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POVZETEK
Dr. Andrej Gosar (1887-1970) je bil ekonomist, sociolog in politik, ki je bil najbolj javno
aktiven v obdobju med obema vojnama. Gosar se je s svojimi idejami dotikal najbolj perečega
druţbenega vprašanja svojega časa, zaostritve socialnih problemov. To je bil čas
modernizacije, ki pa je bila počasna in ni dohajala hitrega demografskega prirastka, zato je na
podeţelju prihajalo do agrarne prenaseljenosti. Socialne razmere so se pod vplivom svetovne
gospodarske krize v dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja še poslabšale.
V diplomskem delu je predstavljen Gosarjev socialni program, ki sem ga umestila v čas, v
katerem je nastal. Razgrnila sem tudi vlogo, ki jo je Gosar pripisal socialni politiki pri
zagotavljanju enakih moţnosti in preprečevanju socialne izključenosti. Izhodišče diplomskega
dela sta hipotezi, da je bil Gosarjev socialni program v organizacijskem smislu izviren in
inovativen ter da so določeni poudarki njegovega programa še danes vključeni v slovensko
socialno politiko.
Ključne besede: Andrej Gosar, krščanski socializem, socialna vprašanja, samouprava,
demokracija

Abstract
Dr. Andrej Gosar (1887-1970), an economist, sociologist and politician, was the most
publicly active in the period between the World Wars. Gosar dealt with the most pressing
issue of his time: the intensification of social problems. He lived in a period of modernization;
however, the process was slow and did not keep up with the rapid population growth, which
led to the overpopulation of the countryside. The social conditions of the 20s and 30s of the
20th century were declining under the influence of the global economic crisis.
This diploma thesis discusses Gosar’s social agenda in its historical context, and examines the
role he attributed to the social policies that aimed to ensure equal opportunities and prevent
social exclusion. The thesis is based on the hypotheses that the organizational aspect of
Gosar’s social program was original and innovative, and that some facets of his program are
included in current Slovenian social policies.
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3

Kazalo:
POVZETEK ............................................................................................................................... 2
1.

2.

UVOD ................................................................................................................................ 6
1.1.

Cilji .............................................................................................................................. 7

1.2.

Metodologija ................................................................................................................ 7

ŢIVLJENJE DR. ANDREJA GOSARJA .......................................................................... 9
2.1. Ţivljenje do prve svetovne vojne .................................................................................... 9
2.2. Ţivljenje po prvi svetovni vojni ...................................................................................... 9
2.3. Čas druge svetovne vojne in po njej.............................................................................. 10

3. ORIS SOCIALNIH, GOSPODARSKIH IN POLITIČNIH PROBLEMOV MED
VOJNAMA .............................................................................................................................. 12
4. GOSARJEVI POSKUSI ODGOVOROV NA PROBLEME MED VOJNAMA TER
MEJE IN PROTISLOVJA TEH POSKUSOV ........................................................................ 18
4.1. Slovenska avtonomija ................................................................................................... 18
4.2. Socialna vprašanja ......................................................................................................... 18
4.3. Krščanski socializem ..................................................................................................... 20
4.3.1. Krščanski socialni aktivizem .................................................................................. 24
4.4. Kritika parlamentarne demokracije ............................................................................... 30
5. VPLIV KORPORATIVIZMA IN DRUGIH INTELEKTUALNIH VIROV NA
GOSARJEVO MISEL.............................................................................................................. 33
5.1. Individualizem ............................................................................................................... 33
5.2. Kolektivizem ................................................................................................................. 33
5.3. Občestvenost ................................................................................................................. 37
5.4. Korporativizem in samouprava ..................................................................................... 39
5.4.1. Osnovne strokovne skupine: kulturna, gospodarska, politična .............................. 43
5.4.2. Diferenciacija stanov z upoštevanjem poklicne in socialne logike ter razredov .... 44
6.

KRITIČNA OCENA GOSARJEVE MISLI .................................................................... 48
6.1. Najbolj izrazite spremembe, ki so nastale od druge svetovne vojne do danes .............. 49
6.1.1. Informatizacija ....................................................................................................... 49
6.1.2. Globalizacija........................................................................................................... 49
6.1.3. Potrošništvo ............................................................................................................ 52
6.1.4. Demografske spremembe ....................................................................................... 52
6.2. Samouprava/subsidiarnost v sodobnem času ................................................................ 53

4

6.3. Korporativizem.............................................................................................................. 56
6.3.1. Korporativizem skozi prostor in čas....................................................................... 57
6.3.2. Neokorporativizem ................................................................................................. 60
6.3.3. (Potencialne) moţnosti za razvoj neokorporativizma v Sloveniji .......................... 65
6.4. Avtonomija socialne politike ........................................................................................ 69
7.

SKLEP .............................................................................................................................. 73

8.

VIRI IN LITERATURA .................................................................................................. 78

5

1. UVOD
V času druge svetovne vojne je Karl Mannheim izpostavil tri dejavnike, ki so vplivali na
sistemsko regulacijo socialnih vprašanj, in sicer:


krščanska etika, ki z ljubeznijo do bliţnjega razume človeštvo kot bratstvo;



ideologija liberalizma, kjer je posameznik najvišja vrednota (cilj liberalizma je
zaščititi njegovo avtonomijo in mu zagotoviti vse pravice) in



socialna varnost, enakost in pravičnost, kar so bili socialistični poudarki.

Na Slovenskem lahko v obdobju med vojnama zasledimo številne kombinacije teh
dejavnikov, kar je zlasti v katoliških krogih povzročilo razhajanja. Za vrednotenje posameznih
avtorjev, tudi Gosarja, moramo najprej dobiti širšo druţbeno, kulturno in politično umestitev
in s katerimi koncepti so sploh razpolagali. Po osamosvojitvi Slovenije se zopet pojavljajo
obujene teorije, da je za ustrezen druţbeni red nujno potrebna moralna prenova, vendar
odgovor na reševanje ključnih druţbenih vprašanj ni tako preprost. Krščanski socialisti so na
druţbena vprašanja v času pred drugo svetovno vojno odgovarjali z naslednjim reakcijami, ki
so značilne tudi za Andreja Gosarja (Dragoš, 1998: 1115):


vse večja distanca od rimo-katoliške Cerkve in katoliške politične stranke;



kritika takratnih druţbenih razmer;



ustvarjanje nove vizije, ki izhaja iz krščanstva, vendar je modernejša od uradne
katoliške, kar je privlačilo delavstvo;



kombiniranje katoliške doktrine z marksistično razredno in ekonomsko analizo in z
izvirnostjo v organizacijskem smislu ter



odrekanje ustanovitvi lastne stranke, kljub temu da so postali močan politični akter, ki
je razvijal svojo avtonomijo.

Gosarjev cilj je bil postaviti splošno blaginjo za osnovni druţbeni cilj. Zavedal se je, da je
demokracija pomenila velik korak k enakosti med ljudmi ter priznanju osnovnih človekovih
pravic, vendar je bila takratna enakost le politična, drugih področij pa ni dosegla. Andrej
Gosar se je v svojih delih dotikal takrat perečih druţbenih vprašanj. Strogo je namreč zavračal
moraliziranje in reševanje druţbenih teţav s sklicevanjem na krščansko moralo. V delu Za
krščanski socializem je zapisal: »mi ne rešujemo socialnih problemov med svetniki, marveč
jih rešujemo med ljudmi« (Gosar, 1923: 4849). Gosar je svoje ekonomske, sociološke in
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pravne teorije utemeljeval tudi z etičnimi načeli, vendar Dragoš (1998: 150) opozarja, da je
etiko postavil v okvir svetovnih etičnih načel, drugače pa se je zavzemal za konkreten
druţbeni koncept, ki ga je imenoval krščanski socialni aktivizem in je bil osnovan na
ekonomskih odnosih.
Izhodišče mojega diplomskega dela bosta hipotezi:


Gosarjev socialni program je v organizacijskem smislu izviren ter inovativen ter



določeni poudarki njegovega programa so še danes vključeni v slovensko socialno
politiko.

1.1. Cilji
Cilj diplomskega dela je predstaviti Gosarjev socialni program, ga umestiti v čas, v katerem je
nastal, raziskati vlogo, ki jo je Gosar pripisal socialni politiki pri zagotavljanju enakih
moţnosti in preprečevanju socialne izključenosti.

1.2. Metodologija
Predstavljeno je ţivljenje Andreja Gosarja in ozadje časa, v katerem je deloval in pisal.
Diplomsko delo bo pregledno in interpretativno, temeljilo bo na deskriptivni metodi ter na
analizi in pregledu virov in literature.
Pri sami analizi virov sem naletela na teţavo, saj je bilo veliko virov vsebinsko nepopolnih. V
današnjem času obstaja namreč veliko avtorjev, ki poskušajo uveljaviti Gosarja predvsem
zaradi poudarkov na krščanski morali. Zagovorniki teze, da je današnji čas zmanjševanje
humanega čuta v druţbenih procesih, poudarjajo, da je ohranjanje duhovne plati pomembno
za druţbe v tranziciji po celem svetu. Dragoš opozarja, da se v večini takih tez skrivata
antikomunizem in antiliberalizem (Dragoš, 1998: 9). S poudarjanjem tega se vzbudi vtis, da je
osnovna vrednost koncepta, ki ga je razvil Gosar, v poudarjanju splošnih etičnih vrednot, s
katerimi naj bi se rešili vsi problemi. Šele v nadaljnjem raziskovanju in branju Gosarjevih
knjig (ne ponatisov), sem prišla do ugotovitve, da je bil Gosarjev socialni program daleč od
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tega, da bi temeljil na krščanski morali, temveč je pravične ekonomske procese utemeljeval z
ekonomijo.
Z metodo sinteze sem poskušala preveriti hipotezi, ki sem ju zastavila v začetku dela.
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2. ŽIVLJENJE DR. ANDREJA GOSARJA

Andrej Gosar je bil pravnik, politik, sociolog in pedagog, ki se je zavzemal za kompleksno ter
realno vrednotenje razmer takratnega časa, kar se je odraţalo tudi v njegovem delu. Veljal je
za politično sredinskega, kar v takratnem sistemu ni bila praksa in je imel malo političnih
zaveznikov. Zavzemal se je za socialni program in podpiral pravice delavstva ter hkrati
poudarjal, da je za reševanje teh treba upoštevati gospodarske zakonitosti. Napisal je veliko
člankov in razprav ter 19 samostojnih publikacij (Samec, 2015: 430).

2.1. Življenje do prve svetovne vojne
Andrej Gosar se je rodil 30. novembra 1887 v Dolenjem Logatcu. Oče je druţino preţivljal s
čevljarstvom, zato se je Andrej po končani osnovni šoli najprej dve leti učil čevljarstva. Z
ţupnikovo pomočjo ga je kasneje oče vpisal na gimnazijo. Leta 1910 je začel študij na pravni
fakulteti na Dunaju, vendar je s študijem prekinil za dve leti zaradi pomanjkanja denarja.
Diplomiral je leta 1915 (Simčič, 1992; 1718).
Prvih trideset let ţivljenja Andreja Gosarja je bilo odločilnih za njegovo duhovno in umsko
rast, kljub temu da večje vidnejše vloge v javnem ţivljenju takrat še ni imel. Na teh temeljih
je izoblikoval nastavke in svoj pogled na ţivljenje ter verska in druţbena vprašanja. V svojih
mladih letih je sledil pomembnim premikom v slovenskem gospodarskem in političnem
razvoju. Oblikovala ga je krepitev slovenske samozavesti, prehajanje slovenskega
gospodarstva v domače roke ter razmah krščanskosocialnega gibanja. Velik vpliv je imela
nanj tudi prva svetovna vojna, ki jo je preţivel kot vojak in tako doţivel strahote, ki jih
prinese vojskovanje med narodi in drţavami (Simčič, 1992: 1011).

2.2. Življenje po prvi svetovni vojni
Leta 1918 se je poročil s sokrajanko Antonijo Mihevc. Po prvi svetovni vojni je nastopilo
obdobje Gosarjevega najbolj ustvarjalnega obdobja. Do druge svetovne vojne je bil zelo
dejaven tudi v slovenskem javnem ţivljenju, saj se je leta 1918 začel politično udejstvovati v
Slovenski ljudski stranki. Z vključitvijo v Jugoslovanske strokovne zveze (JSZ) je začel
delovati tudi na sindikalnem področju. Leta 1920 je bil Gosar kot predstavnik Slovenske
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ljudske stranke izvoljen v ustavodajno skupščino. Čez dve leti je začel izdajati in urejati
mesečnik Socialna misel, ki je obravnaval druţbena vprašanja. Leta 1927 in 1928 je bil v
beograjski vladi dvakrat minister za socialno politiko. Po razglasitvi kraljeve diktature leta
1929 je bil imenovan v vrhovni drţavni zakonodajni svet. V tem obdobju je tudi poučeval
pravo, ekonomijo in sociologijo na Tehniški fakulteti v Ljubljani in med leti 1929 in 1931 ter
1935 in 1938 zastopal Jugoslavijo v socialnem odboru Društva narodov v Ţenevi (Simčič,
1992: 1119).
Leta 1931 je izšla tudi okroţnica Quadragesimo anno, ki je prepovedala sodelovanje katolikov
s socialisti, kar je povzročilo razkol katoliških vrst na levico in desnico (Dragoš, 1998: 21).

2.3. Čas druge svetovne vojne in po njej
Ob napadu na Jugoslavijo, dne 6. aprila 1941, je bil v Ljubljani ustanovljen Narodni svet za
Slovenijo, v katerem je zastopnik postal tudi Gosar. Narodni svet je moral zaradi pritiskov
Hitlerja sprijazniti z razdelitvijo slovenskega ozemlja. Avtonomni status je dobila le
Ljubljanska pokrajina, ki pa je bila priključena Italiji. Gosar je sodeloval v neuspešnih
pogajanjih z nemško vojsko in bil podpisnik pisne izjave namenjene Mussoliniju, v kateri so
se zavzemali za oblikovanje slovenskega ozemlja v drţavo, ki bi bila pod protektoratom
fašistične Italije. Takratni politični akterji so kmalu dojeli zgrešenost svojega delovanja. Po
nemškem napadu na Sovjetsko zvezo junija 1941 so se na Slovenskem pričele oblikovati nove
nacionalne strategije, ki so računale na zmago zavezniških sil. Kot politični dejavnik je
nastopila Osvobodilna fronta, ki je v prvotnih načrtih vidno mesto namenila tudi Gosarju, kar
je nakazovalo, da ni problematizirala Gosarjeve začetne drţe ob okupaciji (Godeša, 2015:
4852).
Gosar je bil na začetku druge svetovne vojne prepričan, da ga je Kulovec, pokojni vodja SLS,
v pismu določil za novega vodilnega v Narodnem svetu in da mu s tem pripada tudi vodenje
SLS. Gosarjevo v svojem političnem delovanju v obdobju druge svetovne vojne ni bil
podrejen vodstvu stranke, prihajal pa je tudi v konflikte z Markom Natlačenom, vodjo
Narodnega sveta. Odnosi v katoliških vrstah so bili torej nastrojeni. Spor z Natlačenom se je
stopnjeval okoli vprašanj o partizanstvu in kolaboraciji. Natlačen in njegov krog pa so bili
izrecno proti partizanom. Gosar je bil na začetku proti takojšnjemu oboroţenemu spopadu,
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vendar je priznaval legitimnost partizanom in njihovemu boju ter se je zavzemal za dialog z
njimi. Vendar se ni ţelel vključiti v OF, vzrok temu je bilo dejstvo, da je Gosar ţelel zdruţiti
celoten katoliški tabor in prevzeti vodstvo stranke, kar mu ni uspelo. Pomemben element v
Gosarjevi politiki med vojno je bilo tudi sodelovanje s primorskimi somišljeniki, s katerimi je
ustanovil skupino Zdruţeni Slovenci, ki je predstavljala Gosarju samostojno pot, ki naj ne bi
bila ne desno ne levo usmerjena (Godeša, 2015: 4852).
Jeseni 1944 ga je aretiral gestapo in ga poslal v Dachau. Taborišče ga je zelo zaznamovalo.
Bil je fizično in duševno izčrpan. V tem obdobju Gosar ni bil več del javnega ţivljenja, saj so
mu to onemogočili. Še naprej je sicer predaval na univerzi, do svoje upokojitve leta 1958,
vendar samo zemljiško knjigo in rudarsko pravo (Fink, 2014: 33). Prekinil je vse stike z
nekdanjimi znanci in se popolnoma izoliral. Nad njim so tudi po vojni izvajali poostren
nadzor (Gosar, 2014). Kljub temu je na skrivaj pisal. Med drugim Sodobno socialno etiko,
kjer je posvetil poglavje tudi kolektivizmu. Umrl je leta 1970 v starosti 83 let (Simčič, 1992:
19).
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3. ORIS SOCIALNIH, GOSPODARSKIH IN POLITIČNIH PROBLEMOV MED
VOJNAMA
Da bi razumeli Gosarjeve ideje, moramo najprej razgrniti čas, v katerem so nastajale.
Modernizacija je Evropo zajela na začetku 19. stoletja in je vključevala niz procesov ter
sprememb, ki so agrarno druţbo pripeljale do industrijske druţbe. Cerkev se je tem
spremembam teţko prilagajala (Davies, 2013: 718). Za takratni čas je tudi veljalo, da sta
religija in napredek nezdruţljiva. Takšen odnos v takratnem času ni veljal za
problematičnega, saj druţba še ni bila funkcionalno diferencirana do te stopnje. Na
Slovenskem je bila modernizacija razmeroma pozna, zato je ljudi izpostavila še večji socialni
ogroţenosti, zato se tudi Cerkev ni več mogla izogniti tem vprašanjem. Z uveljavljanjem
gospodarske svobode, razvojem industrije in nastopom meščanstva se je oblikovalo
prepričanje, da kmetijstvo ni več nosilec gospodarskega napredka. Slovensko prebivalstvo, ki
je bilo v večini agrarno, se tako sooča z negativnimi učinki industrializacije in zaostritvijo
socialnih vprašanj (Dragoš, 1998: 2429). Večji del kmetij je bilo manjših, druţinskih in
samooskrbnih, kar ni bilo konkurenčno drugim drţavam. Tudi industrija se je razvijala počasi
in ni dohajala velikega demografskega porasta. Na kmetijah so ostajali ljudje, ki so bili v
teţkem gmotnem poloţaju in to je predstavljalo enega večjih teţav jugoslovanske drţave
(Prunk, 2004: 80).
To je obdobje velike demografske rasti, kar povzroči agrarno prenaseljenost in obseţne
migracije v mesta in celo tujino. Modernizacija in novi izumi so povzročili povečevanje
donosov, posledično so se povečale tudi kapitalske naloţbe. Zaradi zdruţevanj je prihajalo do
vse večjih konglomeratov, ki so se razvijali v vseh sektorjih trga. Proces industrializacije in
denarnega gospodarstva je spremenil samozadostne kmete v delavce in potrošnike, ki so
odvisni od mezd. Do sprememb pride tudi v druţbeni sferi. Nastali so novi druţbeni razredi,
ki so temeljili na ekonomskih merilih in ne več na privilegiju rodu. Ljudje so vzporedno z
novim statusom v druţbi začeli graditi tudi razredno in politično zavest. Oblikovala so se
mnenja o pravicah in krivicah političnega dogajanja (Davies, 2013: 723727).
Konec 19. stoletja se je začel razvijati tudi liberalizem: politični in gospodarski. Liberalizem
je temeljil na pojmu svobodne trgovine in je poudarjal, da imajo ljudje pravico sami
razpolagati s svojim premoţenjem. Bil je proti vsem oblikam kolektivističnega organiziranja
12

in je ideologija, ki se je pribliţala meščanstvu, izoblikovanemu vzporedno z industrijskim
kapitalizmom (Davies, 2013:753).
Krepitev politične moči liberalizma je prisilila rimskokatoliško cerkev k določenim novim
strategijam. Papeţ Pij IX. je leta 1864 objavil 80 zmot o verski svobodi, kapitalizmu in
pridobitvah moderne civilizacije. Te točke naj bi strogo upoštevali, vsak odklon je bil
avtoritarno zavrnjen. Cerkvi v takih odnosih pripada vloga duhovnega vodnika, drţavi pa
vloga skrbnice. Vsi pa naj bi s pomočjo krščanskega ţivljenja sledili pravičnosti (Lukšič,
1994a: 35). To je povzročilo razcep znotraj katoliških krogov v Sloveniji, saj sta se po prvi
svetovni vojni oblikovali dve osnovni stališči: krščansko socialistično, ki je odklanjalo
stanovske rešitve socialnih vprašanj, in uradno katoliško stališče (Aleš Ušeničnik), ki jih je
zagovarjalo (Dragoš, 1998: 103).
Leta 1928 svet zajame velika gospodarska kriza, ki povzroči velik padec cen kmetijskih
pridelkov, zato se je veliko drţav odločilo za omejevanje uvoza. Kraljevina Jugoslavija je
posledično ostala brez velikega dela izvoza. V nekaj letih se je dohodek iz izvoza razpolovil.
To je bil čas brezposelnosti, gospodarske depresije, visoke inflacije, poostrenega razrednega
boja in številnih vladnih kriz. Propadlo je veliko obrtnikov, kmetje so bili zadolţeni,
industrijski sektor ni mogel zaposliti odvečne delovne sile, zato je hitro naraščala
brezposelnost in povečevale so se migracije. Ogroţena so bila temeljna načela liberalne
demokracije, saj je splahnelo zaupanje ljudi vanjo. To so bili tudi razlogi, da so se ideje
korporativizma med vojnama uveljavile v vseh sferah: politiki, socialnem nauku in ideologiji
(Lukšič, 1994a: 3940; Zupanc, 1999: 554).
V sredini 19. stoletja, v obdobju modernizacije in sprememb je Cerkev osredotočila vso
pozornost v problematiko socialnih vprašanj in jih začela jemati kot ključni druţbeni problem.
Delavsko vprašanje so začeli reševati skozi zadruţništvo, kar pa je imelo omejen uspeh. Kljub
temu, da je v nekaterih primerih zadruţništvo nudilo socialno zaščito, pa ni pomenilo
dokončne rešitve, zato je reševanje socialnega vprašanja na koncu ostalo drţavi (Dragoš,
1998: 7677).
Izboljšanje ţivljenjskih pogojev ter znanstvene in tehnološke spremembe so izrazito
zmanjšale smrtnost, hkrati se je začela povečevati pričakovana ţivljenjska doba. Te
spremembe so, sočasno s še vedno visoko rodnostjo, tudi na Slovenskem povzročile velik
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naravni prirastek, zato se je slovensko podeţelje, ki je bilo preteţno agrarno, soočalo s
prenaseljenostjo in posledično revščino. Ljudje so se preseljevali v mesta in tujino.
Industrializacijo in splošen gospodarski razvoj je spodbujalo tudi slovensko politično vodstvo,
saj kmetijstvo ni bilo konkurenčno nekaterim drugim predelom Jugoslavije. V tem obdobju se
je povečeval obseg delavskega razreda, hkrati so v ospredje prišla vprašanja o socialnem
poloţaju delavcev. Kljub velikemu potencialu v razvoju novih sektorjev so se tudi na
slovenskih tleh soočali s povojno recesijo, pomanjkanjem kapitala za vlaganje in veliko
brezposelnostjo. Kasneje je na slovensko gospodarstvo vplivala gospodarska kriza, ki se je
1929 začela v ZDA. S tem je prišlo še do zaostritve socialnih vprašanj (Simčič, 1992: 14).
Ustanovitev Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev je uresničila ţelje Slovencev po
končanju nemškega pritiska. Prišlo je do zdruţevanja slovenskih ozemelj, ki so bili pod
upravo Narodne vlade, kar pa ni prineslo popolnega zadovoljstva, saj je del slovenskega
narodnega ozemlja ostal izven meja. Tudi suverenost znotraj nove drţave je bila vprašljiva,
saj je srbska burţoazija ţelela slabšo gospodarsko moč v kraljevini SHS nadomestiti s
političnimi sredstvi, zato so drţavo uredili centralistično z vodstvom v Srbiji. Vse bolj je bila
nova drţava razširjena Srbija in ne zveza enakopravnih narodov. Zaradi tega so se v Sloveniji
oblikovale teţnje po avtonomiji. Slovenska ljudska stranka je bila v tem času najmočnejša
politična sila na Slovenskem. Bila je odraz velikega dela slovenskih katoličanov, ki so na
splošno zagovarjali osnovne slovenske narodne interese in bili proti zlitju Slovencev v enoten
jugoslovanski narod (Perovšek, 2009: 29; Simčič, 1992: 14).
Med vojnama imajo v politiki prevladujoč vpliv katoliki. Komunisti so bili do sredine
tridesetih let 20. stoletja le obrobna skupina. Njihovo delovanje je bilo leta 1921 celo
prepovedano in je njihovo število drastično upadlo, saj je večina emigrirala ali bila zaprta.
Zaradi pritiskov vlade, policije, pravosodja itd. se je najuspešnejše uveljavilo sindikalno
organiziranje delavcev, vendar šele po sredini tridesetih let 20. stoletja. Pred tem časom je
sindikalno gibanje upadalo in s tem je vpliv komunistov na delavstvo slabel. Vzroki so bili
ekonomski in politični. Pred ekonomsko krizo se je zaradi stabilnosti cen in manjše nuje
usklajevanja mezd potreba po delavskih gibanjih zmanjšala. Z nastopom gospodarske krize
sta se povečala brezposelnost in strah pred izgubo sluţbe, kar sta bila dodatna razloga za
zmanjšanje sindikalne aktivnosti (npr. stavk). V tem obdobju so bili torej komunisti
sindikalno in politično najšibkejši (Dragoš, 1998: 180181).
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Centralizem sta v Kraljevini SHS najbolj zagovarjali Narodnoradikalna in Jugoslovanska
demokratska stranka. Leta 1920 izvoljena skupščina je zajemala večinoma centralistične
stranke in je sprejela vidovdansko ustavo, ki je uzakonila centralizem in unitarizem in proti
katerima je bila večina Slovencev (tudi večji del stranke SLS) in Hrvatov (Prunk, 2004: 81).
Znotraj Slovenske ljudske stranke je aktivno deloval tudi Gosar, kljub temu da je večkrat celo
nasprotoval njenemu programu. Nasprotovanje in graja je bil tudi razlog, da se je leta 1919
skupina mladih, z njim na čelu, znotraj stranke odmaknila od ideje unitarizma, ki jo je
zagovarjal Korošec, vodilni v Slovenski ljudski stranki. Gosar je bil zagovornik
republikanskega in avtonomističnega stališča, ki je bilo po 1920 v stranki celo prevladujoče
(Simčič, 1992: 14). Vodja Jugoslovanske demokratske stranke Ljubomir Davidović je leta
1922 uvidel zmotno uveljavljanje unitarizma, zato je poskušal s Hrvati vzpostaviti sporazum,
kar privede do razcepitve stranke na radikale in demokrate. Močnejše postanejo tudi
proticentralistične stranke, ki sklenejo federalistični blok. Uprl se jim je Pribičević, ki
zagovarja unitarizem. Proti nasprotnikom začnejo boj z nasiljem. Hrvaška kmečka stranka se
ukloni in leta 1925 privolijo na vidovdansko ustavo in na drţavno enotnost. Njihov vodja
Radić z radikali sestavi vlado, vendar so ga radikali kmalu izrinili iz vlade. Tak reţim je našel
zaveznike tudi na slovenskih tleh, podpirali so ga namreč Korošec in klerikalci (Prunk, 2004:
8182). Leta 1927 je nastal Blejski sporazum stranke SLS s Srbsko radikalno stranko, ki je
politiko Slovenske ljudske stranke obrnil v večji pragmatizem in kratkoročne cilje. S tem si je
stranka SLS omogočila vstop v vlado Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev in se odrekla
avtonomni politiki, kar je spore znotraj stranke še zaostrilo. Gosar je v tem obdobju prevzel
sluţbo ministra za socialno politiko. Medetničnih nasprotij jim ni uspelo ublaţiti, zato je kralj
Aleksander leta 1929 razglasil diktaturo, ki je trajala do leta 1935 (Simčič, 1992: 14, 3031).
To je bilo obdobje hudega pritiska na slovensko avtonomnost ter na organizirano katoliško
gibanje, hkrati je bilo politično izraţanje zelo omejeno (prepovedane so bile vse tedanje
politične stranke) (Gašparič, 2015: 36). Rezultat notranjih sporov je bilo tudi oblikovanje
krščanskih socialistov, katerih del je bil na začetku tudi Gosar, vendar se je leta 1928 od njih
distanciral zaradi sprejemanja marksističnih idej, ki jih ni podpiral (Gašparič, 2015: 37).
Po ukinitvi ustave in razglasitvi diktature je vlado prevzel Petar Ţivković, zaupnik kralja
Aleksandra, ki je na začetku pri narodih vzbujal upanje po rešitvi narodnih sporov, vendar je
reţim propagiral unitarizem jugoslovanstva. Drţavo so razdelili na 10 banovin, ki se niso
ujemale z narodnimi mejami, razen Dravske banovine, ki je zajemala celotno slovensko
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govorno območje. Leta 1931 je tudi Jugoslavijo zajela gospodarska kriza in kralj Aleksander
je izdal ustavo, ki je dopuščala laţen parlamentarizem, z eno stranko - Jugoslovansko
nacionalno stranko. Ostro so nasprotovali delavskim gibanjem in meščanski opoziciji, ki sta
ţeleli nazaj vzpostaviti parlamentarno demokracijo. Reţim je po smrti kralja Aleksandra
oslabel in njegov namestnik se je poskušal sporazumeti s Hrvati, vendar se je zunanjepolitično
začel usmerjati k Nemčiji. Krepili so se tudi nasprotniki tega reţima, ki so jih predstavljali
meščanska opozicija v Srbiji in na Hrvaškem in demokratične ljudske mnoţice, ki jih je vodil
Josip Broz (Prunk, 2004: 8283).
Z obnovitvijo demokratičnega ţivljenja v Jugoslaviji po letu 1935 je Gosar zahteval vrnitev k
avtonomistični usmeritvi, ki jo je večji del stranke SLS zagovarjal med leti 1920 in 1927.
Hrvaška je avtonomijo dobila s sporazumom leta 1939. Sledil naj bi še sporazum s Slovenijo,
vendar do podpisa ni prišlo zaradi izbruha druge svetovne vojne. (Simčič, 1992: 14, 20). To
obdobje je bilo zaznamovano s svetovno ideološko zaostritvijo in socialnimi vprašanji.

