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Ekonomsko-politični sistem kot igra računalniške  
simulacije ter njene možne izobraževalne rabe 

 
 
POVZETEK 
 
Sodobni svet je vedno bolj kompleksen in teže razumljiv. Revščina, brezposelnost in 

izkoriščanje narave predstavljajo velik del globalnih problemov, ki jih ustvarja sodobni 

ekonomsko-politični sistem. Skozi preteklost zato raziskujem njegov nastanek, razvoj in 

delovanje posameznih elementov sistema. Cilj je izdelava poenostavljenega modela 

ekonomsko-političnega sistema, s katerim lahko prek računalniške simulacije proučujemo 

zakonitosti njegovega delovanja in posledic. Namen modela je preverjanje družbeno-

kritičnih rešitev ali alternativ tako, da v sistem vpeljemo določeno spremembo in 

opazujemo, kako nanj vpliva. Tak model nam služi tudi kot ogrodje za izdelavo 

izobraževalne igre, ki naj bi pomagala igralcu razumeti delovanje takega sistema ter vlogo 

znanosti in tehnologije v njem. 
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Economic and political system as a game of computer 
simulation and its potential educational uses 

 
 
ABSTRACT 
 
The modern world is becoming more and more complex and harder to understand. Poverty, 

unemployment, exploitation of nature and society represent a big part of global problems, that 

are created by a modern economic-political system. Through the historical insight I therefore 

analyse its formation, development and the inner workings of a system. The aim is to 

construct a simplified model of the economic-political system, where we could through 

computer simulation examine the laws of its operation and consequences. The purpose of the 

model is the verification of socio-critical solutions or alternatives by the means of 

introduction of a certain modification to the system and observation of its influence. Such 

model serves also as a framework for educational game, designed to help the player 

understand the functioning of such a system and the role of science and technology in it. 
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1 UVOD 

»Medtem ko se del sveta duši v preobilju, ker potrošniška miselnost ljudem narekuje, naj 

proizvajajo in trošijo čedalje več dobrin, drugod vlada revščina. Zaradi širjenja proizvodnje 

dobrin in izkoriščanja naravnih virov naraščajo okoljski (npr. poplave, suše, neurja), politični 

(npr. konflikti zaradi vode, nafte, plina) in družbeni problemi (begunci, epidemije, pandemije, 

pomanjkanje hrane). Zahodni način življenja se vse bolj širi (npr. moda, hitra prehrana) in 

izpodriva druge načine. Ohranjanje kulturne raznolikosti tako postaja eden od izzivov našega 

časa. Zaradi hitrega pretoka dobrin in ljudi se hitreje in v večjem obsegu širijo bolezni in 

krize. Problemi, s katerimi se človeštvo sooča danes, so med seboj povezani in jih ne moremo 

reševati posamično in zgolj lokalno« (Karba in Jesenko 2013). 

 

Slika 1.1: Globalni problemi (Karba in Jesenko 2013). 
 

Globalne probleme človeštva bi torej morali predvsem zaradi gospodarske povezanosti 

reševati globalno. Vendar pri tem nastane težava, saj živimo v raznolikem svetu, z različnimi 

pravili, verami, kulturami v različno bogatih okoljih. Vse to naredi probleme še teže rešljive. 

Kot osnovo za reševanje problemov poskuša etika (Wikipedija–Etika 2013) kot filozofska 

veda najti odgovore na vprašanja, kako naj človek kot moralno bitje z zavedanjem o »prav« in 

»narobe«, o »dobrem« in »zlu« deluje v družbi, v odnosu do soljudi, okolja, v katerem biva, 
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in predvsem v odnosu do samega sebe. Filozofi in religiozni učenjaki so različno odgovarjali 

na ta vprašanja, zato znotraj etike obstaja množica različnih rešitev. 

Vendar pa je na koncu politika tista, ki odloča o tem, kako reševati probleme lokalno in 

globalno. Čeprav v razvitem svetu vlada (predstavniška) demokracija, pa Herd v Pikalo 

(1999) ugotavlja, da ljudstvo v spremenjenih razmerah globalizacije ni več tisto, ki ima 

zadnjo besedo, temveč vedno bolj transnacionalne korporacije, vojaški bloki in mednarodne 

organizacije. V ozadju so torej politično-ekonomski sistemi, med katerimi v sodobnem svetu 

prevladujeta kapitalizem in demokracija. 

Gonilo kapitalistične ekonomije je iskanje dobička (razlika med prihodki in stroški). Motiv 

dobička in preživetja na trgu spodbuja podjetja, da delujejo učinkoviteje. Z uporabo manj 

materiala, dela ali kapitala, pa tudi z intenzifikacijo dela lahko podjetja zmanjšajo stroške, kar 

lahko vodi v povečanje dobička in konkurenčnosti. Pri tem imata znanje in vlaganje v 

raziskave in razvoj ključno vlogo, zato smo nenehno priča novim znanstvenim odkritjem in 

tehnološkim revolucijam. Kot pravi Laval (2005), je ekonomska konkurenčnost tudi 

konkurenčnost vzgojno-izobraževalnega sistema, zato so postali strateški zastavki »sivih 

celic« ali »človeških virov« v tekmi med transnacionalnimi podjetji in med nacionalnimi 

gospodarstvi čedalje pomembnejši.  

Prednost, ki jo ustvarijo ukrepi za zmanjšanje stroškov, je kratkoročna, saj jih sprejemajo tudi 

konkurenčna podjetja. Posledica tega je padajoča stopnja dobička, ki je temeljni zakon 

kapitalizma. Ta ga sam ne more razrešiti, na kar kažejo tudi empirični podatki za ZDA 

(Kliman 2012). Nenehna globalna tekma sili podjetja do skrajnega izkoriščanja narave in 

družbe ter na eni strani ustvarja peščico bogatih, na drugi strani pa povzroča bedo in revščino 

mnogih. To pa je tudi povod za izdelavo poenostavljene simulacije ekonomsko-političnega 

sistema kot računalniške igre, ki naj bi igralcu pomagala razumeti delovanje in posledice 

takega sistema ter vlogo znanosti in tehnologije v njem. Predvsem pa simulacija predstavlja z 

matematičnega in računalniškega vidika zanimiv izziv. 

1.1 Opredelitev problema 

Problem predstavlja sodobni ekonomsko-politični sistem, ki je zaradi svoje kompleksnosti 

težko razumljiv, zato se v diplomskem delu ukvarjam s problemom redukcije takega 

sistema na nivo računalniške simulacije. 
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1.2 Cilji in namen 

Cilj je izdelava simulacije ekonomsko-političnega sistema za namen razumevanja (in 

reševanja) njenih problemov ter možnost vključevanja simulacije kot igre v pedagoški proces. 

