
uredil Janez Justin



Uredil: Janez Justin 
Avtorji: Simona Bezjak, Mitja Čepič Vogrinčič, Eva Klemenčič, Bogomir Kovač 

Državljanska in  
domovinska kultura 

ter etika
učbenik 

za predmet domovinska in državljanska kultura in etika v 8. razredu osnovne šole



2

Kazalo
1. Demokracija od blizu ........................................................ 5

Demokracija v šoli ..........................................................................................6

Demokracija v večjih skupnostih ....................................................................6

Občine ..........................................................................................................7

Občina je oblika lokalne samouprave .............................................................8

Demokracija v občini je posredna in neposredna ............................................8

Občinski svet se dogovarja in odloča ..............................................................9

Občine so razdeljene na vaške, krajevne ali četrtne skupnosti .......................10

Oblast in politične stranke ............................................................................10

Oblast v Republiki Sloveniji ..........................................................................12

Predsednik/predsednica republike ................................................................12

Poleg predsednika imamo tri veje oblasti .....................................................13

Kako izvolimo poslance in poslanke Državnega zbora? .................................14

Kako pa se volivec ali volivka odloči? ............................................................15

Kaj je zakon? ................................................................................................16

Kako nastane nov zakon? .............................................................................17

Kako pa dobimo vlado? ...............................................................................17

Kaj pa stranke, ki niso v koaliciji? ..................................................................18

Naloge vlade ...............................................................................................18

Kako pa deluje sodna oblast? .......................................................................19

Na referendumu državljani odločajo neposredno .........................................20

Zakaj tri različne vrste oblasti? ......................................................................20

Meje demokracije ........................................................................................21

Kaj je aktivno državljanstvo? .........................................................................22

Demonstracije ..............................................................................................22

Državljani imajo pravico vedeti, kaj dela oblast .............................................23

Vrste medijev ...............................................................................................25

Vprašanja za preverjanje znanja in razumevanja ...........................................26

2. Finance, delo in gospodarstvo  ........................................ 27
Gospodarska skupnost državljanov ...............................................................28

Kaj so ekonomske pravice? ...........................................................................28

Kaj pomeni pravica do lastnine? ...................................................................29

Pravica do dela ............................................................................................29

Socialna država ............................................................................................30

Zasebna lastnina in delo ..............................................................................30

Čemu so ustanovljena podjetja? ...................................................................31

Kako nastane podjetje? ................................................................................32

Kdo vse ima korist od uspešnega podjetja? ..................................................33

Velika podjetja – delniške družbe ..................................................................34



3

Nasprotni interesi in želje .............................................................................34

Pogajanja v podjetju in stavke ......................................................................35

Kapitalistično gospodarstvo  ........................................................................36

Slabe strani sodobnega kapitalizma ..............................................................36

Slovenijo in druge države je doletela finančna kriza ......................................37

Vprašanja za preverjanje znanja in razumevanja ...........................................38

3. Slovenija, Evropska unija, svet ........................................ 39
Del oblasti smo prenesli na Evropsko unijo ...................................................40

Evropski parlament ......................................................................................40

Evropski predpisi in vsakdanje življenje .........................................................41

Ali ima Evropska unija vlado? .......................................................................42

Ima Evropska unija svoje sodišče? .................................................................43

Skupni denar – evro  ....................................................................................44

Slovenija je aktivna članica Organizacije združenih narodov   .......................45

Slovenija je članica Organizacije severno-atlantskega sporazuma ..................46

Vprašanja za preverjanje znanja in razumevanja ...........................................48

4. Svetovna skupnost .......................................................... 49
Kaj je globalizacija? ......................................................................................50

Globalizacija v kulturi ...................................................................................51

Informacije ..................................................................................................52

Gospodarska globalizacija ............................................................................53

Dolga pot mojih kavbojk ..............................................................................53

Kdo pa zasluži z 'globalno' izdelavo in prodajo izdelkov?  .............................54

Slabe posledice gospodarske globalizacije ....................................................55

Kdo ima nadzor nad svetovnimi surovinami? ...............................................56

Revščina .......................................................................................................57

Dva huda problema človeštva – lakota in nalezljive bolezni ..........................58

Je mogoča drugačna globalizacija? ..............................................................59

Kaj pomeni izraz 'globalna vas'? ...................................................................60

Kaj je trajnostni razvoj? ................................................................................61

Topla greda .................................................................................................61

Prebivalstvo sveta narašča ............................................................................62

Kaj je okoljska etika?.....................................................................................64

Vprašanja za preverjanje znanja in razumevanja ...........................................65

Poenostavljen zapis človekovih pravic ..........................................................66



4

Besednjak
Tukaj so dodatno pojasnjeni 
nekateri pojmi, ki so v 
besedilu natisnjeni krepko 
in v barvi poglavja.

Ta znak je ob vprašanjih, na 
katera odgovoriš sam/-a. 

Ta znak je ob vprašanjih, ki jih 
rešujete v manjših skupinah.

Vprašaj je ob vprašanjih 
za preverjanje znanja in 
razumevanja.
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1. Demokracija od 
blizu

Z demokracijo se lahko začnemo seznanjati v manjših skupnostih, 
ki jim rečemo lokalne skupnosti. Pomembna lokalna skupnost je 
občina, ki je tudi politična skupnost, saj v njej deluje demokratično 
izvoljena oblast, to sta občinski svet in župan. V občinah tekmujejo 
za oblast politične stranke, to so organizirane skupine ljudi s 
podobnimi političnimi prepričanji in načrti. Stranke tekmujejo za 
oblast tudi v republiki. Njihovi kandidati nastopajo na volitvah za 
državni zbor, katerega glavna naloga je, da sprejema zakone, voli 
in nadzoruje vlado. Državni zbor je zakonodajna veja oblasti, vlada 
pa je izvršilna veja oblasti. Tretjo vejo oblasti – sodno oblast – imajo 
sodišča. Različne veje oblasti druga drugo nadzirajo, tako da nobena 
veja ne dobi prevelike moči. Državljani o najpomembnejših zadevah 
sami odločajo na referendumih. Pomembno je, da so aktivni – da 
v medijih spremljajo dogajanje v državi in javno izražajo svoja 
mnenja. Mnoge informacije o dogajanju v Sloveniji lahko s pomočjo 
računalnika najdejo na svetovnem spletu.
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Pisana skupnost slovenskih 
državljanov.

Ko v oddelčni skupnosti o nečem 
odločite, se morate vprašati: smo do 
odločitve prišli na demokratičen način?

Projektna naloga: 

Skupina učencev in učenk se 
poveže s predsednikom/-co šolske 
skupnosti. Z njim/njo naredi intervju 
o pripravah na naslednji sestanek 
šolske skupnosti: o vprašanjih, ki 
bodo obravnavana, o težavah pri 
vodenju sestankov itd. Kasneje se 
ista skupina udeleži sestanka šolske 
skupnosti. Izdela poročilo, v katerega 
vnese svoja opažanja. S poročilom 
seznani vse učence. Po pogovoru v 
pisni obliki uredijo svoja spoznanja k 
delovanju šolske skupnosti.

Demokracija v šoli
V sedmem razredu ste že spoznali bistvo 
demokracije. Naj ga še enkrat ponazorimo na 
primeru odločanja v oddelčni skupnosti 
učenk in učencev: 

Oddelek bo odšel na ekskurzijo v nek 
zgodovinski kraj. Razredničarka je predlagala 
dva kraja in učenci ter učenke lahko sami 
odločijo, katerega od njiju bodo obiskali. 
Odločanje bo demokratično,

•	 če bo najprej lahko vsakdo izrazil svoje 
mnenje o ekskurziji,

•	 če bosta vsak učenec in učenka imela 
pravico glasovati,

•	 če bo na koncu sprejeta tista od dveh možnosti, za 
katero bo glasovalo več učencev in učenk. 

Šolski oddelek je majhna skupnost. Vsi lahko pridejo do 
besede in na sestankih vsi glasujejo. Takšnemu načinu 
skupnega odločanja rečemo neposredna demokracija. 

Demokracija v večjih skupnostih
Zdaj pa vzemimo skupnost slovenskih državljanov. 
Sestavljata jo dva milijona posameznikov, ki se med 
seboj povečini ne poznajo, med seboj so si različni, prav 
tako pa imajo tudi različne interese. Vsak mesec, 
vsak teden in celo vsak dan je treba v tej skupnosti 
na demokratičen način sprejeti množico odločitev, ki 
zadevajo vso Slovenijo, vse njene državljane. 

Dva milijona državljanov ne more vselej neposredno 
sodelovati pri odločanju. Kljub temu smo našo državo 
uspeli urediti tako, da odločanje o skupnih zadevah 
poteka na demokratičen način. Zdaj se bomo 
seznanili s to ureditvijo.

1

2

V sedmem razredu ste izvedeli, kako pridobimo slovensko 
državljanstvo. Skupaj obnovite vse, kar še veste o tem, in to 
zapišite. 

Se strinjate s trditvijo, da se med odločanjem, ki poteka v 
oddelčni skupnosti, učite demokracije? Utemeljite odgovor.
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demokracija od blizu

Zemljevi prikazuje Slovenijo, razdeljeno na občine. Občine imajo 
svoje simbole, grbe in zastave. Poimenovali smo le nekaj občin in 
prikazali njihove zastave.

Hrpelje Kozina

Rogaška SlatinaGornji Grad

Kočevje

Šentilj

Tolmin

Ljubljana

Občine
Oglejmo si najprej, kako urejamo skupno življenje 
državljanov v posameznem manjšem kraju. Tam je 
treba sprejeti množico odločitev, na primer:

•	 Ali smejo lastniki psov pripeljati pse v park?
•	 Kje v naselju lahko vozniki parkirajo svoja vozila?
•	 Po katerih cestah smejo voziti tovornjaki? 
•	 Kolikšna je največja dovoljena hitrost v neki ulici?
•	 Koliko denarja bo dobila knjižnica?
•	 Kdaj bodo popravili streho šole?
•	 Bo nogometni klub dobil novo igrišče?
•	 Koliko denarja morajo stanovalci  plačati za odvoz 

smeti?

Bi lahko o vsem tem odločila osrednja oblast, ki deluje 
v glavnem mestu Ljubljani? Zelo težko, kajti samo 
domačini tako poznajo svoj kraj, da lahko sprejemajo 
dobre odločitve. Zato smo celotno slovensko ozemlje 
razdelili na večje število manjših delov, ki jim rečemo 
občine. Prebivalci občine o mnogih stvareh odločajo 
sami.  

3

Izdelajte miselni vzorec ob 
vprašanju:

Po katerih pravilih se ravnamo v 
kraju, kjer prebivam?

Na poti domov in v šolo opazujte 
okolico in ljudi. Ti se ravnajo po 
množici pravil (promet, gibanje 
pešcev, trgovine, pošta, odlaganje 
smeti, odnosi med sosedi itd.). Pravila 
označite čim krajše. Uporabite 
posamezne besede ali kratke stavke, 
risbe, črte, okvirčke. Primerjajte, kar 
izdelate. Na koncu naredite skupen 
seznam vseh pravil, po katerih se 
ravnajo prebivalci vašega kraja.

Kako se imenuje občina, v kateri prebivaš? Nariši njeno 
zastavo. 

Razmislite: kaj so dobre in kaj slabe strani tega, da imamo v 
Sloveniji veliko število občin. Napišite svoje mnenje o tem in 
ga utemeljite.

Besednjak
Svetovni splet ali internet – 
mreža povezanih računalnikov, ki 
omogoča izmenjavo informacij. 
Interes – tisto, v čemer vidimo 
korist.



8

S puščico je označena hiša, v kateri 
ima svoje prostore slovenska občina 
Lenart.

Za volivce izbira nikoli ni lahka. 
Potrebujejo veliko informacij o 
kandidatih.

Občina je oblika lokalne 
samouprave
Občine so skupnosti občanov na 
manjšem delu Slovenije. S tujko jim 
rečemo lokalne skupnosti. Ker 
občani sami upravljajo z mnogimi 
stvarmi v občini, pravimo, da imajo 
lokalno samoupravo. 

Na večjem delu ozemlja današnje 
Slovenije so ljudje že od 18. stoletja 
dalje poznali lokalno samoupravo. 
Na delih ozemlja, ki so bili podobni 
današnjim občinam, so prebivalci, ki so 
bili lastniki zemlje, skupaj s plemstvom 
ali predstavniki državne oblasti razpravljali, kako urediti 
ceste, mostove in potoke ter kje je mogoče pasti 
živino. Lokalna samouprava ima torej marsikje že dolgo 
tradicijo.

V večini občin  živi vsaj nekaj tisoč ljudi, v največjih 
občinah pa celo več kot sto tisoč. Občani izvolijo 
nekaj posameznikov, ki potem odločajo v njihovem 
imenu. Takšnemu načinu odločanja rečemo posredna 
demokracija.

Ko izvoljeni predstavniki občanov nekaj odločijo, 
je odločitev obvezna za vse občane. Za kršitev je 
predvidena kazen. To pomeni, da imajo izvoljene osebe 
politično oblast v občini.  

Demokracija v občini je posredna in 
neposredna
Kdaj je demokracija v občini posredna? Občani 
vsaka štiri leta odidejo na volišča in izvolijo manjše 
število oseb, ki postanejo predstavniki vseh 
občanov in v njihovem imenu upravljajo občino. 
Tem osebam rečemo občinski svétniki, saj so 
člani ustanove z imenom občinski svet.

Občani za štiri leta izvolijo še nekoga – župana 
občine. To je oseba, ki vodi delo občinskega sveta. 
Ko svet sprejme nek sklep, mora župan poskrbeti 
za uresničitev tistega, kar je bilo sklenjeno.

4

5

Napišite, kaj vam pomeni beseda »politika«. V pogovoru skušajte priti do skupne definicije tega pojma.

Besednjak
Ustanova – organizirana 
skupnost ljudi, ki opravlja neko 
dejavnost.
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demokracija od blizu

Župan in občinski svet sta pred težko 
izbiro.

Vendar je demokracija v občini lahko tudi neposredna. 
Če se pojavi zelo pomembno vprašanje, ki se tiče 
vseh občanov, lahko občinski svet razglasi, da bodo o 
tistem vprašanju določenega dne glasovali vsi občani. 
Takšnemu glasovanju rečemo referendum.

Občinski svet se dogovarja in odloča
Kako deluje občinski svet? 
Oglejmo si primer. V neki občini 
sta dve šoli v slabem stanju. 
Na eni od šol je treba temeljito 
popraviti streho, na drugi šoli pa 
je treba zamenjati vsa okna, saj 
tako slabo tesnijo, da pozimi v 
notranjost vdira mrzel zrak.

Občina ima v tem letu dovolj 
denarja samo za popravilo na eni 
od obeh šol. Župan predlaga, da 
bi denar porabili za zamenjavo 
oken na drugi šoli. Opozarja, 
da zaradi oken, ki slabo tesnijo, 
šola porabi preveč denarja za 
ogrevanje. Skupina svetnikov pa predlaga, da bi denar 
porabili za obnovo strehe na prvi šoli. Opozarjajo, da 
bo zaradi strehe, ki na drugi šoli pušča, voda v prvem 
hudem nalivu pritekla v učilnice in poškodovala opremo.

Po razpravi svetniki glasujejo. Župan, ki sicer vodi 
sejo občinskega sveta, nima pravice glasovati. 
Denimo, da je vseh svetnikov 25 in da jih največ, kar 17, 
glasuje za obnovo strehe na prvi šoli. Sklep je sprejet z 
večino glasov. Zdaj bo moral župan izvršiti ta sklep 
– on je namreč izvršna oblast v občini. To pomeni, 
da bo moral organizirati izbiranje podjetja, ki bo streho 
obnovilo hitro,  kakovostno in po ugodni ceni.

Občinski svet bo nadzoroval županovo delo.  To 
pomeni, da bodo svetniki preverjali, ali bo župan res 
ravnal tako, kot so se dogovorili.

6

Razmislite: ali bi lahko v občini o vseh zadevah odločali prav vsi občani? Utemeljite svoj odgovor.

Koliko prebivalcev (približno) ima občina, v kateri prebivaš? Poizvedi!

Vsakdo, ki glasuje, ima en ‘glas’. Kaj v tej zvezi pomeni 
beseda ‘glas’?

Igra vlog

Izhodišče za igro vlog je besedilo, 
ki je tu na levi strani. Navedeno je, 
kaj je treba popraviti v dveh šolah. 
Dva učenca/učenki prevzameta 
vlogi ravnateljev prve in druge šole. 
Pet učencev in učenk prevzame 
vlogo občinskih svetnikov. Vsak 
od ‘ravnateljev’ skuša prepričati 
‘svetnike’, da je treba najprej 
popraviti njegovo šolo. Svetniki na 
koncu glasujejo za tistega ravnatelja, 
ki jih je s svojimi utemeljitvami bolj 
prepričal. Eden/ena od učencev/učenk 
je župan in vodi razpravo. Na koncu 
vsi učenci in učenke ocenijo, ali je bilo 
odločanje demokratično.
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Občine so razdeljene na vaške, 
krajevne ali četrtne skupnosti
Nekatere občine so precej velike in 
vključujejo večje število naselij. Probleme 
posameznega naselja natanko poznajo 
le njegovi prebivalci. Zato je občina  
razdeljena na še manjše skupnosti. 
Če ta najmanjša skupnost obsega vas, 
se imenuje vaška skupnost, če obsega 
manjše kraje, se imenuje krajevna 
skupnost. Nekatere občine obsegajo 
večja mesta, ki so razdeljena na mestne 
četrti. Prebivalci posamezne četrti 
ustanovijo četrtno skupnost.

Tudi v vsaki od teh manjših skupnosti 
prebivalci izvolijo skupino ljudi, ki vodijo 
skupnost. Te skupine se imenujejo sveti: 
vaški svet, svet krajevne skupnosti ali 
četrtni svet. 

Te najmanjše skupnosti dobijo od občine nekaj denarja, 
ki ga lahko porabijo za urejanje naselja. Sveti, ki jih 
vodijo, poskrbijo, da so ceste v naselju razsvetljene, da je 
ob cesti pločnik, da se popravi most itd.

Oblast in politične stranke
Skupina državljanov, ki imajo podobne zamisli o tem, 
kako bi se morala razvijati Slovenija, ustanovi svojo 
politično organizacijo – stranko. Ker državljani 
nimajo enakih prepričanj, nastane seveda več 
političnih strank. Oglejmo si, kako stranke delujejo v 
občini. Nekateri občani se včlanijo v politične stranke, 
pač v tiste, ki zagovarjajo podobne ideje kot oni sami. 
Člani vsake stranke izdelajo za občino načrt, kako naj bi 
se razvijala. Na volitvah se njihovi kandidati potegujejo 
za to, da bi postali člani občinskega sveta. To postanejo, 
če dobijo zadostno število glasov.