Ob napadu na Jugoslavijo, dne 6. aprila 1941, je bil v Ljubljani ustanovljen Narodni svet za
Slovenijo, ki je na pobudo Marka Natlačena, takratnega bana Dravske banovine, nastal z
namenom enotnega nastopa pri branjenju slovenske avtonomije. Zdruţeval je predstavnike
vseh večjih skupin (Slovenska ljudska stranka, Jugoslovanska nacionalna stranka, Narodno
radikalna stranka, Socialistična stranka in Samostojna demokratska stranka). Del tega sveta je
bil tudi Gosar (Narodni svet za Slovenijo, 1941: 2). Narodni svet je poskušal navezati stike z
nemškimi okupatorji, vendar so ti njihove predloge zavrnili, zato se je svet povezal z Italijani.
Ti so prevzeli oblast na okupiranih območjih ozemlja Slovencev, zato je Narodni svet
prenehal delovati. V ilegali so se zaostrili konflikti v stranki SLS, med drugim tudi o
ustanovitvi organizacije, ki naj bi podtalno prevzela oblast na Slovenskem. Gosar je, med
drugim, Natlačenu očital tudi premalo aktivno reševanje poloţaja Slovencev na okupiranih
ozemljih, katerega naj bi, po mnenju Gosarja, s pravočasno organiziranostjo lahko rešili
(Simčič, 1992: 4849). Ravno zaradi teh konfliktov sta Gosar in Jakob Šolar ustanovila
skupino Zdruţeni Slovenci, v ospredje katere je stopil Šolar. Mnenje v skupini je bilo, da je
nujno potreben vojaški upor proti okupatorju, vendar pod poveljem vlade Jugoslavije ter
zavezniških sil. Ravno to je bil razlog nasprotovanju OF, ki je po njihovem mnenju bila
komunistična organizacija. Skupina ni odobravala niti domobranstva (Fink, 2015: 2728).
Ohraniti so poskušali svoje stališče in se ne pridruţevati desnim ali levim tokovom.
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Osvobodilna fronta si je Gosarja prizadevala pridobiti na svojo stran. Kljub temu, da je Gosar
ohranjal komunikacijo z njimi, se jim nikoli ni pridruţil. Gosar se je zavedal, kaj je zanj
pomenila zavrnitev vključitve v OF, vendar je ohranjal svoja načela. Leta 1944 je bil
interniran v koncentracijsko taborišče Dachau, iz katerega je bil izpuščen po koncu vojne
(Simčič, 1992; Fink, 2015: 2728).
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4. GOSARJEVI POSKUSI ODGOVOROV NA PROBLEME MED VOJNAMA
TER MEJE IN PROTISLOVJA TEH POSKUSOV
Med obema vojnama si je Gosar prizadeval doseči narodno avtonomijo Slovenije ter
uveljavitev politike, ki jo je poimenoval krščansko socialistična. Nastanek socializma je
utemeljeval ţe leta 1923, bil je namreč mnenja, da je »njegova potreba utemeljena v
organizaciji (mehanizmu) modernega gospodarstva« (Gosar, 1923: 1112). Socialnih razlik se
po njegovem mnenju »ne da drugače odpraviti kot s primerno preureditvijo človeške druţbe«
(Gosar, 1923: 1112).

4.1. Slovenska avtonomija
Kljub temu, da Slovenska ljudska stranka, v kateri je deloval, ni imela jasnega stališča do
slovenske avtonomije, je bil Gosar njen zagovornik. Stranka je nekaj časa celo dopuščala
moţnost unitarizma, vendar je Gosar leta 1920 pripomogel, da so začeli avtonomistično
politiko. O svojih načelih je pisal tudi v člankih z naslovom Programatične misli1 (Samec,
2014: 436), ki so leta 1921 postali celo uradni predlog poslanske skupine SLS, kljub
nekaterim nasprotovanjem znotraj stranke. Nastopil je proti centralistični ureditvi Jugoslavije
in poudaril potrebo po dvodomnem parlamentu. Njegovo mnenje je bilo, da rešitev v
Jugoslaviji ni poenotenje, temveč ovrednotenje različnosti (Simčič, 1992: 2021).

4.2. Socialna vprašanja
Gosar je menil, da je socialno vprašanje predvsem gospodarsko vprašanje, saj naj bi bil
nastanek teh vprašanj povezan z razvojem modernega kapitalističnega gospodarstva. Samo
reševanje je torej v največji meri odvisno od tehničnih pogojev, gospodarskih dejstev ter
ukrepov in nima nobene povezave z ideološkimi pogledi. Gosar je to trditev podprl z
navajanjem dejstva, da se kapitalisti, ki so bili močni v takratnem gospodarskem področju,
niso zdruţevali glede na ideološke poglede ali celo narodnost. Kljub temu da je gospodarska

1

Članki z naslovom Programatične misli so izhajali v letu 1920 (v mesečniku Narodni gospodar).
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komponenta pri socialnih vprašanjih največja, na njih vpliva tudi celotno druţbeno ţivljenje
ter sama ureditev druţbe2 (Gosar, 1937: 157).

V obdobju od leta 1918 do 1925 je veliko objavljal ter sodeloval v razpravah v dnevnem
časopisju. Zavzel se je za vzpostavitev splošnega starostnega zavarovanja, agrarne reforme
itd. Pri agrarni reformi je Gosar poudarjal, da ne gre zgolj za razdelitev veleposesti, temveč
naj bi bilo potrebno omejiti velikosti novih posesti. Ta naj bi bila skladna z velikostjo
posestva, ki ga druţina sama lahko obdela. Brez te omejitve bi posestva, po Gosarjevem
mnenju, hitro zopet prešla v last velekapitalistov. Poudarjal je tudi pomen komasacij, s
katerimi bi popravili napake starih reform, saj so dopuščale razdrobljene in majhne posesti, ki
nikakor niso omogočale racionalnega pridelovanja. V njegovemu predlogu agrarne reforme je
Gosar izpostavil tudi izredno pomembnem zasluţek kmeta od dejavnosti, ki niso strogo
vezane le na zemljišče (Gosar, 1919a: 1). Po njegovem mnenju sta kot dodaten vir dohodka za
kmete na Slovenskem izredno pomembna mala druţinska obrt, ki ne sme biti v rokah
kapitalista, ampak kmeta samega. Takšne obrti naj bi se izvajale v majhnem obsegu in
predvsem na področjih, kjer je delo ročno in samo po sebi ne omogoča masovne proizvodnje.
Kljub temu, da se je zavedal, da takšne oblike obrti niso konkurenčne masovni, tehnološko
napredni proizvodnji, je izpostavil, da je ohranjanje male druţinske obrti izrednega pomena,
tudi v socialnem smislu, na podeţelju. Obrtniki naj bi stremeli k kvalitetnim izdelkom, saj so
si na tak način zagotavljali prodajo in se s tem gospodarsko krepili. Rezultat je bil, da so bili v
primeru gospodarskih kriz v boljšem poloţaju kot mezdni delavci in niso bili takoj vezani na
drţavno podporo (Gosar, 1935: 619621). K temu naj bi pripomoglo tudi strokovno
usposabljanje kmetov, pri čemer bi morali sodelovati vsi strokovni učitelji. Taka oblika
industrializacije naj bi zmanjševala vnos tujega kapitala na Slovenskem (Gosar, 1919a: 1).
V tem času mu je, kot članu Deţelne vlade za Slovenijo, uspelo doseči tudi nekaj soglasij za
odredbe, ki so močno vplivale na socialno oskrbo v Sloveniji (Simčič, 1992: 22).
Pomembnejša med njimi je bila odredba št. 166, ki se je nanašala na stanovanjsko oskrbo in je
delodajalcem nalagal, da omogočijo usluţbencem določeno število stanovanj, ki jim bodo na
voljo (Gosar, 1920: 12).

2

Več o ureditvi druţbe v poglavju 5.3 Občestvenost.
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Drzni ukrepi in podpora drugih članov SLS so bili tudi odraz povojnih let, kjer so bili ljudje
zaradi teţkih razmer naklonjeni socialnemu radikalizmu. Gosar je šel tako daleč, da je
predlagal celo administrativno omejitev zasebne lastnine na maksimalno vrednost in
soudeleţbo delavcev pri vodenju podjetij. Ukrepi, ki so bili sprejeti, so bili uspešni samo
kratkotrajno, saj so naleteli na velik odpor predvsem v liberalni stranki (Simčič, 1992: 22).

4.3. Krščanski socializem
Za Gosarja je bila socialna politika del narodnogospodarskega načrta. Utemeljil je gibanje
krščanski socializem, s katerim je ţelel krščanstvo uskladiti s socialnimi idejami (Fink, 2015:
21). Socializem je razlagal kot podruţbljanje in ne podrţavljanje. Poraba in proizvodnja naj bi
se organizirali tako, da bi imela korist vsa skupnost (Gosar, 1919: 1). V podruţbljenem
gospodarstvu bi bili v lastništvo in upravo produkcijskih sredstev vključeni lastniki, delavci in
porabniki oziroma njihovi zastopniki. To vključevanje naj bi bilo organizirano s samoupravo
in ne s pomočjo drţave. Pomembno vlogo naj bi imelo tudi zadruţništvo, vendar ne bi
nadomestilo podruţbljanja (Simčič, 1992: 89).
Zgodovinar Janko Prunk (2003: 105) pojem krščanski socializem obravnava v delu
Zgodovina ideoloških spopadov in ga pojasni kot »prizadevanje, ki poskuša socializem
pomiriti s krščanstvom oziroma socializem utemeljiti na religioznih temeljih« (Prunk, 2003:
105). V obdobju med vojnama niso krščanski socialisti sledili niti komunizmu niti
konservativnim cerkvenim doktrinam. Krščanski socializem si je utiral novo pot in sledil
ideji, da je treba socialne probleme reševati s stališča krščanskih vrednot. Bili so tudi
prepričani, da je krščanstvo nezdruţljivo s kapitalističnim sistemom (Prunk, 2003: 105106).
Z druţbenimi in gospodarskimi zamislimi in avtonomističnim stališčem ter kritiko
konservativcev si je Gosar pridobil naklonjenost mladih ter postavil začetke krščansko
socialističnega gibanja. Skupina študentov, ki je delila njegova prepričanja, je leta 1919
ustanovila Socialni klub, katerega vodja je bil Janko Kralj. Člani pa so bili tudi Virgil Šček,
Ivan Rejec, Mirko Bitenc in drugi. Skupina, ki ji je Gosar večkrat predaval, je bila kasneje, ko
je Kralj študiral v Padovi, precej podvrţena fašističnemu zatiranju in je zato zamrla. Kljub
temu je to pomenilo začetek novega gibanja, ki je krojilo druţbeno-politične misli do druge
svetovne vojne (Kralj Jerman, 2008: 3235; Simčič, 1992: 23).
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Znotraj katoliških krogov so imeli glede novega gibanja pomisleke starejši predstavniki. Med
prvimi je bil Aleš Ušeničnik, ki je izrazil svoje zadrţke in branil solidarizem. Solidarizem je
nauk, ki poudarja vzajemnost, sodelovanje ter solidarnost med druţbenimi razredi ter stanovi.
Polemike med Ušeničnikom in solidarizmom ter Gosarjem in krščanskim socialnim
aktivizmom so trajale do druge svetovne vojne (Simčič, 1992: 24, 113).

Cerkveni predstavniki so zagovarjati tezo, da Cerkev s celotno strukturo, hierarhijo in
organizacijo, pooseblja Kristusovo telo. Različni organi so v medsebojni odvisnosti, saj
nobeden ne more preţiveti sam. To miselnost je prevzel tudi Ušeničnik pri razlagi druţbe, ki
je druţbo v širšem smislu razumel kot različne skupnosti, ki imajo raznovrstne oblike in so
med seboj soodvisne. Druţbo v oţjem smislu pa je opredeljeval kot zvezo ljudi, ki je
usmerjena k istim načelom in vrednotam. Ušeničnik je menil, da z razumevanjem druţbe v
oţjem smislu lahko vidimo pravo bistvo druţbe, torej skozi usmerjenost k istim načelom,
vrednotam in etiki. Po njegovem mnenju bi bil le na tak način moţen solidarizem, ki naj bi se
dosegel s pomočjo Cerkvenih predstavnikov in njihovem formuliranju pravilnih ciljev. Od
ljudi pa se je pričakovala pokorščina in sledenje tem ciljem, saj naj bi bila Cerkev z
dostopnostjo do najvišje resnice nezmotljiva (Dragoš, 1998: 3439).
Na začetku dvajsetih let 20. stoletja je Gosar poskušal utemeljiti krščanski socializem, ki naj
bi po njegovem mnenju bil le ena izmed izpeljav solidarizma. Tradicionalni solidarizem je
izraţal splošna načela: dolţnosti delodajalcev, stanovsko solidarnost. Gosar je poskušal to
preseči z izoblikovanjem pravil, ki bi teţave onemogočili vnaprej. Eno prvih nasprotij med
naukoma je bilo vprašanje zasebne lastnine. Gosar je namreč zagovarjal razlastitev zasebne
lastnine, če je šlo za splošno korist. Pereče so bila še vprašanja o dobičku, trţnemu
gospodarstvu in obrestih. Pomisleke Ušeničnika in drugih je Gosar zavrnil leta 1923 v brošuri
Za krščanski socializem. Od tega leta naprej katoliški krog ni bil več enoten (Simčič, 1992:
9193, 114).
Skupina krščanskih socialistov se je uveljavila tudi znotraj SLS. Proti koncu leta 1920 je bila
skupina celo tako močna, da bi lahko prevzeli vodstvo v stranki. Sprejet je bil celo Gosarjev
načrt, s katerim naj bi v strankin vrh prišli predstavniki bolj uveljavljenih stanovskih
organizacij. Do uresničitve tega načrta ni prišlo, saj je naletel v stranki na velik odpor, zato so
se krščanski socialisti pod Gosarjevim vodstvom vse manj udeleţevali dejavnosti znotraj SLS.
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Zbirali so se pod okriljem Jugoslovanske strokovne zveze (JSZ) in začeli delovati neodvisno
od stranke (Simčič, 1992: 25).
JSZ je bila krščansko-socialistična organizacija, v delo katere se je leta 1919 vključil tudi
Gosar. Zveza je na začetku delovala pod okriljem SLS in je zdruţevala različna strokovna
društva. Leta 1920 je Gosar sodeloval tudi pri njeni reorganizaciji (Simčič, 1992: 15, 18). JSZ
je leta 1927 pod novim vodstvom sprejela nov statut in se preoblikovala v moderni delavski
sindikat, ki se je čedalje bolj oddaljeval od politike SLS. Junija 1932 so s stranko SLS tudi
dokončno prekinili sodelovanje. JSZ je bila ukinjena leta 1941 (Jugoslovanska strokovna
zveza, 2016).
Po letu 1925 se je v JSZ oblikovala nova smer krščanskih socialistov, katere predstavniki so
bili Kocbek, Ţumer, Pitako, Marinček in drugi. Bila je močno pod vplivom marksizma. Gosar
je bil odločno proti temu, zato je bil to začetek njegovega razhoda z JSZ (Simčič, 1992: 29).
Janko Prunk je o razhodu med Gosarjem in JSZ ocenil, da sta bila dva moţna razloga. Prva
moţnost je bila podkupljenost Gosarja z gmotnim poloţajem, ki mu ga je obljubila SLS.
Druga moţnost pa je bila, da Gosar zaradi svoje poboţnosti ni bil pripravljen tvegati glede
verskih zadev. Prunk ga zato označi za nenačelnega. Sociolog Srečo Dragoš (1998: 192193)
je drugačnega mnenja. Po njegovem mnenju je imel Gosar res boljši gmotni poloţaj v času
ministrovanja, vendar je bilo v tem času sprejetih več pomembnih reform, zaradi katerih je bil
v konfliktu s SLS. Dragoš je zavrnil tudi drugo moţnost, saj naj bi razhodov znotraj katoliških
krogov ne povzročila le tveganja na verskem področju, temveč tudi izhajanja iz različnih
druţbenih konceptov in ne zgolj iz osebnih ravnanj. Različnih druţbenih konceptov po
Dragošu ne moremo razloţiti le z globino in iskrenostjo vere akterjev. Vsa leta delovanja je
imel Gosar konflikte s cerkvenimi veljaki in je vseeno dosledno sledil svojim načelom.
(Dragoš, 1998: 192193). Dragoš Gosarja nikakor nima za »nenačelnega«, saj skozi ves
njegov opus »ni najti nobene nedoslednosti, ki bi jo lahko razlagali kot neskladnost z
njegovimi načeli« (Dragoš, 1998: 193). Dragoš trdi, da na njegovo ločitev od krščanskih
socialistov ne moremo gledati zgolj z vidika marksizma. Nekomu, ki se zavzema za delavstvo
in zagovarja socializem, ni treba biti nujno marksist, kar pa ne pomeni, da je nenačelen
(Dragoš, 1998: 193).
Gosar svoje stališče razloţi v članku Delavski pokret in krščanska reforma druţbe, ki je izšel
leta 1928 v častniku Čas. Zavrnil je materialistično naziranje ter poudaril, da je socialno
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vprašanje v prvi vrsti gospodarsko vprašanje (Simčič, 1992: 110). Najprej bi bilo treba
poiskati produkcijski sistem, ki bo zmanjšal socialne probleme v druţbi in s katerim bi
nadomestili kapitalizem, šele nato bi lahko kapitalistični koncept zavrnili, saj naj bi ravno
kapitalizem zagotavljal preţivljanje ljudi. Kapitalizem naj bi imel velik gospodarski pomen,
saj naj bi spodbujal napredek in razvoj (Gosar, 1928: 359). Za uveljavitev novega druţbenega
reda bi torej morali rešitev iskati na ekonomskih osnovah.
V toku svojih idej se je razšel s krščanskimi socialisti, saj je nasprotoval ekonomskim
teorijam marksizma. Marx se je nanašal na ekonomsko analizo in razvil koncept, kjer je
vrednost blaga enaka vloţku dela. Preseţno vrednost, ki jo ustvari delavec, pa si prisvoji
delodajalec-kapitalist kot dobiček (Simčič, 1992: 109). V kapitalističnem produkcijskem
sistemu gre torej za izkoriščanje in prisvajanje preseţne vrednosti, ki jo proizvajajo delavci.
Zato je Marx zagovarjal stališče o ukinitvi zasebne lastnine kapitala. Gosar je imel te
ekonomske teorije za zgrešene (Kovač, 1933: 438439).
Prevzemanje marksističnih prvin je torej v celoti zavrnil. Zaradi navezovanja Jugoslovanske
strokovne zveze na marksistične teorije je prišlo do razhajanj med krščanskimi socialisti in
Gosarjem. Polemike in spori so se nadaljevali, kar je na začetku tridesetih let pripeljalo do
popolnega razkola z JSZ (Dragoš, 1998: 163). Gosar je v separatu Glas vpijočega v puščavi
celo napisal, da je v svojem boju za sodobni krščansko socialistični nazor ostal sam ter da so
mu najbolj škodili prav ljudje, ki so bili v začetku njegovi pristaši in so naknadno pričeli
sprejemati marksistična načela (Gosar, 1987: 124). Do končnega preloma je prišlo, ko je bil
Gosar kot edini od nekdanjih poslancev po razpustu parlamenta imenovan v novi Vrhovni
zakonodajni svet. Vodstvo stranke SLS je to sprejelo z velikim neodobravanjem in so Gosarja
označili celo za sumljivega. To je bil razlog, da je istega leta dokončno izgubil podporo
znotraj stranke SLS (Simčič, 1992: 33).
Marksistični krog se je po letu 1929 krepil. Vprašanje marksizma je povzročilo razdor znotraj
katoliškega kroga. Na to je vplival tudi evropski politični poloţaj, kjer sta se krepila nacizem
in fašizem. Sam poloţaj v Jugoslaviji, kjer je vladala srbska diktatura, je to še zaostrovala.
Poloţaj je poslabšala še vsesplošna gospodarska kriza, ki je prizadela tudi Jugoslavijo, in je
močno zaostrila socialna vprašanja. Spori so nastajali glede rešitve teh teţav. Uradni cerkveni
katoliški krog se je zavzemal za korporativno preureditev druţbe v skladu s solidarističnimi
načeli, krščanski socialisti pa so se navezovali na marksizem (Simčič, 1992: 3536).
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Gosarjev vpliv na začetku tridesetih let ni bil velik. Nastal je socialni kroţek, ki je zajemal
samo posameznike, ki so se predvsem zanimali za druţbena in gospodarska vprašanja. Na
sestankih je Gosar razlagal ideje, ki jih je kasneje napisal v

knjigi

Za nov druţabni red.

Poudarjal je pomembnost boja za delavske pravice, razglabljal o zasebni lastnini, o vlogi
dobička, odločno pa je zavračal marksistična načela in bil kritičen do JSZ. Kljub vsem
trenjem pa je bil, tudi na Gosarjevo pobudo, organizira kulturno-socialni teden v Bohinju leta
1937. Srečanja so se udeleţila skoraj vsa slovenska katoliška društva. Gosar je imel v načrtu,
da naj bi po tem tednu prišlo znotraj različnih krogov do sprave, vendar se je motil. Zaostritve
so se namreč še poglobile. Z njegovimi poskusi sprave se je strinjal Jakob Šolar, ki je bil
podobnih nazorov kot Gosar (Simčič, 1992: 4043).

Eden zadnjih Gosarjevih javnih nastopov pred drugo svetovno vojno je bil komentar na
srbsko-hrvaški sporazum Cvetković-Maček leta 1939. Razprava naj bi izšla v Dejanju, reviji
za kulturo, gospodarstvo in politiko, vendar je izdajo preprečila cenzura (Simčič, 1992: 44).
Naslednje leto je izšla kot samostojna publikacija (Samec, 2015: 453). V razpravi je izrazil
nujnost, da se sporazum razširi tudi na Slovenijo in da vsi narodi v Jugoslaviji dobijo
enakopraven poloţaj (Simčič, 1992: 44).
Pred drugo svetovno vojno je bil katoliški krog razdeljen na dva pola. Leva skupina, pod
vodstvom Edvarda Kocbeka, se je dokončno ločila od večine, ki je ostala zvesta škofovi
avtoriteti. Gosar je menil, da je delitev nepotrebna. Odklanjal je povezovanje z marksistično
teorijo, imel je zadrţke tudi do ideološkega katolicizma, zato je ostajal v svojem prepričanju
dokaj nepodprt in kot se je sam izrazil svoboden (Simčič, 1992: 45). Zaradi jasnejše
razmejitve od drugih socialistov je svoje delovanje preimenoval v krščanski socialni
aktivizem in se s tem poskušal rešiti marksističnega prizvoka, ki ga je dobil krščanski
socializem.

