparative Government and Politics. An
Introduction. Third Edition. Houndmills, Basingstoke, Hampshire, Macmillan; 
str. 8.

10 Glej poglavje 3.2.
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vo, minister za notranje zadeve, trije državni sekretarji z ministrstva za
notranje zadeve, državni sekretar s pravosodnega ministrstva, trije drugi
vladni funkcionarji. Strokovna komisija je nadalje oblikovana po pod-
skupinah za posamezna področja spreminjanja ustave.11 V okviru vsebi-
ne oblikovanja evropskega člena sodelujejo štirje člani strokovne komisi-
je, od katerih je en pravni strokovnjak in trije vladni funkcionarji. 

Po opravljenih intervjujih in razgovorih se je izkazalo, da je trenutna
podoba omrežja (so)delujočih akterjev v okviru vprašanja dopolnjevanja
ustave z evropskim členom izjemno nezapletena. Kot osrednji akter
nastalega omrežja se namreč pojavlja vlada, ki je s sprejetimi Predlogi
izhodišč za spremembo Ustave Republike Slovenije (2001) imenovala strokov-
no komisijo, ki bo pripravila vsebinske predloge za spreminjanje ustave.
Posamezne podskupine tako na trenutni točki (so)delujejo pretežno v
lastnih zaprtih krogih. O vprašanjih (ne)potrebnosti spreminjanja ustave
so sicer ločeno začeli razpravljati tudi posamezni strokovni krogi. Med
omenjenimi strokovnimi razmišljanji poudarjamo zlasti ločeni srečanji v
okviru Slovenskih politoloških dnevov in Dnevov javnega prava, na kate-
rih so končni sklepi na obeh srečanjih pokazali, da je kritik, pomislekov
in idejnih rešitev izjemno veliko, premosorazmerno malo pa soglasja o
možnih vsebinskih ugotovitvah.

Analiza poročanja medijev12 je prav tako pokazala, da dopolnjevanje
ustave z evropskim členom še ni doživelo aktivne medijske pozornosti.
Po mnenju dr. Cerarja trenutno neaktivni akterji, med katerimi je treba
omeniti zlasti državni zbor, pa tudi potencialno zainteresirano civilno-
družbeno področje, čakajo na dosežke dela posamezne podskupine ter
nadaljnje ocene in poteze vlade. Šele po dokončanju te stopnje dogodkov
pa naj bi se pričakovala večja in širša odzivnost trenutno nevpletenih
dejavnikov. 
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11 Analizirana vsebina dopolnjevanja slovenske ustave z evropskim členom je le
eden izmed štirih vsebinskih sklopov spreminjanja ustave. Preostala tri področja
se nanašajo še na vprašanja sprememb v okviru: oblikovanja vlade in volitev sod-
nikov, lokalne samouprave in referenduma.

12 Glej arhive medijskih sporočil na npr.: spletnih straneh: http://www.dnevnik.si,
http://www.vecer.net; http://www.mladina.si, http://www.24ur.com.
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Slika 4.1: Omrežje trenutno (so)delujočih akterjev pri dopolnjevanju
ustave z evropskim členom

PODPORA DRŽAVLJANOV

Aktivizacija vsebin, ki se vežejo na delovanje EU, povzroča tudi odzive
širših množic državljanov neke nacionalne države na omenjene teme.
Upoštevanje javnomnenjskih izidov je lahko poleg prikazanih pravnih in
filozofsko-politoloških konceptov za Slovenijo ključnega pomena pri
odločitvi o dopolnitvi ustave in nadalje tudi končni odločitvi o (ne)vsto-
pu, ki se bo morala odraziti tudi v izpeljanem referendumu. Javno mne-
nje v posamezni državi lahko med različnimi akterji močno oblikujejo
vlade same s tem, da sledijo aktualnim civilnodružbenim temam, skrbijo
za ‘promocijo’ svojih političnih in policy preferenc, v skrajnem primeru
celo za ideologijo. Zreli politični akterji namreč ne pozabljajo na svojo
volilno bazo niti v obdobjih, ko te nujno ne potrebujejo za potrjevanje
lastne legitimacijske baze. Pozitiven pristop do zagovornikov in podpor-
nikov, ki ga kontinuirano gradi opisani politični akter, se slednjemu obi-
čajno poplača prav v tistem obdobju, ko ponovno potrebuje glasove pod-
pore.13

Na javno mnenje tako lahko gledamo kot na odsev mnenja ljudstva o
pomembnih političnih vprašanjih in vpletenih političnih akterjih. Hague,
Harrop in Breslin (1992, 171) ponujajo tri razloge, zakaj je javno mnenje
zelo značilen sestavni del razvitih demokratičnih držav:
– ker z mehanizmom tekmujočih volitev izzove politično elito, da pri-

sluhne javnosti oziroma državljanom;

SLOVENSKA DRŽAVNOST IN USTAVA

13 Glej opombo 9.
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– obstoj medijskega prostora omogoča kristalizacijo javnega mnenja, saj
je javnost obveščena o aktualnih političnih dogodkih;

– obstoj potrebne infrastrukture za izvedbo zanesljivih javnomnenjskih
raziskav.