Namen je tudi razumevanje vloge znanosti, tehnologije in podjetništva v takem sistemu. 

1.3 Raziskovalna vprašanja oziroma hipoteze 

V nalogi se ukvarjam z naslednjimi vprašanji: 

• zmožnost redukcije sodobnega ekonomsko-političnega sistema na model računalniške 

simulacije; 

• možnost poenostavitve kompleksnih družbenih razmerij na nekaj temeljnih, učencem 

dostopnih načel, in njihova integracija v simulacijo; 

• možnost integracije učne vsebine v kontekst igre-simulacije; 

• možnost vključevanja družbenokritičnih izhodišč oziroma možnih alternativ v 

simulacijo aktualnih družbenih protislovij. 

1.4 Struktura diplomskega dela 

V drugem poglavju je predstavljena teorija računalniške simulacije, ki v nadaljevanju služi 

kot vodilo za izdelavo simulacije. V specifikaciji določim cilje in izhodišča, na podlagi 

katerih je osnovana analiza. 

V tretjem poglavju sledi analiza delovanja ekonomsko-političnega sistema, kjer proučujem 

elemente sistema, odnose med njimi in njihov razvoj skozi čas. Analiza je potekala po potrebi, 

vzporedno z gradnjo modela sistema in zgodbe za igro, kjer so se odpirala nova vprašanja. 

Zaradi večje preglednosti je ločena na družbenopolitični in ekonomski vidik, kljub temu pa se 

oba vidika zelo prepletata. Kritično posebej obravnavam kapitalizem kot aktualni 

(družbeno)ekonomski sistem in revščino kot vselej prisoten pojav, ter podam predlog za njeno 

rešitev. Na koncu poglavja proučujem še delovanje podjetja, ki ima ključen pomen za 

delovanje simulacije.     

V četrtem poglavju je opisana konstrukcija modela realnega sistema in implementacija skozi 

več iteracij, ki pripeljejo do končnega modela simulacije. Sledi opis objektov z lastnostmi in 

opis delovanja. 
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Peto poglavje vsebuje pregled literature na temo učinkovite integracije učne vsebine v 

računalniško igro. Predstavljena je teoretična osnova za nadgradnjo simulacije v 

izobraževalno igro. 

Na koncu sledi razprava o možnih rabah simulacije v izobraževanju in zaključek z rezultati 

raziskovalnih vprašanj.  
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2  SIMULACIJA EKONOMSKO-POLITIČNEGA 

SISTEMA 

2.1 Teorija računalniške simulacije 

Gerlič (2000) navaja, da v literaturi obstaja več različnih definicij o računalniških simulacijah, 

med katerimi sta najboljši dve po Žiljaku (1982): 

• pojma modeliranje in simuliranje označujeta sklop aktivnosti v zvezi s konstruiranjem 

modela realnega sistema in njegove simulacije na računalniku. Modeliranje se nanaša 

predvsem na odnose med realnim sistemom in modelom, simulacija pa predstavlja 

predvsem relacije med računalnikom in modelom; 

• pod simulacijo razumemo eksperiment ali eksperimentiranje z abstraktnim modelom, 

ki je prirejen kot računalniški program, v katerem se procesi odvijajo v določenih 

časovnih intervalih.  

Pod realnim sistemom razumemo izolirani del realnega, stvarnega sveta ali pa zamišljeni – 

abstraktni sistem, ki ga želimo predstaviti na razumljiv oziroma nazoren način. Sistem je 

običajno sestavljen iz elementov, ki lahko imajo snovni značaj ali pa predstavljajo vrsto pravil 

za upravljanje operacij sistema; te so lahko statične ali dinamične. Če torej želimo realni 

sistem prikazati oziroma simulirati, ga moramo dobro opazovati, z njim eksperimentirati, 

spoznati njegove posamezne elemente, njihove interakcijske funkcije itd. (Gerlič 2000). 

Osrednji in najpomembnejši del simulacije je kreiranje modela – modeliranje. Osnovna 

zahteva, ki jo mora izpolniti vsak model, je ta, da opisuje sistem z dovolj podrobnostmi, ki 

povsem ustrezajo karakteristikam realnega sistema. Pomemben in nujen element povezovanja 

sistema in njegovega modela je teorija, ki služi za (Gerlič 2000): 

• pojasnitev obnašanja opazovanega realnega sistema in 

• izgradnjo modela na temelju ključnih točk teorije, pri čemer model služi za preverjanje 

teorije. 

Kot pravi Žiljak (1982), je veljavnost simulacije v največji meri odvisna prav od modela, zato 

ga je treba: 
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• verificirati, to je preveriti, ali se model v svojih delih in kot celota obnaša tako, kot je 

avtor želel, oziroma ali je teorija natančno in strokovno pravilno prenesena na ta 

model; 

• preveriti veljavnost, to je preveriti, ali se model obnaša ekvivalentno glede na realni 

sistem in ali ustreza načrtovani stopnji poenostavitve. 

Izobraževalni vidik simulacije 

Simulacija temelji na izkustvenem učenju, zato jo uvrščamo med konstruktivistične metode 

učenja. Je odlično orodje za raziskovanje – opazovanje, analiziranje in predvidevanje. Z njo 

uporabnik prek interakcije odkriva značilnosti modela realnosti in njegovih konceptov ter na 

ta način gradi znanje o njem. 

»Velja tudi poudariti, da je računalniška simulacija za izobraževanje pomembna še zaradi 

nečesa: pri njej govorimo o operativnem modelu, definiranem s pomočjo matematičnih enačb 

ali/in formalno-logičnih pravil, v sklopu katerih je učencu določen oziroma dopuščen prostor 

za operiranje in manipuliranje s spremenljivkami modela« (Gerlič 2000, str. 174).  

Kritiki konstruktivizma predlagajo, da gradnja znanja ne sme biti prost, ampak voden proces. 

De Jong in van Joolingen (1998) za namen razreševanja tega problema ponujata nekaj 

preverjenih meril, ki pozitivno vplivajo na učne rezultate: 

• neposreden dostop do informacij iz obravnavane snovi, namigi, opisi objektov, 

povratna informacija; 

• vodenje igralca prek dodeljevanja nalog (ali vprašanj, vaj, iger); 

• stopnjevanje kompleksnosti modela; 

• strukturirano okolje. 

Analiza strategije simuliranja kaže, da pri njej ni treba v celoti predvideti interakcije med 

učencem in programom, ampak le osnovno razlago pravil za njeno izvajanje. Na osnovi teh 

pravil lahko učenec sam ali v skupini, v skladu s svojim predznanjem in težnjami, poljubno 

spreminja parametre, preverja razne hipoteze in neposredno učinkovanje na celoten model. 