4.3.1. Krščanski socialni aktivizem
Okroţnica o socialnih vprašanjih Quadragesimo anno, ki jo je 5. maja 1931 izdal papeţ Pij
XI., je pomenila za katoliško gibanje prelomnico. Okroţnica je avtoritarno označila
privrţence socializma za neprave katoličane in s tem povzročila razkol znotraj katoliškega
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kroga. V tem obdobju je bilo namreč veliko katoličanov, ki so bili hkrati socialisti (Dragoš,
1998: 21).
Glavni akterji krščanskih socialistov so svoj avtonomni nastop teţko usklajevali z uradno
cerkveno doktrino, po drugi strani pa so svojo izvedbo ciljev utemeljevali s socialno doktrino
katoliške Cerkve (Dragoš, 1998: 2223). Okroţnica Pija XI. jih je, s svojo obsodbo
krščanskega socializma, postavila v poloţaj, ki je med katoliškimi krogi sproţil razkol.
Krščanski socialisti in Kocbek so trdili, da okroţnica ne obravnava verskih vprašanj, zato niso
zavezani k njenemu upoštevanju. Proti takemu stališču je, s podporo ljubljanskega škofa,
nastalo gibanje, ki je poudarjala brezpogojno vdanost, disciplino in intenzivno versko
ţivljenje. Tako gibanje se je najbolj pokazalo v okviru Katoliške akcije (Simčič, 1992:
3637). Katoliška akcija, ki je bila odgovorna za duhovno prenovo v smislu katoliških načel,
postane hierarhično urejena organizacija. Zdruţenje Katoliška akcija je izvajalo aktivnosti
laikov, ki pa so bili podrejeni Cerkvenemu vrhu. Enciklika je poleg nekdanje interpretacije
Katoliške akcije, ki je poudarjala le duhovno prenovo, dopuščala tudi novo razumevanje.
Katoliška akcija je po tej novi razlagi organizacijski pogoj, s katerim lahko člani izkoristijo
svoja strokovna, tehnična in socialna znanja in izkušnje. Sama učinkovitost izkoristka
potencialov je torej odvisna od organiziranosti Katoliške akcije, ki jo nadzoruje Cerkev.
Katoliška akcija tako postane v tridesetih letih razvejana organizacija, na katero se je skliceval
tudi »kripto« fašistični katoliški sindikat (ZZD) (Dragoš, 1998: 184185).
Avtoritativni pristop razumevanja enciklike je zahtevalo dosledno upoštevanje napisanega.
Vsako nerazumevanje pa naj bi se reševalo s pomočjo cerkvenih avtoritet. Na slovenskih tleh
je bil zagovornik takšnega pristopa Ušeničnik. S takim odnosom so kritike korporativističnega
koncepta nemogoče, saj bi moral zgleden vernik le slediti navodilom okroţnice. Ušeničnik se
je tu popolnoma razlikoval od Gosarja, ki je trdil, da iz enciklike ne moremo zgolj prekopirati
modela druţb. Gosar je teze v encikliki razumel kot smernice in spodbude k reševanju teţav.
Enciklike pa po njegovem niso vsebovale konkretnih splošnih rešitev. Po Gosarjevem mnenju
so za reševanje druţbenih teţav odločilni strokovnjaki. S tem je ločil strokovni pristop od
cerkvene doktrine. To so bili razlogi, da je uradna katoliška struja v njem videla človeka, ki si
je enciklike razlagal drugače od zapovedanega. Zagovarjal je namreč trţno etiko in
solidarizem označil za neuporabnega ter si korporativizem razlagal na popolnoma drugačen
način kot oni (Dragoš, 1998: 143, 214).
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Zaradi okroţnice Gosar ni ţelel več uporabljati izraza krščanski socializem, zato ga je
nadomestil s poimenovanjem krščanski socialni aktivizem in tako ohranil vse svoje nazore in
stališča (Simčič, 1992: 37, 40).
Na Gosarjevo drţo je nastalo veliko kritik. Med drugimi Janko Prunk trdi, da naj bi se
krščanski socialisti skrivali za enciklike, saj si v tridesetih letih 20. stoletja niso mogli
privoščiti konfrontacije s katolicizmom. Kardelj je krščanske socialiste, zaradi sklicevanja na
enciklike, označil celo za ideološko neosveščene (Dragoš, 1998: 115).
V obdobju po drugi svetovni vojni je veljalo krščanstvo na Slovenskem za obliko zavesti, ki
manipulira v svojo korist in zavira socialne, gospodarske in druţbene spremembe, ker je tako
lahko ohranjalo monopol nad druţbenim ţivljenjem. Takšen pogled je med prvimi formuliral
Edvard Kardelj in na ta način v povojnem obdobju teoretsko zavračal vse predloge, ki so
prihajale s strani katoliških intelektualcev. Krščanstvo se je po njegovih besedah zgolj
sklicevalo na solidarizem in krščanske vrednote, v svojem bistvu pa je bilo ideologija, ki je
celo simpatizirala s fašizmom. Tako je v tudi Gosarjev koncept veljal samo za variacijo
klerofašizma (Dragoš, 1998: 7).
Okroţnica Quadragesimo anno je pri privrţencih solidarizma vzbudila popolno odobravanje.
V obdobju krepitve krščanskosocialističnega gibanja in nasprotovanja solidarizmu ter
nesposobnosti katoliških krogov pri reševanju ključnih problemov takratnega časa so
uradnemu katoliškemu krogu papeţeva stališča nudila dokaz in oporo, na kateri je
solidaristični pristop gradil teorijo o medrazredni solidarnosti na ravni celotne druţbe in
drţave. Gosar je bil nasprotnik moraliziranja, zato je prišel v spor s katolicizmom. Odgovorov
za reševanje teţav sodobnega časa namreč ni iskal v katoliški morali, to naj bi namreč bilo po
njegovem mnenju brezupno (Gosar, 1923: 3). Gosar je menil, da so socialni problemi preveč
zapleteni, da bi jih reševali samo z moralnimi pozivi. K takšnim problemom je namreč
potrebno pristopiti strokovno, iz ekonomskih in socioloških znanosti. Dragoš meni, da
moramo pri Gosarju razlikovati med konceptom morale in konceptom druţbe. Gosarju je
razlikovanje med krščansko etiko in druţbenim konceptom pomenilo razlikovanje med etično
utemeljitvijo konceptov in strokovno utemeljitvijo (Dragoš, 1998: 147, 150151). Ţe
poimenovanje »krščanski socialni aktivizem« označuje eno osnovnih potez njegovih pobud.
Za uveljavitev svojih zamisli je Gosar predvidel delavnost, vztrajnost in čim več aktivnosti
(Gosar, 1933: 158). V nasprotju s solidarističnim moraliziranjem je torej poudarjal prakso.
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Dragoš (1998: 143) trdi, da je posledica vseh teh nasprotovanj ignoriranje in enostranska
interpretacija Gosarjevih idej. Gosar se je namreč res skliceval na krščansko etiko, vendar le
na področju etike. Na gospodarskem področju pa je pravične ekonomske procese utemeljeval
le z ekonomijo. Skozi vse svoje ideje je dokazoval neustreznost solidarističnega pristopa in je
bil zato konstantno v konfrontacijah z Ušeničnikom.

Gosar se je zavzemal za razmejitve med posameznimi nivoji na ekonomskem, socialnem in
verskem področju. Katoliška misel je s tem dobila odlično izhodišče, s katerim bi se lahko
izognila poenostavljanju druţbenih vprašanj, ki pa ga klerikalni vrh ni znal izkoristiti. Gosar
je namreč zagovarjal stališče, da idealov, s katerimi lahko uravnavamo ekonomijo, ni mogoče
točno določiti. Moralne norme in vrednote predstavljajo prepričanja, ta pa lahko soočimo le z
drugimi prepričanji. V povezavi s kapitalizmom je to Gosarju pomenilo, da njegovih
ekonomsko-trţnih pravil ne moremo nadomestiti z ideali, kot je na primer krščanska etika.
Zato je Gosar ideale navezoval le na socialni in politični sistem, saj lahko predstavljajo enega
od meril za regulacijo sistema. V njih je videl ključno vlogo pri pogajanjih in ustvarjanjih
konsenzov, saj se v različnih skupinah razlikujejo. Takšno prilagajanje predstavlja političen in
ne znanstven način. Socialna ekonomija je Gosarju pomenila povezovanje trţne ekonomije z
drţavno socialno-politično korekcijo pomanjkljivosti na socialnem področju. Kapitalske
logike torej ne moremo neposredno nadomestiti z moralnimi načeli, zato je Gosar predlagal
razlikovanje med sistemi in njihovo naknadno kombiniranje. Takšno stališče je bilo
popolnoma nasprotno od solidarizma. Ideali (verski, stanovski, drţavni) predstavljajo Gosarju
oblikovalca vedenja posamezne skupine in celo celotnega sistema ter so zato pomembni.
Vendar je Gosar opozarjal, da je nemogoče oblikovati posamezni ideal, ki bi bil splošno
veljaven ter bi z njim določali celoten potek razvoja druţbe (Dragoš, 1998: 154155).
Na Slovenskem ozemlju se je šele po prvi svetovni vojni okrepila sindikalna in političnostrankarska diferenciacija. V takšnih pogojih je parlamentarna demokracija predstavljala
sproţilec, ki je silil socialna in ekonomska nasprotja v politični boj. Osnovni politični
problemi so bili delavsko in kmečko vprašanje, izkoriščanje ter v končni fazi tudi pomembno
vprašanje enotnosti Jugoslavije, ki je zdruţevala več narodov. Zaradi nerešenih socialnih,
ekonomskih in narodnostnih vprašanj se je krepila kritičnost do strankarske demokracije.
Začela se je krepiti tudi ideja o uveljavljanju strokovne logike, ki naj bi nadgradila strankarska
in razredna nasprotja. Kasneje so korporativne ideje sistematizirale uporabo razlik med
političnim in strokovnim odločanjem. Vendar je ţe Albin Ogris leta 1926 v delu Politične
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stranke pisal o razlikah med političnim in strokovnim odločanjem. Menil je, da nobeno
strokovno delovanje ne more nadomestiti političnih odločitev, lahko jim samo pripomore.
Tako je zavrnil idejo o nadomeščanju politike s strokovnjaki, saj bi se na ta način zmanjšala
tudi odgovornost pri rešitvah. Odločitve, ki torej izhajajo iz prepričanja, kaj je prav in kaj ni,
se izognejo odgovornosti. Izbor strokovnjakov je zato protisloven izboru demokracije, zato je
predlagal kombinacijo političnih in strokovnih funkcij, ne pa nadomestitev ene z drugimi.
Podobno logiko je vpeljal Gosar v svoj »novi druţabni red«. Druţbene sisteme je Gosar
razmejil in jih razdelil na podsisteme. Vrednotil pa jih ni z izključevanjem, temveč glede na
sovplivanje in kombiniranje med njimi (Dragoš, 1998: 156157).
Gosar je teze v okroţnici razumel kot smernice in spodbude k reševanju problemov. Enciklika
pa po njegovem mnenju ni vsebovala konkretnih splošnih rešitev. Nasprotno je Ušeničnik
vsako reševanje druţbenih teţav podredil okroţnici Quadragesimo anno. V okviru teh dveh
pristopov sta razlagala Gosar in Ušeničnik tudi pojem pravičnosti. Uveljavljanje menjalne
pravičnosti pri Ušeničniku ne potrebuje socialnih posegov, saj naj bi se pravičnost dosegla
zgolj z dosledno izvedbo menjalnega kriterija. Krivičnost razmerij v menjavi se popravlja z
boţjimi načeli, ki se v ljudeh izkazujejo kot moralna načela. Sama pravičnost je torej odraz
katoliške etike, kateri podredi ekonomijo. Po Ušeničniku naj bi delavec za svojo vrednost dela
dobil mezdo, ki pokrije ţivljenjske potrebe delavca z druţino. Menjalna krivičnost nastane, če
mezda ne izhaja iz vrednosti dela. Sami razlogi, zakaj je delavec dobil mezdo, ki je manjša od
druţinske plače oziroma, če mezde sploh ni dobil, niso pomembni. Takšno krivičnost lahko
popravimo zgolj z upoštevanjem krščanskih načel. Z njihovim upoštevanjem bo menjalna
pravičnost v skladu z vrednostjo dela. Gosar je namesto moralne prenove poudaril socialno
logiko. V njej je videl rešitev teţav, vendar bi se morala socialna logika ločiti od ekonomske
in je ne nadomestiti, kot je razumel Ušeničnik. To bi dosegli s socialno zakonodajo in
sistemom socialne politike. Zaradi ločitve socialne logike od ekonomske, so ga vsi
(solidaristi, komunisti in krščanski socialisti) označili za zagovornika kapitalske logike. Pri
Gosarju je menjalna pravičnost povezana z menjalno vrednostjo dobrin, ki je odvisna od
trţnih zakonitosti. Tudi mezde, ki ne zadoščajo za preţivetje, so torej lahko menjalno
pravične, kljub temu da so socialno nepravične. V takem primeru nastopi drţava, ki
predstavlja način korekcije k socialni pravičnosti. Z vzpostavitvijo socialno-političnega
sistema, ki je ločen od ekonomskega, lahko torej drţava deluje po kriterijih socialne
pravičnosti in ne kriteriju menjalne pravičnosti. Za Gosarja socialne pravičnosti ne zagotavlja
delodajalec, temveč drţava. Gosar socialnih dejstev torej ne enači z moralnimi, političnimi ali
28

verskimi prepričanji. S takim razmišljanjem se je razlikoval od marksistov, katoliške uradne
struje in liberalizma, saj z razmejitvijo ekonomske logike od socialne ni ţelel enega načina
zapostavljati, temveč je ţelel doseči prepletanje med sistemi. Menjalna pravičnost je pri
Gosarju vezana na ekonomsko logiko in trţne zakonitosti, medtem ko socialno pravičnost
lahko doseţemo le s socialno politiko, ki je ločena od drugih področij. Gosar je menjalno
ekonomski in socialno politični vidik strogo ločeval. Tega ločevanja ne katoliška struja, ne
krščanski socialisti ne komunisti pred vojno niso razumeli (Dragoš, 1998: 215218).
V gospodarskem smislu je kapitalizem za Gosarja »denarno preračunavanje produkcijskih
sredstev, gospodarsko tehnična izpopolnitev, racionalizacija produkcije …« (Gosar, 1932:
123). Njegovo mnenje je bilo, da mora nov druţabni red odpraviti slabosti kapitalizma,
druţbene krivice, ohraniti pa mora trţne zakonitosti, saj ni videl pravega nadomestila za
produkcijo v kapitalizmu. Kapitalistično gospodarstvo bi se torej moralo s pomočjo reform
preurediti za potrebe druţbe. Sprememba naj bi potekala zgolj z reformami in ne nasilno.
Gosarjev program je predvidevala nekaj ukrepov (Simčič, 1992: 92):


omejitev zasebne lastnine3, vendar le, če bi bila v tem splošna korist;



zakonske ureditve dolţnosti bogatejših;



ustrezna socialna politika;



progresivna obdavčitev;



regulacija obrestovanja, ki je Gosarju predstavljalo trţno ceno posojenega kapitala in
nujnost v trţnem sistemu ter odraz zdravega gospodarstva. Pri določitvi višine obresti
je torej izhajal iz ekonomije;
dolţnost dela naj veţe vse ljudi, ki za svoje delo prejmejo mezdo. Kjer pa delodajalec



ne more z mezdo zadovoljiti potreb delavca, mora ukrepati druţba in pomagati;


ureditev razmerij delavec/delodajalec;



delavci naj postanejo soudeleţeni v vodenju podjetij ter



ureditev socialne zakonodaje.

Simčič je zapisal, da je Gosarjev socialni aktivizem bil v tistem času najkompleksnejši poskus
socialno usmerjene, vendar trţno naravnane teorije. Gosar je poskušal najti ravnovesje med
splošno blaginjo ter poslovno uspešnostjo. O ravnovesju med gospodarsko učinkovitostjo in

3

Omejevanje zasebne lastnine naj bi potekalo z omejevanjem pravic, vezanih na zasebno lastnino, in določanjem
maksimalne meje vsega premoţenja (Gosar, 1933: 545-547).
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druţbenimi zahtevami je pisal celo po drugi svetovni vojni. Poudaril je dve stvari (Simčič,
1992):


gospodarstvo je uspešno le na osnovi zasebne lastnine, ter



cilj gospodarske in socialne politike je ustvarjanje materialnih in socialnih pogojev
vsem ljudem.

Gosar je razvil idejo, da za splošno blaginjo ni dovolj le gospodarska reforma, temveč
reforma celotnega političnega sistema. To dokazuje tudi s svojo kritiko parlamentarne
demokracije.

4.4. Kritika parlamentarne demokracije
Sam razvoj parlamentarizma je bil v zgodnji fazi vezan na širjenje liberalnega meščanstva in
teorijo liberalne demokracije. Po tej shemi se ţelje posameznikov do sooblikovalcev politike
prenašajo z volilnim sistemom in parlament je ena od oblik demokratično oblikovane volje
ljudstva. Če ţelimo, da je tak sistem reprezentativen, mora tako predstavniško telo dejansko
odraţati javno mnenje. Parlament oblikujejo splošne volitve. Interese ljudi zastopajo stranke,
ki so organizator mnenj in z njimi so interesi dobili obliko zdruţenja na ravni civilne druţbe.
Ameriški ekonomist in politolog Joseph Schumpeter je oblikoval teorijo, da je vloga volivca
omejena le na izbiranje med tekmujočimi skupinami voditeljev, ki potem sami neodvisno
oblikujejo politike. S tem je zanemaril vpliv interesnih skupin na oblikovanje politik. Večkrat
v zgodovini je bil parlamentarizem deleţen kritik na račun nezmoţnosti kreiranja politične
volje v celoti od spodaj navzgor. Kritike so se okrepile v času po veliki gospodarski krizi v
prvi polovici 20. stoletja (Lukšič, 1994a: 107110).

Gosar je hibe, ki jih je videl v demokraciji, analiziral in nato oblikoval alternativni predlog.
Oblikoval je idejo o sobivanju parlamentarno-strankarskega in funkcionalno-delegatskega
sistema (Zver, 1991: 1247). O tem je pisal leta 1929 v katoliški reviji Čas, kjer se je precej
oddaljil od splošnih katoliških pogledov na demokracijo v tistem času. Objava je sovpadala v
čas, ko je kralj Aleksander razglasil diktaturo in ukinil parlament in ustavo ter ustanovil
Kraljevino Jugoslavijo. Istega leta je bil Gosar kot edini nekdanjih poslancev SLS imenovan v
Vrhovni drţavni zakonodajni svet. Kraljevo preferiranje, ki je nakazovalo na odobravanje
Gosarjevega stališča do demokracije, je vzbudilo veliko sumničenj v vrhu stranke SLS in
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povzročilo, da je Gosarja stranka popolnoma odrezala od vseh dejavnosti in odločitev v
stranki (Simčič, 1992: 33).
Gosar je poudarjal, da so se z meščansko revolucijo leta 1789 prvič uveljavile svoboda,
enakost in suverenost ljudstva. To so bile pridobitve, ki po Gosarjevem mnenju nimajo
alternative. V sodobnem času pa so osnovna demokratična načela vsesplošno priznana, zato
beseda demokracija nima več teţe, ki jo je imela ob uveljavljanju v času francoske revolucije
(Gosar, 1926: 126, 129131). Vendar njegove kritike parlamentarne demokracije ostajajo
znotraj njenih okvirov. Kritiziral je namreč zgolj redukcijo enakosti zgolj na politični smisel.
S takim načinom in naraščajočo kompleksnostjo moderne druţbe postane demokracija kot
edini mehanizem regulacije nezadostna. Z razvijanjem gospodarstva se ljudje in skupine
čedalje bolj diferencirajo in v ospredje prihajajo socialna, kulturna, politična in socialna
vprašanja. Intenzivnejše delitve dela so namreč povzročile veliko število novih socialnih in
druţbenih skupin, ki imajo vsaka svoje zahteve. Tu je po Gosarjevem mnenju nastala glavna
razlika med pojmom demokracije včasih ter druţbo v prvi polovici 20. stoletja. Gosar je
opozarjal na še eno razliko med demokratičnim ljudstvom in druţbo na začetku 20. stoletja.
Demokratične ideje včasih so se nanašale na politične ideje in so se dotikale vseh drţavljanov
enako, zato je bila za enotnost smiselna centralistična ureditev. Druţba je v prvi polovici 20.
stoletja bila preveč kompleksna za centralistično ureditev, zato je priporočal ureditev, ki bi
upoštevala socialne, politične, gospodarske in kulturne teţnje vseh druţbenih skupin (Gosar,
1926: 151). Gosar je trdil, da teţave v takšni druţbi niso več rešljivi samo na ideološkopolitičen način. V ospredje so stopila socialna, kulturna in gospodarska vprašanja, zato je
Gosar parlamentarni mehanizem označil za nezadostnega, ker je predstavljal zgolj voljo
političnega ljudstva (Dragoš, 1998: 164).
Demokratični parlamentarizem sloni na splošni in enaki volilni pravici. Glede na to, da je
demokracija gledala na druţbo kot vsoto enakopravnih ljudi, je nujno, da je vsak drţavljan
imel pravico odločati o organizaciji in upravljanju (Gosar, 1926:143). Gosarjev pomislek je
bil, da parlament, izvoljen po demokratičnih načelih, v modernih časih ne more biti več
nosilec ljudske volje, ker je ta diferencirana4. Opozarjal je na tehnične pomanjkljivosti
parlamentarizma. Izpostavil je demokratični volilni red, ki je omogočal vsem besedo tudi o
gospodarskih in socialnih vprašanjih. Tak sistem, po mnenju Gosarja, omogoča odločanje

4

Gosar se je zavzemal za uveljavitev korporativnega predstavništva, o čemer bom govorila v nadaljevanju.
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vseh drţavljanov o temah, ki so se jih niso dotikale, in tudi o temah, ki jih niso razumeli.
Gosarjev pomislek se je nanašal na odločanje parlamenta o tematikah, o katerih bi še
strokovnjaki teţko odločali, kaj šele splošne mnoţice (Gosar, 1926: 145, 157). Gosar se je v
zvezi s tem naslonil na avstrijskega pravnika Hansa Kelsna, ki se je v Avstriji zavzemal za
zakon, ki bi strankam omogočil pošiljanje določene skupine delegatov v parlament, ki jih bi
lahko menjavali. Tako bi stranke v parlamentu zastopali strokovnjaki. Gosar je zavračal
proporcionalni volilni sistem. Oviro v parlamentarnem sistemu je videl tudi v sestavljanju
vlade po večinskem principu. Teţave v parlamentarni demokraciji je ocenil kot najbolj pereče
teţave takratnega časa (Vodopivec, 2009: 245247).
Gosar z uvajanjem samouprave ni ţelel nadomestiti parlamentarne demokracije, temveč jo
dopolniti. S tem naj bi dosegli avtonomijo različnih skupin in ravni (Dragoš, 2015: 255).
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5. VPLIV KORPORATIVIZMA IN DRUGIH INTELEKTUALNIH VIROV NA
GOSARJEVO MISEL
Po Gosarjevi teoriji naj bi druţbeno ţivljenje sestavljala dva osnovna elementa: posameznik
in skupnost. Moţni so trije vidiki pogleda na posameznika in druţbo: individualistični,
kolektivistični ter občestveni. Gosar svoj druţbeni koncept izpeljuje iz posameznika, ki ga
mora predstaviti, iz druţbe ter tudi razmerij med njima. Individualizem in kolektivizem, kot
skrajni obliki, Gosarju ne predstavljata primernih teorij (Gosar, 1937: 159).

5.1. Individualizem
Individualizem vidi izvor druţbe v posamezniku. Ta teorija se je največkrat uveljavila pod
imenom liberalizem in je politična ideologija, ki uveljavlja tezo, da se nesoglasja sama urejajo
po naravnih zakonih. Predvsem se je uveljavila na gospodarskem in političnem področju
(Gosar, 1937: 159).

5.2. Kolektivizem
Pravo nasprotje je kolektivizem, kjer je skupnost edina nosilka vrednot, ki se jim mora
posameznik podrediti. Individuum se popolnoma zlije s skupnostjo in se ji podredi. Iz tega
sledi zanikanje osebne svobode (tudi ukinjanje zasebne lastnine) (Simčič, 1992: 80).
Kljub nejasnosti zaradi uporabe imena krščanski socialisti, Gosar komunizem, ki je oblika
kolektivizma, v celoti zavrača, saj naj bi bil po njegovem prepričanju popolnoma
nesprejemljiv s krščanskega načela, poleg tega pa tudi gospodarsko neuspešen. Gosar je
menil, da dosledni kolektivizem posameznika popolnoma spoji z druţbo, ter mu vzame vso
osebnost ter svobodo v izbiri dela in potrošnje (Gosar, 1937: 160).
Vseeno je opozarjal pred vsesplošno kritiko komunizma, saj naj bi ta ne bila učinkovita. Na
komunizem je, po njegovem mnenju, treba gledati realno ter predstaviti vse njegove vidike.
Poudariti je treba Marxovo spoznanje o pomembnosti gospodarskih vidikov v druţbi ter
koncept preseţne vrednosti, ki naj bi izhajala predvsem iz delavca in bi zato morala pripadati
njemu in ne lastniku produkcijskih sredstev. Iz razlike med prodajo in samo vrednostjo se
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kapitalistu povečuje kapital, kar mu daje osnovno moč znotraj kapitalizma. Gosar je poudaril,
da je Marx odkril gonilo druţbenega razvoja – razredni boj. Gosar razredni boj opiše kot
odpor izkoriščanih in zapostavljenih, ki ga vzajemnost ne more preprečuje. Razredni boj je
tako za Gosarja nujen. Vzajemnost pa mu je pomenila zgolj sodelovanje med stanovi (Dragoš,
1998: 171). Gosarju vzajemnost in razredni boj tako predstavljata vzporedna pojma.
Vzajemnost ne obstaja brez boja, sam boj pa si mora prizadevati za vzajemnost. Marksistična
teorija pa predvideva, da razredni boj ni skladen z vzajemnostjo (Simčič, 1992: 84).
Glavni problem druţbe na Slovenskih tleh med vojnama je bil uveljavitev pravičnosti. Vendar
je Gosar način reševanja pravičnost v ekonomskih odnosih pri marksistih zavračal. Po prvi
svetovni vojni so se izredno spremenili zunanji in notranjepolitični odnosi. Nihče ni predvidel
novih drţavnih okvirjev, ki so v takšnih razmerah nastali. V tem času je postalo tudi jasno, da
Krekove ideje o zadruţništvu ne bodo rešile socialnih problemov. Na Slovenskem področju je
bila neugodna finančna situacija z izredno visoko inflacijo. V takšnih gospodarskih razmerah
so se močno izpostavljala socialna vprašanja, saj so se ljudje borili z revščino. Marksizem je
ponudil alternativo s svojo ekonomsko teorijo in hkrati ponudil utopijo, ki je bila privlačna in
je kritizirala obstoječe razmere. Izpostavili so povezovanje delavstva in nastopili proti
izkoriščanju na gospodarskem in političnem področju. Te ideje so bile zdruţljive z
modernizacijo in so ljudem dajale občutek, da so rešitve dosegljive dokaj hitro. To so bile
prednosti pred teorijami katolicizma (Dragoš, 1998: 144145).
Vendar je Gosar menil, da bo oris marksistične teorije pokazal njeno neučinkovito reševanje
gospodarskih in socialnih teţav. Gosar je izpostavil, da se mora delavstvo znotraj
marksističnega koncepta ravno tako boriti za svoje pravice kot v kapitalizmu. Vendar naj bi se
znotraj marksistične teorije ta problem še potenciral, saj je drţava predstavljala
najpomembnejšega delodajalca. Nepristranska predstavitev marksistične teorije bi povzročila,
da bi ljudje videli njegove slabosti. V boju proti marksističnemu konceptu je
najpomembnejše, da sami pokaţemo boljšo moţnost, predstaviti moramo pogled na socialne
probleme, ki bo ustrezal zahtevam časa ter izboljšal druţbene razmere (Gosar, 1936: 6).
Gosar je izpostavil, da marksistična teorija sloni na dialektičnem materializmu, kjer so
ekonomski odnosi vzrok druţbenim odnosom. Človeka obravnava kot objekt, kar je po
Gosarjevem mnenju enostransko. Gosar je Marxu očital, da je s prevzemom Ricardove
delovne teorije vrednosti zašel v slepo ulico (Simčič, 1992: 109). Ta teorija namreč izenačuje
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vrednost blaga z delom, ki je v blago vloţeno. Gosar je menil, da takšna teorija lahko velja v
začetni dobi kapitalizma. Z razvojem produkcijskih sredstev, z menjavo, kupovanjem in
prodajanjem pa se je razvijal tudi trg. Človeško delo ni moglo biti več edini kriterij menjalne
vrednosti produktov, saj postane vrednost blaga določena z razmerjem med ponudbo in
povpraševanjem (Gosar, 1933: 309). Marx je poskušal dokazati, da kapitalizem, s
prilaščanjem preseţne vrednosti (dobička) in s tem izkoriščanjem delovne sile, zaradi
protislovij, nujno privede do lastnega propada. Marx je zagovarjal nujnost delavske revolucije
(Gosar, 1933: 307). Za dosego uveljavitve dela kot edinega oblikovalca vrednosti blaga je
Marx v svoji teoriji predvidel odpravo lastnine proizvajalnih sredstev. Gosar je bil kritičen do
popolnega kolektivizma, ki naj bi, zaradi pomanjkanja proste konkurence in trga, vodil v
gospodarski zastoj (Simčič, 1992: 109110).
V samem uveljavljanju pravičnosti je bilo izpostavljeno mezdno vprašanje. Marksizem je bil
za nasilno ukinitev mezd, na katero Cerkev ni pristala, saj bi zanjo to imelo drastične
posledice. Cerkev je zato odgovore iskala v cerkvenih doktrinah. Rešitve so začeli iskati
znotraj menjalne in socialne pravičnosti. Za njuno uveljavljanje sta imela Gosar in Ušeničnik
različna koncepta. Razlikovala sta se glede na vsebino, kjer je solidarizem izhajal predvsem iz
načelnih poudarkov, krščanski socializem pa se je navezoval na konkretno obliko druţbene
ureditve. Največji poudarek so solidaristi torej dajali notranjim vzgibom v okvirih krščanskih
idej, torej prenovi posameznikove notranjosti. V nasprotju z njimi so krščanski socialisti
poudarjali praktični program druţbene prenove, ki je jasen in določen. Razlike so tudi v
samem trajanju uporabe konceptov, saj naj bi bil solidaristični večen in neodvisen od
druţbenih razmer, krščansko socialističen pa naj bi bil samo trenuten in naj bi se spreminjal v
skladu s konkretnimi druţbenimi razmerami. Gosar je z menjalno pravičnostjo opisoval vsa
menjalna razmerja, ki jim vrednost določa poloţaj na prostem trgu. Ker je taka menjalna
pravičnost lahko neskladna s socialno pravičnostjo, je treba to zagotoviti s socialno politiko,
ki jo je Gosar kot prvi na Slovenskih tleh tudi definiral (Dragoš, 1998: 210211, 219221).
Cilj socialne politike mu je predstavljala pomoč socialno nemočnim skupinam, ki ne morejo
tekmovati z drugimi interesnimi skupinami. S socialno politiko bi pomoč dobili ljudje, ki ne
morejo dobiti dohodkov, izravnavala naj bi ţivljenjski riziko, če iz kakršnegakoli razloga
človek ne more delati (bolezen, nesreča, brezposelnost itd.) ter v obdobju starosti (Gosar,
1933: 550551). Solidarizem je poskušal to korekcijo uveljavljati z moralno prenovo
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sodelujočih akterjev, ki naj bi izvirala iz notranjosti, torej iz katoliških moralnih načel. S
pomočjo teh notranjih načel in vrednotno prenovo druţbe naj bi dobiček ne bil več edini
smoter. Podobne polemike in nasprotja so se odvijala okoli obrestovanja, kjer je Ušeničnik
obrestovanju nasprotoval (razen zmernim obrestim - nikjer ni definiral višine zmernih
obresti). V nasprotju je Gosar določil višino sprejemljivih obresti, tako da so še ohranjale
socialno sprejemljivost. Same obresti so predstavljale Gosarju trţno ceno posojenega kapitala
in nujnost v trţnem sistemu ter jim je celo pripisal odraz zdravega gospodarstva. Pri določitvi
višine obresti je torej Gosar izhajal iz ekonomije (Dragoš, 1998: 210211, 219221). Drţava
naj bi zato obrestno mero regulirala tako, da bi ta ustrezala dejanskim gospodarskim
razmeram (Zupanc, 1999: 559).
Ušeničnikovi razlagi pa je bliţje sistem, ki ga je nekaj časa po drugi svetovni vojni ţelel
vzpostaviti socializem. Na nemogoč način so namreč ţeleli doseči pravičnost na račun trţne
logike v proizvodnih razmerjih, vendar cena v nobenem primeru ne more odraţati le vrednosti
vloţenega dela. Osnovno slabost sta Kardelj in Ušeničnik pri kapitalizmu videla v vloţenem
delu delavca, ki naj bi bilo prikrito s trţno ceno. Ušeničnik je zagovarjal podrejanje
ekonomije s krščansko etiko, Kardelj pa podrejanje ekonomije z razredno etiko. Kardelj je
menil, da lahko celotno produkcijo uravnavamo z razporeditvijo glede na vloţeno delo.
Kardeljevo mnenje je vplivalo na to, da se je samoupravna ekonomija relativno dolgo
obdrţala. Socialistična samoupravna ekonomija je bila utopija zaradi treh razlogov. Prvi
razlog je bila zahteva, da se sama delitev dela izvede znotraj trţne menjave, kar pri Kardelju
pomeni dosego samoupravnega dogovarjanja (pri Ušeničniku je bila to menjalna pravičnost).
Drugi razlog je prenos upravljanja na niţje nivoje in je pri Kardelju pomenil samoupravno
odpravo absolutne drţavne moči (pri Ušeničniku organicistična subsidiarnost5). Zadnji razlog
je idejni nazor, predvsem v ekonomiji, kar se pri Kardelju lahko doseţe z razredno moralo (pri
Ušeničniku s krščansko moralo) (Dragoš, 1998: 222224).
Dragoš opozarja, da kasnejšega neuspeha komunistične druţbene ureditve ne gre enačiti s
funkcionalnostjo same utopije. Utopična moč marksizma je začela izgubljati privlačnost šele z
nastopom komunizma po drugi svetovni vojni, kar je značilno za vse utopije. Problem za
5