Na podlagi prikazanega imajo tako državljani možnost, da so stalno
informirani o tekočih in aktualnih političnih vsebinah, hkrati pa na te
iste vsebine lahko vplivajo oziroma jih s svojo navzočnostjo spreminjajo.
Avtorji hkrati ugotavljajo in poudarjajo tudi negativne vidike javnega
mnenja, ki se na eni strani kažejo kot:
a) odsev delovanja javnosti oziroma državljanov, ki aktualne politične

ideje praviloma poskuša spraviti z dnevnega reda, vendar hkrati na
dnevni red ne vnaša novih idej in vsebin;

b) odsev delovanja politike in politikov, saj je pri določenih vprašanjih14

javnost še vedno zelo slabo obveščena. Prav tako je javnost lahko takoj
po volitvah pogosto izigrana, saj politiki, ki jih je javnost večinsko
podprla, nujno ne uresničujejo predvolilnega programa, z vsebino
katerega so si pridobivali glasove.

V enciklopedičnem pregledu delovanja politik EU Neil Nugent (1999,
482–486) posebno pozornost posveti prav javnem mnenju v EU in posa-
meznih državah članicah kot elementu legitimnega delovanja nekega
sistema. Nugent razlikuje med posrednim in neposrednim vplivom, ki ga
imajo državljani na procese odločanja v EU. 
1. Najočitnejše neposredno vplivanje je izvedba referendumov v posa-

mezni državi članici, ki se nanašajo na zadeve skupne politike EU.15

Med najbolj odmevnimi referendumi so bili referendumi v teh državah
članicah EU:
– Franciji: a) leta 1972 o vprašanju razširitve tedaj Evropske skupnosti

(v nadaljevanju ES); b) leta 1992 o ratifikaciji Maastrichtske pogod-
be;

– na Danskem: a) leta 1972 o vstopu v ES po tem, ko je država že pod-
pisala pridružitveno pogodbo; b) leta 1986 o ratifikaciji Enotne
evropske listine; c) leta 1992 o ratifikaciji Maastrichtske pogodbe, ki
so jo Danci s 50,7 % zavrnili; d) leta 1993 ponovno referendumsko
glasovanje o ratifikaciji Maastrichtske pogodbe, ki tokrat uspe s 
57 % glasov za podpis pogodbe; e) leta 1998 o ratifikaciji Amster-
damske pogodbe; f) leta 2000 o vključitvi v enotni monetarni sistem
EU in sprejetju skupne evropske valute evro, ki ponovno ne uspe;
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14 Avtorji omenjajo primer vojaške, obrambne in zunanje politike.
15 Avtor trdi, da je izid referendumskega glasovanja odsev (ne)upoštevanja teženj v

javnem mnenju v neki državi. Če je glasovanje uspešno, potem nacionalni politiki
sledijo in uspešno sodelujejo pri oblikovanju javnega mnenja v njihovi državi ozi-
roma obratno (Nugent 1999, 483 in 484).
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– v Veliki Britaniji leta 1975 o tem, ali naj država še ostane v ES ali naj
izstopi;

– na Irskem: a) leta 1972 o vstopu v ES po tem, ko je država že podpi-
sala pridružitveno pogodbo; b) leta 1987 o ratifikaciji Enotne evrop-
ske listine; c) leta 1992 o ratifikaciji Maastrichtske pogodbe; d) leta
1998 o ratifikaciji Amsterdamske pogodbe; e) leta 2001 o ratifikaciji
pogodbe iz Nice;

– v Italiji leta 1989 o tem, ali naj se ES preoblikuje v EU;
– na Norveškem a) leta 1972 o vstopu v ES po tem, ko je država že

podpisala pridružitveno pogodbo, kjer se proti pridružitvi odloči
večina Norvežanov; b) leta 1994 o vstopu v EU; proti ponovno glasu-
je večina (52 %) Norvežanov;

– v Avstriji leta 1994 o vstopu v EU;
– na Finskem leta 1994 o vstopu v EU;
– na Švedskem leta 1994 o vstopu v EU.