Nekatere od strank imajo podobne ideje in cilje. Če 
je bilo v občinski svet izvoljenih toliko njihovih 
kandidatov, da imajo v svetu večino, se lahko 
dogovorijo, da bodo njihovi svetniki, tesno sodelovali 
in oblikovali koalicijo. V tem primeru izdelajo načrt 

7

8 Izraz ‘leve stranke’ so začeli 
uporabljati zato, ker so nekoč v 
francoskem parlamentu na levi 
strani sedeli poslanci strank, ki so 
hotele močno zmanjšati neenakost 
državljanov. Poslanci ostalih strank 
so sedeli na desni strani parlamenta, 
zato so jih začeli označevati kot 
poslance ‘desnih strank’. Danes 
državljani veliko razpravljajo o tem, 
katere stranke so ‘leve’ in katere 
‘desne’, vendar je razliko med njimi 
težko opredeliti. 

S puščico je označena hiša, v 
kateri ima svoje prostore krajevna 
skupnost.

Si ti prebivalec/prebivalka vaške, krajevne ali četrtne 
skupnosti? Če ne veš, poizvedi! 
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demokracija od blizu

skupnega vladanja v občini. Uresničujejo ga tako, 
da skupaj predlagajo in glasujejo za sklepe, na osnovi 
katerih se občina razvija. Občani seveda ocenjujejo, 
ali koalicija dobro vodi občino. Če z vodenjem niso 
zadovoljni, bodo na naslednjih volitvah najbrž glasovali 
za druge stranke in druge kandidate.  

 

Slab župan 
- povsod so 

smeti.

Seveda. Saj 
imamo podobne 
politične ideje.

Ti boš naša 
kandidatka za 

županjo.

Prevzeli 
bomo oblast 

v občini.

Na volitvah izberimo 
drugega župana. 
Ustanovimo svojo 
politično stranko.

Zapiši imena vsaj treh slovenskih političnih strank. 

Je težko 
ustanoviti 
politično 
stranko?

Ne. Samo 200 
ljudi nas mora 

podpreti.

In napisati 
moramo, kaj vse 
bomo naredili.

Stranka lahko 
sodeluje tudi 
na državnih 

volitvah.

Besednjak
Koalicija – zveza izvoljenih 
predstavnikov več strank, ki se 
dogovorijo, da bodo skupaj 
vladali v občini ali državi.

Razmislite: zakaj je treba spremljati delovanje politikov ves čas in ne samo pred volitvami.



12

V glavnem mestu Republike Slovenije, 
Ljubljani, je večina osrednjih ustanov 
oblasti.

Prisega predsednika/-ce Republike 
Slovenije.

Oblast v Republiki 
Sloveniji
Slovenija je demokratična država. 
To pomeni, da ima v njej oblast 
ljudstvo. Pa vendar: Ali lahko 
vse ljudstvo sprejema odločitve? 
Da, vendar le v redkih primerih, 
o katerih bomo govorili kasneje.  
Slovenski volivci izvolijo osebe, ki 
potem postanejo njihovi politični 
predstavniki in določeno število 
let vladajo v njihovem imenu.

Vendar volivci ne volijo 
neposredno vseh oseb, ki imajo v 
naši državi oblast. Neposredno 
izvolijo samo predsednika/-co 
republike in člane državnega 
zbora.

Predsednik/predsednica republike
Državljani in državljanke na volitvah za pet let izvolijo 
predsednika oziroma predsednico republike. Za 
predsednika/-co lahko kandidirajo vsi polnoletni 
državljani in državljanke, vendar se ne morejo predlagati 
sami, predlagati jih morajo politične stranke ali večje 
skupine državljanov. Za predsednika/-co je izvoljen/-a 
kandidat/-ka, ki dobi več kot polovico glasov volivcev, 
ki se udeležijo volitev. Če je kandidatov več in nihče od 
njih ne dobi več kot polovice glasov, volivci še enkrat 
izbirajo, vendar samo med kandidatoma, ki sta na 
prvem glasovanju dobila največ glasov.

Potem ko je izvoljen/-a, predsednik/-ca javno in 
slovesno izreče naslednjo prisego:

‘Prisegam, da bom spoštoval(a) ustavni red, da 
bom ravnal(a) po svoji vesti in z vsemi svojimi 
močmi deloval(a) za blaginjo Slovenije.‘

Ko se predsednik/-ca srečuje s predstavniki drugih 
držav, govori v imenu Slovenije in njenih državljanov. 
Je tudi vrhovni poveljnik/-ca naših obrambnih sil, naše 
vojske.

9

10

V kateri pomembni listini (dokumentu) 
je zapisan stavek ‘V Sloveniji ima oblast 
ljudstvo‘?

Prisegam, da bom 
z vsemi svojimi 

močmi deloval za 
blaginjo Slovenije.
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demokracija od blizu

Stavba, v kateri ima predsednik ali 
predsednica Republike Slovenije 
pisarno.

Pogosto govorimo o treh vejah 
oblasti. Državni zbor je zakonodajna 
veja. Vlado, ki ureja podrobnosti in 
v podrobnostih izvršuje, kar je sklenil 
Državni zbor, imamo za izvršno vejo 
oblasti. Sodniki so sodna veja oblasti, 
saj tudi oni sprejemajo odločitve, ki so 
obvezne za vse – izrekajo sodbe.

Ko se v Sloveniji zgodi kaj zelo pomembnega, 
predsednik/-ca pojasni državljanom dogodke, 
opozori na nepravilnosti, izreče pohvalo itd. 
Sprejema posameznike, ki so storili nekaj pomembnega 
za Slovenijo (znanstvenike, umetnike, športnike). 
Nekaterim od njih podeli odlikovanje.

Predsednik/-ca Republike Slovenije odloči tudi o tem, kdaj 
bodo volivci na volitvah izbrali nove člane pomembne 
politične ustanove, ki se imenuje Državni zbor 
Republike Slovenije (RS).

Poleg predsednika imamo tri veje 
oblasti
Rekli smo, da se vsaka skupnost ravna po določenih 
skupnih pravilih. V državi Sloveniji jih za vse nas 
določajo izvoljeni poslanci Državnega zbora. 
Najpomembnejšim pravilom skupnega življenja v državi 
rečemo zakoni. Ker nam poslanci 'dajejo' zakone, 
rečemo, da imajo zakonodajno oblast.

Za naš Državni zbor, ki sprejema zakone, pogosto 
uporabljamo besedo parlament. V resnici je parlament 
skupni izraz za Državni zbor in še neko ustanovo, 
Državni svet, ki spremlja delo Državnega zbora in ga 
opozarja na napake.

Poslanci Državnega zbora imajo še nekaj 
pomembnih nalog. Izvolijo vlado, ki izvršuje tisto, kar 
sklenejo poslanci, in v podrobnostih ureja našo državo. 
Nadzorujejo delo vlade, lahko pa jo tudi razrešijo in 
izvolijo drugo vlado. Izvolijo sodnike, ki na sodiščih 
sodijo osebam, obtoženim kršitve zakonov ali predpisov, 
ali razsojajo v sporih.

11

Zakaj rečemo naši vojski ‘obrambne sile’? Kaj hočemo s tem 
povedati? Odgovor napiši v eni povedi.

Po skupinah zapišite odgovore na naslednja vprašanja:

Kaj pomeni izraz ‘ustavni red’? 
Kaj pomeni ‘ravnati po svoji vesti’? 
Kaj pomeni izraz ‘blaginja Slovenije’?

Vsaka skupina prebere svoje odgovore. Vsi skupaj skušajte 
ugotoviti, kateri odgovori so najboljši.

Beseda ‘veja’ v besedni zvezi ‘veje oblasti’ je prispodoba. 
Zakaj so za različne vrste oblasti izbrali prav to prispodobo?

Besednjak
Državni svet – ob Državnem 
zboru drugi del slovenskega 
parlamenta, ki predstavlja različne 
dele slovenske družbe in lahko 
predlaga Državnemu zboru, naj 
sprejme neki zakon; če meni, da je 
neki zakon, ki ga je Državni zbor že 
sprejel, neustrezen, lahko zahteva, 
naj o njem državni zbor ponovno 
odloča.

zakonodajna 
veja

izvršna 
veja

sodna 
veja
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Volitve so ob nedeljah 
ali na nek drug dela prost 
dan, in sicer zato, da se jih 
lahko udeleži čim več ljudi. 
Volivec na glasovnici označi 
ime tistega kandidata, ki 
mu želi nameniti svoj glas. 
Glasovnico izpolnjuje za 
posebnim zastorom, tako da 
nihče ne more videti, kako je 
volil. Volivec nato glasovnico 
vrže v volilno skrinjico. 
Glasovanje na volitvah je 
torej tajno. Še več: v zakonu 
je zapisano, da nihče ne sme 
od nekoga zahtevati, da 
pove, kako je volil.

Kako izvolimo poslance in poslanke 
Državnega zbora?

Vsaka štiri leta so v Sloveniji volitve 
90 poslancev Državnega zbora. 88 
poslancev izvolijo vsi volivci na splošnih 
volitvah, po enega pa izvolijo pripadniki 
italijanske narodne skupnosti na 

Obali in pripadniki madžarske narodne skupnosti v 
Prekmurju. Kandidate na volitvah praviloma predlagajo 
politične stranke, vendar jih lahko predlagajo tudi 
skupine državljanov, ki se niso organizirali kot 
stranka.

Volivci, ki so slovenski državljani, stari vsaj 18 let, na 
volišču dobijo glasovnico, na kateri so zapisana imena 
kandidatov, ob njih pa imena političnih strank, ki so jih 
predlagale. Izbira kandidata je praviloma tudi izbira 
politične stranke, ki ji je volivec naklonjen. 

Po glasovanju volilna komisija na vsakem 
posameznem volišču prešteje glasovnice in tako 
ugotovi, koliko glasov je dobil posamezni kandidat ter 
z njim politična stranka. Državna volilna komisija 
zbere rezultate z vseh volišč in ugotovi, kateri kandidati 
so bili izvoljeni v Državni zbor, s tem pa tudi, koliko 
poslancev bo imela posamezna stranka.

12

Zakaj imata italijanska in madžarska narodna skupnost svojega predstavnika v Državnem zboru? 
Poizvedite in zapišite.

Razmislite: zakaj je pomembno, da je glasovanje na volitvah tajno. Pogovorite se o tem.

glasovnica volilna 
komisija

volilna 
skrinjica

tajno 
izpolnjevanje 
glasovnice

V Republiki Sloveniji imamo 
politično ureditev, ki se ji reče 
parlamentarna demokracija. To 
pomeni, da je parlament osrednja 
ustanova oblasti, ki odloča 
o najpomembnejših zadevah – 
sprejema zakone in voli vlado. 
Glavni del našega parlamenta je 
Državni zbor. Zato je udeležba na 
volitvah za poslance Državnega 
zbora ena glavnih dolžnosti vsakega 
slovenskega državljana. Volitve so 
praviloma vsaka štiri leta. Takrat 
državljani odločamo o tem, komu 
bomo zaupali, da v tem času v 
našem imenu izvaja oblast.
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demokracija od blizu

Vsem dejavnostim posameznih kandidatov in strank, ki 
potekajo pred volitvami, rečemo volilna kampanja.

Kako pa se volivec ali volivka odloči?
Volivci in volivke morajo imeti čim več 
informacij o kandidatih in programih 
političnih strank. Veliko informacij jim 
posredujejo mediji. Novinarji, zaposleni 
v medijih, morajo v predvolilnem času 

posredovati volivcem nepristranske informacije o 
strankah in kandidatih.

Kandidati in stranke pred volitvami  napovejo, kako bodo 
ravnali, če bodo izvoljeni. Stranke prirejajo zborovanja, 
na katerih prepričujejo volivce. Stike z volivci iščejo 
tudi prek socialnih omrežij (npr. prek Facebooka). 
Volivci ocenijo, katere ideje in programi strank se jim zdijo 
dobri in katerim kandidatom lahko zaupajo. Vsak volivec 
ima določena prepričanja, zato pogosto voli za tisto 
stranko, ki izraža podobna prepričanja.

Vsak poslanec odpre svojo poslansko pisarno. Objavi, 
kdaj lahko pridejo k njemu državljani, ki bi ga želeli 
opozoriti na nek problem ali mu izraziti svoja stališča. 
To je pomembno, saj mora poslanec čim bolj delovati v 
skladu z voljo državljanov.

13

Oglejte si risbo. Kateri od obeh kandidatov je bolje 
predstavil svoje načrte? Utemeljite svoj odgovor.

Poizvedite: kako je v naši državi poskrbljeno, da se volitev 
lahko udeležijo tudi tisti, ki na dan volitev ne morejo na 
volišča ali pa niso na ozemlju Republike Slovenije.

Če bom izvoljen, bo: 

•	 varstvo otrok v vrtcih 
cenejše,

•	 zgrajena bo nova 
avtocesta in

•	 službo bo dobilo vsaj 
3.000 brezposelnih.

Če bom izvoljen, bo:
•	 naša republika 

zacvetela in 
•	 boste zadovoljni 

z mojim delom.

Besednjak
Program politične stranke – 
načrt dela, ki določa cilje 
stranke in sredstva za njihovo 
uresničenje.

Nepristranska informacija – 
informacija, ki neodvisno od 
osebnega mnenja pokaže neko 
stvar takšno, kot je v resnici.

Projektna naloga

Razdelite se na pet skupin, v vsaki 
je 3 do 5 učencev/učenk. Vsaka od 
skupin na spletu poišče in pregleda 
program ene od slovenskih političnih 
strank (njene cilje, vrednote, za katere 
se zavzema itd.). Izdela poročilo o 
tem programu. Vsaka od skupin svoje 
poročilo predstavi vsem učencem. 
Potem vsi skupaj primerjate programe 
strank in izdelate opis glavnih razlik 
med njimi. 

A B
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Kaj pomeni poved ‘Pred zakonom smo vsi enaki’?

Kaj je zakon?
Zakon je besedilo, ki določa, kako 
morajo ljudje ravnati ali česa ne smejo 
storiti. Oglejmo si preprost primer. V 
zakonu, ki določa, kako moramo ravnati 
v prometu, je zapisano:

‘Vozniki morajo voziti po desni strani ceste.‘

V zakonu je tudi zapisano, kakšna je kazen za voznika, ki 
to pravilo prekrši:

‘Z globo 120 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju … ‘

V zvezi z zakoni moramo vedeti naslednje:

•	 Da bi bili zakoni učinkoviti, je predvideno, kakšna 
kazen doleti tiste, ki zakone kršijo. 

•	 Zakoni veljajo za vse državljane enako (pa tudi za 
tujce na našem ozemlju). Nobena oseba, ki krši neki 
zakon, se ne more izgovarjati, da ga ni poznala. Zakoni 
veljajo tudi za tiste, ki jih ne poznajo – zato je dobro, če 
državljani poznamo zakone, ki jih je sprejel Državni 
zbor Republike Slovenije. 

•	 Kar ni prepovedano z zakoni ali drugimi pravili, je 
dovoljeno.

•	 Zakoni morajo biti napisani jasno in si ne smejo 
nasprotovati. Ker neki zakon določa, da morajo 
vozniki voziti po desni, ne sme biti v nekem drugem 
zakonu napisano, da morajo voziti po levi.

•	 Noben zakon ne sme biti v nasprotju s tistim, 
kar je napisano v našem najvišjem zakonu, Ustavi. 
Vzemimo nek primer. V Ustavi piše: ‘Oseba, za katero 
obstaja utemeljen sum, da je storila kaznivo dejanje, 
se sme pripreti samo na podlagi odločbe sodišča …‘ 
Zato ni mogoče sprejeti zakona, ki bi, na primer, 
policistom dajal pravico, da se sami odločijo o priporu 
sumljive osebe – o tem lahko odloči le sodnik.

14

Če policist nekoga zaloti, da 
vozi po levi namesto po desni 
strani cestišča, zanj določi 
denarno kazen.

Besednjak
Globa – denarna kazen.

Življenja in dela na šoli ne urejajo le zakoni, temveč tudi 
druga pravila, ki veljajo za vsako šolo posebej. Poizvedite: kje 
so ta pravila zapisana in kdo jih določi.

Izdelajte miselni vzorec ob pojmu 
zakona. Izpišite vse, kar zdaj veste 
o zakonih. Potegnite črte, pišite v 
okvirčke, lahko kaj narišete …
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Zakoni so tako pomembna pravila, da 
je treba pred dokončnim sprejetjem v 
Državnem zboru skrbno pretehtati, 
kako so napisani in kako bodo vplivali 
na odnose med državljani. Zato 
besedilo zakona poslanci v Državnem 
zboru obravnavajo praviloma trikrat. 
Poslanci predlagajo popravke ali 
dopolnila (amandmaje). Pripombe 
k besedilu lahko podajo tudi drugi 
državljani. Zlasti je zaželeno, da 
podajo svoje pripombe strokovnjaki, 
ki delujejo na tistem področju, ki ga 
ureja zakon. Na primer: če zakon ureja 
izobraževanje, je zaželeno, da podajo 
pripombe ravnatelji, učitelji in drugi 
strokovnjaki na tem področju.   

Za sprejemanje zakonov je torej 
potreben daljši čas. Samo izjemoma 
je mogoče hitreje sprejeti neki zakon – 
samo v primeru, če bi zaradi prepoznega 
sprejetja nastala v državi škoda ali pa bi 
bila ogrožena njena varnost.

Na balkonu v dvorani 
Državnega zbora sedijo 
obiskovalci, ki želijo 
spremljati razpravo 
poslancev.

Kako nastane nov zakon?
Nov zakon navadno predlaga vlada, 
vendar velja le, če ga sprejme Državni 
zbor. Mnoge zakone vsakih nekaj let 
dopolnijo ali spremenijo. To lahko 
ponazorimo s primerom zakona, ki je 

nekoč določal, da so učenci obiskovali osnovno šolo 
samo osem let, prvi razred pa so začeli obiskovati s 
sedmimi leti. Potem pa so v Državnem zboru sprejeli 
zakon, ki določa, da učenci začnejo obiskovati osnovno 
šolo s šestim letom in hodijo v osnovno šolo devet let.

Kako pa dobimo vlado?
Poslanci v Državnem zboru izvolijo 
vlado, ki potem vsakodnevno ureja 
življenje v naši državi. Za vlado mora 
glasovati več kot polovica poslancev. 
Kako pa potekajo te volitve? 

Poslanci navadno pripadajo večjemu številu strank. 
Stranke, ki imajo podobna prepričanja in programe, 
se lahko povežejo v koalicijo. Če imajo skupaj več kot 
polovico poslancev, se dogovorijo, koga bodo predlagali 
za predsednika/-co vlade. Ko je ta oseba izvoljena, 
izbere člane vlade – ministre/-ice, ki jih mora prav 
tako potrditi Državni zbor. 