Bistvo ni posredovanje podatkov in dejstev, ampak gre bolj za spoznavanje funkcionalnih 

povezav in potekov, zakonitosti in pojmov v raznih kompleksnih pojavih. Te lastnosti sistema 

in njegovega prikaza upravičujejo pogostejšo uporabo te strategije pri pouku naše šole (Gerlič 

2000, str. 171). 
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2.2 Specifikacija 

Natančna specifikacija za izdelavo računalniške simulacije sledi predvsem iz analize  

ekonomsko-političnega sistema, pri kateri proučujem elemente, ki so nujno potrebni za 

njegovo delovanje in so vezani na zastavljene učne cilje.  

2.2.1 Razvojno okolje in platforma 

Na voljo je več razvojnih orodij in programskih jezikov, ki so po navadi vezani na določeno 

strojno-programsko platformo. Po Iuppa in Borst (2010) je pomembno, da najprej naredimo 

načrt in zasnovo igre, nato pa izberemo najprimernejšo platformo in razvojna orodja. Pri izbiri 

moramo upoštevati (Michael in Chen 2006, str. 140), da imamo zelo omejena finančna 

sredstva, neenotno strojno opremo in neenotno programsko opremo. Pri izdelavi igre se naj 

uporabi programska orodja, ki so dostopnejša in cenejša, hkrati pa zajamejo čim več različnih 

platform. 

Pri izbiri orodja za izdelavo simulacije kot igre sem bil posebej pozoren na hitrost izvajanja in 

enostaven prenos na različne platforme. Proces izbire razvojnega orodja je podrobno opisan v 

podpoglavju 4.2 Razvojne faze izdelave simulacije in specifikacije. 

2.2.2 Učni cilji in uporabniki 

Simulacija kot izobraževalna igra zajema dva sklopa učnih ciljev. Prvi sklop predstavljajo 

splošni učni cilji, vezani na razumevanje: 

• lastništva kot družbenega razmerja, 

• razvoja tehnologije, ki zadovoljuje potrebe in generira nove, 

• ekonomskega sistema (proizvodnja, potrošnja, nakup, prodaja), 

• političnega sistema (vloga države z njenimi inštitucijami), 

• posledic hiperprodukcije in globalizacije. 

Tematika je primerna za učence zadnjega triletja osnovne šole, dijake srednjih šol in vse, ki 

jih zanima delovanje ekonomsko-političnega sistema.  

Drugi sklop pa predstavljajo specifični učni cilji, ki se navezujejo na opravljanje nalog 

oziroma razvijanje tehnologije znotraj nekega podjetja. Naloge so lahko zelo raznolike in 

vezane na poljubno tematiko. Lahko nastopajo v obliki kviz vprašanj, v obliki iskanja 

neznanega števila ali pa v obliki podigre. Take vsebine je treba dodatno izdelati, sama 
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simulacija pa nudi podporno okolje za njihovo implementacijo. Z izbiro tematike in stopnjo 

zahtevnosti nalog se lahko igro prilagodi posameznim skupinam uporabnikov. 

2.2.3 Vključevanje simulacije v učni proces 

Za koristno izrabo prednosti simulacijske strategije ni dovolj, da sestavimo dober računalniški 

program, ampak tudi, da ga mora znati učitelj smiselno integrirati v pouk. 

»Simulacija ima koristno vlogo le, če so učenci že vnaprej dobro seznanjeni tako z 

obravnavanimi zakonitostmi kot tudi s pravili interakcije z računalnikom; simulacija ima pri 

pouku po navadi vlogo 'srednjega člena' pri obravnavi nove snovi. Učitelj mora biti temeljito 

seznanjen z bistvom uporabljene strategije, z njej ustreznim načinom 'raziskovanja', z načini 

vodenja diskusije o poteku simulacije in z načinom integracije tako pridobljenih spoznanj v 

sistem znanja« (Gerlič 2000, str. 174). 

2.2.4 Osnova delovanja simulacije 

Jedro oziroma osnovno mehaniko simulacije predstavlja proizvodno-potrošniški cikel, kot ga 

shematično prikazuje slika 2.1. Zunanji krog opisuje tok blaga, notranji pa tok denarja. 

 

 

Slika 2.1: Krožni tok ekonomske dejavnosti (Mihelčič 2004) 
 



Ekonomsko dejavnost neke skupnosti lahko konkretno predstavimo

povezav, kjer vozlišče predstavlja podjetje ali 

toka in višino priliva ali odliva.

Za vsak element take množice veljajo njena pravila, ki jih moramo predhodno dolo

 

Podjetja s prodajo blaga 

Potrošniki pa s prodajo svojega dela ustvarjajo prihodek, odhodek pa predstavlja pla

izdelkov. Razlika med prihodki in odhodki se mese

na računu. Država ima poleg vloge podjetja tudi pr

dela in trgovanja. Slika 2.2 
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neke skupnosti lahko konkretno predstavimo

e predstavlja podjetje ali človeka, povezave pa dolo

toka in višino priliva ali odliva. Podjetja in ljudje so hkrati elementi neke množice 

Za vsak element take množice veljajo njena pravila, ki jih moramo predhodno dolo

blaga ustvarjajo prihodek, odhodek pa predstavlja višino stroškov. 

Potrošniki pa s prodajo svojega dela ustvarjajo prihodek, odhodek pa predstavlja pla

izdelkov. Razlika med prihodki in odhodki se mesečno prišteva k premoženju oziroma 

Država ima poleg vloge podjetja tudi pravico, da pride do prihodka z obdav

 služi kot koncept za izdelavo prototipa simulacije.

Slika 2.2: Graf vozlišč in povezav 
 

neke skupnosti lahko konkretno predstavimo v obliki vozlišč in 

določajo smer denarnega 

elementi neke množice – države. 

Za vsak element take množice veljajo njena pravila, ki jih moramo predhodno določiti. 

edstavlja višino stroškov. 

Potrošniki pa s prodajo svojega dela ustvarjajo prihodek, odhodek pa predstavlja plačilo 

premoženju oziroma stanju 

avico, da pride do prihodka z obdavčitvijo 

služi kot koncept za izdelavo prototipa simulacije. 
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3 ANALIZA DELOVANJA SODOBNEGA 

EKONOMSKO-POLITIČNEGA SISTEMA 

 
Današnji ekonomsko-politični sistem je vedno bolj kompleksen, zato analiziram njegovo 

zgodovino najprej z družbenopolitičnega in nato še z ekonomskega vidika.   