2. Volitve predstavnikov v Evropski parlament, ki sicer potekajo po nače-
lu strankarske pripadnosti, vendar so dejansko gledano pojmovane
kot druge nacionalne volitve. Izidi slednjih pa prav tako dajejo infor-
macije o javnomnenjski (ne)podpori procesom EU – čeprav že bolj
posredno.

Iz prikazanega lahko ugotovimo, da so izjemno pomembna legitimacij-
ska baza delovanju nekega sistema in njegove oblasti predstavljajo mne-
nja in nadalje glasovi (ne)podpore ljudstva. V okviru vprašanja dopolnje-
vanja slovenske ustave z evropskim členom lahko na današnji točki
poteka dogodkov javno mnenje o (ne)podpori vprašanjem EU ugotavlja-
mo le posredno z analizami javnomnenjskih raziskav. Center za razisko-
vanje javnega mnenja in množičnih komunikacij je od leta 1997 dalje
opravljal javnomnenjske raziskave o vprašanjih vstopa Slovenije v EU. Za
ta članek smo analizirali naslednji postavljeni vprašanji (CJMMK 1997–
2001):
– ali mislite, da bi Sloveniji kaj koristilo ali ji ne bi koristilo, če bi postala

polnopravna članica Evropske unije;
– če bi že naslednjo nedeljo prišlo do referenduma o vstopu Slovenije v

Evropsko unijo, kako bi vi glasovali? Za vstop ali proti vstopu v Evrop-
sko unijo.

Na podlagi dobljenih podatkov lahko ugotovimo, da bi na morebitnem
referendumu za vstop Slovenije v EU od leta 1997 do meseca maja 2001
glasovalo v povprečju 57 % državljanov (graf 5.1). Analiza (ne)podpore
vstopu v EU glede na povprečja posameznih let16 kaže, da se je med le-
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16 Odstotke smo dobili tako, da smo sešteli stopnje (ne)podpore vstopu po posamez-
nih mesecih in jih delili s številom vseh mesecev.
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tom 1997 in 2000 stopnja podpore gibala okrog 58 %, nato je v letu 2000
narasla na 60 %, v prvih petih mesecih leta 2001 pa je v primerjavi s pre-
teklim letom padla skoraj za 10 %. Najvišji delež podpore vstopu so anke-
tirani izražali v mesecu aprilu in oktobru leta 1998 ter v mesecu avgustu
leta 2000, ko je odstotek tistih, ki bi na referendumu glasovali za vstop
države v EU, dosegel nekaj nad 63 % podpore. Obratno najnižji delež
podpore zasledimo v mesecu aprilu leta 2001, ko odstotek podpore prvič
od začetka merjenja v letu 1997 pade pod 50 %, in znaša 48,3 %.

Graf 5.1: Stopnja morebitne referendumske (ne)podpore vstopu 
Slovenije v EU

Pomemben vidik v analizi stopenj morebitnega referendumskega gla-
sovanja za ali proti vstopu v EU ter splošne (ne)podpore procesom vklju-
čevanja države v EU kažejo tudi prikazana križanja z demografskimi
kazalci. Tako lahko ugotovimo, da stopnja podpore narašča s stopnjo izo-
brazbe (graf 5.2), saj po podatkih Politbarometra, ki je bil opravljen v
aprilu 2001, anketirani s srednjo ter višjo in visoko izobrazbo v povpreč-
ju za 20 %17 bolj podpirajo procese vključevanja v EU kot anketirani z
osnovno in poklicno stopnjo izobrazbe. 
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17 Podatek smo dobili tako, da smo v eno skupino umestili podatke anketiranih z
osnovno in poklicno izobrazbo, v drugo skupino pa podatke anketiranih s srednjo
in višjo ter visoko izobrazbo. Nato smo po posameznih skupinah sešteli stopnje
(ne)podpore procesom vključevanja in morebitnega glasovanja na referendumu
ter jih delili s štiri.
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Graf 5.2: Podpora vstopanju v EU glede na stopnjo izobrazbe

Izkaže se tudi (graf 5.3), da za nekaj manj kot 10 % moški anketiranci
bolj podpirajo vstopanje v EU, saj glasuje za analizirane procese 54 %
anketiranih. Obratno je odstotek ženskih anketirank, ki podpirajo vklju-
čevanje v EU, nekaj višji od 41 %.