15

16

Ali veljajo zakoni tudi za tiste, ki jih sprejmejo, torej za 
poslance Državnega zbora? Premislite in se pogovorite 
o tem.

Državni zbor in vlada dobita oblast samo za določeno število 
let. Bi še imeli demokracijo, če bi jo dobila za neomejen čas?

Nasprotujem 
predlogu!

Podpiram 
predlog novega 

zakona!
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Delovanje policije sodi v Ministrstvo 
za notranje zadeve. Policisti skrbijo 
za varnost državljanov. Pri tem 
morajo včasih pokazati pogum in 
požrtvovalnost.

Kadar koli lahko pride do večjih 
naravnih ali drugih nesreč: do poplav, 
potresov, plazov, do hudih nesreč v 
prometu, do nesreč, ki jih povzročijo 
kemične ali radioaktivne snovi itd. V 
takšnih primerih pridejo na pomoč 
enote civilne zaščite. To so dobro 
organizirane, izurjene in opremljene 
skupine državljanov, ki so v stalni 
pripravljenosti. Rešujejo ljudi in 
premoženje. Ob nesrečah lahko 
sodelujejo z gasilci, vojsko in policisti. 

Kaj pa stranke, ki niso v koaliciji?
Politične stranke, ki niso članice 
vladajoče koalicije, so opozicijske 
stranke. To pomeni: nadzorujejo in 
včasih kritizirajo tisto, kar v Državnem 
zboru in vladi odločijo vladajoče 
stranke. Prepričujejo državljane, da 

bi oni vladali bolje. Včasih predlagajo koalicijskim 
strankam, kako bi lahko izboljšali zakone ali odločitve 
vlade. Za demokracijo je dobro, če politiki iz vladajočih 
strank premislijo, ali ne bi kazalo predloge opozicije 
upoštevati.

Naloge vlade
Vlada ima mnogo nalog. Omogočati mora podjetjem, 
da uspešno poslujejo, organizirati mora pomoč za 
brezposelne, odločati mora, kako bodo delovali 
šole, bolnišnice, gledališča, muzeji, slovenska vojska 
in policija, skrbeti mora za varovanje okolja in še za 
marsikaj drugega.  Da bi vlada vse to lahko opravila, 
je razdeljena na določeno število delov, ki jim rečemo 
ministrstva. Ta urejajo gospodarstvo, izobraževanje, 
visoko šolstvo in znanost, kulturo, zdravstvo, obrambo, 
promet itd. Vsako od ministrstev vodi po en član 
vlade, ki mu zato rečemo minister/-ica. Vlada je torej 
sestavljena iz predsednika/-ice, ki vodi njeno delo, in 
ministrov/-ic.

S čim se ministrstva ukvarjajo, praviloma lahko 
razberemo iz njihovih imen: izobraževanje, zdravstvo, 
promet, kmetijstvo, obramba itd. Za učence sta imeni 
dveh ministrstev mogoče malce bolj skrivnostni:

Ministrstvo za notranje zadeve – pomemben del tega 

17
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Besednjak
Opozicija – stranke, ki v 
parlamentu nasprotujejo 
vladajočim strankam, koaliciji.  

Zakaj je dobro, da opozicijske stranke nadzorujejo, kaj delajo vladajoče stranke?

POZOR: Razlikovati moramo med predsednikom Republike 
Slovenije in predsednikom Vlade Republike Slovenije. 
Predsednika ali predsednico republike izvolijo državljani na 
neposrednih volitvah. On/-a je predvsem uradni predstavnik 
(predstavnica) celotne države. Predsednika ali predsednico 
vlade pa – tako kot tudi ministre – izvoli Državni zbor. 
Predsednik/-ca vlade vodi vlado, ki vsak dan izvaja oblast 
v vseh podrobnostih in je praviloma vezan/-a na eno od 
političnih strank.   



19

demokracija od blizu

Za katere ustanove skrbi Ministrstvo za kulturo? Za katere 
ustanove pa skrbi Ministrstvo za izobraževanje, visoko 
šolstvo,  znanost in šport? Za vsakega od teh ministrstev 
napiši vsaj dve ustanovi.

Voznik med vožnjo ne sme v roki držati 
telefona in telefonirati. Če policisti 
nekoga zalotijo pri tem, ga ustavijo in 
mu za ta prekršek izrečejo denarno 
kazen. Če pa nekdo telefonira med 
vožnjo in zaradi tega povozi pešca, 
je to kaznivo dejanje. Vendar v tem 
primeru ne morejo policisti izreči kazni. 
Oni samo zberejo dokaze, da je voznik 
res telefoniral, in voznika ovadijo 
tožilstvu. Tožilec obtoži voznika, 
da je zaradi telefoniranja povozil 
pešca, sodijo mu sodniki. Voznik  ima 
zagovornika – odvetnika, ki na 
primer poskuša dokazati, da voznik 
ni povzročil nesreče zaradi telefona. 
Odvetnik torej nasprotuje tistemu, 
kar trdi tožilec. Sodnikova naloga je, 
da natančno posluša trditve tožilca 
in zagovornika ter nato presodi. Če 
ugotovi, da je obtoženec kriv, mu lahko 
izreče zaporno kazen.

ministrstva je policija, skrbi torej za varnost državljanov, 
varnost na cesti ipd.

Ministrstvo za zunanje zadeve – skrbi za odnose Slovenije 
z drugimi državami.

Kako pa deluje sodna oblast?
Sodniki na sodiščih ugotavljajo, ali 
je nekdo kršil zakon. Vendar pa se 
sodniki ne odločajo sami, ali bodo 
nekomu sodili. To odločitev sprejmejo 
druge uradne osebe, ki jim rečemo 
tožilci. Ti lahko na osnovi dokazov, 

ki jih zbere policija, obtožijo posameznika za kršitev 
zakona. Seveda na koncu o krivdi odločajo sodniki.

Noben zakon in nobena odločitev kakšne ustanove v 
naši državi ne sme biti v nasprotju z Ustavo Rebulike 
Slovenije. Za to skrbijo sodniki na Ustavnem sodišču. 
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Zakaj je pomembno, da ima obtoženec zagovornika?

V pravni državi velja načelo: vsakdo velja za nedolžnega, dokler se mu na sodišču ne dokaže krivda. Kako 
si razlagate to načelo? Poskusite v razgovoru priti do skupne razlage.

Besednjak
Tožilec – uradna oseba, ki v 
imenu države na sodišču obtoži 
osebe, za katere meni, da so storile 
kaznivo dejanje, ter v sodnem 
postopku dokazuje njihovo krivdo.

Ovaditi – sporočiti tožilstvu, da je 
nekdo storil kaznivo dejanje.

Sojenje mora biti pravično. Tisti, ki je obdolžen, da je kršil 
zakon, ima pravico, da ga zagovarja zagovornik.

sodnik
Zapisničarka, ki 

zapisuje, kaj je kdo 
izjavil.

grb Republike 
Slovenije

Tožilec, 
ki obtožuje 

obtoženca, da  
je kršil zakon.

Zagovornik, 
ki zagovarja 
obtoženca.

obtoženec
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Referendum lahko zahtevajo 
državljani sami. Sedaj je to 
urejeno tako, da se referendum 
mora izvesti, če to s svojim 
podpisom na posebnih obrazcih 
zahteva vsaj 40 tisoč državljanov. 
V naši državi poteka razprava 
o tem, ali naj bi pravila za 
razpisovanje referendumov 
spremenili. Nekateri menijo, 
da je bilo v preteklosti preveč 
referendumov. V vsakem primeru 
pa bodo državljani še vedno imeli 
možnost zahtevati referendum, 
le pogoji za to se bodo morda 
spremenili.

Sodišča sodijo tudi politikom, če ti 
kršijo zakone.

Na referendumu državljani odločajo 
neposredno
Nekatere najpomembnejše odločitve sprejemajo 
državljani sami  na splošnem glasovanju ali 
referendumu. Tako so se slovenski državljani leta 2003 
odločali, ali naj Slovenija postane članica Evropske unije 
(EU). Na volišču so dobili glasovnico, na kateri je bilo 
zapisano referendumsko vprašanje:

‘Ali se strinjate, da Republika Slovenija postane članica 
Evropske unije?‘

Volivci so obkrožili ZA ali PROTI. Velika  večina je takrat 
glasovala za članstvo v Uniji.

Volivci lahko nasprotujejo zakonodajni oblasti, torej 
Državnemu zboru. Na referendumu lahko odločijo, da neki 
zakon, ki ga je sicer sprejel Državni zbor, ne sme veljati.

Zakaj tri različne vrste oblasti?
Kaj bi se zgodilo, če bi o vseh stvareh v 
naši državi odločala samo ena politična 
ustanova, na primer samo vlada? Imela 
bi ogromno moč in oblast 
in nihče je ne bi mogel 

nadzirati. Različne veje oblasti imamo zato, 
da tisti, ki imajo oblast, drug drugega 
nadzirajo. Če vlada slabo vodi državo, jo 
poslanci Državnega zbora lahko razrešijo 
in izvolijo drugo vlado. Ustavno sodišče 
skrbi za to, da so zakoni in dejanja v skladu 
z Ustavo.

Če državljani na sploh niso zadovoljni 
z delom Državnega zbora, bodo na 
naslednjih volitvah izvolili druge poslance.
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V nekaterih državah razmišljajo, da bi mladi dobili volilno 
pravico že, ko napolnijo šestnajsto leto starosti. Bi se vam 
zdelo prav, če bi to uvedli tudi v Sloveniji? Utemeljite svoj 
odgovor.

V čem je podobnost in v čem razlika med volitvami in 
referendumom?  V pogovoru skušajte priti do skupnega 
odgovora.
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demokracija od blizu

Kaj je torej glavni namen delitve oblasti na zakonodajno, 
izvršno in sodno oblast?  V pogovoru skušajte priti do skupne 
razlage.

Tudi v demokratični družbi se 
dogajajo stvari, ki jih državljani 
obsojajo. Skupine politikov ali 
gospodarstvenikov si  včasih 
prilastijo moč in koristi, ki jih ne 
bi smele imeti.

Če je za neko odločitev glasovala večina, 
to vendarle še ne pomeni, da je odločitev 
povsem pravilna. 

Demokratična je namreč le tista ureditev, v kateri nihče 
nima absolutne oblasti.

V demokraciji je mogoče odkrivati nepravilnosti in 
zahtevati, da se popravijo. Če ne bi bilo demokracije, 
bi bili državljani samo nemočni opazovalci ravnanja 
skupin, ki bi imele toliko moči in oblasti, da jih nihče ne 
bi mogel nadzorovati.

Meje demokracije

Ali lahko demokratično izvoljeni politiki sprejmejo 
kakršnekoli odločitve? Gotovo ne. Kaj bi bilo, če bi na 
primer Državni zbor z večino glasov sprejel sklep, ki 
bi določal, da je treba vse begunce, ki se zatečejo v 
našo državo, nemudoma izgnati ali zapreti? Odločitev 
bi morali preklicati. Z njo bi namreč bile kršene 
človekove pravice beguncev. Preklic sklepa bi 
zahtevalo slovensko Ustavno sodišče, kajti v Ustavi 
piše, da v Sloveniji spoštujemo človekove pravice. Poleg 
tega bi preklic takšnega sklepa zahtevalo tudi Evropsko 
sodišče za človekove pravice.
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Risar je z desno risbo skušal ponazoriti korupcijo. Kaj 
pomeni ta beseda?

V Splošni deklaraciji človekovih pravic (glej stran 66) poiščite 
pravice, ki jih imajo begunci.

Izdelajte miselni vzorec ob 
vprašanju:

Kako je razdeljena oblast v Republiki 
Sloveniji? 

Narišite vse vrste oblasti, ki jih 
imamo v Sloveniji. Označite naloge, 
ki jih opravlja vsaka od njih. Iz 
vzorca naj bo razvidno, kdo nosilce 
neke vrste oblasti izvoli.
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Kaj je aktivno državljanstvo?
Državljani ne smejo vseh odločitev 
prepustiti politikom. Ti lahko delajo 
napake, še posebej, če ne vedo, kakšno 
mnenje imajo o posameznih stvareh 
državljani. Zato je dobro, če se državljani 

zanimajo za politiko, jo spremljajo in čim bolj pogosto 
izražajo svoja stališča. Če jih politiki ne upoštevajo, 
lahko državljani izpeljejo mirne državljanske akcije, 
s katerimi prisilijo politike, da ponovno premislijo svoje 
odločitve in jih morebiti spremenijo.

Demonstracije
Če so državljani močno nezadovoljni z delovanjem 
politikov, imajo pravico, da organizirajo demonstracije, 
na katerih glasno in z napisi na plakatih izrazijo svoje 
nasprotovanje. Navadno se zberejo na ulicah in trgih 
pred stavbami, v katerih delujejo politične ustanove, 
tako da jih politiki lahko slišijo in vidijo. Seveda pa o 
demonstracijah poročajo tudi mediji.
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Oglejmo si primer. Neko podjetje je želelo na Volovji rebri blizu 
Ilirske Bistrice postaviti vetrne elektrarne. S tem so se strinjali 
politiki v občini, gradnjo je najprej dovolilo tudi ministrstvo za 
okolje. S tem pa se niso strinjala naravovarstvena društva. 
Protestirali so proti postavitvi vetrnic. Te bi namreč ogrožale 
ptice na Volovji rebri. Društva so skupaj organizirala protestne 
pohode, okrogle mize, sprožila so tudi sodni spor proti gradnji. 
Gradnjo  jim je uspelo ustaviti.

Veste še za kakšno akcijo slovenskih državljanov? Opišite jo.

Projektna naloga 

Skupina učencev/učenk izdela 
anketni vprašalnik, s katerim 
pridobijo od sošolcev in sošolk 
informacije o tem, koliko se zanimajo 
za politično dogajanje v Sloveniji 
in po svetu: ali berejo časopise, 
gledajo TV dnevnik itd. Vprašalnik 
naj ima okoli 20 vprašanj, od 
katerih nekatera sprašujejo tudi o 
pripravljenosti učencev, da bi se 
čez nekaj let vključevali v politično 
dogajanje (na pr. »Ali meniš, da boš 
nekoč postal član ene od političnih 
strank?«). Skupina potem naredi 
analizo odgovorov in rezultate pri 
naslednji uri predstavi vsem učencem 
in učenkam. Po predstavitvi se 
pogovorijo o rezultatih.
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demokracija od blizu

V samostojni Sloveniji so že večkrat 
potekale demonstracije, na katerih so 
posamezniki postali nasilni. Nekaterim 
od njih je sodišče prisodilo kazen. 
Pomembnejše pa je to, da tovrstno nasilje 
obsoja velika večina državljanov naše 
države. 

Premislite: zakaj v državi, ki je demokratična, nasilja ni 
mogoče zagovarjati.

Največ informacij o delovanju politikov 
in državnih ustanov nam dajejo mediji. 
Ko govorimo o medijih, imamo v misli 
časopise, radio, televizijo in svetovni splet.

Kdor organizira demonstracije, mora na policijo 
sporočiti, kdaj in kje bodo potekale, tako da 
policija lahko preusmeri promet in skrbi za red. 
Najpomembnejše pa je, da udeleženci demonstracij 
niso nasilni in ne povzročajo škode na javni ali 
zasebni lastnini.

Državljani imajo pravico vedeti, kaj dela 
oblast
Ker imajo državljani to pravico, morajo politiki, ki imajo 
oblast, delovati javno. To pomeni, da svojega delovanja 
in svojih odločitev ne smejo skrivati pred državljani.

Vsakdo ima pravico priti v parlament in poslušati 
razpravo poslancev. Te razprave si je mogoče ogledovati 
tudi na daljavo – na primer na tretjem programu 

25
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Televizije Slovenija. Na spletni strani Državnega zbora so 
shranjeni tudi dobesedni zapisi vseh sestankov.

Novinarji, ki so zaposleni v medijih, morajo 
nepristransko poročati o političnih dogodkih. Ko 
poročajo o dogodku, morajo ljudem sporočiti, kaj 
o njem menijo različne skupine politikov in različne 
stranke. Kadar novinarji poročajo o razpravi poslancev 
v Državnem zboru, morajo povedati, kaj so v njej izrekli 
poslanci koalicijskih in opozicijskih strank.

Novinar je lahko kritičen do politikov. Vendar ne sme 
kritizirati neke skupine politikov ali stranke samo zato, 
ker ni njihov privrženec. Kritičen pa je lahko, če pozna 
dejstva, ki pričajo o slabem ali škodljivem ravnanju.

Od novinarja včasih pričakujemo, da izrazi tudi svoja 
stališča. Takšnim prispevkom rečemo komentarji. 
Seveda mora biti iz novinarjevih besed razvidno, 
da so to njegova osebna mnenja. Dobro je, če zna 
svoja stališča utemeljiti. Ne sme podcenjevati ali žaliti 
posameznikov ali skupin, ki zastopajo ideje in stališča, 
drugačna od njegovih lastnih.

Mediji imajo pomembno 
vlogo pri nadzorovanju 
oblasti. Državljane seznanjajo 
s kritičnimi stališči opozicije 
in odkrivajo nepravilnosti v 
politiki in gospodarstvu.

O medijih včasih rečejo, da so ‘četrta veja oblasti’. V resnici seveda niso oblast. Zakaj jim 
pripisujejo tako velik pomen?

Igra vlog

Dve skupini učencev in učenk 
poiščeta na spletu podatke o gradnji 
šestega bloka termoelektrarne 
Šoštanj. Pregledata argumente 
zagovornikov in nasprotnikov 
gradnje. Prva skupina prevzame 
vlogo zagovornikov gradnje, druga 
pa nasprotnikov. Preden skupini 
izvedeta razpravo, eden/ena od 
učencev/učenk predstavi glavni 
problem. Ostali učenci/učenke, ki 
so opazovalci razprave, na koncu 
odločijo, katera skupina je bila bolj 
prepričljiva. 

Zdaj pa 
poglejmo, kaj 
je rekla druga 

stran …
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demokracija od blizu

Vrste medijev
Medijem, ki poročajo za občinstvo v vsej naši državi, 
rečemo nacionalni mediji. Takšna medija sta na 
primer naša javna televizija in javni radio (RTV Slovenija). 
Na drugi strani pa krajevni ali lokalni mediji poročajo 
predvsem o dogodkih v nekem delu Slovenije in so tudi 
namenjeni predvsem prebivalcem tistega dela države.