Katoliška subsidiarnost ni enaka subsidiarnosti v sodobnem smislu. V sodobnem smislu govorimo o
decentralizaciji, kjer se sistemi med sabo vzajemno kontrolirajo. Subsidiarnost po Ušeničniku je samo različica
organicistične ideje. Vzgled je imel v srednjeveškem načinu cehovske samouprave, kjer so niţje druţbene
strukture svoje cilje prilagajale vrhovnim ciljem, katerim so bile podrejene. Poudariti je treba, da je šlo za
podrejenost manj »pomembnih« druţb višjemu smotru. V Evropi takšnih druţb ne najdemo več.
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legitimnost reţima so bile njegove napake v praksi (gospodarski neuspehi, korupcija itd.).
Katolicizem je nasprotno svoje ideje naslanjal na tradicijo in boj za oblast. Druţba je
potrebovala nove ideje, ki bi integrirale druţbe na vseh poloţajih, in krščanski socialisti so na
to odreagirali. Med katoliškimi akterji so prvič ponudili utopijo šele Gosar in krščanski
socialisti (Dragoš, 1998: 146).

5.3. Občestvenost
Gosar se je zavzemal za občestvenost, ki obravnava druţbo in posameznika v medsebojnem
razmerju. Trdil je, da v vseh druţbenih razmerjih srečujemo občestvenost in organizacijo.
Tako razlikovanje je povzel po Ferdinandu Tonnies-ju. Ljudje znotraj občestev so
enakopravni (druţina, narod, cerkev), imajo sicer različne funkcije, vendar skupne cilje, kar bi
bilo moţno le v homogeni druţbi, ki ne obstaja (Simčič, 1992: 81). V realnosti se zato ne
more uveljavljati doslednega občestvenega reda.
Organizacija v nasprotju z občestvenostjo temelji na menjalnem principu in razumu. Tönnies
je izpostavil, da naj bi se v sodobnih kapitalističnih druţbah povečal individualizem in
odtujenost v druţbenih odnosih. Organizacije so oblike zdruţevanja, ki nastane iz razlik v
interesih in v katero se ljudje zdruţujejo zaradi uresničevanja svojih interesov. Znotraj
organizacije je solidarnost precej omejena. Posameznik znotraj organizacije se pojavlja le z
delom svoje osebnosti (depersonalizirano) in v glavnem uporablja sebično vedenje. Primer
take organizacije je npr. podjetje (Filipović, 2007: 6).
Kot sem ţe omenila v poglavju 4.2. Socialna vprašanja, na socialna vprašanja v druţbi vpliva
sama ureditev druţbe, ki naj bi bila občestvena. Za uveljavitev takšne ureditve je Gosar
izpostavil nekaj pogojev (Gosar, 1937: 170, 172; Simčič, 1992: 83):


občestvenenega reda ni mogoče doseči na silo, ravno tako ne s pomočjo zapostavljanja
razlik med ljudmi. Le z enakopravnostjo in organično porazdelitvijo dolţnosti lahko
doseţemo občo blaginjo. Ljudje, ki bi prevzeli socialne funkcije, pa morajo biti
izredno strokovno podkovani;



gospodarsko, politično in kulturno ţivljenje bi moralo biti urejeno po načelu
samoupravnosti;
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nosilce občestvenega reda predstavljajo druţina, občina, drţava, narod, poklicni
stanovi, razredi in cerkev;



občestva naj bi povezoval skupen cilj, kar je mogoče le v homogeni druţbi, ki ne
obstaja. Ravno zaradi tega je dosledni občestveni red mogoč le skozi idealistično
pojmovanje ţivljenja.

Stanovska ureditev pri Gosarju naj bi bila skladna s potrebami občestev, vendar pa je ni
moţno izpeljati zgolj iz občestva oziroma z moralno prenovo, temveč so mu odločilno vlogo
v druţbeni regulaciji predstavljale struktura druţbe in relacije med njenimi deli. Gosar pri
opisovanju stanovske diferenciacije res poudarja pomen občestev, vendar se v njegovem
konceptu druţbena prenova ne izvaja neposredno iz skupnosti, krščanske ljubezni,
solidarnosti. V tem se je razlikoval od idej uradne katoliške struje in njihovega pojma
občestva, ki je predstavljal osnovo, iz katerega so izpeljane vse korporativne ureditve. Taka
ureditev je izpeljana iz občestva z namenom, da se ukinejo vsa razredna nasprotja in s tem
prepreči razredni boj (Dragoš, 1998: 169).
Sodobna druţba je sestavljena iz enakopravnih posameznikov, torej je po sestavi
individualistična in razdrobljena na ločena področja. Znotraj vsakega področja veljajo zakoni,
ne glede na skupne potrebe. Razdrobitev druţbe na ločena, samostojna področja je povzročila,
da je najpomembnejši dejavnik druţbenega ţivljenja trg. Odnosi v menjalnem prometu se
odvijajo med akterji preko medsebojne tekme interesov (Gosar, 1933: 241). V naturalnem
gospodarstvu so si kmetje večino dobrin pridelali sami, ki so jih kasneje lahko menjavali med
seboj. Z razvojem denarnega gospodarstva se je začela prodaja pridelanih in izdelanih viškov,
kar je omogočilo nakup potrebščin, ki jih niso imeli doma. Z nadaljnjim razvojem je bilo
dovolj, da si na kakršenkoli način pridobil denarna sredstva, saj so lahko na trgu kupili vse,
kar so potrebovali. Ljudje so zato vso svojo produkcijo začeli usmerjati na trg, s teţnjo po čim
večjem zasluţku. Namesto neposrednega zadovoljevanja človekovih potreb je v ospredje kot
gonilna sila prišla teţnja po profitu, ki je postala osnovno gonilo gospodarskega ţivljenja.
Pridobivanje profita ni bilo odvisno zgolj od produkcije in koristnosti produkta, temveč od
potrošnikov, ki so produkte kupovali in so postali gonilna sila uravnavanja produkcije in
prodaje (Gosar, 1933: 359366).
Po Gosarju je druţbeni red mehaničen in racionalno organiziran, zato je ţelel vzpostaviti
ravnoteţje med občestvenostjo in organizacijo. Nov druţabni red bi zato gradil na temeljih
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obstoječega, individualističnega reda. Spremembe bi se sproti prilagajale dejanskemu
realnemu stanju v druţbi. Za samo uveljavitev občestvenosti je v druţbi potrebnih več
pogojev: svoboda in enakopravnost ter preureditev po samoupravnem načelu (Simčič, 1992:
81).

5.4. Korporativizem in samouprava
V času med obema vojnama je šlo pri idejah korporativizma bolj za teoretske zasnove.
Korporativne ideje so bile ţe od začetka pod vplivom papeških okroţnic, zato so bile te ideje
največkrat teoretizirane v katoliških krogih (Lukšič, 1994a: 195). Interpretacija pojma
korporacij v okroţnici Quadragesimo anno ni bila jasna, kar je zelo vplivalo na nadaljnji
razvoj konceptov. Gosar je bil proti stanovskemu konceptu kot nadomestku za organizacijo
druţbe. Po njegovem mnenju so uradni katoliški krogi sprejemali stanovsko idejo zaradi
zgodovinskega ozadja. V srednjem veku so krščanski ideali sovpadali s stanovsko ureditvijo
in tudi samo razumevanje druţbe v katoliških krogih je bilo organično. V obdobju po prvi
svetovni vojni se je ta ideja še razširila, tudi kot nasprotovanje marksističnemu razrednemu
boju. Hkrati jih je okroţnica papeţa Pija XI. iz leta 1931 še spodbudila. V tezah enciklike
papeţa Pija XI. je korporativizem dobil podporo v obdobju med vojnama. Oblikovale so se tri
struje korporativnih idej: avtoritarna, radikalna in modernistična. Predstavnik zadnje je bil
tudi Gosar, katerega ideje so bile osnova samoupravne pluralistične politike v Sloveniji.
Gosar zavrne koncept stanovske drţave in stanovsko idejo uporabi kot koristno dopolnjevanje
demokratičnega modela. S takšno kritiko je Gosar zavrnil tradicionalno katoliško miselnost
(Dragoš: 1998: 160163; Lukšič, 1994a: 196). Vzporedno pa je skozi vse svoje delo in misli
dokazoval skladnost svojega pristopa s papeškimi enciklikami (Dragoš, 2007: 238).
Katolicizem na Slovenskem je zavračal kakršnokoli obliko novega in tujega ter poleg tega
povzdigoval razmere v preteklosti, ki so mu predstavljale katoliški ideal. Ţe Janez Krek je
konec 19. stoletja začel snovati ideje o reševanju socialnega problema. Krek je v socialnih
vprašanjih ţe videl osnovni problem v druţbi in je opozarjal na neustrezno, poenostavljeno
razlaganje socializma. Bil je prvi iz katoliških krogov na Slovenskem, ki je razmišljal o
reševanju socialnih problemov. Zaradi ruralnega okolja se je v takratnem času socialna
problematika najbolj vrtela okoli kmečkega prebivalstva in samo delno okoli industrijskih
delavcev. Rešitve je videl v konkretnem delu in celo podpiranju tistih idej, ki jih je prepoznal
pri socialistih kot pozitivne. S pomočjo Krekovih idej so se ustanovile posojilnice, zadruge in
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delavska društva. Krekovo delovanje je slonelo na temeljih vzajemnosti, njegovo delo pa je
zdruţevalo vse cilje katoliške cerkve: politične, ekonomske itd. (Dragoš, 1998: 160163;
Lukšič, 1994a: 196). Poleg zadruţniškega gibanja je poskušal doseči socialno-politične
ukrepe na političnem področju. Gosar je Krekovo idejo še nadgradil z zahtevo po socialni
politiki, ki pa naj bi postala realnost le v okvirih parlamentarne demokracije in trţne
ekonomije. Uradni katoliški krogi so nasprotovali parlamentarni demokraciji in trţni
ekonomiji, saj naj bi ta model ne bil funkcionalen in naj ne bi ponujal rešitev za probleme na
socialnem področju. Po njihovem je bila potrebna moralna in duhovna prenova, kar se je
kasneje izrazilo s korporativnimi idejami o druţbeni prenovi. Ta koncept je dokončno
pomenil prelom znotraj katoliškega tabora. Z njim se namreč niso strinjali krščanski socialisti.
Slednji so delno izhajali iz Krekove zapuščine o reševanju socialnih vprašanj, poleg tega se
kot akterji sindikata JSZ niso strinjali z reduciranjem delavske problematike na moralna
vprašanja. Krščanski socialisti so začeli z enim večjim delavskim gibanjem, vendar jim je
Cerkev vsiljevala korporativni model. Krščanski socialisti so v takih razmerah ocenili, da je
njihovo delavsko gibanje nezdruţljivo s cerkveno hierarhijo. V tem obdobju so se teoretsko
naslonili na marksistično teorijo, prišlo je tudi do iskanja rešitve v zdruţevanju vsega
delavstva, brez izpostavljanja nazorskih razlik (Dragoš, 1998: 160163).
Gosar je strogo ločeval korporacije od drugih stanov. Definiranje korporacij je bilo Gosarju
nujno za izdelavo konkretnega koncepta. V Gosarjevem modelu so sicer korporacije nastale
zaradi stanovske diferenciacije, vendar same po sebi niso stanovi. Poklicni in socialni stanovi
so zgolj sestavni deli korporacij. Njegovo ločevanje stanov od korporacij ni bilo upoštevano v
nobenemu od korporativnih modelov. Tudi v sami encikliki je bilo poudarjeno samo to, da je
rešitev druţbenih teţav v zdruţevanju. Poleg te zahteve je v encikliki poudarjena še
pomembnost duhovne prenove s katoliškimi načeli. In takšna prenova naj bi bila način, kako
se izvaja nadzor nad vsebino druţbenih odnosov, na katero se nanaša korporacija. Z uvedbo
korporacij naj bi se odpravila razredna nasprotja. Enciklika je razloţila lastnosti fašističnih
korporacij, vendar se do njih ni vrednostno opredelila. Papeţ Pij XI. vidi pozitivno stran v
fašističnih korporacijah v prepovedih stavk, prepovedi monopola drţavnih sindikatov,
sodelovanju med razredi in ne boju ter zatrtju socialističnih organizacij. Pij XI. je sicer
zapisal, da pozna strahove o nastanku vsemogočne drţave in politizaciji korporacij, vendar v
okroţnici ni mogoče najti dokaza o upravičenosti takšnih skrbi. Neopredeljenost papeţa do
korporacij sproţi v katoliških krogih različne interpretacije, kar je privedlo do medsebojnih
sporov. Gosar je encikliko razumel relativistično. Po njegovem mnenju namreč ne moremo
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razbrati sodbe o tem, katera ureditev je boljša. V okroţnici ne najdemo razprav o socialnih
stanovih, kot jih je poimenoval Gosar, hkrati tudi ne izpostavi razlik med korporacijami in
poklicnimi stanovi. Zaradi tega je Gosar menil, da iz enciklike ne moremo izpeljali
korporativnega modela in zato z njo ne moremo argumentirati zgrešenih modelov. Svoj
koncept je, kljub temu da je bil zelo veren in je poudaril pomembnost krščanskih načel,
utemeljeval s strokovnimi argumenti (Dragoš, 1998: 174175, 185, 201202).

Gosarjeve ideje so se popolnoma razlikovale od ostalih korporativnih modelov, zato so bile
sporne za ostalo katoliško strujo. Njegov koncept se je od ostalih modelov razlikoval po
nazorskem, političnem in modernističnem stališču (Dragoš, 2007: 238245).


Nazorske razlike: Gosarjev model je predvidel ločevanje Cerkve od drţave, saj naj
Cerkev ne bi priznavala enakosti drugim veram. Glede brezvernih je Gosar sicer imel
zadrţke, vendar je kljub temu opozarjal tudi na skrb za njihovo enakopravnost. Takšne
vrste ločevanje mu je predstavljalo osnovo samouprave.



Politične razlike: Gosarjev model je predstavljal zavrnitev avtoritarnega principa.
Ohranjal je parlamentarno demokracijo, poudarjal avtonomijo trţnih zakonitosti in
sistemsko uvajal socialno politiko kot funkcijo drţave. Menil je, da potrebno pri
reševanju političnih zadev vztrajati na demokratičnih načelih, kjer se odloča na
podlagi splošne volilne pravice. Pri vrhu hierarhične organizacijske lestvice narašča
deleţ splošnih vprašanj, ki presegajo interesna področja posameznih korporacij, stanov
itd. Pri takšnih vprašanjih mora odločati politično predstavništvo naroda, parlament,
kjer velja strankarski pluralizem. Ko gremo po lestvici navzdol (od drţave do občin),
pridejo v ospredje posebna gospodarska in socialna vprašanja, splošnih pa je vse manj.
Zato je na niţjih ravneh demokratično načelo dopolnil s samoupravnim
organiziranjem. Šele na tej stopni je Gosar uporabil stanovski princip, kjer naj bi člani
določenega stanu odločali o svojih zadevah.



Modernizacijske razlike: ena glavnih modernizacijskih zadreg takratnega časa je bilo
nasprotje med delom in kapitalom. Posledica tega nasprotja je organizirano
nasprotovanje enega razreda interesom drugega ali širše razredni boj. Avtoritarna
oblika korporativizma je razredni boj poskušala ukiniti, kar je Gosarju pomenilo
ignoriranje razrednega boja in ne regulacije. Gosarju je namreč razredni boj
predstavljal empirično dejstvo, ki ga ne moremo prepovedati ali dovoliti, temveč zgolj
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regulirati. Regulacija razrednega nasprotja (v korist delavskega razreda) mu je
predstavljala nujen pogoj druţbenih reform.
Gosar je v svojem korporativnem modelu predvidel druţbeno regulacijo na samoupraven
način. Posledica takšnega pristopa je bilo onemogočanje vseh vrst monopolov (nazorskih,
političnih, narodnostnih itd.) (Dragoš, 2007: 236). Zato je razumevanje samouprave in
avtonomije temelj, če ţelimo razumeti Gosarjev krščanski socializem. Samouprava mu je
predstavljala osnovo vsake druţbene ureditve v gospodarskem ali političnem smislu (Simčič,
1992: 97). Ţelel je uveljaviti načelo subsidiarnosti, ki izvira iz avtonomije in zahteva, da
druţba ne posreduje oziroma odloča, če lahko neki cilj bolje doseţejo na lokalni
(decentralizirani) ravni. Višja raven oblasti naj opravlja samo tiste naloge, ki jih niţja raven
ne more bolje in učinkoviteje opraviti (Brezovnik, 2008: 90). Gosarju je torej osnovno načelo
za preureditev druţbe predstavljala ideja o primarni pristojnosti niţjih druţbenih enot (Ivanc,
2015: 328).
Delavsko samoupravljanje je Gosar utemeljil v knjigi z naslovom Za nov druţabni red (1933
in 1935) veliko bolje od poznejših socialističnih teoretikov. Samoupravljanje je nastalo v
konfrontaciji s porajajočima se klerofašizmom in komunizmom (Mekina, 2013). S tem se je
oddaljil od korporativizma, ki je prevladoval v katoliškem taboru. Samoupravno delovanje je
razširil iz gospodarstva na politično, kulturno in stanovsko delovanje. Tak novi druţabni red
je pomenil, da druţbene enote ali skupine same urejajo svoje zadeve, če je to le mogoče. Po
Gosarjevem mnenju je za vzpostavitev resnične samouprave potrebno, da so ljudje v organih
upravne druţbene organizacije intelektualni. Sem ni vključil zgolj izobrazbe, temveč tudi
zavest o socialni pripadnosti in praktične ţivljenjske izkušnje (Ivanc, 2015:332).
Gospodarska, socialna in kulturna vprašanja naj bi se torej reševala z ustreznimi mehanizmi,
ki naj ne bi bili zgolj politični. Gosar se je s to idejo ločeval od vseh katoliških in
marksističnih avtoritarnih pristopov, saj mu stanovska ideja ni pomenila poenotenja druţbe,
temveč ločeno regulacijo posameznih področij. Prav tako se je razlikoval v sami definiciji
stanov in interpretiranju funkcije razrednega boja. Stanovsko diferenciranje je bilo pri Gosarju
pogojeno z različnimi druţbenimi strukturami, različnimi problemi in tudi z načini njihovega
reševanja. Stanove je v grobem razdelil na kulturne, gospodarske in politične, ki so
predstavljali osnovna ţivljenjska področja (Dragoš, 1998:165).
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5.4.1. Osnovne strokovne skupine: kulturna, gospodarska, politična
Na začetku se je njegova ideja o samoupravi nanašala na gospodarsko področje. Svojo
teorijo je zasnoval na domnevi, da človeka ţene le interes za lastno korist, zato naj bi po
Gosarjevi teoriji organizirano gospodarstvo slonelo na interesih ljudi, ki odločajo o delovanju
gospodarske enote. Samouprave se ne da doseči s silo. Pomembno je, da je podprta s
pozitivno naravnano silo, ki jo ima človek v sebi. Načrt je predvideval več lastniških oblik, saj
je zajemal podjetnike, delavce, usluţbence ter odjemalce. Prav zadnji naj bi imeli glavno
besedo v vsakem odločanju. S tem je odjemalcu naloţil tudi moralno odgovornost, saj je zanj
bila neutemeljena poraba ter nepotreben luksuz greh (Simčič, 1992: 98).
Predlog politične samouprave izhaja iz njegove kritike demokracije. To se je nanašalo
predvsem na centralistično demokracijo, ki se je uveljavila v Evropi med vojnama. Leta 1926
je napisal razpravo Kriza moderne demokracije, kjer je izpostavil osnovni problem
demokratične ureditve. Zanj je bil to neusklajenost med demokratično parlamentarno
organizacijo ter ljudstvom, ki je socialno, politično in ideološko neenotno. Menil je, da je
zašla v krizo samo ena od oblik demokracije. Moderni parlament je samo politična ustanova,
zato se pozablja na druge razseţnosti v druţbi. Samouprava naj bi dopolnila demokracijo
oziroma predstavljala to, kar je demokracija nekoč pomenila. Podal je predlog, da bi
preuredili parlament v dve zbornici z ločenimi pristojnostmi, v katerih bi nepovezano
obravnavali politična ter gospodarska in socialna vprašanja. V prvo zbornico bi bili člani
izvoljeni po sistemu splošne volilne pravice, člani druge pa bi bili predstavniki stanov ter
pokrajinskih

stanovskih

zbornic.

Poglavitne

sestavine

demokracije,

izvoljenega

predstavniškega organa, Gosar ni zavračal, ţelel ga je samo dopolniti. Kljub temu da je v
demokratičnih načelih in trţnih zakonitostih videl moţnost za napredek, se je zavedal slabosti
individualističnega druţbenega modela. Liberalna demokracija je bila tudi splošno v dvajsetih
letih 20. stoletja v krizi. Liberalizem je poudarjal lastnino in trg, na drţavo pa gleda kot na
nujno zlo. Za takšna stališča lahko iščemo vzroke v zgodovini, saj so le s strategijo
ublagovljenja lahko končali srednjeveški korporativizem. Ko se je vzpostavila nova struktura
v druţbi, pa se liberalizem ni znal soočiti z novimi druţbenimi vsebinami. S to njihovo
nemočjo se je pojavil tudi moderni socializem in okrepila dejavnost katoliške cerkve. Oboji so
namreč izpostavljali probleme druţbe v liberalni drţavi. Proces ublagovljenja se uveljavi tudi
na ravni drţave. Glas, ki ga je na volitvah izrazil posameznik, je postajal čedalje bolj ločen od
druţbenega poloţaja volivca. Interesi posameznikov so postali kupljivi in zato do drţavnih
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organov niso prišli v prvotni obliki. Zaradi nastanka prve svetovne vojne so ljudje izgubili
zaupanje, da jim bo liberalno demokratski sistem prinesel stabilni sistem upravljanja druţbe.
Ravno zaradi tega nezaupanja je bil prva svetovna vojna čas, ko so se razvijale korporativne
prakse (Lukšič, 1994a: 1820).
Gosar in somišljeniki so ţeleli, da druţba ne bi bila samo vsota posameznikov. Ljudje, ki jim
je bilo skupno nezaupanje do tedanje demokracije, so se zdruţevali v različne skupine.
Mednje so spadali marksisti, marksistično usmerjeni krščanski socialisti ter zagovorniki
stanovske drţave. Vsi so demokratičnemu sistemu očitali formalizem (Simčič, 1992: 99100).