Graf 5.3: Podpora vstopanju v EU glede na spolno strukturo

Vir: CJMMK, Politbarometer, april 2001

Križanja med tistimi, ki menijo, da bi članstvo Sloveniji v EU koristilo
in bi hkrati na referendumu tudi glasovali za vstop države v EU s starost-
no strukturo anketiranih, pokažejo (graf 5.4), da analizirane procese naj-
bolj podpirajo anketiranci, ki so mlajši od 30 let, nato pa krivulja podpo-
re enakomerno pada glede na starost anketiranih – 48,5 odstotno vstop
podpira starostna skupina med 30 in 45 let, 45 % med 46 in 60 let ter 42 %
nad 61 let.

SLOVENSKA DRŽAVNOST IN USTAVA

Vir: CJMMK, Politbarometer, april 2001
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Graf 5.4: Podpora vstopanju v EU glede na starost

Vir: CJMMK, Politbarometer, april 2001

Poglavje o podpori državljanov za vključitev Slovenije v EU zgolj
posredno kaže, da Slovenci večinoma podpirajo procese, povezane z
vstopanjem države v nadnacionalno entiteto. Ugotavljamo tudi, da bi bilo
za zanesljivejše sklepanje o širši državljanski (ne)podpori procesom
dopolnjevanja slovenske ustave z evropskim členom, treba izvesti jav-
nomnenjsko raziskavo, v kateri bi bilo naše raziskovano vprašanje vse-
binsko neposredno zastavljeno. Pri postavljanju sklepov tega poglavja pa
nas ponovno posredno lahko vodijo še izidi javnomnenjske raziskave, ki
je bila konec leta 2000 objavljena v dnevniku Delo (Delo 2000). Agencija
Gral-Iteo je anketiranim zastavila vprašanje, ali soglašajo ali ne soglašajo,
da je treba slovensko zakonodajo uskladiti z zakoni držav članic EU ozi-
roma s pravnim redom EU. Podatki so pokazali (Delo 2000), da 54 %
anketiranih soglaša z usklajevanjem slovenske zakonodaje, 13 % anketi-
ranih temu nasprotuje, okrog 22 % anketiranih pa je bilo do tega vpra-
šanja nevtralnih.18 Resnično vrednost trenutnih podatkov in s tem
(ne)podpore državljanov v okviru ‘evropskih procesov’ pa bo verjetno
najrealnejše pokazal šele izvedeni referendum o vstopu v EU.19
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18 Anketirani so odgovore razporejali na lestvici od 1 (v celoti soglašam) do 5 (sploh
ne soglašam). Za namene prispevka smo vrednot 1 in 2 združili v vrednost sogla-
šam, 4 in 5 v vrednost ne soglašam in vrednost 3 v nevtralno vrednost. Delež odgo-
vorov ne vem je znašal 10 %.

19 Ob tem zgolj bežno poudarjamo nastajajoči dodatni problem, ki se v Sloveniji ka-
že v izrazito nizki stopnji udeležbe volivcev na razpisanih referendumih (glej npr.:
http://www.gov.si/volitve/rvk.html).
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SKLEPNE MISLI

Prikazana kratka problematika EU in pristopanja Slovenije k njej je žele-
la zlasti poudariti, da samoumevnosti ali Machievellijevske filozofije ‘vsa
sredstva za cilj’ kljub sklenjenemu pravnemu dogovoru med državo in EU
v tako korenitih in za mlado državo stresnih razmerah ne moremo vna-
prej predpostavljati.