Vsi državljani imajo pravico, da so obveščeni o 
dogodkih v svoji državi in v tujini. Državljani se med 
seboj razlikujejo po svojih političnih in drugih 
prepričanjih in pravico imajo, da izberejo medij, ki jim 
ustreza. Zato je dobro, da različni mediji zagovarjajo 
različne politične in druge ideje. V takšnem 
primeru lahko govorimo o medijski raznovrstnosti ali 
pluralizmu.

V Sloveniji imamo dober dostop tudi do medijev, ki 
poročajo za občinstvo po vsem svetu (CNN, BBC 
World itd.). Praviloma poročajo o dogajanju na različnih 
koncih sveta, vendar pa pogosto dajejo prednost 
dogodkom, ki se zdijo zanimivi prebivalcem največjih, 
zlasti zahodnih držav. Pomemben vir informacij o 
političnih in gospodarskih dogodkih je seveda tudi 
svetovni splet. V njem lahko najdemo množico 
informacij, ki so podane v slovenščini, še več pa tistih 
v tujih jezikih (največ v angleščini).
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Lokalni mediji poročajo o dogodkih v 
domačem kraju.

Svetovni mediji objavljajo sporočila 
tudi na svetovnem spletu.
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Poznamo tudi komercialne medije? Poznate katerega? Kaj 
pomeni izrazi ‘komercialni’?

Besednjak
Pluralizem – raznovrstnost idej, 
prepričanj in pogledov na razvoj 
družbe.
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Vprašanja za preverjanje znanja in razumevanja

1. Kako pomembna se ti zdi naslednja povediz naše Ustave:  
‘V Sloveniji ima oblast ljudstvo‘? Utemelji svoj odgovor.

2. Zakaj pravimo, da je občina politična skupnost?
3. V Sloveniji imamo posredno, predstavniško demokracijo? Kaj 

pomeni ta izraz? Ali državljani kdaj tudi neposredno odločajo? 
4. Kako pomembna se ti zdi demokracija? Bi bilo dobro živeti tudi v 

družbi, v kateri odločanje ne bi potekalo na demokratičen način? 
Utemelji svoje stališče.

5. Zakaj je pomembno, da različni deli oblasti nadzorujejo drug 
drugega?

6. Kakšno vlogo imajo v demokraciji mediji? Kako bi morali delovati 
mediji, da bi bili bolj zanimivi za mlade?
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2. Finance, delo in 
gospodarstvo 

Ljudje imamo ob vseh drugih človekovih pravicah tudi ekonomske 
pravice, zlasti pravico do dela in lastnine. Vsakdo ima tudi 
pravico ustanoviti podjetje, ki je osnovna enota kapitalističnega 
gospodarstva. Kapitalizem je človeštvu prinesel velik napredek, pa 
tudi mnoge težave. Slovenija lahko za svoj razvoj izkoristi dobre 
strani kapitalizma in zmanjša njegove slabe strani. Državljani morajo 
prek svojih političnih predstavnikov doseči, da bodo imela podjetja 
odgovoren odnos do zaposlenih in narave.
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Prikaz nekaterih človekovih pravic.

Pomemben del gospodarstva so 
banke. Hranijo denar državljanov in 
podjetij, hkrati pa dajejo posojila.

Gospodarska skupnost 
državljanov
Vse skupnosti – družina, občina, 
država – morajo gospodariti. Besedi 
‘gospodariti’ in ‘gospodarstvo’ pogosto 
slišite. Prav tako besedo ‘ekonomija’. 
Kaj pomenijo te besede? Kaj vse spada 
v gospodarstvo?

Vsaka skupnost, od najmanjše do 
največje, mora pridobivati dohodek, 
ga skrbno razporejati in porabljati. 
Člani skupnosti opravljajo neko delo 
in zanj prejemajo dohodek. Ustvarjajo 
dobrine, tj. izdelujejo stvari, ki jih je 
mogoče uporabiti in prodati, ali pa 
nekaj storijo za druge ljudi, ki jim za storitev plačajo. 
Ljudje prodajajo in kupujejo. Ustanavljajo podjetja 
z namenom, da bi dobivali dohodek in imeli dobiček. 
Ljudje skušajo pridobiti in povečati svoje premoženje. 
Varčujejo denar in ga trošijo. Kdor pridobi dohodek, 
plačuje davek, ki se zbira v ‘državni blagajni’ in se 
uporablja za skupne potrebe, za šole in bolnišnice, ceste 
in železnice, policijo, gasilce in še marsikaj drugega.

Vse to je torej gospodarjenje.    

Kaj so ekonomske pravice?
Zdaj že veste, kaj so 
temeljne človekove 
pravice. Mnoge 
človekove pravice so 
politične pravice. Na 
primer: vsakdo lahko izraža 

svoje mnenje in sodeluje pri izbiranju 
politikov, ki vodijo državo. Dve pravici 
pa sta ekonomski pravici: pravica 
do lastnine in pravica do dela. Vsi 
državljani Republike Slovenije imamo ti  
pravici – zapisani sta v naši Ustavi.

1
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2. Finance, delo in gospodarstvo

Državljani, ki prejemajo dohodke, morajo del dohodkov dati državi kot davek. Poizvedite: ali morajo tisti, 
ki imajo višje dohodke, dati državi večji del dohodkov kot tisti, ki imajo nižje dohodke.

temeljne človekove pravice

politične pravice ekonomske pravice

pravice do dela pravica do lastnine

zaposleni brezposelni zasebna lastnina javna lastnina

Navedi vsaj še eno politično pravico.

Besednjak
Ekonomija – veda, ki preučuje 
gospodarstvo.
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Shema prikazuje, kaj vse lahko storimo s stvarjo, ki jo 
imamo v zasebni lasti.

S pravico do lastnine se 
seznanimo že v otroštvu. Otroci 
si lastijo svoje igrače.

Kaj pomeni pravica do lastnine?
S tem največkrat mislimo na zasebno 
lastnino. O zasebni lastnini govorimo, 
če je lastnik neke stvari (hiše, zemlje, 
orodja, oblačila itd.) posamezni človek 
ali skupina posameznikov. Posameznik 
odloča, kaj bo s stvarjo, katere lastnik 

je. Lahko jo uporablja sam ali pa jo nekomu odda v 
najem, torej v začasno uporabo, za kar dobi plačilo. Z 
lastnino lahko trgujemo – če smo lastniki neke stvari, 
jo lahko prodamo in zanjo dobimo kupnino. 

Seveda pa niso vse stvari v zasebni lasti. Kolo, ki ga 
imamo, je naša zasebna last, cesta, po kateri vozimo, 
pa je javna lastnina. Tudi železnice, šole in parki so 
javna lastnina, lastnina vseh državljanov naše države. 
Državljani imamo pravico, da uporabljamo javno 
lastnino, vendar ne izključno zase. Javna lastnina ne 
prinaša koristi posameznikom, temveč vsej državljanski 
skupnosti.

Pravica do dela
Kaj pa pomeni, če rečemo, da ima vsak 
človek pravico do dela? Vsakdo ima 
pravico, da se zaposli, kjer hoče, in dela 
za plačilo, s katerim se preživlja. Pravico 
do dela in zaposlitve imajo osebe, ki so 
stare vsaj 15 let in se ne šolajo redno. 
Seveda se večina mladih ljudi redno 
šola tudi po 15. letu starosti. Zaposlitev 
začnejo iskati šele po končanem šolanju.

Čeprav ima vsak človek pravico do dela, to 
ne pomeni, da vsi ljudje dobijo zaposlitev 
ali da zaposlitve ni mogoče izgubiti. Mnogi 
so žal krajši ali daljši čas brezposelni. 
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Kaj lahko naredim z lastnino?

lastna uporaba brezplačen poklon oddaja v najem prodaja s kupnino

Navedite še vsaj dve vrsti javne lastnine.

Mnogim državljanom, ki so 
brezposelni, pomagajo poiskati 
zaposlitev ustanove, ki jih je za to 
ustanovila država.   
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Shema pokaže, kaj je bistvo 
podjetja. Vsako podjetje ima 
lastnika in lastniki odločajo o 
podjetju, ki je njihova lastnina. 
Odločajo o dobičku, podjetje 
pa lahko tudi prodajo. Vsako 
podjetje opravlja neko dejavnost, ki 
prinaša prihodek. Čeprav je veliko 
dela opravljenega z različnimi 
napravami in računalniki, je 
potrebno tudi človeško delo. 
Večino tega dela navadno opravijo 
ljudje, ki so zaposleni v podjetju. 

Pravica do dela ni tako stara kot pravica do zasebne 
lastnine. Ljudje so jo pridobili, ko so ustvarili države, ki 
niso samo demokratične, temveč tudi so socialne države.

Socialna država

Država od državljanov in podjetij zbira denar – 
davke in prispevke – in z njim vzdržuje javne šole, 
zdravstvene domove, bolnišnice, vojsko, kulturne in 
druge ustanove. Od zaposlenih zbira prispevke za 
pokojninsko zavarovanje, tako da po določenem številu 
let dela dobivajo pokojnino. Iz vsega tega lahko 
razberete, kaj pomeni izraz socialna država.

Zasebna lastnina in delo
Večina ljudi opravlja delo v podjetjih, ki so zasebna 
last. Podjetja ustvarjajo dobrine – izdelujejo blago 
ali opravljajo storitve – in jih prodajajo na trgu. 
Lastniki in zaposleni so zainteresirani za to, da 
je podjetje uspešno. Obojim namreč to prinaša 
dohodke – zaposleni dobijo plače, lastniki pa si 
lahko razdelijo dobiček. Delo in lastnina sta na več 
načinov povezana: z delom pridobivamo dohodek 
in postajamo lastniki stvari. Če pa nekdo postane 
lastnik podjetja, lahko ponudi delo drugim ljudem. 
Obe ekonomski pravici, pravica do dela in pravica do 
lastnine, sta enako pomembni.

5
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delo

zaposleni lastniki

podjetje

lastnina

K socialni državi spada tudi to, da država denarno ali drugače pomaga posameznikom in družinam, ki 
so ogroženi. Poizvedite: v katerih primerih država pomaga posameznikom in družinam.

Poizvedite, koliko brezposelnih oseb je v naši državi. 
Se to število povečuje ali zmanjšuje?

Kako rečemo osebi, ki vodi podjetje?

Država daje manj premožnim staršem 
tudi enkratno denarno pomoč ob rojstvu 
otroka za nakup opreme za novorojenca. 

Pravica do dela pomeni, da 
si lahko vsak človek svobodno 
izbira zaposlitev in da za vse ljudi 
veljajo enaki pogoji za pridobitev 
zaposlitve. Seveda ima vsakdo 
tudi pravico do počitka, kar je risar 
ponazoril na šaljiv način.

Kaj pomenita izraza ‘obvezno šolanje’ in ‘redno šolanje’? V 
čem je razlika med njima?
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Podjetja skušajo s pomočjo oglasov 
povečati prodajo svojih izdelkov. 
Najbrž si opazil/-a, da je v medijih 
(na TV, svetovnem spletu, v revijah 
itd.) vse več oglasov. Ti so za 
potrošnike sicer lahko koristni, saj se 
seznanijo z novimi izdelki. Seveda 
pa so oglasi lahko tudi nadležni, 
če jih je preveč. Poleg tega so lahko 
tudi zavajajoči – oglasi navadno 
pretirano hvalijo izdelek in prikazujejo 
samo njegove dobre strani.  Potrošnik 
ravna pametno, če o izdelku zbere 
dodatne informacije, preden se 
odloči zanj.  

Podjetja so organizacije, v katerih zaposleni 
izdelujejo izdelke ali opravljajo storitve in 
jih prodajajo na trgu. Fotografija prikazuje 
zaposlene, ki delajo v tovarni zdravil. Izdelava 
zdravil je pomemben del slovenske industrije.

Čemu so ustanovljena podjetja?
Podjetja so ustanovljena 
z namenom, da bi 
zaposlenim dajala 
dohodek in za lastnike 
ustvarjala dobiček. Med 

seboj tekmujejo za kupce; vsako podjetje 
skuša prodati več kot konkurenčna 
podjetja. Zato se trudijo, da bi čim bolj 
ustregla kupcem. To tekmovanje med 
podjetji prinaša napredek. 

Od tega, kako uspešna so slovenska 
podjetja, je odvisno, koliko blagostanja 
je v slovenski državljanski skupnosti.
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Podjetja tekmujejo med seboj, da bi 
pridobila čim več kupcev. Svoje izdelke 
oglašujejo. Navedi vsaj dva načina, kako 
skušajo pridobiti kupce.

Besednjak
Dobrine – vse, kar služi 
zadovoljevanju človekovih 
potreb.

Trg – območje (lahko država 
ali več držav), na katerem se 
prodajajo in kupujejo blago ter 
storitve.

Konkurenčen – tisti, s katerim 
tekmujemo.

Prednosti vašega novega avta:

•	pet vrat
•	klimatska naprava
•	varnostni pasovi
•	zračne blazine
•	poraba 4,5 l neosvinčenega bencina

Naš aVTO,  
Vaša VaRNOST!
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Kako nastane podjetje?
Na začetku je nekdo, ki ima poslovno 
zamisel ali idejo. To je posrečena in 
uresničljiva idejo o tem, kaj in kako 
proizvajati, katere storitve opravljati 
za ljudi in kako pri tem tudi zaslužiti. 

Seveda mora podjetnik, ki ima poslovno idejo, v 
podjetje vložiti denar. Z njim kupi stroje ali druge 
naprave in prostore, v katerih bo podjetje delovalo, 
porabil pa ga bo tudi za plače, ki jih bodo prejemali 
zaposleni v prvem obdobju, ko podjetje še ne bo 
ustvarjalo dohodka.

Oglejmo si primer.

Podjetnik Peter Kranjc ima poslovno idejo: v središču 
mesta, kjer je veliko šol in uradov, ni nobene knjigarne. 
Zato bi jo odprl on. Potrebuje 100.000 evrov za začetne 
stroške podjetja, za nakup prostora, polic in prve 
zaloge knjig. Zaposlil bo dve prodajalki in za njune 
plače bo letos potreboval 30.000 evrov.  V podjetje 
vloži svoje prihranke, poleg tega dobi od banke 
posojilo. Čez nekaj mesecev bo podjetje s prodajo knjig 
že pridobivalo dovolj prihodka, da bo 
z njim pokrivalo stroške poslovanja 
knjigarne. Kranjc bo takrat od prihodka 
odštel stroške in vsoto, ki jo mora 
vračati banki. Kmalu bo lahko ugotovil, 
ali njegovo podjetje posluje z dobičkom 
ali izgubo.
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Kaj potrebujemo za ustanovitev podjetja?

Podjetnik za uresničitev 
svoje poslovne ideje potrebuje 
denarna sredstva. Podjetnikom 
lahko denar posodijo banke.

Poslovna izkaznica podjetja 
Knjiga.

poslovna ideja

podjetje

�nančni kapital

poslovni prostori 
in oprema

delo

Če si podjetje ali posameznik izposodi 
denar, ga mora postopno vračati, poleg 
tega pa mora plačevati obresti. Kaj so 
obresti?

Imam odlično poslovno 
idejo. A kje naj dobim 

začetni denar? V banki?
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Trije krogi oseb in ustanov, 
ki so zainteresirane za dobro 
poslovanje podjetja.

Kdo vse ima korist od uspešnega 
podjetja?

Vrnimo se k primeru Kranjčeve knjigarne. 
Korist od nje pričakuje sam podjetnik 
Kranjc. V knjigarni je zaposlen tudi sam 
in dobiva plačo. Če bo dobro poslovala, 
bo imel Kranjc kot lastnik v nekaj letih 

od knjigarne tudi dobiček. Korist od knjigarne imata 
zaposleni prodajalki, ki tudi prejemata plačo. Zato 
se trudita, da prodata čim več knjig.  

Od knjigarne imajo korist tudi prebivalci mesta, saj 
tam kupujejo knjige in učbenike. Korist imajo tudi 
založbe in pisci knjig, saj knjigarna prodaja tudi 
njihove knjige. Končno ima korist od knjigarne tudi 
država. Prodajalki sta bili prej brezposelni, zdaj imata 
zaposlitev. Poleg tega knjigarna od denarja, ki ga dobi 
pri prodaji knjig, plača državi davek. Za vse bo torej 
dobro, če bo knjigarna uspešno poslovala.

9

1. krog
lastnik 
podjetnik
zaposleni

2. krog
dobavitelji
kupci

3. krog
občina
država

Zamislite si, kako bi bilo v vašem kraju mogoče ustanoviti 
uspešno podjetje. Katerih vrst izdelkov ali storitev 
primanjkuje v tistem delu Slovenije, kjer živite?

Besednjak
Finančni kapital – denar, ki ga 
vložimo v podjetje z namenom, 
da bi zaslužili dodaten denar.   

Poslovna izkaznica – stran 
na svetovnem spletu ali papirna 
vizitka, na kateri so zapisani 
osnovni podatki o podjetju: ime 
in naslov podjetja, telefonska 
številka, e-naslov itd. 

Viharjenje možganov

Zamislite si, kakšno podjetje bi lahko 
uspešno poslovalo v bližini vaše šole. 
S čim bi se ukvarjalo, kje bi našlo 
kupce za svoje izdelke ali storitve? 
Kakšno izobrazbo bi morali imeti 
zaposleni? Izberite dva učenca, ki 
bosta na tablo zapisovala ideje. 
Vsakdo lahko izrazi svojo idejo in 
nihče je nima pravice kritizirati, tudi 
če je nenavadna. Ko izčrpate ideje, 
preglejte zapisano. Iz predlogov, 
ki se vam zdi najboljši, sestavite 
poslovni načrt podjetja. 



34

Borza je ustanova za trgovanje 
z vrednostnimi papirji 
(delnicami) ali blagom. Na 
fotografiji je prikazano trgovanje 
z vrednostnimi papirji na 
ljubljanski borzi.

Velika podjetja – delniške družbe
Posebna vrsta podjetij so velike delniške družbe. 
V Sloveniji je večje število takšnih družb. Lastnina 
delniške družbe je razdeljena na veliko število delov. 
Če posameznik kupi en del te lastnine, dobi vrednostni 
papir, eno delnico, ki dokazuje, da je lastnik enega 
dela družbe. Lastnina velike družbe je lahko razdeljena na 
sto tisoč ali celo več milijonov delov in družba ima lahko 
množico lastnikov. Vsak lastnik lahko svoje delnice 
proda in nekdo drugi jih lahko kupi. Kraju, kjer se 
prodajajo in kupujejo delnice, rečemo borza. 

Delničarji navadno niso zaposleni v delniški družbi in 
tudi vodijo je ne. V družbo samo vlagajo svoj denar. Če 
družba posluje z dobičkom, lastniki delnic vsako leto 
dobijo del dobička, ki mu rečemo dividenda – čim več 
delnic imajo, tem več dobička dobijo. Dividende so torej 
plačilo v denarju za lastnike delnic. 