Kulturno samoupravo je Gosar delil na narodno-kulturno ter versko-moralno. Urejena naj bi
bila dvoplastno. V oţjem smislu naj bi pri urejanju kulturnih področij prišli do veljave interesi
ljudi, ki se jih problematika dotika. Zastopniki panog (cerkev, starši, učitelji, umetniki,…) naj
bi sestavljali kulturno predstavništvo. Širše pa bi zajeli kulturne, verske in narodnostne
skupine. Gosar je menil, da le uveljavljanje samouprave daje jamstvo človeku za svobodno
izbiro, kjer si lahko posameznik tudi vero izbira sam (Nastran, 2003: 32).
Na področjih, kjer je poseljenost z narodnostno ali versko enotno skupnostjo jasno razmejena,
je mogoča ureditev na podlagi politične samouprave. V narodno in jezikovno mešanih
drţavah je kulturna samouprava posebej pomembna. Pripadniki različnih narodnosti in
verstev tako dobijo moţnost, da svoje verske, upravne in vzgojne situacije urejajo in
upravljajo do določene mere sami. Samoupravno načelo je uveljavil v svojih idejah tudi v
šolstvu, kjer bi starši imeli pravico do določene mere sami odločali o vzgoji otrok. Zagovarja
stališče, da je vsak monopol drţave nad šolstvom nedopusten (Simčič, 1992: 101).

5.4.2. Diferenciacija stanov z upoštevanjem poklicne in socialne logike ter
razredov
Stanovska samouprava se nanaša na socialne stanove (delavce, obrtnike, kmete itd ). Po
Gosarjevem predlogu bi ustanovili stanovske zbornice, ki bi skrbele za uveljavljanje interesov
posameznega stanu. Kljub temu pa Gosar nasprotuje organiziranju druţbe po načelu stanov
(Simčič, 1992: 102).
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Stanovsko ureditev je poudarjala okroţnica Quadragesimo anno, kjer naj bi stanovsko drţavo
sestavljale organizirane korporacije. Gosar je okroţnico sprejel, vendar je bila zanj zgolj
stanovska ureditev neprimerna, saj je enostranska in vodi v avtoritarizem (Nastran, 2003: 33).

5.4.2.1. Diverzifikacija poklicev
Tri osnovne skupine (gospodarsko, kulturno in politično) je po logiki diverzifikacije poklicev
razčlenil na več manjših posameznih strokovnih panog (npr. na gospodarskem področju:
poljedelstvo, obrt, trgovina, industrija itd), ki jih je poimenoval korporacije. Korporacije je
še nadalje razdelil na oţje panoge ali stroke, vsaka od teh zdruţuje več poklicev oziroma
poklicnih stanov. Posameznike znotraj poklicnega stanu so torej vezani na določen poklic, ki
ga opravljajo (Dragoš, 1998: 166).

5.4.2.2. Logika socialnih statusov
V drugi vrsti stanov je poleg poklicne upošteval logiko socialnih statusov. Dragoš danes tak
način opisuje kot upoštevanje učinkov druţbenega statusa in ne zgolj poklicne pripadnosti. V
to skupino socialnih stanov je Gosar vključil kmečki, obrtniški, trgovski, uradniški in
delavski stan ter pripadnike svobodnih poklicev. Znotraj posameznega stanu naj bi imeli
individuumi podoben socialni status (Dragoš, 1998: 166).

5.4.2.3. Razredi
Poleg poklicnih in socialnih stanov je Gosar poudaril še pomen razredov, ki naj bi bili
interesne skupine posameznega socialnega poloţaja, s poudarkom na interesni skupini. Gosar
s tem izpostavi vlogo razrednih konfliktov, ki so jih komunisti in ostali krščanski socialisti
ţeleli odpraviti. S tem se je razlikoval tudi od Ušeničnika in korporativistov, ki so pojem
razreda imeli le za idejno zmoto. V času pred drugo svetovno vojno pa so bile te ideje izredno
izvirne in sodobne. Gosar je razlikoval različne tipe stanov, ki jih je izpeljal z upoštevanjem
modernizacije. Njegov koncept ne poenostavlja druţbene strukture in načelo stanovske
vzajemnosti uporabi v popolnoma drugačni smeri kot solidaristi (Dragoš, 1998: 167).
Znotraj Gosarjevega koncepta je jasno razvidno, da sama regulacija druţbene strukture ne
izhaja iz občestva (npr. Cerkve, občine, druţine, drţave itd.). Regulacija se torej ne izvaja iz
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solidarnosti, krščanske ljubezni in vzajemnosti. Takšen koncept se je uveljavil v uradni
katoliški struji in je bil osnova vsem korporativističnim teorijam, kjer naj bi se korporativna
ureditev izpeljala iz občestva, s čimer bi ukinili razredna nasprotja ter tako preprečil razredni
boj. Gosar je razvil popolnoma nasproten koncept, ki ne sloni na ideoloških poenostavitvah.
Za splošno blaginjo je res pomembna človekova zavest, kar pa ne pomeni, da lahko druţbeno
strukturo izpeljemo neposredno iz tega, saj zavest posameznikov ni najbolj odločilna.
Druţbeno strukturo je označil kot diferencirano na razredne, poklicne, ekonomske in socialne
skupine, ki imajo med seboj različne relacije. Te relacije in sama druţbena struktura
oblikujejo druţbo. Tak način razmišljanja je še danes inovativen (Dragoš, 1998:169).
Gosar je bil kritičen do korporativnih konceptov. Bil je namreč mnenja, da sama moralnost ni
dovolj za prenovo druţbe, zato stanovska vzajemnost ne more rešiti problemov v druţbi.
Osnova stanovskega razlikovanja je poklicna in socialna diferenciacija. Poklicni in socialni
stan se med seboj kriţata, saj poklicni zdruţuje le posameznike, ki opravljalo isti poklic. Ti
posamezniki pa imajo kljub enakemu poklicu različen socialni in druţbeni poloţaj, na kar se
opira socialni stan. Korporativni pristop torej ne nudi rešitve za druţbeno regulacijo.
Korporacije namreč zdruţujejo različne poklice in socialne stanove in celo različne razrede. S
tako organiziranostjo drţava torej ne more odpravljati druţbenih teţav, temveč jih samo
prikrije, kar vodi v razredne konflikte. Isto velja za redukcijo regulacije na stanove, občestva
(solidarizem) ali razrede (komunizem) (Dragoš, 1998: 170171).
Gosar se je torej zavzemal za nov druţbeni red, ki naj bi se oprl na poklicne in socialne
stanove, katere je v grobem razdelil na tri osnovne strokovne skupine (kulturno, gospodarsko
in politično), ki so mu predstavljale osnovo samoupravne organizacije kulturnega in
gospodarskega ţivljenja. Za organizacijo politične stroke to ni veljalo, saj je menil, da
moramo za njeno ureditev upoštevati še druge, nestrokovne vidike. Gosar je menil, da obča
blaginja res sloni na posamezniku, vendar pa občestvene strukture zaradi poklicne, socialne,
ekonomske in razredne diferenciacije ne moremo izpeljati neposredno iz pripadnikov
občestev. Za uveljavljanje nove druţbenega reda, oprtega na socialne in poklicne stanove je
potrebnih nekaj pogojev. Menil je, da je treba strogo ločevati termina korporacije in stanovi
(Dragoš, 1998: 172173). Posamezen poklicni stan naj ne bi mogel biti nosilec nove ureditve.
Ta vloga je po njegovem mnenju pripadala le zdruţenim različnim stanovom, npr. v podjetjih
oziroma strokovnih panogah, ki jih je poimenoval korporacije in so mu predstavljale naravno
podlago, na katero bi se morala nasloniti vsa zunanja organizacija kulturnega in
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gospodarskega ţivljenja (Gosar, 1935: 211212). Drugi pogoj, ki ga je izpostavil, je v zvezi s
teorijo parlamentarnega odločanja. Kljub temu da parlamentarna demokracija zanj ni bila
idealna oblika, in je zagovarjal njeno korekcijo, je bila nenadomestljiva s kakršnokoli
alternativo, ravno tako ne s korporativizmom, ki ne razlikuje med stanovi, korporacijami in
razredi. Gosar je izpostavil, da druţbene regulacije ravno tako ne moremo izvajati neposredno
iz skupnosti ali solidarnosti, na kar se navezujejo korporativistični koncepti, ki ukinjajo
razredna nasprotja ter preprečujejo razredni boj. Gosar je sicer zagovarjal stanovsko
vzajemnost, vendar s tem ni izključeval razrednega boja. Vzajemnost mu je namreč pomenila
samo sodelovanje med stanovi, medtem ko je razredni boj opisal kot odpor izkoriščenih in
zapostavljenih, česar pa vzajemnost ne preprečuje. Gosar je celo poudarjal, da je razredni boj
nujen. V sodobnem svetu je razredni boj res izgubil veljavo, saj industrijski delavci ni več
tako pomembno v druţbeni strukturi. V času delovanja Gosarja pa so bila socialna vprašanja v
povezavi z industrijskimi delavci izredno pereča. Korporativni model pa je delavski razred
celo načrtno zanikal. Gosarju je bila torej za druţbeno regulacijo pomembnejša struktura
druţbe in relacije med njenimi deli, ne pa zavest posameznikov (Dragoš, 1998: 172173).
Dragoš (2015: 265) trdi, da Gosarjev poudarek razrednega boja danes ni več točen, saj se v
sodobnem času soočamo s procesom, ko si čedalje manjša elita akumulira čedalje večji del
druţbenega bogastva. Še večje pomembnosti razrednega boja v sodobnem svetu Gosar ni
mogel predvideti.
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6. KRITIČNA OCENA GOSARJEVE MISLI
Gosarjeve ideje so nastajale v času velikih miselnih in socialnih sprememb ter v času rušenja
demokratičnih prvin druţbe, predvsem na račun fašizma in nacizma. Gosar je s svojo
sistemsko obravnavo druţbenih vprašanj in njihovim reševanjem v medsebojni soodvisnosti
osnoval celovit in kompleksen sistem druţbene ureditve (Zupanc, 1999: 555).
Lucian Vuga (1989: 488) trdi, da se je Gosar zavedal utopičnosti svoje zamisli. Tudi v delu
Za nov druţabni red naletimo na namigovanja o neprekosljivih ovirah pri uveljavljanju
njegovih idej. Simčič (1992: 104) celo trdi, da si Gosar najbrţ nikoli ni predstavljal, da bi se
njegov načrt popolnoma uresničil. Svoje misli je namreč oblikoval v predlog, za katerega bi
praksa pokazala, kaj je uresničljivo, in kaj ne.
Kljub temu je samo Gosarjevo razumevanje pravičnosti (ločevanje socialne in menjalne
pravičnosti) zelo podobno sodobnemu drţavnemu sistemu, kjer socialne pravice kombiniramo
s trţno ekonomijo. Sredstva za vzpostavitev socialne pravičnosti torej ne izvirajo neposredno
iz trţno-produkcijskih razmerij. Zelo realno je ocenil tudi vlogo dobrodelnosti, ki naj bi bila
pomembna pri neposrednem nudenju pomoči, vendar brez posebne vloge pri preureditvi
druţbe. Prostovoljne organizacije ne morejo prevzeti funkcije druţbene regulacije. Takšne
vrste subsidiarnost lahko funkcionira šele, ko se storitve nudenja pomoči izvajajo preko
organiziranih in financiranih izvajalcev. Podporna vloga drţave je moţna šele, ko je
blaginjski sistem vzpostavljen kot sobivanje več sektorjev. Ti sektorji so (Dragoš, 1998:
222235):


neformalni (druţina, prijatelji);



javni (javne sluţbe in dejavnosti, kjer se pomoč izvaja na osnovi zakonskih pravic);



prostovoljni (zakonsko neobvezne organizacije in skupine);



komercialni sektor (pomoč izvajajo privatniki, ki delujejo po zakonitostih trţne logike
in dobička).

Vodopivec opozarja, da so vprašanja, na katera je opozarjal Gosar, v 21. stoletju dobila
popolnoma nov pomen in teţo (Vodopivec, 2009). Socialistični reţimi v Evropi so bili stalen
pritisk na kapital, zato je bil ta primoran popuščati v prizadevanjih za delavske pravice.
Predstavljali so tudi politično groţnjo liberalnemu kapitalizmu. Ko je bila ta groţnja
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odstranjena, se kapitalisti niso več pogajali in prilagajali, sledil je proces razgradnje socialne
drţave (Toplak, 2014: 120). V obdobju postdemokracije pa je značilno, da predstavniki
močnih interesnih skupin predstavljajo zgolj manjšino prebivalstva, vendar so politično
aktivnejši (Crouch, 2013: 26) in uspejo doseči, da politične institucije ne ponujajo
drţavljanom vpliva na odločitve o ključni ekonomskih in socialnih vprašanjih.

6.1. Najbolj izrazite spremembe, ki so nastale od druge svetovne vojne do
danes
Če ţelimo Gosarjev socialni program oceniti s stališča sodobnega časa, moramo najprej
osvetliti največje spremembe in dejavnike, ki vplivajo na druţbene odnose v sodobnem času.

6.1.1. Informatizacija
Informacijsko komunikacijska tehnologija v širšem pomenu predstavlja vse tehnične objekte,
ki omogočajo prenos in komunikacijo informacij. Informacijska tehnologija se je hitreje
začela razvijati s tehnološkimi doseţki. Ob koncu 19. stoletja so te doseţke predstavljali izum
telefona, radia in vakuumske cevi. Še večji prelom pa je pomenil razvoj mikroelektronike,
telekomunikacij in računalnikov v sedemdesetih letih 20. stoletja. S hitrim razvojem
tehnologije so se pojavile nove oblike komuniciranja in hkrati novi pogledi na to, kako naj
druţba funkcionira. Temu ustreza tudi pogled na druţbo kot omreţje, po katerem tečejo
tokovi, in ne več kot sklop skupin (korporacij). Gosarjev pogled je postal popolnoma
neustrezen.
Odprle so se nove moţnosti, kako lahko drţave zadostijo svojim potrebam tudi globalno.
Novi načini komunikacije in razvoj informacijske tehnologije sta omogočila tudi nove načine
komunikacije med posamezniki in organizacijami. S tem so se povečevale tudi moţnosti
tehnološkega napredka in produkcijske rasti (OECD, 2016).

6.1.2. Globalizacija
Gosar se je zavzemal za globalno povezovanje gospodarskih tokov, vendar bi, po njegovem
mnenju, moralo drţavno gospodarstvo ostati objekt in nosilec mednarodnega gospodarstva.
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Treba bi bilo tudi zagotoviti, da si mednarodni interesi ne nasprotujejo. Gosar je delno rešitev
za to dilemo videl v čim večji samostojnosti narodnega gospodarstva, kar pa je v sodobnem
svetu nemogoče (Kovačič Peršin, 2015: 305). Njegove ideje, da se moramo čim manj
naslanjati na tuje blago, moramo torej presojati iz stališča časa, v katerem je deloval. Gosar si
namreč ni predstavljal, kako bo svet postal svetovna druţba (Zupanc, 1999: 563). Hkrati pa se
je ţe v tridesetih letih 20. stoletja zavedal, da vsak človek potrebuje nešteto različnih stvari, ki
mu jih lahko nudita le industrija in trgovina, ki zalagata drţave in jih tako spajata v eno samo
gospodarsko enoto (Vuga, 1989: 488).
Nemški sociolog Ulrich Beck (2003: 2225) ločuje med globalizacijo, globalnostjo in
globalizmom. Globalizem je označil kot nazor, s pomočjo katerega se politično ţivljenje
izpodriva s svetovnim trgom oziroma neoliberalizmom. To zoţi pojem globalizma na
ideološko področje, na predstave o gospodarstvu in druţbi. Meje med politiko in
gospodarstvom na ta način postanejo zabrisane. Globalnost opisuje kot trend, kjer se nobena
skupina ne more zapreti pred drugimi, zaradi česar prihaja do interakcij med različnimi
političnimi, ekonomskimi in kulturnimi oblikami. Okoliščine, ki se povezujejo s pojmom
globalnosti, so naslednje:


trajne informacijsko-komunikacijske spremembe;



vse večja interakcija v smislu mednarodnih trţnih tokov, razširjenosti finančnih trgov
in večanja moči nadnacionalnih podjetij;



policentrična svetovna politika, kjer sodelujejo tudi nevladne organizacije, Zdruţeni
narodi, koncerni;



vprašanje revščine postaja globalno vprašanje;



vprašanje onesnaţevanja postaja globalno vprašanje…

Globalizacija predstavlja procese, ustvarja mednarodna povezovanja tokov in prostora. Na tak
način se vsakdanje ţivljenje širi preko nacionalnih meja, hkrati pa se je spremenilo zavedanje
transnacionalnosti. S pomočjo globalizacije gospodarski razvoj ni več pod drţavnim
nadzorom. V nasprotju, drţavi ostanejo posledice teh procesov: migracije, brezposelnost,
revščina itd. Globalizacija je termin, ki je uporabljen zelo pogosto in na različnih področjih,
hkrati pa je izredno slabo definiran. Razlikovati moramo med različnimi dimenzijami
globalizacije (informacijska, kulturna, ekološka, ekonomska globalizacija ter globalizacija
delovne produkcije). Globalizacija je pomenila prelom povezave med trţnim gospodarstvom,
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socialno drţavo in demokracijo (Beck, 2003: 2629, 37). Na tej povezavi je slonel zahodni
model nacionalnih drţav in ravno na teh stebrih je Gosar zgradil svojo teorijo socialne drţave,
ki kot celota postaja popolnoma neuporabna.
Crouch (2013: 28, 51) trdi, da globalizacija poslovnih interesov zmanjšuje moč demokratičnih
prvin, s čimer izgubljajo prednost tisti, ki ţelijo zmanjšati neenakost v bogastvu in moči.
Druţbena skupina, ki si je zagotovila gospodarsko moč, je s tem pridobila tudi privilegirano
politično vlogo, kar je po njegovem mnenju jedro krize demokracije 21. stoletja.

Globalizacija Becku pomeni politizacijo, saj njena realizacija podjetjem dovoljuje sprostitev
in pridobitev moči demokratično organiziranega kapitala, ki je bila prej omejena s politiko in
socialno drţavo. S tem podjetja dobijo vodilno vlogo pri oblikovanju gospodarstva in druţbe
v celoti. Večnacionalna podjetja si krepijo moč na več načinov. Delovna mesta selijo v
drţave, kjer je strošek manjši. Razvoj informacijskih in tehničnih panog je omogočil, da
podjetja produkte in storitve razdelijo na posamezne segmente, ki jih lahko izvajajo po
različnih delih sveta. S svojo pridobljeno močjo izvajajo pritisk na drţave, kjer poteka
produkcija, in jih silijo v zmanjšanje davkov, ugodnega dostopa do infrastrukture itd. Podjetje
lahko v takšnih razmerah loči kraj produkcije od kraja plačevanja davkov, kraja investiranja
ali kraja bivanja (Beck, 2003: 1416).

Nova informacijska tehnologija je vplivala tudi na razvoj novih produkcijskih procesov in
globalizacije ne moremo ustaviti. Neenakost po svetu se povečuje. Beck vidi razlog za to v
tem, da kapitalizem nima več ovir, ki so jih prej predstavljale nacionalne drţave. Dobički
rastejo, vendar so drţavni prilivi enaki kot nekoč. Sistemsko se je razgradila socialna drţava
in podjetja producirajo tam, kjer je najcenejša delovna sila, davke pa plačujejo tam, kjer so
najniţji. Intervencije socialne nacionalne drţave, ki so nastale z namenom reševanja
razrednega vprašanja in neenakosti, nimajo več učinka. Beck rešitev vidi v delovanju na
mednarodni ravni in iskanju transnacionalnih rešitev v socialni politiki (Mekina, 2009:
intervju z Beckom). Ravno tako Dragoš (2015: 262) poudari, da bi bilo mogoče neoliberalne
trende svetovnega gospodarstva korigirati v smeri bolj socializiranega kapitalizma predvsem z
omejitvami in delovanjem na mednarodni ravni, za kar pa trenutno še nimamo ustreznih
transnacionalnih institucij.
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V procesu globalizacije se soočamo še z eno mislijo, ki ji je Gosar posvečal svoje
razmišljanje, in to je ohranjanje nacionalne identitete. Globalni trg in vsiljen svetovni kapital
vplivata tako na narodno gospodarstvo kot tudi na nacionalno avtonomijo ter nacionalni
kulturni in jezikovni obstoj (Kovačič Peršin, 2015: 306). Z globalizacijo nastanejo številne
povezave med drţavami in druţbami, poleg tega se tudi briše ideja nacionalne drţave, znotraj
katere je bila neka druţba organizirana. Tu globalnost predstavlja zlom enosti nacionalne
drţave. S tem se oblikujejo nova razmerja moči in konkurenca ter konflikti, ki delujejo na
ravni »svetovne druţbe« (Beck, 2003: 4041).

6.1.3. Potrošništvo
V prvi polovici 20. stoletja ljudje še niso bili široko potrošniško naravnani, saj so imeli
omejene moţnosti. Mnoţično potrošništvo se je začelo hitro razvijati v zadnji četrtini 20.
stoletja (Crouch, 2013: 35). V sodobnem svetu se je splošno uveljavil trend, ki ga lahko
označimo za potrošniški individualizem. Mirjana Ule ugotavlja, da je za sodobnega
potrošnika značilen »imaginativni hedonizem, privlačnost novega, še ne izkušenega« (Ule,
2000: 288). Ţe Gosar je trdil, da izbira potrošnje oblikuje moderno menjalno gospodarstvo,
saj so potrošniki tisti, ki določajo količino in vrsto proizvedenega blaga (Gosar, 1933: 355),
kar na neki način še drţi. Vendar pa moderno potrošništvo v osnovi ni zdruţljivo z Gosarjevo
idejo, da je vsako nepotrebno razkošje grešno. Teţil je k organiziranemu potrošniku, ki ne
zapravlja denarja, ki bi moral pripadati revnim (Ramovš, 2015: 349).

6.1.4. Demografske spremembe
Številni tehnološki doseţki (zdravila, zdravstvena tehnologija, cepiva itd.), podaljšanje
pričakovane ţivljenjske dobe in vzporedno upadanje števila rojstev so po letu 1960 povzročili
intenziven proces staranja prebivalstva. Indeks staranja za Slovenijo je bil leta 1910 19,3. V
štiridesetih letih (do leta 1953) se je povečal na 26,4, v enakem obdobju (do leta 1991) pa se
je povečal ţe na 53,1 (Starejše prebivalstvo …, 2010: 9). Leta 2015 je bil indeks staranja ţe
122,7 (SURS, 2016).
Slovenija sodi med hitro starajoče druţbe. Intenziteta staranja se kaţe tudi v večanju števila
prejemnikov pokojnin, ki je v letu 2013 preseglo število 600 000, kar je 3 % več kot leto prej.
Staranje prebivalstva ima poleg večanja obremenitve pokojninske blagajne tudi druge
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posledice na trgu dela (stara se delovna sila, viša se upokojitvena starost itd.) (Trbanc in
drugi, 2015: 19).
Staranje prebivalstva je povezano tudi z ekonomskimi, socialnimi in geopolitičnimi
spremembami, zato je upravičena skrb, kako bodo tako spremenjena razmerja v starostni
strukturi vplivala na socialno politiko drţav in celoten sistem javnih financ. Staranje
prebivalstva obremenjuje pokojninske sklade, saj se sprotna izplačila povečujejo nad raven
tekočih prispevkov.
Zaradi demografskih sprememb (manjša rodnost, rast ţivljenjske dobe, podaljševanje časa
šolanja itd.) je tudi vse več neaktivnih prebivalcev, zato se povečuje razlika med stroški
socialne drţave in ustaljenimi viri, ki ne dohajajo širjenja socialne drţave (Starovič, 2015).
Predvsem pa se fiskalna vrzel povečuje zaradi prekarnega dela. Takšne zaposlitve so nestalne
in slabo plačane z nizkimi vplačanimi prispevki, kar spodkopava finančno stabilnost
pokojninskih in drugih skladov.

6.2. Samouprava/subsidiarnost v sodobnem času
Pojem samoupravljanje je pridobil negativen zgodovinsko-politični prizvok iz več razlogov.
Konservativci v njem vidijo del socialističnega reţima, levo usmerjenim strankam pa
predstavlja del zgodovine, katerega etikete se poskušajo znebiti (Toplak, 2014: 118). V 21.
stoletju, v času zaostrenih gospodarskih razmer, recesije, brezposelnosti in zaostrovanja
socialnih vprašanj so se nekatere alternativne politične pobude začele ukvarjati tudi z idejo
ovrednotenja samoupravljanja ter moţnosti ponovne aktualizacije.
Samoupravljanje se je do 70-ih in 80-ih letih 20. stoletja nanašalo na proletariat, ki naj bi s
pomočjo samoupravne organizacije prevzel vodenje proizvodnih odnosov, in naj bi bilo odraz
razvoja delavskega gibanja. Tudi v času med vojnama, ko je bil Gosar najbolj javno dejaven,
so bila vprašanja v povezavi z delavstvom najbolj pereča.
Takšno razumevanje tega pojma pa je v sodobnem času postalo preozko, saj je ţe od konca
20. stoletja opaziti trend, kjer številčno upada razred delavcev (Crouch, 2013: 7). S tem se je
zmanjšala tudi moč njihovih strank in sindikatov pri vplivanju na drţavo in delodajalce
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(Toplak, 2014: 119). Samoupravljanje v sodobnem času pa bi vendarle lahko bilo moţno na
področjih delavcev v širšem pomenu besede (ne zgolj industrijskih delavcev), na področjih
zasebnih storitev in javnega sektorja.
Utopični socialisti so idejo samoupravljanja v prvi polovici 19. stoletja, kot projekt
organizacije proizvodnje in druţbe, osnovali v času, ko delavski razred še ni nastopal kot
politična sila, in zato ni bila navezana na delavsko gibanje in revolucijo. Zato je ovrednotenje
samoupravnega načela v času postdemokracije, ko je delavski razred izgubil politično moč, še
toliko bolj vredno zanimanja (Toplak, 2014:121).
Kot sem ţe omenila, je na Slovenskem prostoru bil Gosar eden prvih, ki je obravnaval
samoupravne ideje. Izhajal je iz načela, da mora vsaka drţava samoupravo urediti po svojih
razmerah in zaradi tega neko splošno načelo samouprave ne more obstajati. Uspešnost
drţavne organizacije se namreč meri z individualno in splošno blaginjo. Kritičen je bil do
demokracije in trdil, da avtoriteta drţave nad vsemi vejami oblasti ni zakonita, zato bi jo
nadgradil s samoupravo, ki bi jo vpeljal na vse ravni: gospodarsko, kulturno, politično in
stanovsko. Samoupravljanje na vseh ravneh bi moralo biti med seboj povezano, če ţelimo, da
bo uspešno. Zagovarjal je nadrejenost politične samoupravne oblasti, ker bi po njegovem
mnenju teţko zagotovili enakopravno porazdelitev moči vsem samoupravnim oblastem.
(Toplak, 2014: 125126).
Po drugi svetovni vojni je idejo samoupravljanja afirmiral Kardelj, izključil pa je
demokratična načela in izpostavil vodilno vlogo partijske ideologije (Dragoš, 2015: 254).
Zavedanje, da je »demokracija s trţno ekonomijo v nekritično privzeti obliki za Slovenijo
neprimerna razvojna paradigma« (Toplak, 2014: 130), je v pomoč ovrednotenju
samoupravnih načel. Ţe kot je trdil Gosar, je namreč pomembno, da v načrtovanje politične in
ekonomske prihodnosti vključimo svoje izkušnje in specifike svoje politične in gospodarske
preteklosti. Za cilj bi morali imeti, kot je Gosar zapisal, posameznikovo in splošno blaginjo. V
sodobnem svetu, kjer je proces globalizacije povezal svet, je nemogoče, da drţavno
gospodarstvo zadovolji svoje potrebe samo, neodvisno od uvoza. Gosarjevo idejo je treba
torej nekoliko prilagoditi okoliščinam in procesom, ki jih doţivljamo v 21. stoletju.
Pomembno je, da kljub temu ostane gospodarska politika usmerjena navznoter. Obstoj naše
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gospodarske in socialne blaginje ne sme biti vezan zgolj na razmere izven drţave. Slovenija
se torej lahko prilagaja novostim in tujim trgom, zaradi svoje majhnosti mogoče še laţje.
Vzroki za nastalo politično situacijo v Sloveniji so tudi v tem, da drţava organizacijske
modele prevzema, ne da bi upoštevala zgodovinske in geografske okoliščine lastne drţave. Po
mnenju Vesne V. Godina (2016) smo bili Slovenci večji del zgodovine agrarna druţba, ki je
ţivela v majhnih kmečkih srenjah, kar je predstavljalo kolektivistično obliko ţivljenja. Malim
kmečkim skupnostim je tudi Gosar pripisoval vlogo ekonomskega dopolnila. Trdil je namreč,
da kapitalistični odnosi ne morejo urejati medsebojnih razmerij ljudi (Zupanc, 1999: 555). S
skupinskim odločanjem in metodo redistribucije so si ljudje v takšnih skupnostih pomagali.
To naj bi bil tudi razlog, da sodobni brezosebni odnosi (npr. v sluţbah) delujejo
demotivacijsko, kar slabo vpliva na tudi razvoj ekonomije. Godina (2016) trdi, da je ravno
zaradi te tradicije bilo Slovencem samoupravljanje razumljivo.