Izkazalo se je, da kljub načelni (vsebinski) nespornosti dopolnjevanja
ustave z evropskim členom tega ni mogoče izvesti brez širšega družbene-
ga soglasja. Na isti točki in ob isti vsebini pa se je hkrati tudi pokazalo
(zlasti poglavje 4), da širše družbeno soglasje na današnji stopnji stanja
zadev še ni upoštevano, niti spoštovano. Zgolj zapiranje nekaterih moč-
nih državnih akterjev v ozke elitistične kroge, ki so vedno bolj oddaljeni
od njenih državljanov, se dolgoročno najverjetneje ne bo izkazalo kot
produktivno. Če je bilo v preteklosti možno spremembi slovenske ustave
dvakrat oblikovati in spremeniti znotraj političnega kompromisa, s katerim no-
bena stran ni bila povsem zadovoljna, poleg tega pa sta bili (vsaj druga stran)
tudi premalo pretehtani in strokovno proučeni (Kaučič 2001, 61), je to danes
lahko za preveč samozavestno oblast zelo tvegano – vsaj kar zadeva
evropski člen. Prehitevanje dogodkov na račun nepoučenosti, zlasti pa
prenizke stopnje informiranosti in vpletenosti državljanov bi se lahko kaj
pričakovano spreobrnilo v norveški sindrom vstopanja v EU. Boljša in bolj
konstruktivna rešitev bi se zdela skrb za odprt dialog, v katerem bi imele
vse zainteresirane strani možnost predstaviti in pojasniti svoje poglede in
idejne rešitve, vlada pa bi si tako priskrbela možnost (pre)tehtanega izbo-
ra med različnimi alternativnimi rešitvami. Mogoče bi bilo na takšen ali
podoben način tudi lažje doseči enega izmed ključnih vladnih ciljev v ok-
viru komunikacijske strategije programa obveščanja slovenske javnosti o
pridruževanju Slovenije EU (1998): 
– prepričati vsaj dve tretjini državljanov, da imajo na razpolago dovolj

kakovostnih informacij o procesu vključevanja, in
– zagotoviti, da bo podpora proevropski odločitvi na referendumu vsaj

60-odstotna.
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ANGLEŠKI POVZETKI

Rudi Rizman, Philosophical Faculty, Ljubljana: 
NATION STATE IN THE ERA OF GLOBALISATION

The article seeks to avoid over simplified understanding of the relationship
between globalisation and the nation-state, which reduces it to the purely eco-
nomic explanation. The alternative approach utilises in this regard much wider
politological understanding of globalisation as a qualitatively new social phe-
nomenon, characterised by accelerated unfolding of the compression of time
and space. In this vein the author introduces three main theoretical perspectives
as far as the relationship between globalisation and the nation-state is con-
cerned: the “hyperglobalist”, the “sceptical” and the “transformationalist”. In the
final part, the author elaborates his conclusions by suggesting that the classical
nation-state, based on the “Westphalian international order” gradually trans-
forms itself into modern nation-state by investing – through gradual internal
democratisation and “denationalisation” – relevant layers of its sovereignty into
various supranational institutions.

Anton Bebler, Faculty of Social Sciences, Ljubljana: 
TEN YEARS OF DEMOCRATIC POLITICAL 

SYSTEM BUILDING IN SLOVENIA

Political developments in Slovenia during the last decade of the twentieth centu-
ry formed part and parcel of the democratic wave that in the late 1980s – the
early 1990s rather unexpectedly swept through Central, Central-Eastern and
South-Eastern Europe. This radical change transformed Slovenia’s hitherto lib-
eralised authoritarian single-party order, part of the federal political system in
SFRY into a single national competitive multi-party system. The transition took
a form of orderly and peaceful evolution and was on the whole successful. The
prospects for further development of political democracy in Slovenia look
promising. The democratic turn-about became irreversible. Slovenia continues
to enjoy the advantages of national and cultural homogeneity as well as social
and political stability. The weakness of political radicalism, the practical
absence of extremism and the reasonably well functioning parliamentarian sys-
tem assure the necessary preconditions for orderly peaceful conflict-resolution
as well as for steady and wide consensus building. Satisfactory to the very good
relations with the neighbour countries, the recent general geopolitical improve-
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ments in South-Eastern Europe and the lack of present and obvious threats to
Slovenia’s security also create a good external environment. The growing ties
with and the prospects of joining Euro-Atlantic integrations and older democra-
cies also buttress this optimistic assessment.

Drago Zajc, Faculty of Social Sciences, Ljubljana: 
SLOVENIAN PARLIAMENTARISM AND THE EFFICIENCY 
OF THE DEMOCRATIC PARLIAMENT (DRŽAVNI ZBOR)