V analizi se za potrebe modeliranja sistema osredotočam predvsem na njegove elemente, 

odnose med njimi ter na principe delovanja, ki so se oblikovali skozi čas. Hkrati raziskujem 

vzroke, ki so odgovorni za globalne probleme. Proučevanje elementov skozi zgodovino je 

pomembno tudi zaradi vsebine igre, ki temelji na uporabi znanja za razvijanje tehnologije in 

soupravljanju države. 

Elementi sodobnega sistema, ki jih v nadaljevanju proučujem, so: človek in njegove potrebe, 

podjetje in njegove funkcije, izdelki in njihove lastnosti, mesto in država, tehnologija in 

znanost, lastništvo in lastniška struktura, denar ter revščina. 

3.1 Družbenopolitični vidik 

Skozi družbenopolitični vidik analiziram lastništvo, nastanek civilizacije, držav, mest, 

družbena in politična razmerja ter njihov vpliv na vzpon kapitalističnega načina proizvodnje. 

3.1.1 Lastništvo kot centralni družbeni odnos 

Kant v (Kanjuo Mrčela 1999) pravi, da je lastništvo oziroma posedovanje stvari lastno 

človeški egoistični naravi, ki ga vodi do najvišje potrebe – samoaktualizacije človeka. 

Lastništvo je družbeni fenomen, ki s svojo vsebino odseva družbene potrebe, norme in 

dogovore in presega tako meje pravnih znanosti kot ekonomskih. Nastane na osnovi 

družbenega konsenza ali razmerja moči v družbi. Lastništvo je zgodovinsko formiran način 

prilastitve dobrin, ki sestoji iz pravice posedovanja in izkoriščanja dobrin ter razpolaganja z 

njimi. Najpogosteje se definira kot sveženj pravic, nekateri avtorji pa govorijo tudi o svežnju 

pravic in obveznosti. Glede na definicijo moralne osnove lastniških pravic se spreminja obseg 

in vrsta lastniških pravic. Ko lastništvo pridobi moralno opravičilo, lahko postane del 

pravnega sistema – legalna pravica (Kanjuo Mrčela 1999). 

Iz francoske meščanske zakonodaje (1804) izhajajo na podlagi lastništva tri osnovne pravice: 
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• pravica do uporabe 

• pravica do proizvodov, prilastitve koristi, 

• pravica do razpolaganja: prodaje, darovanja, uničenja. 

Oblike lastništva pa se razlikujejo glede na (Kanjuo Mrčela 1999) :  

• nosilce lastniških pravic (zasebna, družbena, državna, skupna, kolektivna), 

• predmet lastništva (za osebno rabo, sredstva za proizvodnjo, kapital, zemlja, osebe). 

Pušić po (Kanjuo Mrčela 1999) pravi, da je lastništvo kot vir kontrole nad ekonomsko sfero 

pomemben vir politične moči. Vendar to ni vedno nujno – nakopičenje materialnih dobrin ne 

zagotavlja kontrole ali političnega vpliva. Da bi posedovanje sredstev proizvodnje pomenilo 

tudi družbeno moč, morajo biti zagotovljeni še zgodovinski in razvojni pogoji: kontrola nad 

informacijami ter pristop do instrumentov zakonodajne, sodne in izvršne oblasti. 

Skozi zgodovino so se oblikovale različne lastniške strukture, danes bolj znane kot pravne 

osebe. Primeri takih struktur so gospodarska družba, zavod, država, mesto in podobni, z 

zakonom opredeljeni subjekti. 

3.1.2 Nastanek držav in družbenopolitični razvoj 

Večino človeške zgodovine so ljudje živeli v brezdržavnih skupnostih, za katere sta bili 

značilni šibka oblast in odsotnost neenakosti v smislu gospodarske in politične moči 

(Carneiro 1978). 

Najzgodnejše oblike države so se pojavile, ko je bilo mogoče centralizirati moč na trajen 

način. Kmetijstvo in pisava sta skoraj povsod povezana s tem procesom: kmetijstvo, ker je 

omogočilo nastanek razreda ljudi, ki za svoje preživljanje niso več porabili večine svojega 

časa, in pisava (oziroma njen ekvivalent), ker je omogočil centralizacijo in prenos življenjsko 

pomembnih informacij (Giddens 1987). 

Prve znane države so nastale v starodavnem Egiptu, Mezopotamiji, Indiji, Kitajski in drugje, 

vendar pa so države šele v relativno modernem obdobju izpodrinile alternativne brezdržavne 

oblike političnih organizacij in skupnosti po vsem svetu. Države so se najprej pojavile na 

osvojenih območjih, kjer je bila različnim narodom prek civilne in vojaške prisile ali grožnje 

vsiljena ena kultura, ena skupina idealov in ena skupina zakonov (Kästle 2013). 
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Ustaljeno kmetijstvo je privedlo do razvoja lastninskih pravic, patriarhalnih družb, 

udomačitve živali in rastlin ter povečanja družin. Zagotavljalo je tudi osnovo za centralizirano 

obliko države (Scott 2009). Proizvodnja presežka hrane je omogočila ljudem, da se poleg 

proizvodnje hrane specializirajo tudi v drugih nalogah, pri tem pa je nastajala  kompleksnejša 

delitev dela (Langer in Stearns 1994). Za prve države je bila značilna močno razslojena 

družba s privilegiranim in premožnim vladajočim razredom, ki je bil podrejen monarhu. 

Razlike med vladajočimi razredi in podrejenimi razredi delavcev so se kazale skozi višji 

življenjski standard, arhitekturo in  kulturne običaje (Cohen 1978). 

Mezopotamija v splošnem velja za »zibelko civilizacije« oziroma prvo kompleksno družbo, 

kar pomeni, da je imela mesta, polni delovni čas, delitev dela, družbeno koncentracijo 

bogastva v kapital, neenakomerno porazdelitev bogastva, vladajoče razrede, skupnosti, 

povezane na podlagi prebivališča in ne sorodstva, trgovanje na daljavo, monumentalno 

arhitekturo, standardizirane oblike umetnosti in kulture, pisanja, matematike in znanosti 

(Mann 1986). Bila je prva civilizacija na svetu, ki je oblikovala sklope pisnih zakonov 

(Yoffee 2005, str. 102). 

Čeprav so primitivne oblike držav obstajale pred vzponom starogrškega imperija, so bili Grki 

prvo znano ljudstvo, ki je jasno formuliralo politično filozofijo države in racionalno 

analiziralo politične inštitucije. Pred tem so bile države opisane in utemeljene v smislu 

verskih mitov (Nelson 2006). 

Številne pomembne politične novosti antike izvirajo iz grških mestnih držav in rimske 

republike. Grške mestne države so pred 4. stoletjem podelile državljanske pravice 

svobodnemu prebivalstvu, v Atenah pa so bile te pravice združene z neposredno 

demokratično obliko vladanja, ki je po svojem koncu še dolgo živela v politični misli in 

zgodovini (Wikipedia–State 2013). 