Denarju, ki je vložen v delniško družbo z namenom, 
da bi nastal dobiček, pravimo kapital. Kapital je torej 
vrednost, ki naj bi se povečevala. Delniško družbo  
vodijo vodje (‘menedžerji’), to je strokovnjaki, ki razvijajo 
poslovne ideje, izpeljejo nakup ali prodajo blaga, odločajo 
o zaposlovanju delavcev ipd. 

Uspešna podjetja so zelo pomembna za razvoj 
Slovenije. Prebivalcem nudijo zaposlitev in prispevajo 
denar za razvoj krajev, v katerih delujejo: za gradnjo cest, 
za delovanje zdravstvenih domov, šol, knjižnic, športnih 
klubov itd. 

Nasprotni interesi in želje
Kakšna so pričakovanja oseb, ki so vezane na delniško 
družbo? 

1. Lastniki delnic želijo, da bi si razdelili čim več 
dobička.  

2.  Zaposleni želijo čim višje plače in želijo ohraniti 
zaposlitev. 

3.  Vodje podjetja (‘menedžerji’) želijo, da bi podjetje 
prodalo več svojih izdelkov kot druga konkurenčna 
podjetja. 
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Poišči še drug izraz za ‘menedžerje‘.
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Če lastniki in vodstvo 
podjetja nočejo sprejeti zahtev, 
ki jih postavijo zaposleni 
oziroma njihova sindikalna 
organizacija, je obstoj podjetja 
lahko ogrožen. Propad podjetja je 
seveda nekaj slabega za vse – za 
zaposlene, lastnike in končno za 
vso družbo, saj se poveča število 
brezposelnih oseb.

V delniških družbah zato nastajajo naslednja nasprotja:

•	 Lastniki (delničarji) želijo razdeliti zase ves 
dobiček, vodje pa želijo del dobička porabiti 
za nakup novih strojev in naprav, s katerimi bi 
podjetje v prihodnosti izdelovalo boljše izdelke kot 
druga podjetja. 

•	 Če so plače zaposlenih višje, so dobički nižji, saj 
se več denarja porabi za plače; to pa je v nasprotju s 
koristmi lastnikov. 

•	 Vsi zaposleni želijo ohraniti zaposlitev, 
menedžerji pa želijo zmanjšati število zaposlenih, 
saj bi tako zmanjšali stroške za plače, kar pomeni, 
da bi dobički bili večji.

Pogajanja v podjetju in stavke
Če bi v podjetju posameznik zahteval večjo plačo, 
bi bilo malo možnosti, da bi mu vodje podjetja 
ustregli. Zato zaposleni skupaj ustanovijo sindikalno 
organizacijo, ki se bori za njihove koristi. Če so 
zaposleni zelo nezadovoljni s plačami, delovnim 
časom ali napovedanim odpuščanjem, lahko 
napovejo, da bodo prenehali z delom in začeli 
stavkati. Stavka seveda škodi lastnikom podjetja, 
zato se njihovi predstavniki – vodje podjetja – navadno 
začnejo pogajati z zaposlenimi. Dobro je, če vsaka 
od nasprotnih strani malo popusti in čim prej skleneta 
dogovor, tako da podjetje spet začne delovati.

To je v interesu lastnikov podjetja in tudi v interesu 
zaposlenih, ki v podjetju prejemajo plačo. 

Zaposleni lahko izberejo osebo, ki jih zastopa pri 
delodajalcu – mu sporoča potrebe zaposlenih in njihove 
zahteve. Tej osebi rečemo sindikalni zaupnik. 
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Pri pogajanjih je pomembno, da sta obe strani pripravljeni 
sprejeti kompromis. Kaj pomeni ta izraz?

Večkrat slišite besedi ‘delodajalec’ in ‘delojemalec’. Poskusite 
pojasniti: kdo je delodajalec in kdo delojemalec.

Besednjak
Sindikalna organizacija – 
organizacija delavcev in delavk, 
ki si prizadeva za uresničevanje in 
ohranjanje pravic zaposlenih.

Igra vlog

Zamislite si, da ima neka delniška 
družba ob koncu leta 20 milijonov 
evrov dobička. Treba se je odločiti, kaj 
se bo naredilo z dobičkom. Možnosti 
je več. Dobiček si lahko razdelijo 
lastniki delnic. Lahko ga porabijo za 
nove stroje in tehnologijo, za večje 
plače zaposlenim, za nove filtre, ki 
bodo zmanjšali izpuste strupenih 
plinov, za pomoč kraju, v katerem 
delniška družba deluje in še za kaj. 
Trije učenci/učenke nastopajo v vlogi 
lastnikov, trije v vlogi direktorjev, 
trije v vlogi zaposlenih, trije pa so 
predstavniki kraja, v katerem družba 
deluje. Vsaka od teh skupin predlaga, 
za kaj naj bi dobiček porabili, in 
ga utemelji. Ostali učenci/učenke 
ocenijo, kateri predlogi in utemeljitve 
so se jim zdeli dobri.
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Sodobni kapitalizem ima tudi 
velike slabosti. Je ureditev, v kateri 
sta pomembna samo denar in 
dobiček, ki si ga prisvojijo lastniki 
podjetij in banke, ki podjetjem 
posojajo denar ter zanj dobivajo 
obresti. V takšni ureditvi družbe 
zmagajo tisti, ki so najbolj 
brezobzirni in se ne menijo za 
potrebe drugih. Med ljudmi 
se naglo povečujejo razlike v 
premoženju. 

V kapitalistični ureditvi pogosto 
prihaja do krize in visoke 
brezposelnosti. Na fotografiji je 
delavec, ki je izgubil službo in si 
je sedaj uredil stanovanje kar v 
parku.

Kapitalistično gospodarstvo 
Za gospodarsko ureditev, ki prevladuje v današnjem 
svetu, uporabljamo izraz kapitalizem. V tej ureditvi si 
majhna in velika podjetja, ki so v glavnem zasebna last, 
prizadevajo ustvariti za svoje lastnike  čim večji dobiček. 
Podjetja prosto prodajajo svoje blago in storitve na trgu 
ter tekmujejo, katero bo imelo več kupcev.  

Nedvomno je kapitalizem prinesel človeštvu mnogo 
dobrega. Podjetja, ki tekmujejo za kupce, so prisiljena, 
da izboljšujejo svoje izdelke in storitve ter jih prodajajo 
po čim nižjih cenah. Zato danes lahko kupimo množico 
naprav, ki izboljšujejo življenje, nudijo udobje in služijo 
zdravju. Kapitalistično gospodarstvo prispeva k blaginji 
ljudi tudi tako, da zasebna podjetja, ki ustvarjajo 
velik dobiček, plačujejo tudi visoke davke in s tem 
prispevajo za skupne potrebe državljanov: za javno 
upravo, šolstvo, zdravstvo, kulturo, pomoč revnim ter 
brezposelnim itd.

Slabe strani sodobnega kapitalizma
Seveda pa je v kapitalistični ureditvi vse podrejeno 
temu, da bi bil dobiček za lastnike kapitala in podjetij 
čim večji. To je ureditev, v kateri ljudje drug z drugim 
tekmujejo za poslovni in poklicni uspeh, za denar 
in materialne dobrine. Če je za podjetja pomemben 
samo dobiček, se ne ozirajo na škodo, ki jo naredijo v 
naravnem okolju. V družbi se bogastvo porazdeljuje 
zelo neenakomerno. Uspešni posamezniki nimajo samo 
ogromnega premoženja, temveč imajo tudi zelo velik 
vpliv na dogajanje v družbi, na politiko, medije itd. 
Na sploh nastaja med državljani velika neenakost. 

V želji po dobičku podjetja pogosto vlagajo velike vsote 
denarja v nekaj, kar lahko prinese lastnikom velike 
dobičke ali pa povzroči, da podjetja propadejo. Če 
propadejo, številni ljudje izgubijo zaposlitev in v družbi 
se poveča brezposelnost. Vodje podjetij nenehno 
iščejo načine, kako bi zmanjšali stroške podjetja. Zato 
pogosto odpuščajo zaposlene. Iščejo kraje in dežele, kjer 
so ljudje pripravljeni delati za nižje plače. Zaposleni zato 
živijo v stalnem strahu, da bodo izgubili zaposlitev in 
redni dohodek, s katerim preživljajo družine. 

Kapitalizem je svetovna ureditev. V Sloveniji lahko 
storimo samo to, da izkoristimo dobre strani te ureditve 
in zmanjšamo njene slabe strani. Državo moramo urediti 
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Dobiček

Na trgu velja zakon ponudbe in povpraševanja. Kaj to pomeni? Kaj se dogaja s cenami, 
če je ponudba nekega izdelka velika, povpraševanje po njem pa majhno? In kaj se dogaja s 
cenami, če je ponudba majhna, povpraševanje pa veliko?
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tako, da bodo razmere za poslovanje podjetij ugodne. 
To lahko dosežemo na več načinov, med drugim tako, 
da podjetjem nudimo dobro izobražene kandidate za 
zaposlitev. Od podjetij pa lahko zahtevamo, da ravnajo 
odgovorno – da spoštujejo pravice zaposlenih in s 
svojo dejavnostjo ne škodijo naravnemu okolju. 

Slovenijo in druge države je doletela 
finančna kriza
Vsako leto se ‘državna blagajna’ napolni tako, da 
posamezniki in podjetja plačujejo različne dajatve. 
Država vsako leto izdela finančni načrt, v katerem je 
predvideno, kolikšni bodo prihodki države in kolikšni 
izdatki. Temu načrtu rečemo proračun. 

Mnoge evropske države – tudi Slovenija – pa so v 
zadnjem obdobju porabljale več denarja, kot so 
ga z dajatvami zbrale. Če so izdatki države večji od 
prihodkov, pravimo, da ima država proračunski 
primanjkljaj. Država se mora v tem primeru zadolžiti 
v tujini. Vzemimo za primer našo državo, Slovenijo. Če 
z davki in na druge načine zbere približno 8 milijard 
evrov, porabi pa jih 9 milijard, je proračunski primanjkljaj 
1 milijarda. Za toliko se mora naša država zadolžiti. 
Ta dolg države imenujemo javni dolg. Država ga mora 
seveda postopno odplačevati. Zato ji ostane manj 
denarja za vse tisto, za kar sicer porablja zbrani denar: za 
šole, bolnišnice, brezposelne, revne itd.

Gotovo ste slišali, da je v Sloveniji in nekaterih drugih 
državah prišlo do finančne krize. Eden glavnih vzrokov 
zanjo je ravno preveliko zadolževanje držav. Zato to krizo 
pogosto imenujemo dolžniška kriza. Države krizo 
rešujejo tako, da zmanjšujejo izdatke in povečujejo 
prihodke. Oba načina reševanja krize sta težavna. 
Država sicer lahko zmanjša izdatke za pokojnine, šole, 
bolnišnice, brezposelne, revne itd. Vendar to prizadane 
velike skupine prebivalcev. Na drugi strani pa lahko država 
povečuje prihodke, vendar je tudi to težko, saj mora 
potem nekdo plačevati več davkov ali drugih dajatev. 

Zelo kritični smo lahko do ravnanja nekaterih bank, ki 
so posojale denar podjetnikom in podjetjem, vendar 
niso preverjale ali bodo podjetja posojila lahko vrnila. Za 
mnoga posojila se je zdaj izkazalo, da ne bodo vrnjena 
bankam. Banke so posojale denar, ki so si ga same 
izposodile pri tujih bankah. Ko ga morajo vrniti, jim 
pomaga slovenska država – z denarjem, ki so ga državi 
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Pojdite na spletno stran www.stat.si in ugotovite, v katerih 
dejavnostih je zaposlenih največ ljudi.

Besednjak
Proračun – načrt vlade, kako bo 
porabila denar, ki ga je dobila z 
javno lastnino, davki in prispevki.

Podjetja si včasih prizadevajo 
samo za povečanje dobička in 
jim ni mar za škodo, ki nastaja v 
okolju. Tako je kršena pravica ljudi 
do čistega okolja.

Projektna naloga

Skupina učencev in učenk pridobi 
podatke o tem, kako Slovenija rešuje 
svojo dolžniško krizo. Po poročanju te 
skupine vsi skupaj ugotavljate, kateri 
ukrepi za reševanje krize se vam zdijo 
dobri in kateri ne. 
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dali tisti, ki plačujejo davke. Mnogi danes menijo, da 
bi morali politiki in državljani bolje nadzorovati, kako 
ravnajo banke.

Prihodnost
Kapitalistično ureditev, ki je sicer prinesla veliko 
napredka, bomo morali v prihodnosti prilagoditi 
tako, da bo to ustrezalo veliki večini državljanov. 
Državljani lahko v demokraciji vplivajo na to, kako 
bo urejena družba. Volivci na svobodnih volitvah 
izberejo politike, zato morajo ti upoštevati njihovo voljo. 
Pomembno pa je, da državljani vedo, kaj hočejo. Morajo 
se torej zanimati za politiko in se dobro informirati o 
tem, kar se dogaja v družbi. Če hočemo živeti v družbi, 
ki ne bo doživljala večjih kriz, moramo od politikov 
zahtevati, da skrbijo za razvoj gospodarstva, hkrati pa 
tudi za razvoj socialne države, v kateri ne bo velike 
neenakosti med državljani.
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Včasih govorimo tudi o ‘družinskem proračunu’.  
Kaj pomeni ta izraz?

Vprašanja za preverjanje znanja in razumevanja

1. Zakaj lahko trdimo, da je skupnost državljanov tudi gospodarska skupnost?
2. Kaj pomeni izraz ‘pravica do dela’?
3. Kako pomembno je zate, da Slovenija ostane socialna država? Utemelji 

odgovor.
4. Kakšne interese in pričakovanja imajo glede velikega podjetja naslednje 

skupine ljudi: zaposleni, lastniki, vodstvo, kupci, prebivalci krajev, kjer 
podjetje deluje?

5. Kaj so dobre in kaj slabe strani kapitalizma?
6. ‘Lastniki in vodstva podjetij bi morala imeti bolj odgovoren odnos do 

narave in zaposlenih.‘ Kaj pomeni ta trditev?

V državah, ki so se preveč zadolžile, 
se oblast navadno odloči, da bodo 
manj denarja porabili za šolstvo, 
zdravstvo, kulturne ustanove, plače 
javnih uslužbencev in pokojnine, ki jih 
prejemajo upokojenci. Mnogi državljani 
to težko sprejmejo, zato na javnih krajih 
protestirajo proti oblasti, ki sprejme 
takšne odločitve. Fotografija kaže grške 
državljane, ki v Atenah protestirajo, ker je 
njihova vlada močno zmanjšala denar za 
vse tisto, kar je omenjeno zgoraj.
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3. Slovenija, Evropska 
unija, svet

Slovenija je neodvisna in samostojna država, vendar je hkrati članica 
Evropske unije (EU). V vsakdanjem življenju se ne ravnamo samo 
po zakonih naše države, temveč tudi po številnih predpisih Unije. 
Slovenija je tudi članica velikih mednarodnih organizacij, med 
drugim je članica vojaške zveze NATO, ki jamči za našo varnost, in 
Organizacije združenih narodov, ki obsega skoraj vse človeštvo, njen 
glavni cilj pa je preprečevati oborožene spopade.



Poslanci v parlamentu EU – kot 
vidimo, nekateri glasujejo za predlog 
nekega sklepa, drugi pa ne.

Zemljevid prikazuje del Evrope, ki se 
je združil v Evropsko unijo. Vendar 
EU ni zaprta zveza držav. Pripravljena 
je sprejeti nove evropske države, ki pa 
morajo biti urejene tako, kot so urejene 
članice Unije. 

Del oblasti smo prenesli na Evropsko 
unijo
Večino odločitev, ki so pomembne za našo skupno 
življenje, sprejmemo v Sloveniji. Ko je Republika 
Slovenija leta 2004 na osnovi volje državljanov vstopila 
v Evropsko unijo, pa je dala soglasje k temu, da  bodo 
o nekaterih stvareh odločale skupne ustanove Unije. 
Kljub temu imamo še vedno svojo neodvisno državo 
Slovenijo, tako kot imajo Poljaki svojo državo Poljsko ali 
Francozi svojo državo Francijo. 

Kako pa poteka skupno odločanje v Uniji? Tudi v njej 
vsakih nekaj let izvolimo politične predstavnike, ki 
potem odločajo v našem imenu. Ali ima tudi Unija 
parlament, vlado in predsednika, tako kot Slovenija? 

Evropski parlament
Unija ima parlament. Veliko večji je od slovenskega, 
saj ima kar 766 članov. Člane parlamenta vsakih pet let 
izvolijo volivci v državah, ki so članice EU. Slovenski 
volivci so v Evropski parlament izvolili 8 poslancev, 
ki v njem zastopajo slovenske državljane. Največja 
država, Nemčija, ki ima 82 milijonov prebivalcev, ima v 
parlamentu 99 poslancev.  

Evropski parlament ima podobne naloge kot slovenski 
parlament: sprejema pravila, ki urejajo naše življenje. 
Tem pravilom rečemo predpisi, zakoni, uredbe. 
Poleg poslancev jih morajo sprejeti 
ministri iz držav, ki so članice Unije. 
Na primer: predpis, ki je pomemben 
za evropske kmete, sprejmejo poslanci 
Evropskega  parlamenta skupaj z ministri, ki 
v posameznih državah skrbijo za kmetijstvo.

  

1

2

Kateri slovenski izraz bi lahko uporabili namesto tuje besede 
‘unija’?

Slovenija ima 2 milijona prebivalcev in 
8 poslancev. Nemčija ima 41-krat več 
prebivalcev, ima pa 99 poslancev. Koliko 
poslancev bi morala imeti Nemčija, če 
bi upoštevali samo število prebivalcev? 
Ima Slovenija pri številu poslancev kakšne 
prednosti? Če jih ima, zakaj jih je dobila?
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Slovenskim ribičem so evropski predpisi 
otežili njihovo dejavnost. 

Evropski predpisi in vsakdanje življenje
Mnogi evropski predpisi nam 
olajšajo življenje. Na primer: 
Evropski parlament je določil, da 
se morajo znižati cene telefonskega 
pogovora, če nas nekdo pokliče iz 
druge države, ki je članica Unije. 
Niso pa vsa evropska pravila za 
Slovenijo ugodna. Oglejmo si primer 
neugodnega pravila. 

V morju blizu obal je vse manj 
rib. Zato je Evropski parlament 
sprejel predpis, ki ribiškim ladjam 
prepoveduje, da bi blizu obal lovile 
z velikimi mrežami. Ta predpis ne 
dela težav državam, ki imajo veliko 
morja – njihovi ribiči lahko lovijo na morjih stran od 
obal. Slovenija pa ima malo morja in naši ribiči lovijo v 
obalnem morju. Prepoved uporabe mrež je zanje zelo 
neugodna. Dobra rešitev bi bila, če bi omenjeni evropski 
predpis veljal samo za države z veliko morja. 