In their troubled history, Slovenians as one of the small nations have had little
chances for political representation – from the Middle Ages they lived divided
into several countries, which made a part of the Austrian Habsburg Empire.
Under Austrian domination, their struggle to form an autonomous unit with its
own political representation was unsuccessful. After the separation from Aus-
tria, Slovenians formed the State of the Slovenians, Croats and Serbs together
with other South-Slavic nations. It soon united with the Kingdom of Serbia into
the Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenians. In this first republican state,
the Slovenians for the first time enjoyed an independent statehood (the govern-
ment under dr. Anton Korošec transmitted substantial powers to the Slovenian
national government in Ljubljana), but had no time to call elections and estab-
lish a parliament. In the new state under Karađorđević dynasty, the centralism
allowed only a modest self-government. On the territory of Slovenia two repre-
sentative bodies were established in 1927, and they are considered as predeces-
sors of the Slovene parliament. They existed only until 1929 when the pre-war
parliamentarism was destroyed. After the World War II. Yugoslavia was reor-
ganised and Slovenia became a federal unit with its own assembly (a successor
to the Slovenian National Council, established in 1993 on the territory liberated
by the partisans). However, the political development and the control of the
Communist party did not allow for the genuine political pluralism, which
would have corresponded to the Slovenian liberal political traditions and level
of social and economic development. A fully democratic parliament was elected
in Slovenia only after the first democratic elections in 1990. This ‘transitional’
parliament passed the new Constitution in 1991 determining the one chamber
–Državni zbor – as the main legislative body. As a new institution, elected for
the first time in 1992. It had to modernise its internal structure and reorganised
its procedures of decision-making. As many other new parliaments in Central
Europe (Polish Sejm, Czech Poslanecka snemovna, Hungarian Orszaggyules or
Croatian Zastupnični dom), the Slovenian Državni zbor has met great difficul-
ties in implementing the efficient and democratic standards of decision making.
By a number of extraordinary sessions and urgent procedures it is sometimes
giving an impression of the state of emergency. The newest proposal of the
change of the Standing order (introduced in 2001 by the leaders of the party
groups belonging to coalition parties) allow for substantial improvement of effi-
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ciency, although it is still insufficient and unbalanced. The parliamentarians
and all citizens, interested in the functioning of the parliament, should consider
the necessity of making the democratic decision making more efficient.

Milan Zver, Business Economic Faculty, Maribor: 
POLITICS AND IDEOLOGY

The main purpose of the article is to present a neutral perception of ideology
and to show historical development and relationship between ideology in the
world and in Slovenia. Ideology is one the most controversial political terms. It
was coined by Destutt de Tracy (1754–1836) to describe a new “science of
ideas”, literally an idea-ology. Karl Marx (1818–1883) regarded ideology nega-
tively, as a “false consciousness”, connected with the domination of the class in
the society and the state. The negative comprehension of the term also takes
place in the political thought of the conservative Michael Oakeshott
(1901–1990). He treated ideologies as elaborate systems of thought that orien-
tate politics towards abstract principles and goals away from practical and his-
torical circumstances. These views are the basics of critical conceptions of ideol-
ogy, which link ideology with power in pejorative sense. However, ideology is
now most widely used in social-scientific sense to refer to a more or less coher-
ent set of ideas that provide the basics for some kind of organised political
action. This is a neutral concept of ideology. In this sense all ideologies there-
fore, first, offer an account or critique of the existing order, usually in the form
of a “world view’; second, provide a model of a desired future, a vision of the
“good society’; and, third, outline how political change can and should be
brought about (Heywood). Ideology is therefore something between the descrip-
tive and normative, and something between the theory and practise. According
to the author, the phenomenon could be understood only in this way. The histo-
ry of the ideology started with the original, classical liberalist Adam Smith
(1732–1790) and his The Wealth of Nations (1776). After “the year one of the
age of ideology”, ideology went into more directions. In some period of history,
they excluded each other (communism vs. fascism vs. social democracy, modern
liberalism, modern conservatism in the first part of the 20.th century, the centu-
ry of ideology). The author presents the Roskin’s model of historical relation-
ship between ideologies in the modern world (Figure 1) and uses it for explana-
tion of the genesis of Slovenian political ideologies (Figure 2). According to the
author, the Bell’s thesis about the end of ideologies is questionable. Recent social
development brings with it a lot of new social dilemmas. Most of them will
cause new social and political movement with new answers, new beliefs, new
visions, and new ideas of political changes. That is why ideology is not dead
and should not be dead. The main change is the growing likeness between them.
No political analysis in the future can be complete without an examining ideolo-
gy and ideas of the relevant social and political groups. 
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Milan Balažic, Faculty of Social Sciences, Ljubljana: 
SLOVENIAN DEMOCRATIC REVOLUTION: 

THE KRŠKO TURNING POINT

As a part of a wider project, a historical political analysis of revolutionising the
domestic and foreign political concepts and their mutual influence and condi-
tioning in the key years of the process of achieving independence of Slovenia
(1986–1991) is carried out. Political analyses of Slovenian semi-past history on
the basis of numerous historical resources started quite recently. The article
returns back to the point where there is no way back: to the Slovenian Youth
Organisation (ZSMS) which together with the new social movements pulled the
trigger on The Krško Congress – the historical stage for the events which fol-
lowed at the end of the 1980s was built.