V srednjem veku v (krščanski) Evropi je bila država organizirana po načelu fevdalizma, kjer 

je odnos med zemljiškim gospodom in vazalom postal centralni element družbene 

organiziranosti. Specifična družbena hierarhija se je oblikovala še v času rimskega imperija, 

ko so revni kmetje v zameno za zaščito predali svojo zemljo mogočnejšemu posestniku in 

tako postali odvisni od njega, enako pa so premožnejši iskali zaščito pri še premožnejših 

(Wikipedija–Fevdalizem 2013). Fevdalizem je vodil do povečanja družbenih hierarhij (Jones 

2007) in drobljenosti fevdov po sistemu deli in vladaj (Wikipedia–Subinfeudation 2013). 
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Srednjeveška zgodovina Evrope je za analizo zanimiva tudi, ker pojasnjuje nastanek novih 

mest, ki so temelj današnjim. Na ozemlju zemljiškega gospoda, na križiščih trgovskih poti je 

naselje dobilo tržno pravico in postalo trg. Trgovci so potrebovali stalne naselbine, kjer so 

živeli med potovanji; nudile naj bi možnost trgovanja in varnost. Zaradi krajšega transporta so 

se vanj poleg trgovcev naseljevali tudi obrtniki ter različni pomožni delavci, ki so bili potrebni 

za trgovino in obrt. Trg je s pravico obzidja dobil status mesta (Mihelič 1996, str. 8). 

Mesta so nastajala tudi ob fevdalnih gradovih, zunaj njihovih obzidij, kot predmestja, v 

katerih se je razvijala trgovina. Zaradi nevarnosti roparjev in vpadov drugih ljudstev so se 

zavarovali še z enim obzidjem. Grad in predmestje sta se sčasoma zlila v eno in nastalo je 

mesto. 

Srednjeveško mesto je bilo kot nekakšna državica s precejšnjo stopnjo samostojnosti v 

upravnem in gospodarskem pogledu. Mesto je imelo lastno oblast in upravo. Meščani so 

sodelovali pri izbiri upravljavcev in zastopnikov svojega mesta. Svet izbranih meščanov je 

sprejemal pomembne odločitve. Simbola mesta sta bila grb in pečat (Mihelič 1996, str. 8). 

Pomembnejše pravice mesta so bile pravice do trgovanja, obzidja, kovnice denarja, v zameno 

za podarjene pravice pa je mestna oblast poleg splošnega davka predpisala še davek na 

trgovanje, mitnino (kot mestna carina) in druge dajatve. Pravice so ugodno vplivale na 

gospodarsko-politični razvoj mesta. 

Mestno prebivalstvo je bilo raznovrstno. Večino so predstavljali pravi meščani, ki so bili v 

nasprotju z nesvobodnim kmečkim prebivalstvom svobodni. Njihov družbeni položaj je bil 

nižji od plemiškega, a višji od kmečkega. 

Bogatejši meščani so lahko neposredno najemali in plačevali učitelje in tako pripomogli k 

nastanku zasebnih šol. Ceneje je bilo, da je nekaj meščanov skupaj najelo učitelje in jim 

pošiljalo svoje otroke k skupnemu pouku. Tako so se začele ustanavljati mestne šole. Pozneje 

so nastale tudi univerze. Prva je nastala v italijanskem mestu Bologni. Srednjeveška univerza 

je imela štiri fakultete: teološko, medicinsko, pravno in filozofsko (Mihelič 1996, str. 25). 

V grobem je bila hierarhično zasnovana družba razdeljena v tri stanove, kot naj bi jih 

zapovedal Bog: duhovščino, plemstvo in svobodnjake (meščani in kmetje). Četrti stan so sicer 

predstavljali podložniki, ki pa so bili v očeh preostalih nepomembni za politično odločanje. 

Višji stan je zapovedoval in določal privilegije nižjemu. Posamezniki so bili rojeni v svoj 
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družbeni razred in sprememba družbenega položaja je bila počasna ali celo nemogoča. Izjema 

je bila srednjeveška Cerkev, kjer je bilo možno v življenju doseči najvišje družbene položaje. 

Izobraževanje je bilo v domeni duhovščine. 

Zakonodajna telesa ali svetovalna telesa monarha/vladarja so bila tradicionalno povezana s 

temi stanovi. Srečanja predstavnikov stanov so postala zgodnji zakonodajni in sodstveni 

parlamenti. Monarh je pogosto skušal upravičiti svoje odločitve prek podpore stanov 

(Wikipedia–Estates 2013). 

Vendar so stanovi včasih izgubili politično bitko z monarhom, kar je privedlo do večje 

centralizacije zakonodajne in vojaške moči monarha. Z začetkom 15. stoletja je proces 

centralizacije spodbudil vzpon absolutistične države (Poggi 1978), pojav renesanse pa 

povzročil dvome o obstoju institucij srednjega veka in vnovič oživil zanimanje za znanost iz 

antičnega obdobja (Johnson 2002, str. 28). V 16. stoletju se je protestantska reformacija 

razvila iz pogledov, ki so videli katoliško cerkev kot zatiralsko, saj je podpirala fevdalno in 

veličastno strukturo evropske družbe (Colton in Palmer 1995, str. 75). 

Cerkev je začela s protireformacijo, ki je vsebovala starodavna načela, kar je privedlo do 

tridesetletne (verske) vojne v 17. stoletju. V Angliji je državljanska vojna privedla do 

obglavljenja kralja Karla I. leta 1649. Parlamentu je na koncu le uspelo izvesti revolucijo in v 

letu 1688 vzpostaviti omejeno ustavno monarhijo. Glavni vidiki zgodnje liberalne ideologije 

so nastali zaradi teh dogodkov (Colton in Palmer 1995, str. 71). 

Zgodnje prispevke za liberalno gibanje je prispeval angleški filozof John Locke, pogosto 

opredeljen kot »oče liberalizma« (Delaney 2005, str. 18), ki je prispeval delo Two Treatises of 

Government (1690). Z njim je argumentiral, da ima vsak človek naravno pravico do življenja, 

svobode in lastnine, v katero vlada ne sme posegati (Zvesper 1993, str. 93). 

Liberalci so se hkrati zavzemali tudi za širitev državljanskih pravic in za povečanje obsega 

prostega trga in proste trgovine. Slednji način ekonomskega razmišljanja je bil formaliziran z 

Adamom Smithom v njegovem delu Wealth of Nations (1776), ki revolucionarno vpliva na 

področja ekonomije in pa stanje »nevidne roke« kot mehanizma samoregulacije prostega trga, 

neodvisnega od zunanjih motenj (Heywood 2003, str. 52). 