Tudi politolog Anej Korsika (2015) je mnenja, da bi morali namesto razprav o menjavi
lastnikov podjetij govoriti o menjavi oblike lastništva. Zaradi drţavnega lastništva deleţev v
gospodarstvu bi lahko samoupravljanje, kot soodločanje zaposlenih (na ravni znotraj podjetja
znotraj podjetja) o ciljih, strateških odločitvah ter uporabi dobička podjetja, predstavljalo
izvedljivo drţavno ekonomsko politiko.
Gosar je doseganje socialne enakosti ţelel doseči z redistributivno socialno drţavo in
nadzorom delavci nad produkcijskimi sredstvi. Vendar pa je danes Slovenija na področju
delavskega samoupravljanja spet na začetku. Samoupravljanje je imelo za cilj enakost moči in
socialno enakost ter s tem socialno varnost, kar je tudi osnova vsakega socializma, tudi
Gosarjevega. Naša zakonodaja pa se celo nagiba v smer slabljenja delavske samouprave,
kljub temu da grejo zahteve EU v smer soupravljanja (Dragoš, 2010: 175). V Sloveniji v
zadnjem obdobju nimamo niti enega uspešnega primera delavskega prevzema. Danes
Slovenijo v »socializmu« prehiteva še »kapitalistična« Evropa, politiki pa še naprej govorijo o
nedokončani tranziciji in o tem, da je največja teţava Slovenije v tem, ker ni odkrito prevzela
kapitalističnega sistema (Mekina, 2013).
Gosarjev samoupravni načrt vsebuje tudi nekatere nejasnosti. Predvsem pri določanju skupnih
interesov v druţbi (Nastran, 2003: 37) ter o definiranju pomena besedne zveze »odločati o
svojih zadevah«. Gosar se namreč ni izrekel, če to pomeni, da tisti, ki niso neposredno
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prizadeti z vprašanjem, niso vključeni v odločanje, kljub temu da lahko nosijo posledice
odločitev (Zver, 1987, citirano po Simčič, 1992: 104).
Vzporedno se mu je porajalo tudi vprašanje, kako bi, v primeru, da bi te prve teţave odpravili,
zagotovili ljudi, ki bi funkcije v novo nastali zelo sestavljeni javnoupravni organizaciji
strokovno opravljali. Kar nakazuje tudi na to, da se je zavedal, da je njegova ideja
kompleksno in zapleteno oblikovana (Vuga, 1989: 488). Zapleten Gosarjev samoupravni
model bi za delovanje moral vzpostaviti kompleksen birokratski aparat. Tudi s tega stališča je
njegov model v sodobnih političnih sistemih neuporaben, saj politični funkcionarji ţe tako
pogosto navajajo, da jih v procesu oblikovanja politik ovira in upočasnjuje utrjena birokracija
(Haček, 2005: 12). Simčič (1992: 104) opozarja, da so razlogi za potrebo po velikem
birokratskem aparatu v Gosarjevem modelu tudi podrobni predlogi o raznovrstnih
dejavnostih.

6.3. Korporativizem
Gosar je idejo o novem druţbenem redu oprl na poklicne in socialne stanove ter korporacije.
Vendar morajo za to obstajati določeni pogoji. Stanovska ideja mu ni predstavljala poenotenja
druţbe, temveč ločeno regulacijo posameznih področij. Relacije med njimi in sama druţbena
struktura so po njegovem mnenju oblikovali druţbo, kar še danes predstavlja inovativen način
razmišljanja (Dragoš, 1998: 169172).

Samo razlikovanje, ki ga je uporabil Gosar pri razredih, stanovih in korporacijah, je bila za
takratne razmere inovativno in domiselno. Skliceval se je na stanovsko načelo kot solidaristi,
vendar ga je razvijal v popolnoma nasprotno smer. Bil je edini, ki je razlikoval različne tipe
stanov, ki jih je izpeljal iz modernizacijskih procesov. Poleg tega je strogo nasprotoval
poenostavljanju druţbene strukture. Vendar samo terminologijo teţko apliciramo na današnje
razmere. Gosarjevo pojmovanje razredov bi bilo za sodobno druţbo teţko uporabno, saj je ta
v današnjem času veliko bolj dinamična in mobilna. V ta namen je pomen Gosarjevega
razreda bolj primerljiv s socialnimi stanovi. Socialni stan namreč predstavlja širšo opredelitev,
kjer je poleg samega socialnega statusa izrednega pomena način ţivljenja (Dragoš, 1998:
167).
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Podobno je sociolog Veljko Rus (2009: 179) izpostavil, da so se razredi razkrojili v sloje.
Med sloji pa se razlike v moţnosti zaposlovanja povečujejo, saj vsaka nova tehnologija sproţi
nov proces razslojevanja in povečuje razlike med posamezniki, ki imajo dostop do kariernih
zaposlitev in tistimi, ki so jim dosegljive le brezkarierne zaposlitve. Če upoštevamo še
naraščanje deleţa prekarnih zaposlitev, potem si, kot pravi Veljko Rus (2009: 179), teţko
predstavljamo, da bo sedanjo politično pasivnost kaj kmalu nadomestila mnoţica
osamosvojenih in samoorganiziranih drţavljanov. Zdi se namreč, da so sodobne
postindustrijske druţbe »avtomatizirane mnoţice in zaradi tega tudi brez politične moči«
(Rus, 2009: 197). Poleg tega se je delavski razred številčno zelo zmanjšal in se pribliţuje
vzorcem vedenja in prepričanjem srednjega sloja, za katerega je značilna individualizacija in
materialistična vrednostna orientacija (Rus, 2009: 179). Pot v samoupravno druţbo, ki jo je
predvidel Gosar, se torej kaţe kot čista utopija.
Kljub temu ima Gosarjev socialni program in njegova ideja prenova druţbe določene
elemente, ki so uporabni tudi danes. Dragoš je poudaril, da je imel Gosar parlamentarno
demokracijo za nezamenljivo, vendar naj bi imela slabosti, ki jih je treba korigirati in
dopolniti tudi skozi korporativno logiko oziroma danes imenovan neokorporativizem6
(Dragoš, 1998: 169172). Neokorporativizem torej vključuje tudi Gosarjeve poudarke in
poglede na druţbene spremembe. Gosar je zagovarjal idejo o sobivanju parlamentarnostrankarskega in funkcionalno-delegatskega sistema, mešani sistem, ki so ga predvidevali
predvsem v stanovsko korporativnih koncesijah. Zato se bom dotaknila korporativizma v
Sloveniji in poskušala ugotoviti, kako so se Gosarjeve ideje udejanjile v političnem sistemu v
sodobnem času. Najprej bom osvetlila sam pojem korporativizem in kako se je zgodovinsko
preoblikoval.

6.3.1. Korporativizem skozi prostor in čas
Korporativizem se je v 20. stoletju močno uveljavljal v političnem ţivljenju, vendar je sam
termin korporativizem doţivel različne razlage skozi zgodovino in prostor. Korporativizem je
na našem prostoru ţe tako dolgo prisoten in zasidran, da lahko govorimo o liberalnodemokratičnih-korporativnih sistemih (Lukšič, 1994a: 13). S korporativističnimi elementi ima
vsak del druţbe svojo funkcijo pri ohranjanju ravnovesja. Sociološki koncept, ki je blizu
6

Več o njem v nadaljevanju.
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korporativizmu, je strukturalni funkcionalizem. S pomočjo interesnega predstavništva
korporativizem ustvarja povezave med druţbo in drţavo. V nasprotju z demokracijo, ki
temelji na formi, korporativizem sloni na vsebini (Lukšič, 1994b: 479).
Korporativni duh se je začel oblikovati ţe v srednjem veku, kjer je fevdalizem poudarjal
vrednote enotnosti in zvestobo. Ideološki temelj korporativizmu je postavila katoliška vera,
kjer je enotnost izvirala iz Boga in njegove resnice. Katolicizem je kasneje vzroke za socialne
probleme videl v liberalizmu, rešitve pa je videl v stanovsko urejeni druţbi in krščanski drţi.
V stanovsko urejeni druţbi bi imela vsaka skupina svoje naloge, ena osnovnih skrbi pa bi bila
tudi, kako zaustaviti industrializacijo. Kasneje kapitalizma niso strogo zavračali in celo
poudarili, da je v kapitalistični logiki najti tudi pozitivne strani. Tak odnos najdemo tudi v
papeški encikliki Rerum Novarum iz leta 1891. Enciklika zagovarja korporativizem, saj je v
njej postavljena zahteva po stanovskih organizacijah in sodelovanju med organizacijami
delodajalcev in delavcev. Na začetku je bil korporativizem torej vezan na stanove v druţbi.
Pojem se je najbolj dosledno uporabljal in tudi razširil v cerkvenih krogih. Vplival pa je tudi
na fašizem v Italiji, Francovo Španijo (totalitaren sistem) ter kasneje tudi na verzijo
socialističnega in postsocialističnega korporativizma v Sloveniji. V obdobju socializma se je
korporativizem v Sloveniji udejanjil v socialističnem samoupravljanju, kjer je po mnenju
Igorja Lukšiča, korporativizem doţivel najboljšo realizacijo. Sam pojem korporativizem so v
povojnem obdobju povezovali s fašizmom in je zato dobil izraziti negativen prizvok. V
fašizmu je bil namreč sistem, kljub temu da so uvedli organe, namenjene usklajevanju med
delavci in delodajalci, totalitaren in pod vodstvom ene stranke. Vendar so v povojnem
obdobju v Evropi korporativistične ideje ţivele v planiranju, druţbenih svetih ter raznih tipih
samouprave. Bile so integrirane v samo druţbo, ne da bi o njih posebej govorili. Kljub temu je
Jugoslavija ţe leta 1953, na zvezni ravni, uvedla Zbor proizvajalcev, v katerega so člane volili
proizvajalci in je deloval kot drugi zbor zvezne skupščine. Leta 1963 so v ustavo sprejeli
uredbo o zborih funkcionalnega predstavništva na vseh ravneh (od občinske do zvezne).
Takšna samoupravna ureditev je povzročila, da so se konkretni interesi odraţali v sami
strukturi drţave. Hkrati so se brisale meje med civilno druţbo in drţavo. Te lastnosti so kazale
na značilnosti korporativizma v socialistični Sloveniji. Leta 1974 je bil korporativizem sprejet
v ustavo, kasneje še v zakon o zadruţnem delu in zakon o usmerjanju izobraţevanja. Tri leta
kasneje ga je teoretsko podprl še Kardelj s knjigo Smeri razvoja. Pri Kardelju je osnovni del
politike skupnost interesov, sama politika pa je temeljila na konsenzu med skupinami. S to
idejo je Kardelj zavrnil idejo liberalne demokracije, ki na podlagi splošnih volitev legitimira
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predstavniško oblast. Kardeljev model upošteva zgolj »interese delovnega človeka« (Kardelj,
1977: 85, citirano po Lukšič, 1994a: 198). Ravno tako mu ideja političnega pluralizma
predstavlja zgolj del interesnega pluralizma. Druţbene politične organizacije naj bi torej
nastale le zato, da se izrazi specifična oblika interesov in interesi v dobro skupnosti in ne iz
splošnih političnih razlogov ter boja za oblast. Takšne skupnosti se ne formirajo s pomočjo
splošne volitve, temveč s samoupravnimi volitvami, kjer naj bi prišli do izraza pristni interesi.
Ravno tako kot korporativistični sistem gradi Kardelj svoj sistem na funkcionalnem
predstavništvu interesov, s to razliko, da je Kardeljeva samouprava socialistična. Kardelj je
zdruţil korporativizem in pluralizem, kar je poimenoval samoupravni pluralizem oziroma
pluralizem interesov samoupravnih skupnosti. V Kardeljevem modelu je osnova skupnost in
preko nje posameznik. Posameznik je torej le član vmesnih organizacij skupnosti. Interes
posameznika oblikuje interes organizacij, interes teh pa vpliva na interes skupnosti. Da je
takšna skupnost socialistična, pa je potrebna posebna vodilna vloga Zveze komunistov, ki je
organizacija, ki je imela dostop do vseh drugih in jih je usmerjala, tako da se bo skupnost
krepila (Lukšič, 1994a: 3335, 196199; Lukšič, 1994b: 475).

Kardelj je sicer v ospredje postavil razredna nesoglasja, vendar naj bi njegov sistem zagotovil
stabilnost tudi v drugih skupnostih. Stabilnost se je vzpostavljala tudi z represivnimi organi
ter izločanjem posameznikov, ki se niso vključevali v soglasje, ki je bilo določeno v skupnost.
Lukšič trdi, da tak sistem, kjer je zatrta vsaka iniciativa, samo ohranja obstoječo druţbeno
strukturo moči. Šibkejši interesi sploh ne morejo priti v veljavo. V ustavi leta 1974 so bila
načela Kardeljevega korporativnega sistema tudi zapisana. Institucionalno se je uveljavila
trozborna skupščina na republiški in občinski ravni, na zvezni razni pa sta delovala dva zbora.
Vse skupščine so bile organizirane na osnovi funkcionalnega in posrednega predstavništva,
kjer so funkcionalni interesi imeli prednost. Teţave so se pojavile pri sprejemanju splošnih
zakonov za celotno drţavo, saj tu funkcionalno predstavništvo teţko odloča. Kardeljeva
korporativna struktura je na posebno mesto postavila samoupravne interesne skupine, ki so
področne interese oblikovale kot politike. Njihovo izvajanje je potekalo avtonomno, brez
vmešavanja drţave. Sam sistem ni deloval po trţnih kriterijih oziroma po načelu
tekmovalnosti, temveč je ustava uvedla organ samoupravnega sporazumevanja med
skupnostmi, ki je slonel na visokih moralnih zapovedih. Korporativistična načela so veljala
tudi znotraj Socialistične zveze delovnega ljudstva (SZDL), v kateri so se povezale vse
strokovne interesne skupine, tudi verske skupnosti, z namenom graditi socialistično
samoupravno druţbo. Znotraj SZDL so se oblikovale politično-stanovske zveze, ki so
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predstavljale zametke strank. Ko so se začele teţnje po demokratični ureditvi, so prve
iniciative prišle ravno s strani strokovnih zdruţenj (Lukšič, 1994a: 200203).

6.3.2. Neokorporativizem
Pod imenom neokorporativizem so ideje zaţivele šele po letu 1970 kot zdruţitev procesov
korporativizma ter liberalnega parlamentarizma. Predstavlja korekcijo in adaptacijo
parlamentarne demokracije skozi korporativno logiko. Pojem je bil torej uporabljen za opis
sodelovanja organiziranih interesnih skupin v političnem odločanju v okviru liberalne
demokracije. Vendar Lukšič meni, da je korporativizem samo en in da pridevniki liberalni,
druţbeni itd. predstavljajo samo variacije istega, korporativizem se namreč nanaša na vsebino,
zato razlike v poimenovanju naj ne vplivajo (Lukšič, 1994a: 14).
V sedemdesetih letih 20. stoletja so se pojavile teţnje po teoriji postliberalne demokracije.
Ocena Macphersona je bila, da kapitalizem vse bolj upravljajo podjetja, ki oblikujejo cene ter
ga uporabljajo za akumulacijo administrativnega kapitala, kar je spodbujalo produktivnost.
Neokorporativizem kot model ne ukinja demokracije, temveč predvideva vzpostavitev
demokracije v korporativnem smislu. Osnovni cilj korporativistične demokracije naj bi bil
zmanjševanje prekomerne administracije in odgovornosti. To naj bi dosegli z izbiranjem
funkcionalnih skupin za izvajanje drţavne oblasti, kar bi zabrisalo linijo privatno, javno.
Interesne skupine torej nimajo več samo tradicionalne vloge zdruţevanja interesov, temveč
vplivajo tudi na politiko (Lukšič, 1994: 170174). Po Hernovem mnenju (1984, citirano po
Lukšič, 1994: 175) naj bi takšna ureditev še spodbudila depolitizacijo in racionalizacijo
drţave ter razširila demokracijo. Sama demokracija načelno ni zdruţljiva s korporativizmom,
vendar so teoretiki neokorporativizma zaradi uveljavitve demokratičnih načel vključili vanje
še korporativne organe.
Nekateri so celo mnenja, da je neokorporativizem bliţje pluralizmu, kot pa klasičnemu
korporativizmu. Neokorporativizem lahko ţivi vzporedno z demokratičnimi načeli in
institucijami, saj jih ne ogroţa, niti jim ne nasprotuje. Vendar Adam opozarja, da lahko
interesne skupine s svojimi zahtevami povzročijo nezaţelene učinke. Če je takih zahtev
preveč, lahko povzročijo preveliko zasičenost. Lukšič meni, da se v Sloveniji
korporativistično načelo krepi, kar naj bi po njegovem mnenju predstavljalo oviro liberalnim
načelom. S tem naj bi korporativizem zaviral druţbeni napredek (Adam, 1994: 256). Milan
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Zver (1994, citirano po Adam, 1994: 257) idejo o nekompatibilnosti razširi celo na
demokracijo, ne samo liberalizem. Adam še izpostavi, da je demokracija pogoj za uspešno
socialno partnerstvo, zato bi morali neokorporativizem uporabiti kot načelo, ki bi pripomoglo
k razrešitvi sporov med različnimi podsistemi v druţbi ter pripeljalo do konstruktivnih rešitev
(Adam, 1994: 258).

Nujna postavka neokorporativizma je sistem centraliziranih kolektivnih pogajanj, ki
vključujejo obstoj organiziranih in centraliziranih interesnih organizacij dela in kapitala
(Stanojević, 1994: 82). Predstavlja gospodarsko socialno partnerstvo, ki spodbuja sodelovanje
med delavskimi sindikati in delodajalci ter vlado pri upravljanju drţavnega gospodarstva.
Različni avtorji za tako sodelovanje, namesto pojma neokorporativizem, uporabljajo pojem
socialno partnerstvo, sistem kolektivnih pogajanj ali pogajalska demokracija. Nastal je kot
odgovor razkroja osnove liberalnega pojma politike. Poudarja predvsem sodelovanje
interesnih skupin v samem procesu odločanja in izvajanja socialne in ekonomske politike.
Eno od takih sodelovanj je tripartiten socialni dialog med drţavo in sindikati. Adam zato
poudari, da pridevnik »neo« vseeno pomeni nekaj novega, miselnost, ki se je prilagodila
modernim demokratičnim sistemom (Adam, 1994: 255).

Slovenska ustava je liberalno demokratsko osnovana, vendar v njej najdemo tako elemente
socializma, pluralizma in korporativizma. Zadnji se kaţejo v obstoju Drţavnega sveta, kjer je
izraţena tudi depolitizacija interesov. Drţavni svet sestavlja 40 članov, ki so predstavniki
socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov (Drţavni svet, 2015). Člani so
izvoljeni na posrednih volitvah, kjer jih volijo »interesne organizacije oziroma lokalne
skupnosti po volilnih telesih, ki jih sestavljajo izvoljeni predstavniki interesnih organizacij
oziroma lokalnih skupnosti« (Zakon o Drţavnem svetu, 2005: člen 1.).
Drţavni svet ima zelo pomembno nalogo v slovenskem političnem sistemu, saj zagotavlja
politično legitimnost tam, kjer je demokracija preko splošnih volitev ne more. Pristojnosti
Drţavnega sveta so zakonodajna pobuda, izdajanjem mnenj Drţavnemu zboru, ima moţnost
odloţilnega veta, zahteva lahko parlamentarno preiskavo o vsej javnih pomembnih vprašanjih
itd. S svojim korporativnim značajem je opora delu druţbene strukture, ki je korporativen.
Korporativistično delovanje se širi predvsem s povečevanjem števila zbornic (Lukšič, 1994a:
206208). V Sloveniji je bilo pereče vprašanje o obveznem oziroma prostovoljnem članstvu,
ki je bilo leta 2013 ukinjeno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona
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(Zakon o …, 2013). S tem so pod vprašaj postavili tudi legitimnost in spoštovanje krovnih in
panoţnih kolektivnih pogodb, brez katerih se lahko regulirajo industrijski odnosi le s
kolektivnimi pogodbami na ravni posameznega podjetja ali celo s povsem liberalnim trgom
dela, kjer so plače rezultat individualnega pogajalskega poloţaja delavca.
Obvezno članstvo je bilo popolnoma v nasprotju z liberalnimi načeli in je bilo odraz
korporativizma. Zbornice naj bi prevzele nekatere naloge pri izvajanju politik in na neki način
nadomestile samoupravne interesne skupnosti. Če bi se korporativizacija nadaljevala, potem
bi lahko celo prišlo do institucionaliziranja monopolov zbornic, ki bi s tem dobile vse
pristojnosti za vodenje politik na svojem področju (npr. kmetijska zbornica za kmetijsko
politiko). Sama ministrstva bi s tem lahko postala samo institucije, kjer politika določenega
sektorja postane uradna. Posledica tega bi bila izrinjenost parlamentarno demokratičnega
sistema iz osrednjega mesta v političnem sistemu (Lukšič, 1994a: 206208).
Čez celotno dvajseto stoletje se torej udejanjajo elementi korporativizma v politikah na
slovenskih tleh. Zato Lukšič prehod od monoizma k pluralizmu v Sloveniji opiše s prehodom
od socialističnega korporativizma z elementi pluralizma h korporativnemu pluralizmu
(Lukšič, 1994a: 206208). Lukšič trdi, da bi morali politične sisteme modernih demokracij v
Evropi, ki jih imenujemo liberalna demokracija, imenovati liberalno-demokratičnokorporativni sistemi, saj naj bi bil korporativizem močno zastopan (Lukšič, 1994b: 179).
V Sloveniji je tudi obdobje prehoda iz socializma v trţno gospodarstvo vključevalo
korporativne elemente. Ustanavljanje prvih političnih zvez po letu 1945 je imelo korporativni
značaj. Vsaka skupina je poskušala zagotoviti reševanje lasnih interesov, sploh tistih, ki jih ni
bilo na ravni splošnih interesov. Naslednji korak je bil, da so se te zveze preimenovale v
stranke (tako je npr. nastala Delavska stranka). S tem so si zagotovili širšo podporo. V
naslednji stopnji so se stranke začele razdruţevati in ponovno povezovati glede na volilne
ambicije (Lukšič, 1994a: 203204).

6.3.2.1. Socialno partnerstvo
Korporativni elementi pa se poleg drţavnega sveta kaţejo tudi v razvijajočem socialnem
partnerstvu, ki je eden od pogojev za delovanje socialne drţave, ki je opredeljena z Ustavo
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Republike Slovenije. Pogoj za delovanje socialne drţave so torej razmerja med delodajalci, ki
zastopajo kapital, in sindikati, ki zastopajo delo, ter vlado, ki zastopa drţavo (Miklič, 1995).
V drugi polovici 19. stoletja se je z organiziranjem delavcev v sindikate začela spreminjati
tradicionalna shema odnosov med socialnimi partnerji. Organizirano so se začeli upirati
kapitalistom s pomočjo stavk, s katerimi so odtegovali delovno silo kapitalu. Na pogajanjih na
drţavni ravni je drţava s poseganjem v uravnavanje odnosov med kapitalom in sindikatom
poskušala doseči socialno pravičnost, saj ima moderna drţava interes za splošno blaginjo vseh
drţavljanov (Kavčič, 1996, citirano po Krajner, 2007: 1718). Vendar so se sindikati na
Slovenskem šele proti koncu 20. stoletja preobrazili v prave delavske interesne organizacije.
Osnovo sindikalizma v Sloveniji predstavlja organiziranost na ravni podjetja, kasneje se
takšni sindikati povezujejo v širšo mreţo. Drugi korak je bil povezovanje na ravni dejavnosti,
kar predstavlja osnovno jedro sindikalnega gibanja na Slovenskem (Dekleva in drugi, 2000,
citirano po Krajner, 2007: 101).
Sindikati zavzemajo v neokorporativizmu osrednjo vlogo. Na Slovenskem so se razširili pod
vplivom sindikalnega pluralizma, ki je bil odraz časa ob koncu socializma. Sindikati, ki se
razvijajo v pluralizmu, predstavljajo dopolnitev tekmovanju med strankami, ki ne upošteva
vsebinskih interesov delavstva. Sindikati artikulirajo interese delavcev nasproti interesom
kapitala, ne glede na strankarsko tekmovanje na volitvah. Prvi sindikat, Neodvisnost, ki je
nastal pod vplivom sindikalnega pluralizma, je bil nadstrankarski in neodvisni in je nastal na
pobudo Socialdemokratske zveze. Njegov cilj je bil boj proti monopolu sindikata, ki je veljal
v socialističnem reţimu. Njegov predsednik je bil France Tomšič. Po osamosvojitvi Slovenije
se je število sindikatov hitro povečevalo. Najmočnejši je bil Zveza svobodnih sindikatov
Slovenije. V Sloveniji je tudi zakonsko določeno, da drţava podeljuje licenco sindikatom v
skladu z Zakonom o reprezentativnosti sindikatov, kar se sklada z neokorporativističnimi
koncepti. Po zakonu sta priznani dve obliki sindikatov (Lukšič, 1994a: 204205). Prva oblika
so sindikati, ki imajo status pravne osebe, drugi tip je konfederacija sindikatov, ki zdruţuje
reprezentativne sindikate, ki morajo biti demokratični, imeti moţnost svobodnega
vključevanja in morajo biti neodvisni od drţave. Reprezentativnost sindikata potrdi minister
za delo, druţino, socialne zadeve in enake moţnosti, šele nato lahko sindikat sodeluje v
organih, ki odločajo o ekonomskih in socialnih vprašanjih (Zakon o reprezentativnosti …,
1993).
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Socialno partnerstvo pomeni sodelovanje med predstavniki interesnih skupin dela
(delojemalci - sindikati) in kapitala (delodajalci - gospodarske zbornice, zdruţenja
delodajalcev), kjer se razmere socialnega partnerstva urejajo preko socialnega dialoga. Andrej
Krajner (2007: 52) med socialna partnerstva prišteva kolektivna pogajanja na vseh ravneh
(pogajanja znotraj ekonomsko-socialnega sveta, socialni dialog delavcev pri upravljanju
podjetij, razmerja znotraj Drţavnega sveta itd.). V socialnem partnerstvu, ki nastaja skozi
socialni dialog, drţava prevzame vlogo političnega predstavnika, kjer je vsem udeleţenim cilj
konsenz za dosego socialnega miru. Za takšno obliko sodelovanja se pogosto uporablja pojem
tripartizem (Krajner, 2007: 18). Tipični predstavniki v socialnem dialogu so sindikati in
organizacije delodajalcev, vendar lahko sodelujejo tudi druge organizirane skupine (kmetje,
upokojenci itd.) (Miklič, 1998, citirano po Krajner, 2007: 55).
Rezultat tripartitnega pogajanja je socialni sporazum, v katerem socialni partnerji določijo
skupne cilje pri usmerjanju razvoja ekonomskih in socialnih razmerij. Prednostne razvojne
naloge največkrat vključujejo (Krajner, 2007: 64):


zaposlovanje;



davke in prispevke ter fiskalno politiko;



plače;



socialno varnost in socialna zavarovanja in



zagotavljanje pravne varnosti zaposlenih.