Dimitrij Rupel, Foreign Minister of Republic of Slovenia: 
SLOVENIAN INDEPENDENCE STATEHOOD – 

INTERNATIONAL VIEWS

Ten years ago Slovenian foreign policy was a part of Yugoslav foreign policy.
Because of that, foreign policy happenings were more of an internal than exter-
nal part of Slovenian foreign policy. Slovenia is supposed to become a member
of the European Union in the near future and will then be a part of an institu-
tion called common foreign and security policy. When trying to describe this
leap, it could be said that Slovenian foreign policy was at one time internal poli-
cy and the same will happen again. Slovenian foreign policy lived and still lives
classic life in decennial era of Slovenian independence statehood. This does not
mean that with the accession to the European Union all foreign-policy activities
will cease to exist. It just means, that we will have to do things in different ways
that till now and that our actions, our ambitions, will be part of much broader
ambitions. The article describes a distinction between foreign political activity
in former Yugoslavia and in the European Union.

Ljubica Jelušič, Faculty of Social Sciences, Ljubljana: 
SLOVENIAN NATIONAL SECURITY IN THE FIRST DECADE 

OF INDEPENDENCE

The paper deals with the basic contradictions that challenged Slovenian nation-
al security system in the past ten years of independence. The mentioned contra-
dictions are result of a changed international social context, and also the conse-
quences of transformation from the old common state to the independent
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Slovenian state. Political sciences have contributed to the internalisation of
development in area of civil-military relations. These trends and contradictions
are the following: decline of mass armies, end of conscript service and predomi-
nance of all-volunteer force, convergence between military and civilian educa-
tion of military professionals, integration of women into traditionally male jobs
in the military, international military, political, security and economic alliances,
cascade of conflicts at the Balkans, and democratic control over the professional
armed forces.

Marjan Svetličič, Faculty of Social Sciences, Ljubljana: 
EVOLUTION STRATEGY OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA – 

TEN YEARS AFTER

Today major elements of statehood are not based predominantly on national but
on international political economy. Therefore, it is crucial to evaluate the eco-
nomic basis of statehood. The objective of the article is to evaluate the extent to
which the author’s own proposals presented in the Development Strategy of
Slovenia 8 years ago, were achieved and were correct. It has been established
that the basic ideas were correct. These are: opened strategy oriented toward
integration into Europe, flexible and fast adaptation to the global market condi-
tions, more creative adaptation rather than too ambitious innovation based
strategy, strengthening of time based competition and core competencies and
sustainable development. Some proposals, such as expecting further fast growth
of Japan economy, without emphasising differences in what should be done on
micro and what on the macro level, were wrong. The main problem is that
many ideas were not realised. The degree of economic openness has basically
stagnated, in addition the strengthening of globalisation and diversification of
international economic co-operation parallel to European integration is not pro-
gressing, and systemic changes (privatisation) are too slow. The same applies to
the adjustment to the world market conditions, including modest internationali-
sation of the activities of firms.

Ladislav Cabada and Přemysl Rosůlek, West Czech University,
Plzen: CHANGES IN LEGAL SYSTEM OF CZECH REPUBLIC 

IN THE LIGHT OF EU ACCESSION PROCESS

At the beginning of the transition process in the Czechoslovakia – and later in
the Czech Republic – the “return to Europe” was declared as the most important
goal of the foreign policy. From security and military point of view, it meant the
access to the NATO. From the political and also economical point of view, Euro-
pean Union was clear destination for pursuits of Czech political elite. In the
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process of preparing for entrance to the EU, the Czech republic has to change
some norms in its legal order. Although it is clear that the changes are impera-
tive, the Czech constitution was not changed in any way until the May 2001.
The aim of the article is to show the most important fields in the Czech legal
order, which has to be changed. These are: the articles on sovereignty (shown in
the comparison with some other European countries), acceptance of internation-
al law, elections to the European parliament etc.

Alojzija Židan, Faculty of Social Sciences, Ljubljana: 
ABOUT THE MEANING OF EDUCATION AND TRAINING 

FOR DEMOCRACY FOR FURTHER BUILDING 
OF SLOVENIAN STATEHOOD

The author draws attention to the necessity of education and training for
democracy for further building of modern, European-like statehood. She analy-
ses the components of democratic values and warns about their important indi-
vidual and social tasks. In her opinion, the implementation of democratic pat-
terns is the task for all generations of our society.