Ideje liberalizma, ki so krožile v razsvetljenstvu (fr. liberté, égalité, fraternité – sl. svoboda, 

enakost, bratstvo), so močno vplivale na Severno Ameriko in Francijo. Revolucionarji so v 
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ameriški in francoski revoluciji leta 1789 uporabljali liberalno filozofijo, ki je upravičevala 

oboroženo strmoglavljenje tiranskega vladanja. V 19. stoletju so se ustanovile liberalne vlade 

med narodi po Evropi, Latinski Ameriki in Severni Ameriki.  

V zavetju liberalizma je zlasti v Združenih državah Amerike in v Združenem kraljestvu s 

polno trdnostjo nastal gospodarski sistem laissez-faire (Heywood 2003, str. 53). 

Liberalne ideje so se razširile še v 20. stoletju in preživele velik ideološki izziv proti fašizmu 

in komunizmu. Danes pa so liberalci politično organizirani na vseh kontinentih. Igrali so 

odločilno vlogo pri rasti republik, širjenju državljanskih pravic in državljanskih svoboščin, 

vzpostavitvi sodobne socialne države, so nosilci verske strpnosti in verske svobode in razvoja 

globalizacije (Wikipedija–Liberalizem 2013). 

Od poznega 19. stoletja je bila praktično vsa naseljiva zemlja sveta razdeljena na območja z 

več ali manj določenimi mejami, ki si jih lastijo različne države. Pred tem je bil precej velik 

del zemlje nikogaršnji ali nenaseljen ali poseljen z nomadskimi ljudstvi, ki niso bila 

organizirana v države. Trenutno obsega mednarodna skupnost okoli 200 suverenih držav, od 

katerih je velika večina zastopana v Združenih narodih (Wikipedia–State 2013). 

3.1.3 Vloga sodobne države 

Zakonodaja države določa delovanje skupnosti oziroma njenih posameznih članov. Z vidika 

simulacije predstavljajo zakoni pravila za izvajanje operacij nad člani neke množice, zato 

raziskujem prevladujoče značilnosti sodobnih držav. 

Zakonodajna oblast  

Po Kanjuo Mrčela (1999) naj bi bilo varovanje in regulacija lastništva celo cilj vsake politične 

ureditve in osnovni namen obstoja moderne države. 

S pojavom liberalizma je znova oživela ideja o demokraciji, oblikovana v klasičnem obdobju 

Aten. Kakor se zdi ideja o takem političnem sistemu najboljša, pa Pikalo (1999, str. 141) 

pravi, da »običajno dojemanje liberalne demokracije (ki je v celoti posredovano s teorijo) 

namreč vidi le tisti del, ki govori o vladavini enakopravnih in svobodnih ljudi, pozablja pa na 

neenakopravno možnost vplivanja na odločevalce v procesu sprejemanja odločitev. Tako 

pravi naravi liberalne demokracije še najbolj ustreza hierarhična koncepcija, videnje, po 

katerem liberalna demokracija ni več vladavina ljudi, ampak vladavina interesnih skupin, ki 

se razlikujejo po bogastvu ter iz tega sledečem vplivu na politiko v smislu: več denarja, več 
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vpliva«. Honderich v Pikalo (1999) pri tem navaja, da ima kljub splošni volilni pravici deset 

odstotkov najbogatejših vsaj petnajstkrat toliko moči in vpliva kot deset odstotkov 

najrevnejših. Takšna ugotovitev sama po sebi seveda ni nič novega, še posebej, če poznamo 

dolgo zgodovino marksistične kritike odnosa med modernim kapitalizmom in »pravo« 

demokracijo. 

Herd v Pikalo (1999) opozarja, da je liberalnodemokratska država v globalni skupnosti 

nesposobna preživeti: »Suverenost ljudstva, na katero stavi, jo v razmerah globalizacije, ko 

nanjo delujejo vedno močnejše in številčnejše ekonomske, vojaške, finančne in druge 

povezave, vedno znova pušča na cedilu. Ljudstvo v spremenjenih razmerah globalizacije ni 

več tisto, ki bi imelo zadnjo besedo. Zadnjo besedo vedno odločneje postavljajo 

transnacionalne korporacije, vojaški bloki in mednarodne organizacije.« 

Pikalo (1999, str. 148) potem argumentira, da »se moč države ni zmanjšala, pač pa zgolj 

preselila na drugo raven«, za kar menim, da je samo deloma res, saj je moč države odvisna od 

samozadostnosti in moči njenega gospodarstva. Ta pa v rokah centrov moči vodi v redukcijo 

socialne države. 

Davki 

Najzgodnejši in najširše uporabljeni obliki davkov, ki se ju da izslediti do začetka civilizacije, 

sta bili corvée in tithe. Corvée je bilo državno vsiljeno prisilno delo podložnikov na kmetiji, 

ki so bili prerevni, da bi plačali druge oblike davkov (delo je bilo v starem Egiptu sinonim za 

davke), tithe pa desetina imetja kot prispevek verskim organizacijam ali pa obvezen davek 

vladi (Burg 2004). 

Davek je finančna ali drugačna obremenitev davkoplačevalca (fizične ali pravne osebe). 

Določi, predpiše in pobira ga država oziroma njen funkcionalni ekvivalent. Neplačevanje 

davka se zakonsko obravnava kot kaznivo dejanje. Država pobira davek kot splošno obvezno 

dajatev za kritje skupnih potreb oziroma svojih stroškov delovanja (Wikipedia–Tax 2013). 

 

Zakon določa, od česa se davek obračuna. V mnogih državah so predpisani davki na 

poslovanje (na primer davki na podjetja ali deleži davka na izplačane plače).Vendar pa je trg 

tisti, ki določi, kdo navsezadnje plača davek oziroma nosi davčno obremenitev, saj so davki 

vključeni v ceno proizvoda. Ekonomska teorija implicira, da ekonomski učinek davka ne 

deluje nujno na mestu, kjer se ga pravno pobira (Wikipedia–Tax 2013). 
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Tako se je na primer davčna obremenitev v fevdalizmu prenašala do dna družbene hierarhije. 

V srednjeveških mestih pa se je pojavil tudi davek na trgovanje, ki mu pri nas sodobno 

rečemo davek na dodano vrednost. 

Z uporom proti plačevanju davkov so povezani številni zgodovinski dogodki, kot so Magna 

Carta ter ameriška in francoska revolucija (Burg 2004). 

Davkov je kar precej vrst, za simulacijo pa so pomembni predvsem davek na dobiček podjetij, 

davek na dodano vrednost in carina, ki ščiti lokalne proizvajalce pred tujo konkurenco. 

