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VABILO – NOV ZBORNIK O UTD
Od izida zbornika Brezplačno kosilo za vse?, posvečenega ideji univerzalnega temeljnega dohodka (UTD), je
minilo 7 let. V tem času se je ideja ukoreninila v slovenskem teoretskem in političnem prostoru. Iz kabinetne
zamisli se je preobrazila v eno nosilnih idej možne organizacije slovenske družbe v bližnji prihodnosti, ki ima
določeno politično podporo. V svoje programe so jo vnesle nekatere stranke zunaj parlamenta in ena
parlamentarna stranka, o njej nastajajo diplomska dela, magisteriji in doktorati znanosti, javno so jo podprle
številne vidne osebnosti slovenskega javnega prostora, znanstveniki in politiki. Nastala je Sekcija za promocijo
UTD v Sloveniji, ki ima svojo spletišč: http://www.zofijini.net/utd.html.
Dr. Valerija Korošec je napisala izvirno študijo Predlog UTD v Sloveniji – zakaj in kako?
(http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/dz/2010/dz06-10.pdf), v kateri med drugim
dokazuje finančno vzdržnost uvedbe oblike sheme UTD v Sloveniji. Njena teza je bila osnova za posvet, ki ga je
o UTD organiziral državni svet Republike Slovenije, in pogovor v oddaji Omizje na RTV Slovenija.
Takšen razmah ideje UTD je Založbo Krtina spodbudil, da se je odločila pripraviti nov zbornik razprav o tej
ideji. To pismo je vabilo k sodelovanju. Z izjemo prevoda članka Philippa van Parijsa (Basic Income: A simple
and powerful idea for the twenty-first century) bo zbornik vključeval le dela domačih avtorjev. K sodelovanju
vabimo strokovnjake, za katere menimo, da bi lahko prispevali k izvirni osvetlitvi te ideje, pa tudi
posameznike, skupine in organizacije, katerih mnenja in stališča lahko pomembno vplivajo na njeno politično
prihodnost v Sloveniji. Namen zbornika je bralcu ponuditi topografijo stališč do UTD v slovenski družbi.
Dela za zbornik bomo razvrstili v dve skupini: v skupino znanstvenih oz. teoretskih prispevkov in v skupino
krajših stališč.
Ker je krog vabljenih dokaj širok, je dolžina posameznega znanstvenega članka omejena na 20.000 znakov
(vključno s presledki). Zlasti zaželeni so članki, ki obravnavajo posamezne vidike ideje in njenih učinkov na
slovensko družbo (na primer UTD in ... pravičnost, revščina, družbena kohezivnost, uresničljivost, liberalizem,
javna finančna vzdržnost, psihološki učinki, trg dela, socialna država, socialno varstvo, ekonomska
konkurenčnost družbe, slovenske politične stranke, enakost spolov, družina, nataliteta, kultura, kulturne
manjšine, okoljska vzdržnost, socialno podjetništvo, prostovoljstvo, siva ekonomija, aktivno državljanstvo,
solidarnost, pomoč družinam, enakost možnosti, prožna varnost, prekariat, vseživljenjsko izobraževanje, odzivi
na že izrečena stališča …). Ti članki naj bodo opremljeni z znanstvenim aparatom (natančnejša navodila bodo
sledila v naslednjem elektronskem pismu). Vse, ki se nameravate odzvati na to vabilo, vabimo, da s stavkom ali
dvema nakažete vidik, ki se ga nameravate lotiti v svojem prispevku, na e-naslov urednistvo@zalozbakrtina.si.
V naslednjem e-pismu bomo sodelujočim poslali natančnejša navodila in tudi pdf članka van Parijsa v
angleščini. Rok za oddajo teh člankov je 26. april 2011. Uredništvo si pridržuje pravico, da članke, ki bodo prišli
z zamudo ali ne bodo bodisi vsebinsko bodisi tehnično dovolj izdelani, ne objavi v zborniku. Tem člankom bo
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ponujena objava na spletni strani Sekcije za promocijo UTD. Ti članki, objavljeni v zborniku, bodo simbolično
honorirani.
Poleg znanstvenikov vabimo, da se o ideji oziroma možnosti njene uresničitve v Sloveniji izrečejo tudi vse
parlamentarne in nekatere neparlamentarne stranke, največje verske skupnosti, sindikate, GZS, nekatere
urade RS, poslance, svetnike, člane vlade, predsednika države, nekatere vidne civilnodružbene organizacije in
nekatere vidne posameznike. Prispevki, ki bodo uvrščeni v to skupino, naj ne bodo opremljeni z znanstvenim
aparatom, njihova dolžina pa je omejena na 6.000 znakov s presledki. V tej skupini bomo veseli tudi veliko
krajših stališč, vsa nameravamo objaviti. Teh stališč in sestavkov ne nameravamo honorirati. Za te članke je
rok oddaje 7. maj 2011.
Če bi kdo od vabljenih hotel spremeniti svojo uvrstitev v eno od obeh skupin, je to možno po dogovoru.
Vaše odzive na to pismo z omembo teme pričakujemo v kratkem na e-naslov: urednistvo@zalozbakrtina.si.

Vas vabimo kot avtorico/avtorja krajšega stališča o UTD.

Za Založbo Krtina
Igor Pribac, odgovorni urednik zbirke Temeljna dela

Ljubljana, 8. april 2011
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