3

Razmislite in se pogovorite: kaj je Republika Slovenija pridobila s tem, ko je postala članica 
Evropske unije. Čemu se je z vstopom v Unijo morala odreči?

V časopisih ali na svetovnem spletu poiščite poročilo o nekem predpisu, ki so ga sprejele 
ustanove Evropske unije. Presodite: kako bo tisti predpis vplival na življenje državljanov 
Republike Slovenije.

Na mnogih področjih Republika Slovenija povsem samostojno sprejema odločitve. To velja, na 
primer, za področje šolstva. Razmislite: zakaj je pomembno, da sami odločamo, kakšno šolstvo 
bomo imeli?  

Na svetovnem spletu pojdite na Uradni portal Evropske unije. Tam najdete številne podatke o 
priložnostih, ki jih državljani Unije lahko izkoristimo, da si izboljšamo življenje. Opišite eno od 
priložnosti, ki jih Evropska unija ponuja mladim v Sloveniji. 
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Večina držav članic – med njimi 
Slovenija – se je dogovorila, da 
na mejah med članicami ni več 
policijskega nadzora. Podpisale 
so sporazum, ki se po kraju, kjer so 
ga sprejeli, imenuje Schengenski 
sporazum. Zdaj je laže potovati po 
Evropi ali obiskati sosednje države. 
Fotografija kaže delavce, ki podirajo 
mejni prehod v Vrtojbi med Slovenijo 
in Italijo.  

Fotografija prikazuje sestanek 
slovenske vlade s komisijo EU, ki je bil 
na Brdu pri Kranju.

Zakaj enotna pravila v vsej  
Evropski uniji?

V večini primerov je dobro, da evropski 
predpisi veljajo za vse članice Unije. 
Vzemimo predpise, ki za vse članice 
določajo, koliko plinov smejo tovarne 
izpustiti v ozračje. Če bi samo ena država 

zmanjšala količino teh plinov, bi ji to ne pomagalo 
dosti, saj bi bilo njeno ozračje vseeno onesnaženo zaradi 
plinov, ki bi jih spuščale v ozračje tovarne v sosednjih 
državah. 

Evropski predpisi urejajo mnoge stvari, ki so pomembne 
za vsakdanje življenje evropskih državljanov. Tako 
med drugim določajo:   

•	 s katerimi snovmi kmetje ne smejo gnojiti in škropiti 
polj (ker so škodljive za zdravje), 

•	  katere pravice imajo potniki na železnici in letalih, 

•	  kateri podatki morajo biti na ovitkih hrane, ki jo 
kupimo v trgovinah,

•	 v katerih primerih se državljan neke države lahko 
zdravi v bolnišnici, ki je v drugi državi.

ali ima Evropska unija vlado?
Unija sicer nima prave vlade, vendar 
neka njena ustanova deluje podobno 
kot vlada: Evropska komisija. Katere 
naloge ima? Med drugim izdeluje 
predloge evropskih predpisov, o 

katerih potem razpravljajo in glasujejo v parlamentu. 
Ko so predpisi sprejeti, Komisija skrbi za to, da se tudi 
uresničujejo. Nadzoruje, da se denar, ki ga države 
prispevajo v ‘skupno blagajno’, koristno uporablja za 
razvoj Unije, na primer kot pomoč kmetom, podpora 
znanstvenim raziskavam itd. 

Komisijo vodi njen predsednik. Vlade držav Unije se 
najprej dogovorijo, kdo bo kandidat za predsednika. 
Izvoljen je za pet let, če ga v evropskem parlamentu 
potrdi večina poslancev. 

Vsaka članica predlaga enega člana Komisije, enega 

4

5

Mnogi evropski predpisi ščitijo nas, potrošnike. Zakaj je za potrošnike 
pomembno, da so na ovitkih hrane podatki o snoveh, ki so v hrani?
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Na Sodišče Evropske unije se lahko obrnejo tudi posamezni 
državljani Unije, če menijo, da je neka ustanova Unije kršila 
njihove pravice. 

Evropski svet

Evropski svet določa smernice delovanja 
EU, vendar ne sprejema zakonodaje. 
Predsednik Evropskega sveta ima 
2,5-letni mandat. Evropski svet 
sestavljajo voditelji držav oziroma vlad 
članic EU, predsednik Evropske komisije 
in predsednik Evropskega sveta, ki 
predseduje zasedanjem/srečanjem 
(vendar zadnja dva nimata pravice 
glasovanja). Pri delu Evropskega sveta 
lahko poleg visokega predstavnika za 
zunanjo in varnostno politiko po potrebi 
sodelujejo še predsednik vlade ali države 
in en minister ter predsednik Evropske 
komisije in resorni komisar. Evropski svet 
se praviloma sestane vsaj dvakrat na 
leto (junija in decembra), predsednik 
pa lahko skliče tudi izredno zasedanje 
(v praksi to večinoma pomeni vsaj še 
dvakrat na leto). Zasedanja potekajo v 
Bruslju in državah članicah. 

Na fotografiji je stavba v Bruslju, v 
kateri so zasedanja Evropskega sveta.

komisarja. Njen predsednik odloči, katere naloge 
bodo komisarji opravljali. Eden od njih naj bi skrbel 
za kmetijstvo, drugi za znanost, tretji za industrijo in 
podjetja itd. Potem o celotni Komisiji glasujejo poslanci 
Evropskega parlamenta. Če za predlagano komisijo 
glasuje večina poslancev, je Komisija izvoljena. 

Ima Evropska unija svoje sodišče?
Zdaj že veste, da predstavljajo sodniki 
in sodišča posebno vrsto oblasti, sodno 
oblast. Oni odločajo, kdo ima prav v 
sporih, pa tudi o tem, ali je nekdo, ki je 
obtožen, da je kršil zakon, zares kriv ali 

ne. Sodbe sodnikov morajo spoštovati vsi, tako navadni 
državljani kot tudi izvoljeni politiki. Tudi v Uniji deluje 
sodišče, imenuje se Sodišče Evropske unije. V njem je 
po en sodnik iz vsake države članice Unije. To sodišče 
ne sodi posameznikom, ki na ozemlju neke države kršijo 
zakone. Njegova naloga je drugačna – razsoja, ali so v 
neki državi politiki, ustanove ali podjetja kršili evropske 
predpise. Razsoja tudi takrat, ko nastane spor med 
dvema ali več državami, ki so članice Unije.   

6

Sodišče Evropske unije rešuje spore med državami. Če te 
oblike reševanja ne bi bilo, bi spori lahko postali nevarni. 
Zakaj?

Kdo je trenutni predsednik Evropske komisije? Kdo je trenutni 
komisar iz Slovenije? Katere naloge opravlja?

Miselni vzorec

Narišite in izpišite organe oblasti, 
ki delujejo v Evropski uniji. Izpišite 
naloge, ki jih opravljajo. V ta namen 
na spletu poiščite dodatne informacije 
o delovanju Unije. 
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Skupni denar – evro 
Sedemnajst članic Unije uporablja skupni denar, evro. 
To je ugodno za podjetja, ki prodajajo in kupujejo 
blago v različnih državah Evropske unije. Vrednost blaga 
je vedno jasno določena – v evrih. Poleg tega imajo 
turisti in popotniki iz držav evro območja manj težav, 
ko obiskujejo države, ki uporabljajo evro, saj jim ni treba 
menjati denarja in preračunavati cen v svoj denar. 

Evro uporabljajo kot uradno plačilno sredstvo tudi v 
nekaterih državah, ki niso članice EU, in sicer v Monaku, 
San Marinu, Andori in Vatikanu pa tudi na Kosovem in v 
Črni gori.

Nekateri pa vseeno menijo, da bi bilo za tiste evropske 
države, ki se znajdejo v hudi krizi, bolje, če bi spet 
uporabljale svoj lastni denar. V tem primeru bi namreč 
lahko same odločile, koliko bi bil ta denar vreden. 
Včasih je za državo dobro, če je njen denar manj 
vreden, saj so potem izdelki njenih podjetij za tujce 
cenejši, tako da jih je lažje prodati.  

7

 Države EU, ki uporabljajo evro.

 Države EU, ki ne uporabljajo evra.

 Države izven EU.

Na zemljevidu so modro obarvane 
države, v katerih državljani plačujejo 
z evri. 
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Članice Unije, v katerih ne plačujejo z evri, so na zemljevidu obarvane drugače. Napišite imena 
teh držav. Poizvedite, kako se imenuje denarna enota, ki jo uporabljajo.

Viharjenje možganov

Na nekaterih evrskih kovancih so tudi 
podobe, ki predstavljajo Slovenijo. 
Preglejte te podobe in ugotovite, 
kaj pomenijo. Morda bo Slovenija v 
prihodnosti izbrala še nekaj podob, ki 
jo bodo predstavljale. Katere podobe 
bi še lahko izbrali? Kaj bi bil najboljši 
simbol Slovenije? Vsakdo lahko izrazi 
svoj predlog, nihče ne sme predlogov 
kritizirati, tudi če so nenavadni. 
Izberite učenca/-ko, ki bo predloge 
zapisoval/-a na tablo. Na koncu 
izberite najboljši predlog. 
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Slovenija je aktivna članica 
Organizacije združenih 
narodov  
Slovenija je bila kmalu po osamosvojitvi 
kot neodvisna država sprejeta v največjo 
svetovno zvezo držav, Organizacijo 
združenih narodov (OZN), ki povezuje 
skoraj vse države sveta. 

OZN je bila ustanovljena kmalu po koncu 
druge svetovne vojne, ki je človeštvu 
povzročila ogromno trpljenja. Države so se 
obvezale, da sporov ne bodo razreševale 
z orožjem, temveč s pogovori. Če neka članica OZN 
prekrši to pravilo,  lahko ostale članice proti njej 
uvedejo kazenske ukrepe, v skrajnem primeru lahko 
proti njej uporabijo tudi vojaško silo. Predstavniki več 
kot 200 držav razpravljajo o problemih človeštva na 
velikih zasedanjih, ki jim rečemo Generalna skupščina 
OZN. V OZN deluje manjša ustanova, Varnostni svet, 
v katerem ima predstavnike 15 držav. Ta se sestane 
takoj, ko nekje v svetu pride do vojaškega spopada 
ali hudega nasilja nad prebivalstvom. Varnostni svet 
predlaga sklepe, ki so obvezni za članice OZN. 

OZN je tudi človekoljubna ustanova. Pomagala je 
pri velikih naravnih katastrofah, organizirala je dostavo 
hrane in zdravil za ljudstva, ki so jih prizadele lakota 
in nalezljive bolezni. Slovenija močno podpira to 
dejavnost OZN.

8

Pet držav, ki so bile zmagovalke v 
drugi svetovni vojni, je stalnih članic 
Varnostnega sveta: ZDA, Rusija 
(nekoč Sovjetska zveza), Velika 
Britanija, Francija in Kitajska. Ostalih 
deset ‘sedežev’ v Varnostnem svetu 
dobijo države, ki so izvoljene za dve 
leti, in se izmenjujejo. Tudi Slovenija je 
že bila izvoljena za nestalno članico 
Varnostnega sveta, kar je bilo zanjo 
veliko priznanje. 

Stalne članice imajo v Varnostnem 
svetu posebne pravice. Če samo ena 
od njih glasuje proti nekemu predlogu, 
predlog ni sprejet. To povzroči, da 
včasih ni sprejet kakšen sklep, ki bi ga 
sicer podprl velik del človeštva. 

Le nekaj držav ni članic OZN: otok 
Tajvan, ki je sicer država, vendar 
Republika Kitajska trdi, da je to kitajsko 
ozemlje; papeška država Vatikan; 
palestinsko ozemlje na Bližnjem 
vzhodu. Slednje je bilo sicer priznano 
kot država, vendar na zasedanjih OZN 
ne more glasovati.

OZN si je sčasoma ustvarila velik ugled pri reševanju 
političnih sporov. Ko nekje pride do vojaških spopadov, OZN 
skuša doseči, da se spopadi prekinejo. Lahko tudi odloči, 
da bo na ozemlje, kjer so spopadi, poslala mirovne sile. 
Vojaki zaščitijo civilne prebivalce in skušajo ločiti skupine, ki 
se vojskujejo. OZN je v mnogih primerih dosegla, da so se 
spopadi prekinili, vendar pa njeno posredovanje ni bilo vedno 
uspešno.
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Na spodnjem grafu vidimo, kako 
so o vstopu v NATO glasovali 
slovenski volivci. Bili so bolj 
neenotni kot pri vprašanju o 
vstopu v EU. 

Slovenija je članica Organizacije severno-
atlantskega sporazuma
Leta 2003 je večina državljanov Slovenije glasovala 
za vstop v vojaško in politično zvezo z imenom 
Organizacija severno-atlantskega sporazuma 
(NaTO). Podpora je bila manjša kot za vstop v Evropsko 
unijo, vendar še vedno dovolj velika. Glavni cilj zveze 
NATO je skupna obramba in varnost članic. Zveza 
članicam jamči, da jim bo kot celota priskočila na 
pomoč, če bodo napadene. Članici zveze sta na ameriški 
strani Atlantika ZDA in Kanada, na njegovi evropski 
strani pa številne evropske države. 

Zveza NATO je v preteklosti z vojsko nekajkrat posegla 
v državah, ki niso članice. Ocenila je, da so tamkajšnji 
dogodki grožnja za mir ali za človekove pravice. 
Danes nekatere članice – med njimi tudi Slovenija – s 
svojimi vojaki preprečujejo spopade na še vedno 
nemirnem delu nekdanje Jugoslavije, na Kosovu, in 
v Afganistanu. Članice NATO so med vojno v Libiji s 
svojimi letali preprečevale libijski vojski, da bi napadala 
civilne prebivalce. 
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Unicef je ena od organizacij OZN. Na sliki so ljudje, ki si 
ogledujejo lutke iz projekta Posvoji punčko in reši otroka, ki 
jo je organiziral slovenski del Unicefa. Z denarjem, zbranim 
s prodajo punčk iz cunj, so kupili cepiva, s katerimi cepijo 
otroke v revnih državah.

Na nekaterih šolah v Sloveniji delujejo krožki OZN. 
Poizvedite, katere dejavnosti potekajo v njih (iščete lahko po 
svetovnem spletu).
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Državljani, ki nasprotujejo temu, da 
Slovenija sodeluje v vojaških posegih 
zveze NATO, pa gotovo podpirajo neko 
drugo aktivnost naše države. Slovenski 
del organizacije ITF – Ustanove za 
krepitev človekove varnosti sodeluje pri 
odstranjevanju min v državah, kjer 
so bile vojne.

Slovenija je tudi članica organizacije z imenom OECD 
(slovensko se imenuje Organizacija za ekonomsko 
sodelovanje in razvoj). Gre za organizacijo, ki povezuje 
razvite države. Članice druga drugi svetujejo, kako 
reševati gospodarske probleme in kako izrabiti znanje 
in tehnologijo. Pozornost namenja izobraževanju. 
Vsake tri leta njeni strokovnjaki izmerijo znanje, ki ga 
imajo 15-letni državljani v državah, ki so članice OECD. 
Izmerijo tudi znanje mladih v Sloveniji. 

Del državljanov Slovenije nasprotuje temu, da bi bila 
Slovenija v tej vojaški zvezi. Vendar večina državljanov 
meni, da smo zaradi članstva v zvezi bolj varni.   

 

Na zemljevidu so označene države, 
ki so članice Organizacija severno-
atlantskega sporazuma (NATO). Kot 
pove ime, so v tej zvezi države z obeh 
strani Atlantika. 

Vir: prirejeno po http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/
Map_of_NATO_countries.png

Zakaj je po vašem mnenju članstvo Slovenije v EU podprlo 
več državljanov kot njeno članstvo v zvezi NATO?
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Slovenija, Evropska unija in svet
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Vprašanja za preverjanje znanja in razumevanja

1. Slovenija je dala soglasje, da se bo ravnala tudi po odločitvah, 
sprejetih v ustanovah Evropske unije. Po čem pa lahko sklepaš, da je 
še vedno samostojna in neodvisna država? 

2. Odločitve, sprejete v EU, vplivajo na naše vsakdanje življenje – 
navedi vsaj dva primera tega vplivanja. 

3. Ali je pomembno, da Slovenija sodeluje v mirovnih in 
človekoljubnih dejavnostih, ki jih organizira OZN? Utemelji svoj 
odgovor. 

4. Kaj meniš o članstvu Slovenije v vojaški in politični zvezi NATO?
5. Podpiraš odločitev, da slovenski vojaki pomagajo vzdrževati mir v 

nekaterih delih sveta, na primer na Kosovu?
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4. Svetovna skupnost

Kaj je globalizacija? Razdalje in državne meje danes ne predstavljajo 
velike ovire za prenos izdelkov, idej in informacij, za poslovanje 
velikih podjetij in za preseljevanje ljudi. Globalizacija ima mnoge 
dobre posledice za človeštvo. Ljudstva in narodi bolj kot v preteklosti 
sodelujejo med seboj, se sporazumevajo in se drug od drugega 
učijo. Vendar ima globalizacija tudi slabe strani. V nekaterih deželah 
delajo množice ljudi za velika svetovna podjetja v skoraj suženjskih 
razmerah. Velika podjetja lahko na različnih koncih sveta neomejeno 
izkoriščajo naravna bogastva in uničujejo naravno okolje. Pri tem 
jih žene samo želja po dobičku. Tudi v Sloveniji doživljamo dobre in 
slabe strani globalizacije. Današnje generacije slovenskih državljanov 
morajo spoštovati načela okoljske etike – z okoljem moramo ravnati 
tako, da ne bomo obremenili prihodnjih generacij. 



Puščice na tej risbi nakazujejo, kako 
potujejo po našem planetu izdelki in 
informacije.
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Kaj je globalizacija?
Izmislimo si neko osebo, fanta z imenom 
Peter. Zjutraj obleče kavbojke, narejene iz 
bombaža, ki so ga pridelali v Kazahstanu. 
Sešili so jih v Indiji. Zjutraj si naredi 
napitek iz kakava, ki je bil pridelan v 

Vzhodni Afriki. Posluša radio, izdelan na Filipinih. Prijatelja 
pokliče s telefonom, izdelanim v Južni Koreji. Na poti v šolo 
poje banano, pridelano v Ekvadorju. Prijatelj, ki ima rojstni 
dan, ga po pouku povabi na kosilo v mehiško restavracijo. 

Popoldne vključi računalnik, ki ga prodaja ameriško 
podjetje, izdelan pa je bil na Kitajskem. 