Socialna varnost 

Socialna vloga države naj bi bila, da finančno ali pa v obliki dobrin poskrbi za vse tiste, ki so 

brez osnovnih potrebščin za življenje in so nezmožni ali pa vsaj nimajo priložnosti vzdrževati 

sami sebe. Socialna pomoč je pogosto vezana na prag revščine. Prek davkov naj bi država 

skrbela tudi za večjo socialno pravičnost.  

Vzgoja in izobraževanje 

Vzgoja je proces socializacije človeka v neko družbeno okolje. Naš odnos do sveta in drugih 

je zelo odvisen od vzgoje, ki smo je bili deležni. Učitelji zato nosijo veliko odgovornost, da z 

vzgojo oziroma svojim zgledom pozitivno vplivajo na otroka in v njem krepijo razvoj 

kritičnega mišljenja, ustvarjalnosti ter avtonomne in odgovorne morale. 

Naloga šole je predvsem prenašanje skupnih vrednot družbe (vzgoja) in usposabljanje za 

prevzem mesta v delitvi dela (izobraževanje). Šola predstavlja družbo v malem, saj je v njej 

potrebno sodelovanje z drugimi člani v okviru pravil, ocene pa predstavljajo plačilo za 

uspešnost izpolnitve šolskega dela. Zaradi kompleksnosti družbe je potrebno vse več znanja, 

da lahko v njej normalno živimo (Laval 2005). 

 

Althusser (1980, str. 39) meni, da mora vladajoči razred za uspešno delovanje države poskrbeti za 

razvoj reprodukcijskih sredstev in sil: »Reprodukcija delovne sile ne zahteva samo reprodukcije 

njene usposobljenosti, pač pa tudi reprodukcijo njenega podrejanja pravilom veljavnega reda, 

to se pravi pri delavcih produkcijo podrejanja delovne sile vladajoči ideologiji, pri 

izvrševalcih izkoriščanja in represije pa zahteva reprodukcijo sposobnosti, da dobro obvladajo 

vladajočo ideologijo in tako tudi z 'besedo' zagotavljajo dominacijo vladajočega razreda« 

(1980, str. 43). 
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V fevdalnem obdobju so bile dominanten ideološki aparat državne cerkve, potem pa je to 

mesto prevzela šola. Vladajoči razred ravno prek šole prenaša svojo ideologijo in na ta način 

legitimira obstoječe družbene odnose. Istočasno se prek šole prenašajo in razvijajo znanja, 

veščine in sposobnosti, potrebne za življenje v družbi. V novejšem času se v posameznih 

družbah represivni aparat države postopoma mehča, krepi pa se ideološki aparat (Althusser 

1980, str. 72). 

Vojska 

Vojska (pa tudi policija) sodi med represivni aparat države, ki ga državna oblast uporablja za 

uveljavitev svojih pravil in interesov, kot so na primer širjenje ozemlja, plenjenje, ohranitev 

družbenega reda itd. Druge pomembne naloge vojske so: zagotavljanje varnosti države, 

pomoč ob naravnih nesrečah, prispevanje k mednarodnemu miru in stabilnosti. 

Infrastruktura 

Infrastruktura omogoča transport blaga in ljudi ter prenos informacij. Za državo ima 

infrastruktura predvsem ekonomsko vrednost, odvisno od njene kakovosti.  

3.2 Ekonomski vidik 

Zavesten odnos do ekonomike se začenja vzpostavljati ob ustreznem razumevanju človeških 

potreb. Na osnovi potreb človeka in njegovega zadovoljevanja z dobrinami deluje jedro 

ekonomskega sistema. Od njega je odvisno preživetje in nadaljnji razvoj neke skupnosti. 

Skozi ekonomski vidik analiziram tudi zgodovinski razvoj obrti ter z njo povezano znanost, 

tehnologijo in podjetništvo. Slednje je pomembno za vsebino izobraževalne igre in je 

shematsko prikazano v razdelku 5.2.1. Nazadnje analiziram še delovanje sodobnega podjetja.  

3.2.1 Človek, potrebe, dobrine, delo 

Po Maslowu (Woolfolk 2002) imamo ljudje prirojeno hierarhijo potreb, ki se razteza od nižjih 

potreb po preživetju in varnosti do višjih potreb po samouresničevanju oziroma 

samoaktualizaciji. Zadovoljitev nižjih potreb je pogoj, da se pojavijo višje, da človek realizira 

osebni potencial, aktivira svoje naravne danosti in jih uporabi. Tako zadovolji potrebo po 

samouresničevanju, ki je vrhunec motivacije, želje in naprezanja, da »mora človek postati to, 

kar je lahko« (Krajnc 1982). 

Mihelčič (2004) ugotavlja, da so potrebe neskončna vrsta različnih občutkov ali želja, ki se 

porajajo pri ljudeh. Z zgodovinskim razvojem se je eksistenčnim ali najnujnejšim potrebam 
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(za golo preživetje) pridružilo vse več drugih potreb, katerih zadovoljitev povečuje kakovost 

življenja: kulturne in potratne (ali luksuzne) potrebe.  

Potrebe ločimo tudi po načinu zadovoljevanja potreb. Po eni od členitev lahko potrebe 

razdelimo na osebne, skupne, splošne in poslovne. Osebne potrebe so na primer potrebe po 

hrani, obleki, stanovanju, ki jih človek zadovoljuje sam ali kot član gospodinjstva. Skupne 

potrebe, na primer potrebe po izobraževanju, zdravstvenem varstvu, kulturi in podobnem, pa 

ljudje praviloma zadovoljujejo skupaj. Splošne potrebe so v bistvu potrebe po varnosti 

različnih vrst. Običajno jih ljudje zadovoljujejo prek storitev organov oblasti ali 

družbenopolitičnih skupnosti (država, regija, občina). Sem sodijo na primer storitve vojske, 

policije, inšpektorjev za varstvo okolja, inšpektorjev za davke. Poslovne ali razvojne potrebe 

pa so z vidika združbe in z njo povezanih ljudi tiste, ki omogočajo nadaljnje tekmovanja 

sposobno delovanje (Mihelčič 2004). 

Potrebe na drugi strani skušamo potešiti s koristnimi dobrinami. Za razliko od potreb, ki so 

praktično neomejene, so dobrine žal redke ali omejene. Delimo jih v več smeri : 

• naravne dobrine, ki niso nujno predmet gospodarjenja, 

• gospodarske dobrine, ki so praviloma predmet gospodarjenja, 

• stvarne ali predmetne dobrine, 

• nematerialne dobrine ali storitve. 