Šele uvedba pluralističnih druţbenih odnosov je torej v Sloveniji omogočila socialno
partnerstvo, kakršnega poznajo v razvitih zahodnih druţbah (Krajner, 2007: 58). V času
druţbene lastnine in samoupravljanja bi teţko uveljavili socialno partnerstvo kot obliko
ekonomske in socialne demokracije, saj je v bistvu izključujoča (Miklič, 1995). Socialno
partnerstvo v Sloveniji je teţko primerljivo z zahodnimi evropskimi drţavami. Razlike se
pojavljaj v več točkah (Potočnik, 1996):


socialno partnerstvo v Sloveniji nima prave tradicije;



pravo še nima ustrezne veljave pri pripravi dokumentov in sprejemanju stališč;



sporna je reprezentativnost partnerjev;



delodajalci in delojemalci so formalno izključeni iz zakonodajnih postopkov ter



stopnja kulturnega dialoga je nizka.
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Bogdan Kavčič (1996: 75) trdi, da se skupen interes dela in kapitala gradi na skupnem vnaprej
dogovorjenem razmerju participiranja pri povečanem rezultatu. Socialno partnerstvo se je
vzpostavilo kot nadomestek razrednemu boju in neomejenemu trţnemu tekmovanju. Na ta
način naj bi se skozi socialni dialog nasprotujoča razreda pomirila in začela sodelovati
(Lukšič, 1994a: 194). V socialnem dialogu predmet usklajevanja praviloma predstavljajo
pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev ter delodajalcev, plačna politika, zaposlovanje
ter opredelitev dimenzij socialne drţave (socialna zavarovanja, socialna varnost in podobno).
Socialno partnerstvo dopolnjuje parlamentarno demokracijo in liberalno doktrino, kar vpleta
korporativistične vzorce v urejanje druţbenih razmerij (Krajner, 2007: 19).

H krepitvi socialnega dialoga prispeva tudi Ekonomsko-socialni svet, tristranski organ
socialnih partnerjev (delojemalcev, delodajalcev in Vlade Republike Slovenije), ki je bil leta
1994 ustanovljen z namenom, da obravnava vprašanja in ukrepe, povezane z ekonomsko in
socialno politiko, in druga vprašanja, ki se nanašajo na posebna področja dogovarjanja
partnerjev. Ekonomsko-socialni svet spremlja stanje na ekonomskem in socialnem področju,
ga obravnava ter oblikuje stališča in predloge v zvezi s temi področji (Ekonomsko-socialni
svet, 2016).
Uspešnost socialnega dialoga se izraţa v stopnji socialnega miru, ki je, po mnenju
mednarodnih strokovnjakov, v Sloveniji na visoki ravni. Zato Slovenija, kljub vsem
navedenim oviram, spada med drţave z razvitim socialnim sporazumevanjem (Krajner, 2007:
59).

6.3.3. (Potencialne) možnosti za razvoj neokorporativizma v Sloveniji
V sodobnih političnih sistemih se je s pomočjo korporativističnih vplivov liberalna
demokracija spremenila in se elementi korporativizma vse bolj prepletajo s parlamentom,
strankami in vlado. Ustanovila so se druţbena gibanja, ki gradijo na teţnji po vplivanju
interesov ljudi v parlamentarni politiki. Korporativizem in demokracija, ki načelno ne gresta
skupaj, sta tako precej povezana. Lukšič je mnenja, da so sodobni politični sistemi tako
postali liberalno-demokratsko-korporativni, vendar moramo ta proces še ozavestiti in
poimenovati. V obdobju neokorporativizma se je izpostavilo vprašanje interesnih
organiziranih skupin, predvsem kapitala in dela ter poklicnih organizacij. Sam pristop sloni na
realni druţbeni moči take skupine, iz katere črpajo tudi svojo politično moč, zato imajo
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posamezne organizacije tudi svojo vlogo pri oblikovanju politik. Take organizacije lahko
imenujemo tudi vmesni, povezovalni faktor med drţavo in posameznikom, poleg oporne
funkcije posamezniku pa so postale tudi »druţba in drţava hkrati«. (Lukšič, 1994a: 155, 180).
Funkcionalni interesi prodirajo v sfero drţave, kar je spremenilo formo drţave, ki s tem ni več
nevtralna, ampak se jo razume vsebinsko. Neokorporativizem je ţelel nadgraditi liberalne
sestavine politike, vendar širokopoteznim idejam ni bil kos. Odraz tega je tudi zbliţanje s
pluralizmom. Teţava je nastala v slabi teoretski zasnovi, saj so pojem korporativizem ţeleli
avtorji spremeniti z raznimi pridevniki, ker so ţeleli prekiniti povezovanje z zgodovinskimi
temelji korporativizma. Poleg tega so se avtorji ukvarjali predvsem s korporativizmom kot
institucijo, zato vsaka nova institucija prikazuje korporativizem kot nekaj popolnoma novega.
Teoretične podlage pa so bile tako šibke, da avtorji, ki so obravnavali korporativistične
koncepte, niso bili sposobni niti povezovanja korporativnega koncepta skozi vse institucije.
Nepravilno pojmovanje je vezano na poskus odmika od določene vsebine. Vendar Lukšič
opozarja, da je korporativizem vezan na vsebino in ne na razlike v poimenovanju (Lukšič,
1994a: 209211).
Korporativistični elementi v političnem sistemu nasprotujejo liberalnemu pluralizmu. Ta
namreč omogoča neomejeno število interesnih zdruţenj, ki tekmujejo za čim večji politični
vpliv. V korporativističnem načinu je posameznik podrejen mestu, ki ga zaseda v druţbeni
delitvi dela. To je ţe v osnovi nezdruţljivo z liberalizmom, ki človeku omogoča popolno
svobodo in ga ne omejuje politična funkcija v organizaciji, v katero je umeščen. Kljub
nasprotnosti pa ti dve načeli obstajata vzporedno. Nekoč so uporabljali pojem funkcionalno
predstavništvo, kar je pomenilo, da je posameznik podrejen širši celoti. To je organski pogled
na druţbo. Posameznik pridobi vrednost šele, ko mu dodelimo določeno funkcijo v druţbi
(Pribac, 1992: 5). Na neki način neokorporativizem predstavlja groţnjo parlamentarni
strankarski demokraciji, saj podpira interesno zdruţevanje in komunikacijo ter nasprotuje
privilegiranosti političnega zdruţevanja. Urejanje vprašanj s pomočjo interesnih zdruţenj je v
razvitih

drţavah

postalo

moţna

rešitev

zaradi

preobremenjenosti

demokratičnega

parlamentarizma. Nekateri so celo mnenja, da nezaupnica strankam ter večji obseg
korporativnih odločitev pomeni propad demokratičnega parlamentarizma, vendar se je v
zadnjih tridesetih letih to pokazalo za zmotno, saj veliko drţav po svetu na novo uvaja
demokratična načela (Zver, 1991: 1251).
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Kulturni vzorci, ki izhajajo iz slovenskih institucionalnih tradicij, so bliţji tradicionalnemu
korporativizmu kot neokorporativizmu. Pred drugo svetovno vojno je imel korporativizem
podporo v političnih krogih katoliško usmerjenih, po vojni pa se je kot alternativa
demokracije uveljavil v okviru socialističnega samoupravljanja (Makarovič, 1996: 137).
Makarovič (1996: 137) je mnenja, da uvajanje neokorporativizma na Slovenskem poteka
vzporedno s sprejemanjem kulturnih vzorcev širšega srednjeevropskega prostora.
V Sloveniji se oblikuje mreţa interesnih skupin, ki imajo monopol nad interesnim
predstavništvom in se pogajajo z drţavo. Te interesne skupine skrbijo za uvajanje in izvajanje
dogovorjenih politik (Fink Hafner, 1994: 32). Politologinja Danica Fink Hafner (1994: 32)
meni, da s tem neokorporativizem dobiva v Sloveniji trdnejšo podlago.
Vendar Miroslav Stanojević (1994a: 10) ugotavlja, da regulativne prakse v Sloveniji še niso
neokorporativistične, temveč se od tega celo odmikajo. Kljub temu da imamo veliko
institucionalnih aranţmajev, ki imajo elemente neokorporativizma v primeru Slovenije »ne
moremo govoriti o nekakšni sistematični ter institucionalno urejeni udeleţbi velikih interesnih
organizacij dela (sindikatov) ter kapitala (zdruţenj delodajalcev) v oblikovanju in izvajanju
vladnih gospodarskih in socialnih politik (Stanojević, 1994a: 10).
Stanojević (1994: 79) celo zavrne trditev, da ima v Sloveniji neokorporativizem moţnost za
nadaljnji razvoj. V Sloveniji namreč srečujemo neokorporativistične institucionalne
aranţmaje v kombinaciji s sindikalnim pluralizmom, kar ima neoliberalne učinke. Ob tem
poudarja (2010: 137), da za Sloveniji neoliberalna pot ni mogoča. Kot razloga navaja
egalitarno tradicijo, zaradi katere je impliciranje socialnih diferenciacij socialno in politično
nesprejemljivo, in neoliberalno cenovno konkurenčnost, ki bi za slovensko gospodarstvo
pomenila odrivanje v razvojno neperspektiven segment mednarodne delitve dela.

Kljub sindikalnemu pluralizmu pa je v Sloveniji poudarjena formalna pogajalska struktura na
centralnih pogajanjih, čeprav so pri nas takšna pogajanja šibka. Rezultat kombiniranja
sindikalnega

pluralizma

in

zgolj

formalno

centralnih

pogajanj

je

neučinkovita

neokorporativna regulacija industrijskih odnosov. Problem urejanja industrijskih odnosov je
torej še odprt in nerešen, zato se Stanojević sprašuje, ali je Slovenija na točki postsocializma,
kljub angaţiranju socialnih partnerjev in diskusijam o neokorporativizmu, ko se je začel
razširjati neoliberalizem (Stanojevič, 1994: 86).
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6.3.3.1. Neoliberalizem
Neoliberalizem je ideologija in ekonomsko politična filozofija, ki je vplivala na politiko
praktično vseh svetovnih vlad od leta 1970 (Alkalaj, 2005). Neoliberalizem predstavlja
politično-ekonomsko prakso, ki predpostavlja, da je človekova dobrobit največja z
osvobajanjem osebnih svoboščin in spretnosti znotraj institucionalnega okvira. Zanj je
značilno poudarjanje pravice do zasebne lastnine, prostih trgov in proste trgovine (Harvey,
2007: 2). Kot vrednote se izpostavljajo individualizem, konkurenčnost, prosti trg, prost pretok
denarja, lastnine in blaga, predstavniško demokracijo itd. (Krajner, 2007: 15).
Reforme v neoliberalizmu kombinirajo privatizacijo, niţanje davkov, monetarno in cenovno
stabilnost in omejevanje socialne politike nadomestil. V neoliberalni politiki ima trg prednost
pred drţavnimi posegi. Drţava naj bi uvedla regulacijo le v razmerah gospodarskih kriz,
socialnih nemirov, uničevanja okolja ali zdravja. Neoliberalizem pojem drţave oţi tudi v
smislu javnih socialnih transferjev, saj zagovarja zasebne organizacije, ki temeljijo na
prostovoljstvu in javno-zasebnih sredstvih, s katerimi izvajajo socialne funkcije. Reševanje
druţbenih socialnih problemov naj bi bilo torej v pristojnosti profitnih ali neprofitnih zasebnih
pobud. Izredno je poudarjena odgovornost posameznika za lastni uspeh (Kovačič, 2013:
182183). V drţavah, kjer prevladujejo neoliberalna načela, se socialne razlike poglabljajo.
Morebitni neuspeh v takšni druţbi prinese človeku strah, kar povzroči pojav sebičnosti in vse
oblike altruizma so zgolj izjema. Zagovorniki neoliberalizma imajo kljub temu takšen način
za pravičen, saj ljudje svobodno razpolagajo s svojim delom in sabo. Drţava te pravice ne bi
smela kršiti, zato so neoliberalci proti progresivni stopnji davkov. Nasprotniki teh teorij
menijo, da ljudje nimamo enakega izhodiščnega poloţaja, torej so te teorije ţe v osnovi
nepravične. Neoliberalizem, ki trdi, da se drţava nima pravice vmešavati v rezultate lastnega
dela, torej zaupa v ljudi in njihove sposobnosti odločanja. Človek naj bi bil sposoben
konstruktivnega odločanja le, če bo zanj primerno poskrbljeno in bo deleţen dobre izobrazbe,
kulture, zdravstvene oskrbe. Kot sem ţe omenila bi bila primerna oskrba ţal dosegljiva le
ljudem z boljšim statusom. Zaupanje v zgolj človekove odločitve je torej neutemeljeno
(Adam, 2008). Liberalni model se ravno tako financira iz davkov, vendar je socialna pomoč
zagotovljena le najrevnejšim, če nimajo premoţenja. Taka oblika pomoči deluje represivno,
saj socialne pomoči ne dobijo ljudje, ki ţivijo deviantno in ravno tako brezposelni, ki
odklonijo slabo sluţbo (Kovačič, 2013: 189).
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Finančna kriza na začetku 21. stoletja se je začela v finančnem sektorju, ki je jedro
kapitalističnega sistema. Sesutje bančnega sistema se je zaradi globalizacije in razvitega
informacijskega sistema zelo hitro odrazilo na vseh področjih gospodarstva. Za dobo
neoliberalne ekonomije je značilno, da osnovno gibalo ni več proizvodnja materialnih dobrin,
temveč trgovanje s podobami, statusnimi simboli, nastopi itd. Ekonomisti trdijo, da je kriza,
ki se je začela v tridesetih letih 20. stoletja, podobna današnji (Dragoš, 2010: 166).
Največji problem je v obdobju pred veliko gospodarsko krizo, ki se je začela leta 1929,
predstavljala neenakomerna porazdelitev druţbenih moči med delodajalci, delojemalci in
drţavo. Drţava je takrat zaščitila kapital na račun zaposlenih, saj je bila moč kapitala
največja. Drţava se namesto za socialno politiko odločila za avtoritativni korporativizem, kar
je zagovarjala tudi krščanska stran. Moč delavstva je bila odvisna zgolj od razvitosti
sindikatov, ki so bili zaradi avtoritativnega korporativizma onemogočeni. Vso moč je dobil
zgolj sindikat, ki je bil povezan tako z drţavo kot s cerkvijo. V Sloveniji je to bil Zveza
zdruţenih delavcev, ki je dobila sindikalistični monopol (Dragoš, 2010: 173).
Razvoj globalizacije je povzročil, da se kraj investiranja lahko loči od kraja, kjer poteka
produkcija. Kapital lahko torej neomejeno potuje, delovna sila ostaja znotraj meja drţave.
Delovna sila namreč ne emigrira tako lahko kot kapital, saj, po mnenju Dragoša, drţave vse
bolj omejujejo dotok brezposelnih in poceni delovne sile. Podjetja tako lahko izdelke
proizvajajo v drţavah, kjer je delovna sila zelo poceni, končne produkte prodajajo v drţavah,
kjer je kupna moč večja in izdelki doseţejo visoko ceno. Lastniki kapitala pri tem niso vezani
na teritorij, lahko se celo izognejo plačevanju davka in ga plačujejo tam, kjer je ceneje. S tem
je nacionalni proračun zmanjšan. Ta pa je za drţavo vir socialnih sredstev, socialne transferje
zato drţava še dodatno zmanjšuje, da bi z ustvarjanjem cenejše delovne sile privlačila kapital.
Odločanje o tem je v pristojnosti politike. Neoliberalizem je torej sistem, ki ohranja le
minimalno socialno varstvo (Dragoš, 2010: 174).

6.4. Avtonomija socialne politike
Razmejitve med druţbenimi sistemi so pogoj za uveljavljanje avtonomije politike,
gospodarstva, kulture in ostalih sektorjev. Po mnenju Dragoša pa čas gospodarske krize
prinaša tudi brisanje razlik med politiko in gospodarstvom. Ko zabrišemo meje med tema
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dvema sektorjema, postanejo gospodarske razmere politično vprašanje, na gospodarski sektor
pa je vezana tudi socialna politika. Posledično politična avtonomija ne obstaja več, saj je
vezana na vse druge sektorje. Dragoš trdi, da se z izgubo nacionalne politike ukinjajo tudi
osnovne prvine demokracije in socialne varnosti. V drţavi, ki sebe dojema kot podjetje, so
namreč ogroţene drţavljanske pravice. Lep primer je trditev, da je zagotavljanje socialnih
pravic za drţavo velik strošek, kar vpliva na slabšo konkurenčnost našega gospodarstva
(Dragoš, 2010: 163 164).
Dokumenti Evropske unije, ki se nanašajo na socialno pravičnost, so zelo splošni in ne
vsebujejo nobenih konkretnih rešitev (Rus, 2009: 109). Evropska unija v svojem delovanju
obsega tudi del socialne in gospodarske politike. Na ravni EU naj bi deloval socialni dialog, v
katerem bi socialni partnerji prispevali k socialni integraciji članic. Posamezne drţave pa,
zaradi splošno naravnanih navodil EU, v okvirih navedenih smernic različno urejajo socialna
in gospodarska področja (Potočnik, 1996).

V Sloveniji je pokazatelj formalnega socialnega varstva Resolucija o nacionalnem programu
socialnega varstva za obdobje 20132020, ki je ključni dokument za določanje osnovnih
izhodišč in načel razvoja sistema, ključnih ciljev na področju socialnega varstva, mreţe javnih
socialnovarstvenih storitev in programov in opredeljuje način izvajanja in spremljanja
izvajanja programa ter odgovornosti posameznih akterjev na različnih ravneh (Resolucija …,
2013).
Evropske drţave imajo sisteme, ki grejo od skrajnosti minimalnega socialnega varstva do
socialnih sistemov, ki ohranjajo najvišjo kakovost ţivljenja. Obstajajo priporočila in smernice
Evropske unije, vendar to ne predstavlja skupnega modela socialne politike in zato poenotenja
še ni. Slovenija je bila s strani Evropske unije, na osnovi priporočil o izboljšanju, opozorjena
na kar nekaj pomanjkljivosti na področju socialnega varstva. Naša zakonodaja se je nagibala v
smer slabljenja delavske samouprave, ki je danes pri nas skoraj ni, kljub temu da grejo
zahteve EU v smer soupravljanja. Socialna politika naj bi šla v smer zaščite tistih, ki se ne
morejo vključiti v tekmovanje ali pa izpadejo iz njega. Pogosto pa se zgodi, da se socialne
strategije podredijo ekonomskim ciljem in zato je nemogoče govoriti o dveh avtonomnih
področjih. Ekonomske in socialne cilje lahko zdruţujemo le, če imata ti dve področji
razmejeni in imata vsak svoje posebne cilje (Dragoš, 2010: 175, 179).
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Socialno vprašanje so skozi zgodovino izpostavljali ţe mnogi, vendar je bil Andrej Gosar
prvi, ki je naredil koncept avtonomne socialne politike, ki naj bi bila ločena od ekonomske.
Tak koncept je takrat v celotni Evropi predstavljal novost v boju za socialne pravice. Ţal je bil
v Sloveniji zavrnjen pri vseh ideoloških skupinah. Katoliška skupina in komunisti se niso
strinjali s tem, da bi morala biti socialna politika ločena od ekonomske. (Dragoš, 2010:
179180). Gosar je menil, da je menjalna pravičnost vezana na ekonomsko logiko in trţne
zakonitosti, socialno pravičnost pa lahko doseţemo zgolj s socialno politiko, ki je ločena od
drugih področij. Gosarjevo temeljno vprašanje je bilo, kako urediti trţno (menjalno)
gospodarstvo, da bo sluţilo gonilni sili v gospodarstvu, stremljenju k dobičku, in hkrati
ustrezalo splošnim koristim v druţbi. Zaradi tega je bil obtoţen liberalizma. Medtem ko je
marksizem odpravil vse gospodarske zakonitosti in je solidarizem zahteval le moralno
ravnanje, je bila Gosarjeva zasnova modela, ki je temeljila na zakonitostih trţne ekonomije,
zasnovana tako, da je socialno pravičnost zagotavljala s pomočjo drţavnih socialnih reform,
kjer bi bili ljudje prisiljeni ravnati po modelu socialne pravičnosti (Kovačič Peršin, 2015:
302304).
Z Gosarjevim predlogom avtonomnosti socialne politike bi bilo odločanje o socialnih
transferjih in mehanizmih za zmanjševanje socialnih razlik vezano zgolj na poloţaj socialnih
upravičencev in ne na višino osnovne plače v gospodarstvu, kar je del ekonomske politike. Pri
njegovem modelu gre za strogo ločevanje ekonomske in politične sfere. Na tak način naj bi se
socialna zaščita močno povečala. Gosarjevo idejo o samostojni socialni politiki je izpodrinila
konfrontacija med avtoritarno-korporativističnim, marksističnim in katoliško-solidarističnim
konceptom, ki se je obdrţal do konca druge svetovne vojne. Podrejanje socialne politike
ekonomskim reformam je značilno za vsa obdobja slovenske zgodovine: od socialističnega
časa po drugi svetovni vojni in do danes. V času socializma je bilo značilno, da se je veliko
govorilo o socialnosti, vendar vedno v sklopu ekonomske politike. Z razvojem socializma naj
bi se namreč ekonomija razvila do te stopnje, ko naj bilo popolnoma ukinjeno izkoriščanje in
s tem socialni problemi. Ekonomska in socialna politika sta bili torej nerazdruţljivo povezani
v celoto, bolj, ko naj bi se razvijala ekonomija, manj naj bi bila socialna politika sploh
potrebna (Dragoš, 2010: 180). Osnovna značilnost socialne politike po drugi svetovni vojni je
bila, da dejansko ni bilo jasno, v čem se socialna politika ločuje od gospodarske politike, saj
naj bi osnovna naloga ekonomske politike bila skrb za zagotavljanje materialnih in kulturnih
pogojev ljudi. Z razvojem samoupravljanja in odločanja vseh o vsem sta se socialna in
ekonomska politika zdruţevali pod skupnim imenom druţbena politika. Samo ločevanje
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socialne politike so v osemdesetih letih 20. stoletja imeli za začasen pojav nerazvitosti
samoupravnega sistema. S samim razvojem samoupravnega sistema naj bi razlike med sistemi
izginile, zato avtonomija posameznega dela ne bi bila več potrebna (Dragoš, 1998: 241).

Od devetdesetih let 20. stoletja, pod okriljem neoliberalizma in kapitalizma, najdemo
podobno miselnost. Razvila se je ideja, da se bogastvo druţbe razvija z neoviranimi
kapitalskimi tokovi. Kot posledica bogatenja se veča število zaposlitev ter povečujejo
sredstva, namenjena socialnim transferjem. Za neoliberalizem je značilno, da avtonomija
socialne politike ne obstaja. Drţava je na tak način postala sredstvo kapitala, vsako odločanje
pa je postalo podvrţeno ohranjanju svobode kapitala. Drţava torej ne sme biti socialna, saj
mora biti v osnovi namenjena varovanju zasebne lastnine, ostale funkcije bodo izhajale iz te.
Teţava nastane v obdobjih krize, kjer so ekonomske razmere zaostrene. V tem času bi se
dejansko morali vprašati, kako ohranjati raven socialnih pravic v druţbi in kako vzpostaviti
nove, izboljšane dejavnosti, namenjene socialni zaščiti. Neoliberalizem je tako dosegel
popolno podvrţenost socialnih pravic kapitalu in ekonomski politiki (Dragoš, 2010:
181182). Uveljavil se je pluralistični koncept, ki teţi v nasprotno smer od avtonomije
socialne politike. Njegovo osnovno načelo je priznavanje različnih skupin, ki med sabo
tekmujejo za moč. To načelo upošteva tudi socialna politika, zato drţavne sluţbe izgubljajo
monopol pri nudenju socialnih nadomestil. V tem procesu se blaginja dosega z medsebojnim
delovanjem različnih sektorjev: neformalnih, korporacijskih, komercialnih in volonterskih,
kjer so vsi sektorji enako pomembni. Politične ideologije v takšnem konceptu izgubijo pomen
(Dragoš, 1998: 241).