Po večerji gleda TV-dnevnik, ki poroča o vojni v Kongu. 
Napisati mora še spis z naslovom Kaj je globalizacija? Le 
kaj pomeni ta izraz? 

Izraz ‘globalizacija’ pomeni, da se vse na našem 
planetu odvija tako, kot da razdalje in državne meje 
ne bi predstavljale nobene ovire za prenos izdelkov, 
idej in informacij, za poslovanje velikih podjetij in za 
preseljevanje ljudi. 

Poglejmo gospodarstvo. Velika mednarodna podjetja 
zapirajo tovarne v Evropi. Nove tovarne postavljajo na 
Kitajskem, morda pa jih bodo čez nekaj let preselila v 
Bangladeš. Prodajalne imajo ta podjetja po vsem svetu. 
Še hitreje se selijo informacije, moda, glasba, filmi. Vse to 
dogajanje je globalno.

1

Besednjak
Globalno – kar zajema ves naš 
planet.

Projektna naloga

Izberete skupino treh učencev/učenk. 
Vsak član skupine za en dan izdela 
poročilo o tem, s katerimi izdelki 
tujih proizvajalcev je prišel v stik. 
V poštev pridejo hrana, oblačila, 
različni predmeti, kulturni izdelki 
(filmi, glasba itd.). Vsak član skupine 
naredi preprosto statistiko: koliko 
izdelkov izvira iz Evropske unije, 
koliko iz drugih dežel, z drugih celin. 
Vsak član skupine predstavi sošolcem 
in sošolkam poročilo o svoji analizi. 
Skupaj ocenijo, kako se globalizacija 
odraža v našem vsakdanjem 
življenju.
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svetovna skupnost

Nekateri opozarjajo, da kultura (moda, glasba, 
filmi, hrana) potuje predvsem v eni smeri: iz Amerike 
in Zahodne Evrope  v druge dele sveta. Po vsem svetu 
jedo hamburgerje in nosijo športne copate znanih 
znamk. Prevladujejo zahodna glasba in zahodni filmi. 
Pri nas naj bi se mladi ne zanimali več za slovensko 
kulturo. Se strinjaš s temi kritiki? 

Globalizacija v kulturi
V preteklosti so se velike človeške skupine 
– ljudstva, narodi – med seboj močno 
razlikovale po svojih običajih, načinu 
oblačenja, prehranjevanju, glasbi in še 
marsičem drugem. V zadnjih desetletjih 
pa se po vsem planetu širi enotna 
kultura. Povsod ljudje jedo pico, nosijo 
kavbojke, poslušajo najnovejšo glasbo, 
gledajo iste filme in spremljajo svetovno 
prvenstvo v nogometu. Kar odkrijejo, 
na primer, japonski znanstveniki, v nekaj 
minutah obkroži ves svet. Temu rečemo 
kulturna globalizacija – širjenje kulture 
in informacij po vsem planetu. 

Ta vrsta globalizacije najbrž ni samo nekaj 
slabega. Mnogi občasno jemo kitajsko ali 
mehiško hrano. Vendar to ne pomeni,  da 
smo postali Kitajci ali Mehičani. Gotovo 
je celo dobro, da imamo priložnost poskusiti hrano, ki 
prihaja k nam iz različnih dežel. 

2

Navedite vse dobre in vse slabe strani kulturne globalizacije, 
ki se jih lahko domislite. Katere strani po vašem mnenju 
prevladujejo? Utemeljite svoja stališča. 

Globalizacija v kulturi ima poleg slabih 
tudi dobre strani. Za Slovenijo ni značilno 
samo to, da sprejemamo ‘globalno’ kulturo. 
Številne priložnosti imamo, da se seznanimo 
s starimi kulturami različnih ljudstev. 
Na fotografiji so plesalci iz Benina, ki na 
mariborskem festivalu Lent plešejo značilni 
ples svoje dežele.
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Informacije
Internet ali svetosni splet je nevidna mreža, ovita 
okoli Zemlje sestavljena iz signalov, ki od računalnika 
do računalnika prenašajo informacije. 

Svetovni splet je za nas odličen vir različnih podatkov: 
podatkov o daljnih krajih, vremenu, političnih in 
športnih dogodkih, novih izdelkih, znanstvenih 
dosežkih, novih filmih, glasbi itd. Ko pa iščemo te 
podatke, moramo biti previdni. Mnoge informacije so 
sicer točne, vendar ne vse. Tudi razlage dogodkov niso 
vse dobre. Na svetovnem spletu se avtorjem sporočil ni 
treba predstaviti s pravim imenom in zato nekateri 
širijo po njem sporne ideje, ki se jih sicer ne bi drznili 
širiti. Tam na primer najdemo pozive, da je treba 
neko skupino ljudi sovražiti, ker naj bi bili krivi za vse 
naše težave, ali pa pozive, da je treba s kom nasilno 
obračunati. Pošiljanje takšnih sporočil je sicer kaznivo, 
vendar je težko odkriti avtorje.

Svetovni splet nam služi tudi za druge namene, 
predvsem za sporazumevanje z drugimi ljudmi. 
Uporabljamo elektronsko pošto, pogovorna orodja 
(klepetalnice), bloge, družbena omrežja itd. Naše 
mnenje o dogodkih v Sloveniji ali drugih državah lahko 
doseže množico ljudi.

3

Ali ima svetovni splet še katero pomanjkljivost?

Največje svetovno družbeno omrežje 
je Facebook, ki je imelo leta 2010 
400 milijonov aktivnih uporabnikov, 
njihova številka pa raste iz dneva v dan. 
Največjo skupino uporabnikov Facebooka 
predstavljajo mladi, ki so stari med 18 in 
25 let.

Posameznik se lahko preveč 
naveže na elektronske naprave. 
Postaja osamljen, z drugimi ljudmi 
se v glavnem sporazumeva le še 
prek naprav. Ta pojav je najbolj 
pogost pri mladih.

Globalna povezanost.

Kaj vam pomeni izraz ‘zasvojenost s svetovnim spletom’?
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svetovna skupnost

Gospodarska globalizacija
Danes podjetja poslujejo tako, kot da ne bi bilo razdalj 
in meja med državami. Poslovneži, ki vodijo velika 
podjetja, nenehno iščejo informacije o tem, kje na 
našem planetu je mogoče najugodneje nekaj kupiti 
in prodati. Zanimajo se za dežele, kjer je surovin v 
izobilju in so poceni, ljudje pa so pripravljeni delati za 
majhne plače. Podjetje lahko izdeluje nek izdelek v 
različnih deželah. Oglejmo si to na zgledu kavbojk.  

Dolga pot mojih kavbojk
Hlače iz jeansa, kavbojke, so priljubljeno oblačilo. A 
preden pridejo v naše omare, v povprečju naredijo 
50.000 kilometrov dolgo pot. Kavbojke so narejene 
iz bombaža, ki raste v toplih deželah, na primer v 
Kazahstanu. Pot kavbojk se torej začne tam. Nadaljuje 
se v Turčiji, kjer bombaž predelajo v prejo. Na Tajvanu 
izdelajo iz preje blago. Nato v Tuniziji pobarvajo blago 
z modro barvo, izdelano na Poljskem. Na Kitajskem 
sešijejo kavbojke. Gumbe, ki jih uporaljajo za kavbojke, 
izdelajo v Italiji. S Kitajske pošljejo kavboljke v Francijo, 
kjer jih operejo s kamni iz Grčije. Tako izdelane kavbojke 
pošljejo v trgovine po vsem svetu.

Pot kavbojk je tako zapletena, ker podjetniki po vsem 
planetu iščejo sodelavce, ki zanje lahko najbolje in 
najceneje opravijo potrebno delo. Razdalje niso ovira. 
Kavbojke v velikih količinah – več tisoč hlač skupaj – 
prevažajo z ladjami, vlaki in tovornjaki. 

4

5

Na svetovnem spletu je največ informacij zapisanih v angleščini. Se vam zdi prav, da 
angleščina postaja glavni jezik mednarodnega sporazumevanja? 

Na svetovnem spletu poiščite podatke o nekem slovenskem podjetju, ki posluje tudi v drugih 
državah. Ugotovite, kaj je njegova dejavnost in v katerih državah posluje. Izdelajte poročilo o 
svojih ugotovitvah.

Kaj pomeni beseda surovine? Navedite nekaj surovin.

Polje v Kazahstanu, na katerem raste 
bombaž, iz katerega izdelujejo blago 
za kavbojke.
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Koliko kdo zasluži, smo pokazali tako, 
da smo kavbojke razrezali na več 
delov. 

Kdo pa zasluži z 'globalno' izdelavo in 
prodajo izdelkov? 

Vzemimo, da je končna cena kavbojk, 
ki jih prodajajo v slovenski trgovini, 30 
evrov. Najmanj zaslužijo delavci, ki so 
kavbojke izdelali – približno 1 % (en 
odstotek), torej 30 centov. Vsi, ki so 

prispevali material, dobijo približno 13 % cene. Prevozniki 
in države, ki zahtevajo dajatve na mejah (carino), dobijo 
približno 11 %. Podjetje, pri katerem so narisali obliko 
kavbojk in organizirali proizvodnjo ter prevoze, dobi 
25 % cene. Preostalih 50 % končne cene dobi trgovina, ki 
kavbojke prodaja; v tem so vključene plače prodajalcev, 
stroški za najem trgovine, stroški oglaševanja itd. 

Ti podatki razkrijejo dve slabi strani globalizacije. 
Vidimo, kako slabo so plačani delavci, ki v nerazvitih 
deželah izdelujejo kavbojke. Mnogi zaslužijo manj 
kot evro na dan, delajo pa po 10 in več ur. Vidimo 
pa tudi, da morajo izdelke, ki nastajajo na različnih 

6

V zadnjih tridesetih letih se je za 
desetkrat povečala količina blaga, 
ki nastaja na enem koncu planeta, 
prodajajo pa ga na drugem koncu. 
Povečal se je torej obseg svetovnega 
(globalnega) trgovanja. Tu je 
zemljevid, ki kaže, v katerih smereh 
poteka svetovno trgovanje. Med 
katerimi celinami poteka največ 
trgovanja? S čim trgujejo? 

Tudi Slovenija je vključena v 
globalizacijo. Slovenska podjetja 
izvažajo nekatere izdelke v različne dele 
sveta, nekatere druge izdelke in pridelke 
pa uvažajo.
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svetovna skupnost

Tudi slovenska podjetja skušajo prodati svoje izdelke v 
drugih delih sveta. Poznaš slovenska podjetja, ki so pri tem 
uspešna?

koncih planeta, prevažati na dolge razdalje. Prevozna 
sredstva – tovornjaki, letala, vlaki in ladje – pa močno 
onesnažujejo okolje. 

Slabe posledice gospodarske 
globalizacije
Podjetja hočejo povečati dobiček, zato se 
selijo tja, kjer je delovna sila najcenejša. 
Delavcem v deželah, kamor se je preselil 
velik del industrije (torej zlasti v Aziji), 
so marsikje kršene človekove pravice, 
pravica do zadostnega počitka in 
pravičnega plačila. Na drugi strani pa se 
povečuje dobiček velikih mednarodnih 
podjetij – razlike v bogastvu rastejo. 

Tudi množici afriških kmetov se godi 
krivica. Vzemimo tale primer: Večino 
kakava, iz katerega v Evropi izdelujejo 
čokolado, pridelata dva milijona afriških 
kmetov.  Kmet iz afriške dežele Gane, ki 
obdeluje dva hektara kakavovih polj, s 
prodajo svojega kakava v enem letu zasluži 
približno 200 evrov, kar znese manj kot 
petdeset centov na dan.

7

Preglej svoja oblačila in skušaj ugotoviti, kje 
so bila izdelana.

Selitev industrije v Azijo je v Evropi povzročila težave. 
Zakaj? Oglejmo si to na primeru Slovenije. V kitajskih 
tekstilnih tovarnah je delavec zaslužil okoli 20 centov 
na uro, v slovenskih pa od 5 do 6 evrov. Zato izdelkov, 
narejenih v naših tovarnah, ni bilo mogoče prodajati 
tako poceni kot izdelke, narejene v kitajskih tovarnah. 
Ker so bili dražji, jih je bilo zelo težko prodati –  večina 
raje kupi poceni oblačila, ki nastajajo v Aziji. Nekatere 
tovarne tekstilnih izdelkov v Sloveniji so morali 
zapreti. Mnogo ljudi je ostalo brez dela. 

Fotografija prikazuje sušenje kakava v Grenadi (Srednja 
Amerika), preden ga pošljejo v Evropo.

Izpeljite pogovor o naslednjem vprašanju: Katera delitev zaslužka pri proizvodnji kavbojk bi 
bila pravična? Utemeljite svoje mnenje.

Poizvedite, katere vrste industrije v 
Sloveniji so imele zaradi globalizacije tako 
hude posledice, da je bilo treba številne 
tovarne zapreti.
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Kdo ima nadzor nad svetovnimi 
surovinami?

Na Zemlji je omejena količina naravnih 
bogastev, na primer pitne vode, nafte in 
rudnin. Vzemimo za primer pitno vodo. 
Že zdaj je primanjkuje v sušnih predelih 
Afrike. Prebivalstvo se povečuje, mnogi 

vodni viri (jezera, podzemne vode) pa so onesnaženi. 
Mnogi preostali viri so v zadnjih letih prešli v roke 
zasebnih lastnikov, kajti v prihodnosti bo mogoče s 
prodajo pitne vode veliko zaslužiti. 

Podobno je z nafto in rudninami. 

Velike države in podjetja, ki poslujejo globalno, si 
prizadevajo za nadzor nad tistimi deli planeta, kjer je 
največ naravnih bogastev, na primer nafte in redkih 
kovin. Kako pa lahko dobijo nadzor? Povežejo se z 
vodilnimi politiki v nerazvitih državah, pošiljajo jim 
svetovalce, denarno pomoč in vojaško opremo. V 
zameno dobijo pravico do neomejenega izkoriščanja 
naravnih bogastev dežele. 

8

V nekem delu afriške države Nigerije 
je zahodna naftna družba črpala 
nafto. Pri črpanju je nekaj nafte 
odtekalo v prst, ki je zato postala 
neprimerna za poljedelstvo. V tistih 
krajih je živelo ljudstvo Ogoni. 
Zahtevalo je odškodnino za uničeno 
zemljo. Namesto odškodnine so prišli 
vojaki in ubili približno 2000 Ogonov. 
Njihovega vodjo, znanega pisca Ken 
Saro-Wiwa, so aretirali in usmrtili. 
Po vsem svetu so ljudje protestirali, 
vendar nihče ni bil kaznovan za 
zločine.  

Na sliki so cevi, po katerih iz Rusije prihaja v Evropo 
– tudi v Slovenijo – zemeljski plin. Plin je dober vir 
energije (na primer za ogrevanje stanovanj), saj okolja 
ne onesnažuje močno. Slovenija se z njim oskrbuje tudi 
iz arabskih držav.

Slovenija ima dovolj pitne vode, vendar nima nafte. Od kod jo dobi?

Katere vrste energije so do okolja najbolj prijazne? Katere vrste energije naredijo največ škode v okolju? 
Zakaj te vire sploh še uporabljamo? Pogovorite se o teh vprašanjih.

Ali bi lahko potrošniki vplivali na ravnanje podjetij, ki povzročajo škodo ljudem in naravi? Če mislite, da 
bi lahko, navedite, kako bi to lahko dosegli.
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svetovna skupnost

Revščina
Bogastvo je v človeštvu zelo neenakomerno razdeljeno. 
Deset odstotkov najpremožnejših ljudi ima v svojih 
rokah kar petinosemdeset odstotkov vsega bogastva na 
planetu. Tudi v razvitih državah so med ljudmi velike 
razlike v premoženju in se še povečujejo. Mnogi menijo, 
da to ni pravično. Revnejši prebivalci težje pridejo do 
dobre izobrazbe, dobre zdravstvene oskrbe in kulturnih 
dobrin. Razlike v premoženju slabo vplivajo tudi na 
demokracijo. Vsi državljani naj bi imeli enako pravico, 
da se v medijih sliši njihovo mnenje. V resnici pa mediji 
veliko pogosteje objavljajo mnenja pomembnih in 
premožnih ljudi kot mnenja revnejših ljudi.  

9

Revščina ima veliko 
obrazov. Ne kaže se samo 
kot majhen zaslužek. 
Reven je tudi tisti, ki nima 
dostopa do izobraževanja, 
informacij in kulture. V 
nerazvitih deželah ima 
le malo ljudi dostop do 
svetovnega spleta. 

Tudi v Sloveniji se povečujejo 
razlike med premožnimi in 
manj premožnimi. Nekatere 
organizacije omogočijo 
otrokom iz manj premožnih 
družin, da preživijo del počitnic 
na slovenski morski obali. Ena 
takšnih organizacij je Zveza 
prijateljev mladine.

Na zemljevidu prepoznamo države, v katerih je zbranega veliko več premoženja ali bogastva 
kot v drugih državah. Večina bogastva je pravzaprav zbranega v treh delih sveta, v Severni 
Ameriki (34 %), Evropi (30 %) in bogatih državah ob Tihem oceanu (24 %). 

Porazdelitev svetovnega bogastva:

  najbogatejše države       bogate države        manj bogate ali revne države

Se vam zdi pravično, da se povečujejo razlike med nerazvitimi in razvitimi deželami? V nekaj 
povedih izrazite svoje mišljenje o tem. Utemeljite ga. 
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V najrevnejših držav sveta morajo 
mnogi ljudje preživeti z manj kot 
evrom na dan. Posledica skrajne 
revščine je tudi podhranjenost.

Leta 2011 je lakota ogrožala več kot milijardo ljudi. 
Na zemljevidu razbereš, da največ podhranjenih ljudi 
živi v osrednji Afriki: v Demokratični republiki Kongo 
je podhranjenih 75 % prebivalcev, v Burundiju 70 %, 
v Eritreji 61 % in v Mozambiku 53 %. V azijskem 
Tadžikistanu je podhranjenih 71 % prebivalcev. 

Dva huda problema človeštva – lakota in 
nalezljive bolezni
V revnih državah je zaradi pomanjkanja 
hrane in zdravil ogroženo zdravje in 
življenje velikega števila prebivalcev. Pretresljiv 
je podatek, da na našem planetu zaradi 
podhranjenosti vsak dan umre štirideset tisoč 
otrok.

Na televiziji vidimo prizore, ki pričajo o lakoti 
v Etiopiji, Sudanu in drugje. Vemo, da v Afriki 
močno primanjkuje zdravil za vse, ki zbolijo za 
nalezljivimi in drugimi boleznimi (aids, otroška 
paraliza itd.). Človeštvo pa ni neobčutljivo ob 
teh prizorih. V dežele, prizadete od lakote in bolezni, 
pošiljajo pomoč humanitarne organizacije, vlade 
razvitih držav in Združeni narodi. Tudi Slovenija in 
slovenski državljani pošiljamo pomoč v denarju, hrani, 
zdravilih in oblačilih.  