Miro Haček, Faculty of Social Sciences, Ljubljana: 
CONSTITUTIONAL CHANGES AND INTRODUCTION

OF PROVINCES IN SLOVENIA

Constitution of Republic of Slovenia anticipates provinces as voluntary associ-
ation of municipalities or as some kind of inter-municipal co-operation and con-
nection (Article 143 of Constitution of Republic of Slovenia). A large part of
Slovenian (especially expert) public comprehends the Article 143 of Slovenian
constitution as the main obstacle towards the regionalism process and creation
of provinces. The author presents various opinions about necessity of constitu-
tional changes in the field of local self-government. He especially focuses on the
main question: Does Slovenia in this particular moment really needs provinces?
If the answer to the question is yes, which are then the most important ques-
tions, which we should be really attentive to.

Simona Kustec, Faculty of Social Sciences, Ljubljana: 
THE (NON) LEGITIMATE ASPECTS OF CONSTITUTIONS

The aim of the article is to analyse the importance of legitimate consent of the
citizens when the issue of constitutional revision is in question. Constitution is
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treated as the highest legal act of a political system, where the rules of the game
for the citizens of the system are set up. The author claims, that revision of the
constitution in a political system is possible only on the basis of broader citizen
consent. She verifies a set hypothesis on the case of revising / supplementing
Slovenian constitution with the so-called European article. The following key
issues are stressed: a) a concept of sovereignty; b) existence of broader profes-
sional interpretation; c) importance of public opinion. The data are collected
through: a) analysis of secondary literature and other sources; b) documentation
and legal analysis; c) unstructured interviews and discussions with the relevant
involved actors.

Marjan Brezovsek, Faculty of Social Sciences, Ljubljana: 
ON THE 10th ANNIVERSARY OF THE SLOVENIAN CONSTITU-

TION (AND THE ASPIRATIONS FOR THE CHANGES)

Constitution is not an act related to law and justice but the law, which has
extended to power and politics or, as the classics of political power put it, to
freedom. For this reason it is hard to regulate it precisely. Constitution perceives
the political processes as legal-illegal, while political processes perceive constitu-
tion in the context of changes (to change it or not to change it). Constitution
comprehends two different state principles: the liberal and democratic. The
author differentiates between the legislative and constitutional state. Constitu-
tional state derives from plural structure of civil society. It legitimates itself
with constitution, which is understandable and credible to the citizens because
it is an expression of their political culture. Being concerned with constitution is
a typical mixture of political realism and legal idealism. Every constitutional
change is an important political and legal issue, and for this reason it has to be
properly and professionally prepared and realised. In the author’s opinion, the
period of ten years is not an appropriate time-distance, which would allow any
sort of radical changes of constitution. 

Janko Prunk, Faculty of Social Sciences, Ljubljana: 
THE MEANING OF SLOVENIAN NATION FOR FORMATION 

OF SLOVENIAN STATE

The author analyses and evaluates the meaning of Slovenian nation for forma-
tion of Slovenian state in the historical, anthropological and political context.
The main idea is that Slovenian nation belongs to the group of those European
nations, which have been constituted on the ethnical-linguistic basis and
appeared on the European political map later than the historical-political
nations. For this reason they claimed the right to its own development and
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autonomy on the basis of natural law from the national revival onward. In the
certain phase of development (until the 1980s) they claimed only their national-
political autonomy within the complex of multi-national states. In the latest
appearance of national idea they decided on independent national state and
achieved the goal.

Vlado Miheljak, Faculty of Social Sciences, Ljubljana: 
REPRODUCTION OR MOBILITY OF ELECTORAL BODY – 

EMPIRICAL RESEARCH

In the article, the author examines the level of reproduction of electoral body in
the first decade of the multiparty system. He attempts to answer the questions,
to what extent the empirical events are a consequence of an unfinished process
of re-establishment of the renewed party system, and to what extent they are a
consequence of the European trends of less clear identification. Slovenia is fac-
ing a restored polarisation, determined by the ‘urban-rural’ and ‘church bound –
not church bound’ split, without any characteristic strata or class split as
known in Slovenia between the World Wars. For this reason, the author also
examines the power and degree of family reproduction of political values and
preferences. In his opinion, this reproduction is high enough to speak about con-
tinuous latent value-political identification, transferred by means of family
socialization or as a sort of family initiation. Since the basic polarisation “left –
right” cannot explain the whole phenomenon, the additional “materialist – post-
materialist values” split has to be verified as well.
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