V Sloveniji potreba po reformi blaginjskega sistema ni nova oziroma zgolj rezultat
demokratizacije drţave. Razlika med razpoloţljivimi viri in socialnimi stroški se kaţe ţe od
šestdesetih let dalje, po letu 1990 so značilnosti tega razkoraka podobne kot v Zahodni
Evropi. Sodobni predlogi moţnih rešitev ţal ne kaţejo originalnosti, saj zgolj imitirajo ideje
Zahodne Evrope. Po mnenju sociologinje Mojce Novak je rezultat takšnih procesov
neusklajenost med realnostjo in institucionalno regulacijo, spremembe pa bi morale odraţati
zmoţnost samega druţbenega sistema in iniciative okolja (Novak, 1999: 173). Dragoš (2010:
183) izpostavi, da se tudi Resolucija o nacionalnem programu varstva v Sloveniji z
navezovanjem na evropske strategije odreka avtonomni socialni politiki. Resolucija obljublja
trajnostno izboljšanje blaginje, namesto da bi se osredotočala na probleme z ukinjanjem
doseţene socialne ravni.
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7. SKLEP
Gosarjev socialni program je bolj zanimiv v smislu odgovora na takratne druţbene razmere
kot nauk, ki bi ga lahko uporabili danes. Tudi sam Gosar se je zavedal, da idealnega
druţbenega reda ni in da bo tudi njegovo delo nekoč zastarelo. Menil je namreč, da se morajo
druţbene reforme sproti prilagajati ţivljenjskim potrebam časa. Kljub temu Dragoš (1998:
158) trdi, da je Gosar začel novost na področju socialne ekonomije, kar je bil dober teoretski
nastavek za prenovo katolicizma na Slovenskem, vendar ga klerikalna skupina ni izkoristila.
Predstavljal je namreč posebnost v tridesetih letih 20. stoletja v katoliškem taboru. Drugi
avtorji so namreč uporabljali korporativne koncepte, ki so bili avtoritarni in antikomunistično
usmerjeni. Gosarjev program pa je bil demokratičen in napreden.
Gosar je bil edini, ki je še pred drugo svetovno vojno na sodoben način opredelil funkcije
socialne drţave. Drţava naj bi strokovno intervenirala na socialnem področju in vzpostavila
sistem pravic in dajatev ter vzpostavila mreţo, iz katere ne sme izpasti nihče, ki je izpadel iz
drugih virov preţivetja. Bil je tudi prvi, ki je definiral socialno politiko, s katero naj bi se
uresničevala socialna pravičnost. Glavno oviro, za vzpostavitev socialne reforme, so mu
predstavljali nerešeni odnosi med socialno pravičnostjo in ekonomsko učinkovitostjo.
Osnoval je enega najbolj kompleksnih poskusov socialno usmerjenega in trţno naravnanega
druţbeno gospodarskega programa, ki je bil pred drugo svetovno vojno aktualen in izredno
inovativen, vendar pa za današnje razmere kot celota neuporaben. Potrdimo lahko hipotezo,
da je bil njegov socialni program v organizacijskem smislu izviren ter inovativen.
Gosar je bil razdvojen glede liberalnih načel in kapitalizma. Zavedal se je namreč
gospodarskega napredka, ki ga je prinesel gospodarski liberalizem, hkrati je menil, da so
uspehe spremljale tudi slabosti, predvsem na račun zaostritve socialnih vprašanj. Svoj predlog
pri reševanju socialnih teţav je opisal tako: »vse gospodarsko ţivljenje v okviru naroda
oziroma drţave tako organizirati in uravnati, da bi kar najpopolnejši meri ustrezalo vsem
najrazličnejšim potrebam in zahtevam prave blaginje naroda« (Gosar, 1938, citirano po Vuga,
1989: 488). Gospodarstvo je ţelel podruţbiti in ga podrediti skupnim ciljem druţbe kot celote.
Za dosego podruţbljanja bi najprej morali preprečiti prevelik vpliv moči zasebnega
velekapitala in s tem zmanjšati tudi njegov politični vpliv. Kapitalizem temelji na
individualizmu. Tanja Salecl (2003) meni, da so vrednote tako bolj vezane na ekonomski
uspeh posameznika kot na idejo solidarnosti in enakosti, tako je tekmovalnost postala
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sprejemljiv način, kako najbolje poskrbeti zase. Tudi Gosarjeva predpostavka je bila, da je
gospodarstvo tekmovalno. Menil je, da lahko zgolj z avtonomno drţavno socialno politiko
lahko zagotovimo ustrezno blaginjo.
Gosar se je zavedal, da bi popolnoma podrţavljena in komunalizirana izvedba organizacije
proizvodnje in smotrne porazdelitve dobrin vodila v popoln kolektivizem, kar ni bil njegov
cilj. Gosar bi najbolj smotrno prerazporeditev dohodkov v drţavi dosegel z gospodarsko in
socialno politiko, s tem naj bi bilo omogočeno resnično podruţbljanje gospodarstva. Liberalni
način gospodarstva je ohranil nedotaknjenega. Njegova ideja gospodarstva je ostajala
naravnana na trg in ostala v jedru pridobitniška. Podruţbljanje naj bi potekalo s samoupravno
organizacijo, kjer bi bili v lastništvo in upravljanje produkcijskih sredstev vključeni delavci,
lastniki in porabniki. Gosar je izpostavil, da je njegova ideja kompleksno in zapleteno
oblikovana. Zapleten Gosarjev samoupravni model bi za delovanje moral vzpostaviti
kompleksen birokratski aparat. Tudi s tega stališča je njegov model v sodobnih političnih
sistemih neuporaben, saj politični funkcionarji ţe tako pogosto navajajo, da jih v procesu
oblikovanja politik ovira in upočasnjuje utrjena birokracija.
Teţava je tudi v samem apliciranju terminologije. V sodobnem času razredov (v razrednem
boju je Gosar videl gonilo druţbenega napredka) ni več, saj so se razkrojili v sloje. Med sloji
pa se razlike v moţnosti zaposlovanja povečujejo, saj vsaka nova tehnologija sproţi nov
proces razslojevanja in povečuje razlike med posamezniki. Če upoštevamo še naraščanje
deleţa prekarnih zaposlitev, potem si teţko predstavljamo, da bo sedanjo politično pasivnost
kaj kmalu nadomestila mnoţica osamosvojenih in samoorganiziranih drţavljanov. Zdi se
namreč, da so sodobne postindustrijske druţbe »avtomatizirane mnoţice in zaradi tega tudi
brez politične moči« (Rus, 2009: 197). Poleg tega se je število industrijskih delovnih mest
izredno zmanjšalo. Povečuje pa se število prekarnih, predvsem v storitvenem sektorju. Poleg
tega smo danes priča splošni proletarizaciji (tudi izobraţencev), ki ohranjajo individualistično
ideologijo in materialistično vrednostno orientacijo srednjega razreda. Pot v samoupravno
druţbo, ki jo je predvidel Gosar, se torej kaţe kot čista utopija. S tem se odpira vprašanje
okoli zastavljene hipoteze, da so določeni poudarki njegovega programa še danes vključeni v
slovensko socialno politiko.
Parlamentarna demokracija še zdaleč ni popolna oblika političnega sistema, zato je
dopolnjena z določenimi korporativnimi elementi. Parlamentarno demokracijo je torej na
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področjih, kjer izgublja svojo legitimnost, treba dopolniti, kar je prepoznal tudi Gosar. Gosar
je imel parlamentarno demokracijo za nezamenljivo, vendar naj bi imela slabosti, ki jih je
treba korigirati in dopolniti tudi skozi korporativno logiko oziroma danes imenovan
neokorporativizem. Gosar je zagovarjal idejo o sobivanju parlamentarno-strankarskega in
funkcionalno-delegatskega sistema, mešani sistem. Določene rešitve, ki jih je izpostavil
Gosar, so se torej realizirale tudi v političnem sistemu samostojne Slovenije. Danes je večina
evropskih drţav neokorporativističnih, kar se kaţe predvsem v instituciji tripartitnega
socialnega dialoga, katerega ključni nosilec so sindikati. Pomembnost neokorporativizma je
posta jasna, ko se je pokazalo, da se z njegovo pomočjo kakovost socialnih politik v razmerah
globalnega kapitalizma in trţnega gospodarstva povečuje. Na tak način se laţje doseţe
socialni mir in zagotovi stabilnost političnega sistema. Stanojević (2010: 137) ocenjuje, da so
razmere za neokorporativistično regulacijo v Sloveniji zaostrene. Ob tem poudarja, da za
Slovenijo ravno tako ni mogoča neoliberalna pot. Razloga sta dva. Zaradi egalitarne tradicije
je impliciranje socialnih diferenciacij politično in socialno nesprejemljivo, drugi razlog pa je,
ker bi neoliberalna cenovna konkurenčnost za slovensko gospodarstvo pomenila odrivanje v
razvojno neperspektiven segment mednarodne delitve dela.

Gosar je bil prvi na Slovenskem, ki je naredil koncept avtonomne socialne politike, ki naj bi
bila ločena od ideološko-strankarskih presoj in drugih politik (npr. ekonomske). Tak koncept
je takrat v celotni Evropi predstavljal novost v boju za socialne pravice. Gosarjev
samoupravni model je namreč predvidel ločevanje socialne logike od ekonomske. Bil je
mnenja, da lahko drţava deluje po logiki socialne pravičnosti in ne menjalne pravičnosti, le v
primeru, ko je socialni politični sistem ločen od ekonomskega. Menjalna pravičnost je vezana
na ekonomsko logiko in trţne zakonitosti, socialno pravičnost pa lahko doseţemo zgolj s
socialno politiko, ki je ločena od drugih področij. Na tak način bi se zagotavljanje socialne
pravičnosti močno povečalo. Vendar je za vsa obdobja, vključno z 21. stoletjem, značilno, da
se socialna politika podreja ekonomskim zahtevam.
V Sloveniji se kaţe potreba po reformi blaginjskega sistema. Razlika med razpoloţljivimi viri
in socialnimi stroški je vidna ţe od šestdesetih let dalje, po letu 1990 so značilnosti tega
razkoraka podobne kot v Zahodni Evropi. V sedanjem času se je uveljavil pluralistični
koncept, katerega osnovno načelo je priznavanje različnih skupin, ki med sabo tekmujejo za
moč. To načelo upošteva tudi socialna politika. Drţavne sluţbe tako izgubljajo monopol pri
nudenju socialnih nadomestil. V tem procesu se blaginja dosega z medsebojnim delovanjem
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različnih sektorjev: neformalnih, korporacijskih, komercialnih in volonterskih, kjer so vsi
sektorji enako pomembni.
Neustrezno reševanje socialno ogroţenih in neustrezna socialna politika sta generator
druţbenega nezadovoljstva. Socialna politika naj bi šla v smer zaščite tistih, ki se ne morejo
vključiti v tekmovanje ali pa izpadejo iz njega. Pogosto pa se zgodi, da se socialne strategije
podredijo ekonomskim ciljem in zato je nemogoče govoriti o dveh avtonomnih področjih.
Tudi ministrica Anja Kopač Mrak trdi, »da je socialna politika lahko enakovredna drugim
politikam, na primer ekonomski, ali pa ji je izrazito podrejena. In neoliberalizem kot tak
dejansko postavlja socialno politiko zgolj v funkcijo optimalnega delovanja trga v smislu
zagotavljanja delovne sile. To je zadnjih 40 let ena izmed glavnih kritik takšne socialne
politike, od osemdesetih let dalje se ta kritika v vseh evropskih drţavah še krepi in s krizo je
po mojem mnenju prišel začetek konca tovrstnih socialnih politik« (Rebernik, 2013). Bo
Gosarjeva ideja o avtonomnosti socialne politike, ki naj bi le na tak način zagotavljala
socialno pravičnost, prišla končno do realizacije?
Gosarjev koncept lahko presojamo le iz stališča interesov in učinkov v zgodovinskem
trenutku, glede na sociološke, ekonomske in druge poudarke. Njegov program je bil s stališča
socialne pravičnosti popolnoma sprejemljiv, vendar pa je ostal neuresničen. Hipotezo o
uporabnosti Gosarjevega modela socialne politike lahko potrdimo, vendar moram izpostaviti,
da se mi zdi malo verjetno, da bi bil dejansko uresničen. Potrebna bi bila zagotovitev
avtonomne socialne politike, ki pa se zdi v sodobnih političnih trendih skorajda nemogoča.
Kljub temu obstajajo sodobni avtorji, med njimi Srečo Dragoš, ki trdijo, da je treba, ne glede
na razmere na trgu delovne sile, ekonomske probleme reševati z ekonomsko zakonodajo,
socialne probleme in upravičenja pa s socialno zakonodajo. V Sloveniji trenutno velja, da so
socialni prejemki manjši od minimalne plače. »Socialna politika mora biti namreč avtonomna
in enakovredna drugim vrstam politike, tudi ekonomski. Avtonomna socialna politika pomeni,
da socialne prejemke, ki ne morejo biti pod mejo preţivetja, če nočete destruirati socialne
drţave, zagotavljate in regulirate po socialnih kriterijih, ne pa po ekonomskih« (Dragoš,
2010a). Gosarjeva socialna politika, ki predstavlja drţavni korektiv destruktivnih menjalnih
razmerij, naj bi zagotavljala socialno pravičnost, saj se pravičnost v menjalnih odnosih na trgu
ne ozira na socialne posledice. Samoumevno je postalo, da višina socialnih pomoči ne dosega
niti polovice praga revščine, da se s politiko socialni transferjev aktivira brezposelne, da za
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socialno zaščito namenjamo enega najmanjših deleţev v Evropi itd. Slovenija je leta 2010
namenila za socialno zaščito 24,9 % BDP, povprečje je istega leta v Evropski uniji znašalo
29,4 % BDP (Dragoš, 2015: 258; Resolucija o nacionalni…, 2013). Dejavniki socialne
politike so v Slovenije ţe tradicionalno razpršeni po različnih področjih in se uvrščajo med
različne politike, zaradi česar je socialna politika postala orodje prisile brezposelnim za
prevzemanje najslabših delovnih mest. Drugi motivacijski načini za delovno silo (udeleţba na
dobičku, soupravljanje itd.) v Sloveniji niso uporabljeni (Dragoš, 2011: 401).
Gosarjev socialni program mogoče res ni uresničljiv, vendar pa so ideje, ki jih je uporabil, še
kako ţive in aktualne.

77

8. VIRI IN LITERATURA

1. Adam, Andrej. 2008. Prednosti in slabosti neoliberalizma. Zofijini ljubimci. URL:
http://www.zofijini.net (citirano 15. 1. 2016)
2. Adam, Frane. 1994. Igor Lukšič: Liberalizem versus korporativizem. V: Druţboslovne
razprave 10, 17/18. Str. 254259.
3. Alkalaj, Mišo. 2005. Neoliberalizem in neokonservatizem. Mladina, 24. 8. 2008.
URL: http://www.mladina.si/96840/neoliberalizem-in-neokonzervativizem/ (citirano
20. 3. 2016)
4. Beck, Ulrich. 2003. Kaj je globalizacija? Ljubljana: Krtina.
5. Brezovnik, Boštjan. 2008. Decentralizacija v teoriji in praksi. V: Lex localis 6, 1. Str.
87 103.
6. Bučar, France. 2009. Slovenci in prihodnost. Radovljica: Didakta.
7. Crouch, Colin. 2013. Postdemokracija. Ljubljana: Krtina.
8. Davies, Norman. 2013. Zgodovina Evrope. Ljubljana: Modrijan.
9. Dragoš, Srečo. 1998. Katolicizem na Slovenskem. Ljubljana: Krtina.
10. Dragoš, Srečo. 2007. Inovativnost Gosarjevega korporativizma. V: Problemi
demokracije na Slovenskem v letih 19181941: zbornik prispevkov na simpoziju 7. in
8. decembra 2006. Pirjevec, Joţe, Pleterski, Janko ur. Ljubljana: Slovenska akademija
znanosti in umetnosti. Str. 233247.
11. Dragoš, Srečo. 2010. Socialna politika=temelj socialne drţave. V: Neosocialna
Slovenija? Koper: Univerzitetna zaloţba Annales. Str. 163196.
12. Dragoš, Srečo, Kustec, Aleš. 2010a. Demontaţa socialne drţave: intervju dr. Srečo
Dragoš. Zofijini ljubimci. URL:
http://arhiv.zofijini.net/zofijini.org/mediji_demontaza.html (citirano 28. 4. 2016)
13. Dragoš, Srečo. 2011. Avtonomija socialne politike? V: Delavci in delodajalci, 11, 2/3.
Str. 393413.
14. Dragoš, Srečo. 2015. Ignoriranje Gosarja. V: Dr. Andrej Gosar (18871970),
Gašparič, J., Veber, A. ur. Celje-Ljubljana: Celjska Mohorjeva druţba.
15. Drţavni svet Republike Slovenije. 2015. URL: http://www.ds-rs.si/ (citirano 5. 3.
2016)
16. Filipović Hrast, Maša. 2007. Druţbena kohezija in soseska v pozni moderni.
Ljubljana: Zaloţba FDV.
78

17. Fink, Andrej. 2015. Dr. Andrej Gosar in njegov čas. V: Dr. Andrej Gosar
(18871970), Gašparič, J., Veber, A. ur. Celje-Ljubljana: Celjska Mohorjeva druţba.
Str. 1934.
18. Fink Hafner, Danica. 1993. Agenda in reševanje druţbenih problemov. V: Teorija in
praksa 30, 11/12. Str. 11021109.
19. Fink Hafner, Danica. 1994. Sindikati v procesu oblikovanja politik. V: Druţboslovne
razprave 10, 17/18. Str. 3040.
20. Gašparič, Jure. 2015. Andrej Gosar med SLS in JRZ. V: Dr. Andrej Gosar
(18871970), Gašparič, J., Veber, A. ur. CeljeLjubljana: Celjska Mohorjeva druţba.
Str. 3546.
21. Godina, V. Vesna. 2016. Predstavitev knjige Zablode postsocializma. Knjiţnica Joţeta
Udoviča Cerknica, 17. 2. 2016. Osebni vir.
22. Gosar, Andrej. 1919a. Pripomuje k našemu agrarnemu vprašanju. V: Slovenec, 3. 4.
1919, 76. Str. 1.
23. Gosar, Andrej. 1919b. Splošno starostno zavarovanje. V: Slovenec, 20.4.1919, 91. Str.
2.
24. Gosar, Andrej. 1919c. Stanovanjsko vprašanje. V: Slovenec, 2. 2. 1919, 27. Str. 2.
25. Gosar, Andrej. 1923. Za krščanski socializem. Ljubljana: Zaloţba Socialne misli.
26. Gosar, Andrej. 1920. Stanovanjstvo in gosp. dr. Tavčar. V: Slovenec, 21. 5. 1920, 114.
Str. 12.
27. Gosar, Andrej. 1926. Kriza moderne demokracije?. V: Čas, letnik 21, št. 3. str.
125161.
28. Gosar, Andrej. 1928. Delavski pokret in krščanska reforma druţbe. V: Čas 32, 6. Str.
357 379.
29. Gosar, Andrej. 1932. Razprave o druţbi in druţabnem ţivljenju. Ljubljana.
30. Gosar, Andrej. 1933. Za nov druţabni red: Uvod in osnove. Celje: Druţba sv.
Mohorja.
31. Gosar, Andrej. 1934. Stanovska ideja in ureditev druţbe. Ljubljana. V: Dom in svet
47, 5. Str. 261271.
32. Gosar, Andrej. 1935. Za nov druţabni red: Cilji in pota. Celje: Druţba sv. Mohorja.
33. Gosar, Andrej. 1936. Boj komunizmu. Ljubljana. V: Delavska Pravica 9, 30. Str. 6.
34. Gosar, Andrej. 1937. Socialno vprašanje in svetovni nazor. V: Čas, 5/6. Str. 157172.
35. Gosar, Andrej. 1987. Glas vpijočega v puščavi. V: Revija 2000, 3739. Str. 85133.
79

36. Gosar, Andrej. 1994. Sodobna socialna etika. Ljubljana: Rokus.
37. Gosar, Peter. 2014. Andrej Gosar, pogled z drugega zornega kota – spomini na očeta.
URL:
http://sl.radiovaticana.va/storico/2014/03/28/dvodnevni_simpozij_kr%C5%A1%C4%
8Danstvo_in_socialno_gibanjeo_%C5%BEivljenju%2C_delu/slv-785601 (citirano 15.
9. 2015)
38. Haček, Miro. 2005. Bitka birokracije. Ljubljana: Modrijan.
39. Harvey, David. 2007. A Brief History of Neoliberalism. Oxford: Oxford University
Press.
40. Ivanc, Blaţ. 2015. Načelo subsidiarnosti v mislih prof. dr. Andreja Gosarja. V: Dr.
Andrej Gosar (18871970), Gašparič, J., Veber, A. ur. Celje-Ljubljana: Celjska
Mohorjeva druţba. Str. 323336.
41. Jamnik, Anton. 2011. Liberalizem med svobodo in samovoljo. Delo 53, 216 (17. 9.
2011). Sobotna priloga, str. 2728.
42. Jugoslovanska strokovna zveza. 2016. Ministrstvo za kulturo – arhiv Republike
Slovenija. URL: http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=26798 (citirano 6. 2. 2016)
43. Korsika, Anej. 2015. Zakaj bi se bali samoupravljanja? V: Pogledi 6, 9 (13. 5. 2015).
URL: http://www.pogledi.si/druzba/zakaj-bi-se-bali-samoupravljanja (citirano 25. 4.
2016)
44. Kovačič, Gorazd. 2013. Misli prelome, lomiti ideologije. Ljubljana: Dvatisoč.
45. Kovačič Peršin, Peter. 2015. Aktualnost Gosarjeve druţbene in gospodarske teorije. V:
Dr. Andrej Gosar (18871970), Gašparič, J., Veber, A. ur. Celje-Ljubljana: Celjska
Mohorjeva druţba. Str. 295307.
46. Krajner, Andrej. 2007. Od korporativizma k neoliberalizmu?: slovenske gospodarskesocialne reforme v luči socialnega partnerstva: magistrsko delo. Ljubljana: Fakulteta
za druţbene vede.
47. Kralj Jerman, Lučka. 2008. Janko Kralj: utišani in pozabljeni slovenski politik.
Ljubljana: Druţina.
48. Lukšič, Igor. 1992. Stoletje korporativizma. V: Časopis za kritiko znanosti 20, 148149 (Neokorporativizem). Str. 1116.
49. Lukšič, Igor. 1994a. Liberalizem versus korporativizem. Ljubljana: Znanstveno in
publicistično središče.

80

50. Lukšič, Igor. 1994b. Nazaj k fevdalizaciji in h korporativizmu. V: Teorija in praksa
31, 5-6. Str. 474480.
51. Makarovič, Matej. 1996. Neokorporativizem v sistemski perspektivi in njegova vloga
v postsocialistični modernizaciji. V: Druţboslovne razprave 12, 21. Str. 125138.
52. Mekina, Borut. 2009. Dr. Ulrich Beck- intervju. V: Mladina 48, 3. 12. 2009. URL:
http://www.mladina.si/49003/dr-ulrich-beck-sociolog/ (citirano 18. 3. 2016)
53. Mekina, Borut. 2013. Vrnitev samoupravljanja. V: Mladina 42, 18. 10. 2013. URL:
http://www.mladina.si/149579/vrnitev-samoupravljanja/ (citirano 16. 4. 2016)
54. Mesner Andolšek, Dana. 1994. Sindikati in management (delodajalci). V: Sindikati in
neokorporativizem na Slovenskem. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo. Str.
92106.
55. Miklič, Gregor. 1995. Socialno partnerstvo: (delodajalski vidik). V: Podjetje in delo
21, 5-6. Str. 828533. URL:
http://www.iusinfo.si.eviri.ook.sik.si/LITE/Besedilo.aspx?SOPI=L030Y1995V5P828
N1 (citirano 1. 4. 2016)
56. Narodni svet za Slovenijo. 1941. V: Slovenec, 8. 4. 1941. Str. 2.
57. Nastran, Jaka. 2003. Krščansko socialni korporativizem v primerjavi z avtoritarnim
korporativizmom na Slovenskem: diplomsko delo. Ljubljana: Fakulteta za druţbene
vede.
58. Novak, Mojca. 1999. Razvoj slovenske drţavne blaginje v evropski perspektivi. V:
Druţboslovne spremembe na Slovenskem: ob 40-letnici ustanovitve Inštituta za
sociologijo Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Univerza: Slovensko sociološko društvo.
Str. 157175.
59. The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). URL:
http://www.oecd.org/ (citirano 14. 3. 2016)
60. Perovšek, Jurij. 2009. »V zaţeljeni deţeli«: slovenska izkušnja s Kraljevino
SHS/Jugoslavijo. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino.
61. Potočnik, Miha. 1996. Socialno partnerstvo – ali smo primerljivi z ureditvami EU. V:
podjetje in delo, št. 5-6. Str. 10071010. URL:
http://www.iusinfo.si.eviri.ook.sik.si/Lite/Besedilo.aspx?SOPI=L030Y1996V5P1007
N1&Src=wrg6xcy6aRz3Fb2X0fbSSXZStTyvIEvr7/l4Vv9RpTp/UmFFsumqxBgjTtH
c3OSz (citirano 1. 4. 2016)

81

62. Pribac, Igor. 1992. Korporativizem in Hobbes. V: Časopis za kritiko znanosti 20, 148149 (Neokorporativizem). Str. 57.
63. Prunk, Janko. 2003. Zgodovina ideoloških spopadov med vojnama. Ljubljana:
Dvatisoč.
64. Ramovš, Joţe. 2015. Od socialnega nauka do socialnega učenja dialoga. V: Dr. Andrej
Gosar (18871970), Gašparič, J., Veber, A. ur. Celje-Ljubljana: Celjska Mohorjeva
druţba. Str. 337355.
65. Rebernik, Andreja. 2013. Anja Kopač Mrak: Socialna politika mora biti ekonomski
enakopravna, ne podrejena (intervju). www.Siol.net. URL:
http://www.siol.net/novice/siol/anja-kopac-mrak-socialna-politika-mora-bitiekonomski-enakopravna-ne-podrejena-37560 (citirano 24. 4. 2016).
66. Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 20132020. Uradni
list RS, št. 39/2013 (6. 5. 2013).
67. Rus, Veljko. 2009. Tretja pot med antikapitalizmom in postsocializmom. Ljubljana:
Zaloţba Sophia.
68. Salecl, Tanja. 2003. Enakost spolov in spreminjanje vrednot. www.prihodnostslovenije.si URL: http://www.prihodnost-slovenije.si/uprs/ps.nsf/krf/300C6A90C2B2C9DFC1256E940046C549?OpenDocument (citirano 28.
4. 2016)
69. Samec, Drago. 2015. Bibliografija dr. Andreja Gosarja. V: Dr. Andrej Gosar
(18871970), Gašparič, J., Veber, A. ur. Celje-Ljubljana: Celjska Mohorjeva druţba.
Str. 429468.
70. Simčič, Tomaţ. 1992. Andrej Gosar, krščanstvo in socialno gibanje. Ljubljana:
MladikaSlovenec.
71. Simonič, Peter. 2014. Solidarnost in vzajemnost v času recesije. V: Ars&Humanitas 8,
1. Str. 512.
72. Stanojević, Miroslav. 1994. Neokorporativizem in sindikalni pluralizem. V:
Druţboslovne razprave 10, 17-18. Str. 7991.
73. Stanojević, Miroslav. 1994a. Neokorporativizem na Slovenskem? V: Druţboslovne
razprave 10, 17-18. Str. 1012.
74. Stanojević, Miroslav. 2010. Vzpon in dezorganizacija neokorporativizma v Republiki
Sloveniji. V: Neosocialna Slovenija? Koper: Univerzitetna zaloţba Annales. Str.
107139.
82

75. Starejše prebivalstvo v Sloveniji. 2010. Ljubljana: Statistični urad Republike
Slovenije.
76. Starovič, Vojko. 2015. Rušenje socialne drţave. Delo, 31. 3. 2015. URL:
http://www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/rusenje-socialne-drzave.html (citirano 27.
4. 2016)
77. Statistični urad Republike Slovenije (SURS). URL: http://www.stat.si/statweb
(citirano 14. 3. 2016)
78. Štuhec, Ivan. 2015. Med katoliško ideologijo in novim krščanstvom. V: Dr. Andrej
Gosar (18871970), Gašparič, J., Veber, A. ur. Celje-Ljubljana: Celjska Mohorjeva
druţba. Str. 133146.
79. Toplak, Cirila. 2014. »Za nov druţbeni red«: genealogija samoupravljanja. V:
Ars&Humanitas 8, 1. Str. 118135.
80. Trbanc, Martina, Črnjak-Meglič, Andreja, Dremelj, Polona, Smolej-Jeţ, Simona,
Narat, Tamara, Kovač, Nadja, Kobal Tomc, Barbara. 2015. Socialni poloţaj v
Sloveniji 20132014. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo.
81. Ule, Mirjana. 2000. Sodobne identitete: v vrtincu diskurzov. Ljubljana: Znanstveno in
publicistično središče.
82. Vodopivec, Peter. 2009. O Gosarjevi kritiki parlamentarne demokracije. V: Prispevki
za novejšo zgodovino 49, 1. str. 243253.
83. Vuga, Lucijan. 1989. Nostradamus našega poloma. V: Naši razgledi 38, 17 (8. 9.
1989), str. 488489.
84. Zakon o Drţavnem svetu. 2005. Uradni list RS, št. 100/2005, 10. 11. 2005.
85. Zakon o reprezentativnosti sindikatov. 1993. Uradni list RS, št. 13/1993, 12. 3. 1993.
86. Zakon o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona. 2013. Uradni list RS, št.
30/2013, 12. 4. 2013.
87. Zupanc, Marko. 1999. Gosarjeva ekonomska misel. V: Zgodovinski časopis 53, 4
(117). Str. 553575.
88. Zver, Milan. 1991 Zaton evropskega protiparlamentarizma? V: Teorija in praksa 28,
10-11. Str. 12451255.

83

IZJAVA O AVTORSTVU
diplomskega dela

Spodaj podpisana

Marija Gabrejna Kraševec

z vpisno številko

18970264

sem avtorica diplomskega dela z naslovom:
Gosarjev socialni program

S svojim podpisom zagotavljam, da:


 sem diplomsko delo izdelala samostojno pod mentorstvom (naziv, ime in priimek) 
doc. dr. Gorazd Kovačič

 soglašam z javno objavo elektronske oblike diplomskega dela na spletnih straneh FF.

V Ljubljani, dne 29. 5. 2016

Podpis avtorice: _____________________

84