Pomoči je pogosto vseeno premalo, včasih pa si del 
te pomoči prilastijo tamkajšnji oblastniki in roparske 
skupine. Vendar del pomoči vseeno prispe na cilj in 
rešuje življenja.   

10

Na svetovnem spletu pridobi informacije 
o slovenski pomoči lačnim otrokom 
po svetu. Za sošolce izdelaj poročilo. 
Posebej navedi, zakaj ljudje čutijo 
potrebo, da bi pomagali drugim ljudem, 
ki so v stiski.

izjemno malo
podhranjenosti

zelo malo
podhranjenosti

veliko
podhranjenosti

zelo veliko
podhranjenosti

izjemno veliko
podhranjenosti

Podhranjenost v svetu leta 2011

ni podatka

S. AMERIKA

J. AMERIKA

AFRIKA

EVROPA

AZIJA

AVSTRALIJA
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Organizacije, ki se borijo proti slabim 
posledicam globalizacije, od leta 2001 
pripravljajo velika svetovna srečanja 
pod imenom Svetovni socialni forum. 
Na teh srečanjih razvijajo nove ideje o 
svetu, v katerem bi bilo več pravičnosti, 
več delovnih mest za brezposelne in več 
zaščite človekovih pravic ter okolja.

Tudi v Sloveniji so ljudje protestirali proti slabim 
stranem globalizacije.

Je mogoča drugačna 
globalizacija?

Globalizacija ni nujno 
nekaj slabega. Saj ne 
more biti slabo, če se 
ljudje z različnih koncev 
sveta drug od drugega 
učijo in izmenjujejo 

znanje, izdelke ter ideje. Vendar smo 
videli, da ima globalizacija tudi slabe 
posledice – povečevanje razlik med 
bogatimi in revnimi ter uničevanje okolja. 

Ko se na svetovnih srečanjih zberejo 
pomembni politiki in gospodarstveniki ter 
razpravljajo o prihodnosti človeštva, se 
pogosto v istem kraju zberejo množice, ki protestirajo 
proti slabim stranem globalizacije. Mediji jih navadno  
opisujejo kot ‘protiglobaliste’. Ta izraz ni natančen. 
Protestniki niso proti temu, da bi vse človeštvo 
sodelovalo v razvoju. Hočejo pa, da bi globalizacija 
potekala na bolj pravičen in pošten način. Eno od 
njihovih gesel je ‘Drugačen svet je mogoč‘. Čeprav je 
večina protestnikov miroljubnih, se pogosto vmeša 
nekaj nasilnežev in protesti se žal pogosto sprevržejo v 
spopade s policijo. 

11

Hitro širjenje znanja je ena od dobrih strani globalizacije. 
V kakšne namene bi ljudje v najbolj revnih deželah lahko 
uporabili znanje, ki jim je danes na razpolago?

Samostojno opiši slabe strani globalizacije. Za vsako od 
slabih strani se domisli načina, kako bi jo lahko odpravili ali 
vsaj omilili.

Akcija

Razdelite se v skupine in preglejte 
okolico šole. Zberite smeti in jih 
odložite v smetnjake. En član vsake 
skupine naj naredi popis smeti: 
katere vrste smeri se pojavljajo. 
Pregledate, ali je v okolici šole 
poskrbljeno za koše in smetnjake. 
Izdelate predlog, kako bi lahko 
zmanjšali količino smeti (povečali 
število smetnjakov, posebna 
opozorila itd.). 
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Posamezno državo – na primer 
Slovenijo – si lahko predstavljamo 
kot eno od družin, ki živijo v 
globalni vasi. Vsaka od družin 
mora sodelovati z drugimi 
družinami. V vasi so družine 
druga od druge odvisne.

Kateri od zgornjih podatkov so takšni, da človeštvo z njimi nikakor ne more biti zadovoljno in bi 
moralo nekaj ukreniti, da bi se stanje spremenilo? Navedite te podatke in utemeljite, zakaj ne 
moremo biti zadovoljni z njimi.

Kaj pomeni izraz 'globalna vas'?
Predstavljajmo si, da vse človeštvo živi v 
vasi, ki ima 100 prebivalcev. Kakšna bi 
bila sestava prebivalcev te vasi?  

•	 Od vseh 100 ljudi v tej vasi bi bilo 36 ljudi mlajših od 
18 let. 

•	  V tej vasi bi živelo 59 Azijcev, 13 Afričanov, 12 
Evropejcev, 10 ljudi iz Latinske Amerike, 5 ljudi iz 
Severne Amerike in 1 človek iz Oceanije.

•	 V vasi bi živelo 52 žensk in 48 moških. 

•	 33 ljudi bi bilo kristjanov, 22 muslimanov, 13 
hindujcev, 6 budistov, 1 sikh, 1 jud, 21 bi jih bilo 
pripadnikov kakšne druge religije, 3 bi bili ateisti 
(neverujoči).

•	 6 najbogatejših ljudi bi imelo v lasti 59 % bogastva, 
najverjetneje 5 Američanov in 1 Evropejec. 

•	 80 ljudi bi živelo v revščini, 24 bi jih moralo preživeti 
z manj kot 1,20 evra na dan.

•	 26 ljudi ne bi znalo brati, od tega bi bilo 17 žensk in 
9 moških.

•	 19 jih ne bi imelo dostopa do čiste pitne vode, 46 jih 
ne bi imelo kopalnice.

•	 V vasi bi bilo 24 televizorjev (nekatere hiše bi imele 
2 ali 3), več kot polovica prebivalcev ne bi imela 
nobenega.

•	 Le 2 prebivalca bi imela univerzitetno izobrazbo, 
eden bi študiral.

•	 Vas bi imela 6 računalnikov.

12
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Tudi družbe se morajo razvijati 
trajnostno. To med drugim 
pomeni, da se razlike med 
bogatimi in revnimi ne smejo dalje 
povečevati, saj bi to lahko privedlo 
do neustavljivih konfliktov.

Kaj je trajnostni razvoj?
Pogosto 
slišimo izraz 
‘trajnostni 
razvoj’. Kaj 
pomeni? 

Trajnosten je takšen razvoj, ki 
zadovoljuje potrebe sedanjega 
človeštva, ne da bi bili zaradi 
njega ogroženi prihodnji 
rodovi. 

Sedanji razvoj ni trajnosten 
in sedanje generacije ljudi 
niso povsem pravične do 
prihodnjih generacij. Ker smo 
močno onesnažili okolje, 
bodo prihodnje generacije imele ogromno dela in 
stroškov z reševanjem okoljskih problemov. Med drugim 
bodo morale skrbeti za jedrske odpadke, ki nastajajo, ker 
danes v jedrskih elektrarnah pridobivamo zase električno 
energijo.

Topla greda
Ogromne količine fosilnih goriv (nafte, premoga) 
uporabljamo za delovanje strojev in termoelektrarn, za 
ogrevanje stanovanj, delovanje avtomobilskih motorjev itd. 
Ob zgorevanju teh goriv nastaja plin z imenom ogljikov 
dioksid. Ta plin preprečuje, da bi se toplota, ki nastaja 
na zemeljski površini, razpršila v vesolje. Temperatura 
zemeljskega ozračja se zato postopno zvišuje. Pojav 
imenujejo učinek tople grede.

Zaradi zviševanja temperature zemeljskega ozračja 
se topi led na obeh zemeljskih tečajih. Znanstveniki 
opozarjajo, da je vpliv na vreme zelo neugoden: povečuje 
se število hudih viharjev, v najslabšem primeru se lahko 
zgodi, da se bodo kraji, ki so sedaj primerni za kmetijstvo, 
spremenili v puščave, morje pa se bo dvignilo in poplavilo 
obalna mesta.

13
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Pogovorite se, kaj vpliva na trajnostni razvoj.

Navedite vsaj dva vira energije, ki ne povzročata škode v 
okolju!

Ogljikov dioksid v ozračju deluje 
podobno kot plastika, s katero vrtnarji 
pozimi pokrijejo grede. Toplota se 
ne izgublja v vesolju, temveč ostaja 
v ozračju nad površjem Zemlje. 
Vrtnarska topla greda je nekaj 
koristnega, planetarna ’topla greda’ 
pa je nevarna. 
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Množica ljudi se je udeležila akcije 
Očistimo Slovenijo.    

Pred časom so se množice slovenskih državljanov udeležile 
akcije Očistimo Slovenijo. Na svetovnem spletu ali drugje 
pridobite podatke o tej akciji in jih izpišite. Akcija je pokazala, 
da nam čisto okolje veliko pomeni. Kako pomembno pa se 
zdi vam? Napišite v nekaj povedih!

Brezbrižnost?
Ko posameznik odvrže kos polivinila v 
grmovje, je prepričan, da en sam kos ne 
more bistveno škodovati gozdu. Težava 
je v tem, da tako razmišljajo tisoči 
posameznikov. Zato je v Sloveniji 
nastalo približno 50 000 nedovoljenih 

odlagališč odpadkov, ki so jih ustvarili ljudje, ko so se 
hoteli brezplačno znebiti starega avtomobila, štedilnika, 
gume, akumulatorja, vzmetnice, neuporabnih barvil in 
podobnega. Na vsako slovensko naselje pride približno 
deset takšnih odlagališč. 

Slovenija se na sploh uvršča med zmerno onesnažene 
evropske države. Hkrati pa je  dežela z veliko naravne 
lepote. Pravično bomo ravnali, če bomo škodo 
popravili in prihodnjim generacijam slovenskih 
državljanov zapustili naravo v dobrem stanju.

Prebivalstvo sveta narašča
Pred malo več kot dvajsetimi leti je na Zemlji živelo 5 
milijard ljudi, danes jih živi na njej približno 7 milijard. 
Ob sedanji rasti bo na Zemlji sredi 21. stoletja živelo že 
približno 10 milijard ljudi. Bo mogoče zanje pridelati 
dovolj hrane in pridobiti dovolj energije? 

Kako upočasniti rast prebivalstva? Na Kitajskem, kjer 

15
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Povečevanje odpadkov je velik problem. 
Vendar smo začeli odpadke odlagati v 
različne vrste zabojnikov. Ni treba, da se 
odpadki kopičijo na smetiščih, saj lahko 
njihov večji del predelamo v nove izdelke. 
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živi približno milijarda in 200 milijonov prebivalcev, so 
sprejeli zakon, po katerem družina ne sme imeti več 
kot enega otroka. Vendar ta ukrep ni demokratičen. 
Rešitev je treba iskati drugje. 

Prebivalstvo ne narašča povsod enako hitro. V 
revnejših državah narašča bistveno hitreje kot v 
razvitih državah, kjer se je rast ustavila. 

To pa seveda pomeni, da bi morale razvite države veliko 
več prispevati k razvoju revnega dela človeštva. V tem 
primeru se bo tudi rast prebivalstva ustavila. 

Hitra rast prebivalcev ni problem samo zato, ker je težko zagotoviti dovolj hrane. Povzroča tudi druge 
probleme. Se lahko domislite katerega od njih?

Za razliko od nerazvitih dežel se v Evropi 
rojeva malo otrok, življenjska doba pa se 
podaljšuje. Slednje je seveda dobro, vendar 
imajo države zaradi staranja prebivalstva 
tudi nekaj težav. Iz prispevkov, ki jih 
vplačujejo zaposleni, morajo izplačevati 
pokojnine za vse večje število upokojencev. 

Pomembno je, da so ljudje tudi v poznejših 
letih aktivni v svoji državljanski skupnosti. 
To pa pomeni, da morajo imeti dostop do 
informacij. Seveda se malce težje navadijo 
na računalniško sporazumevanje, vendar jim 
pri tem lahko pomagajo mladi, kar prikazuje 
fotografija na levi. 
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Kaj je okoljska etika?
V imenu tega predmeta je tudi beseda 
‘etika’. Zdaj že veste, da pomeni 
človekovo prepričanje o tem, kaj je 
dobro in kaj slabo, kaj je pravično in 
kaj je krivično. Ljudje imajo vse trdnejša 

prepričanja o tem, kakšen odnos moramo imeti do 
okolja. Tu je nekaj glavnih načel okoljske etike:

•	 Človek mora ohraniti živali ter rastline na našem 
planetu.

•	 Krivično bi bilo, če bi prihodnjim generacijam 
zapustili močno poslabšano okolje. 

•	 Varčno moramo uporabljati neobnovljive naravne 
vire (fosilna goriva, rudnine).

•	 Znanost moramo uporabljati za to, da se bomo 
oskrbovali z vsem, kar potrebujemo, ne da bi 
uničevali planet. 

•	 Vsak posameznik lahko z majhnimi dejanji vpliva na 
usodo našega planeta.  

Demokracija je tudi za okolje nekaj dobrega. Zakaj? 
Državljani lahko zahtevajo od oblasti, da sprejme 
zakone, ki bodo predvidevali strogo kazen za podjetja 
in posameznike, ki bodo s svojim ravnanjem povzročali 
škodo v naravi. Pokazalo se je, da v deželah, kjer ni 
demokracije, politiki pogosto omogočajo velikim 
podjetjem, da z okoljem ravnajo brezobzirno.   

17

Na slovenskih osnovnih šolah 
potekajo akcije, katerih namen je 
varovanje okolja. 

Učna razprava

Organizirajte učno razpravo o okoljski 
etiki. Najprej skušajte prepoznati 
vzroke za ravnanje, ki uničuje naš 
planet. Na tej osnovi opredelite še 
nekaj načel okoljske etike, ki bi morala 
veljati za posameznike, skupine, 
države in človeštvo v celoti. Izdelajte 
torej dopolnjen seznam načel okoljske 
etike. 
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Vprašanja za preverjanje znanja in razumevanja

1. Kaj v globalizaciji se ti zdi dobro in kaj slabo? Utemelji odgovore.
2. Ali meniš, da se zaradi širjenja zahodne, zlasti ameriške kulture 

izgubljajo kulturne posebnosti Slovenije (njena glasba, način 
prehranjevanja, stari običaji itd.)? 

3. Ali meniš, da je zaradi prevlade angleščine ogrožen slovenski jezik? 
Se bomo v Sloveniji čez 50 let še sporazumevali v slovenščini? 

4. Mediji včasih poročajo, da je neko svetovno podjetje kruto 
izkoriščalo delavce v nerazvitem svetu. Neko politično gibanje 
poziva mlade po vsem svetu, naj ne kupujejo več izdelkov tistega 
podjetja. Bi ti upošteval/-a takšen poziv? Utemelji odgovor.

5. Kako pomembno se ti zdi, da ljudje ločujejo odpadke? Utemelji 
odgovor.

6. Ali meniš, da je smiselno zbirati pomoč za lačne Afričane, čeprav 
obstaja možnost, da ne bo prispela do tistih, ki jo potrebujejo? 
Utemelji svoj odgovor.
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 1. Vsi ljudje se rodijo svobodni in imajo enake 
pravice.

 2.  Ljudje so med seboj enaki ne glede na barvo 
kože, spol, narodnost, vero ali prepričanje.

 3.  Vsakdo ima pravico do življenja, prostosti in 
osebne varnosti.

 4.  Z nikomer se ne sme ravnati kot s sužnjem.

 5.  Nikogar se ne sme mučiti ali poniževati.

 6.  Vsakdo ima pravico, da se mu prizna sposobnost 
in odgovornost.

 7.  Vsakdo ima pravico, da ga sodniki obravnavajo 
enako kot vse druge ljudi.

 8.  Vsakdo ima pravico, da ga zaščitijo predstavniki 
države in sodišč, če je ogrožen.

 9.  Nikogar se ne sme brez razloga zapreti ali izgnati.

 10. Vsakdo ima pravico, da se mu sodi javno in 
pravično.

11. Vsakdo ima pravico, da velja za nedolžnega, vse 
dokler mu na sodišču ne dokažejo krivde.

 12. Nihče se ne sme vmešavati v človekovo zasebno 
življenje in v njegovo družino. Nihče ne sme 
vstopati v njegovo stanovanje.

 13.  Vsakdo lahko potuje in stanuje, kjer želi.

 14.  Vsakdo ima pravico do zatočišča v drugi državi, 
če ga v njegovi državi preganjajo.

 15.  Vsakdo ima pravico do državljanstva in pravico, 
da spremeni državljanstvo, če to želi.

 16.  Vsakdo ima pravico, da se poroči in ima družino.

 17.  Vsakdo ima lahko premoženje. Tega mu nihče ne 
sme vzeti.

 18.  Vsakdo si lahko izbere prepričanje in vero.

 19.  Vsakdo ima pravico, da pove svoje mnenje in da 
daje ter sprejema informacije.

Poenostavljen zapis človekovih pravic
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 20.  Vsakdo se lahko združuje z drugimi in se 
udeležuje mirnih zborovanj. Nikogar se ne sme 
prisiliti, da se včlani v kakšno društvo.

 21.  Vsakdo ima pravico, da sodeluje pri izbiranju 
tistih, ki vodijo državo, in da tudi sam sodeluje pri 
urejanju skupnih zadev ter pri vodenju države.

 22.  Družba mora vsakogar ščititi pred pomanjkanjem, 
vsakomur mora tudi pomagati, da razvije svoje 
sposobnosti.

 23.  Vsakdo ima pravico do dela in do plačila, ki mora 
biti pravično in enako za vse, ki opravljajo enako 
delo. Vsakdo se lahko včlani v sindikat.

24.  Vsakdo ima pravico do počitka in prostega časa.

 25.  Vsakdo ima pravico do dostojnega življenjskega 
standarda in do pomoči v težavah, zdravstvenih 
in drugačnih. Posebej morajo biti zaščiteni vsi 
otroci.

 26.  Vsakdo ima pravico, da se šola. Starši imajo prvo 
pravico, da izbirajo šole za svoje otroke.

 27.  Vsakdo ima pravico, da sodeluje v razvoju kulture 
in znanosti ter ima od njiju korist.

 28.  Države morajo biti urejene tako, da lahko 
državljani uresničujejo pravice, ki so navedene v 
tej deklaraciji.

 29.  Vsakdo mora skrbeti, da skupnost in on sam 
spoštujeta pravice ter blaginjo vseh ljudi.

 30.  Teh pravic ne sme nihče nikomur vzeti.

Izviren, precej bolj zapleten zapis najdete v Splošni deklaraciji človekovih pravic, ki jo je 
leta 1948 sprejela Generalna skupščina OZN. 
 
Vir: Republika Slovenija Varuh človekovih pravic; http://www.varuh-rs.si/index.php?id=102; dostopno 17. 08. 2011
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