Lastninska pravica spodbuja, da se vrednost dobrine vzdržuje in ohranja njene lastnosti. Z 

nekaterimi dobrinami (kruh, mleko itn.) zadovoljujemo potrebe posameznika neposredno 

(potrošne dobrine), z drugimi (traktor, molzni stroj itn.) pa posredno (naložbene ali 

investicijske dobrine). Nekatere dobrine v javni lasti so pogosto na razpolago brez plačila, na 

primer gozd ali morje, druge praviloma le proti plačilu, na primer parkirišče v središču mesta 

(Mihelčič 2004).  

Potrebe in dobrine se medsebojno pogojujejo. Včasih se najprej pojavi potreba in nato 

dobrina, drugič obratno. Sredstva, praviloma denarna, za zadovoljitev potreb z dobrinami 

ljudje v urejenih družbah pridobivajo s svojim vključevanjem v ciljna prizadevanja poslovnih 

sistemov, večinoma združb. Vsaj trenutno za večino državljanov Slovenije velja, da se v 

prizadevanja za zadovoljitev potreb lahko vk1jučujemo predvsem s svojimi delovnimi 

sposobnostmi. To pomeni, da je, objektivno gledano, delo človeka temeljni način za 
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pridobivanje zaslužka kot dohodka, s katerim nabavlja dobrine in z njimi zadovoljuje svoje 

potrebe (Mihelčič 2004). 

Zgodovina človeštva pri tem priča, da so bili načini pridobivanja dobrin za zadovoljevanje 

potreb pri posameznih skupnostih zelo različni. Nekatere skupnosti so si dobrine zagotovile z 

nasilnim odvzemom ali ropanjem oziroma plenjenjem. Druge skupnosti so za dobrine 

prosjačile oziroma dobivale in še dobivajo nepovratno pomoč. Vendarle je bila ali bo prej ali 

slej vsaka družbena skupnost postavljena pred dejstvo, da mora sama razviti svoje oblike 

ustvarjanja ali pridobivanja dobrin ter vzpostavljanja stikov med sodelujočimi nosilci teh 

oblik delovanja. To mora storiti tudi zato, da bo lahko zagotavljala obstoj in razvoj skupnosti 

po svoji volji ter (vsaj delno) neodvisno od drugih (Mihelčič 2004). 

3.2.2 Pregled zgodovine razvoja obrti ter z njo povezani znanost, tehnologija in 

podjetništvo 

»Razvoj obrti je tesno povezan z zgodovino človeštva. Človek si je že od nekdaj izdeloval 

različne izdelke za lastne potrebe. Znanje izdelovanja različnih predmetov se je običajno 

prenašalo s staršev na otroka. V srednjem veku so se obrtniki naseljevali v novonastala mesta 

in predstavljali skupaj s trgovci močan sloj meščanstva. To so bili rokodelci, ki so najprej 

delali za dvor in drugo aristokracijo, so pa začeli streči tudi drugim strankam za svoj račun. 

Istočasno se je razvijala obrt tudi na podeželju, kjer so delali predvsem za lastne potrebe. V 

začetku so se obrtniki ukvarjali v glavnem s kmetijstvom in jim je obrt predstavljala le 

postranski zaslužek. Obrtniki so želeli zaščititi svoje privilegije, ki so jih imeli v mestu pred 

podeželsko konkurenco, zato so se začeli povezovati v bratovščine, ki so se sčasoma razdelile 

v cehovska združenja. Cehi so skrbeli za kvaliteto izdelkov in ceno, preprečevali pa so zdravo 

konkurenco, ki je bila nujno potrebna. Cehi so poleg gospodarske imeli tudi socialno, versko 

in politično funkcijo« (Majerič Kekec 2013). 

 V srednjem veku je bila teologija bolj cenjena kot rokodelstvo (techné), zato je bil znanstveni 

in tehnološki napredek zelo skromen (Musson in Robinson 1969, str. 12). Z razsvetljenstvom 

se je odnos do tehnološkega znanja spremenil na bolje. Med izstopajočimi zagovorniki 

znanosti je bil filozof Francis Bacon, ki je predlagal, da naj bi znanost služila tehnološkim 

inovacijam in da je razumevanje narave pogosto povezano ravno s tehnološkim 

obvladovanjem narave (Wilson 2002, str. 14). 
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Izrazitejši razvoj je nato sledil kasneje v 16. in 17. stoletju, v obdobju velikih imen 

matematike in fizike, kot so Kopernik, Galileo Galilei, Kepler, Descartes, Newton in drugi, ko 

je prišlo do znanstvene revolucije. Zgodovinarji so njen začetek definirali s publikacijo 

Kopernikovega dela De revolutionibus orbium coelestium leta 1543 in konec s publikacijo 

Newtonovega dela Principia leta 1687. Ne glede na napredek znanosti in tehnologije v času 

srednjega veka je znanstvena revolucija pokazala na počasnost napredka v predhodnih 

stoletjih. Glavne značilnosti revolucije so bile poudarek fizičnih namesto metafizičnih 

problemov, natančno opazovanje narave ter sistematična uporaba eksperimentalne metode. 

Razširitev trgovine in industrije je povzročila povečan interes pri filozofih za študij tehničnih 

procesov manufaktur (Musson in Robinson 1969, str. 14). 

Industrijska revolucija 

V 18. stoletju so v Veliki Britaniji nastali zadostni pogoji za drastičen porast gospodarstva. K 

temu je pripomoglo več dejavnikov, najpomembnejši pa so bili ugodne politične in socialne 

razmere ter tehnološki in znanstveni razvoj v povezavi z ekonomskimi in družbenimi 

spremembami. Ko je postajala Velika Britanija vodilna država v odkrivanju in osvajanju 

novega sveta, si je hkrati širila trg novih surovin in poceni delovne sile. Z manufakturami so 

spreminjali surovine iz novega sveta v izdelke, s katerimi so trgovci ustvarjali dobiček. Z 

napredkom v kmetijstvu se je izboljšal gmotni položaj ljudi, kar je sprožilo tudi večje 

povpraševanje po različnih izdelkih. Spodbudno okolje so po angleški revoluciji prinesle tudi 

gospodarske svoboščine meščanstva, določene v »deklaraciji pravic« (Bill of rights). Te 

pravice so izražale ideje takratnega liberalnega misleca Johna Locka.  

Dobički so krepili angleški kapital, ki je povečeval naložbe v proizvodnjo in vse bolj 

spodbujal novosti. Tako se je v 18. stoletju začela prva industrijska revolucija. 

Najpomembnejša panoga je postala tekstilna industrija, ki je v Angliji prinašala vse večje 

dohodke. Prvi stroji so se pojavili prav v tej gospodarski panogi. Večinoma so jih izumljali 

kar delavci sami, ki so vse dneve presedeli ob njih in odkrivali izboljšave. John Kay je izumil 

leteči tkalski čolniček, drugi pomembni izumi iz tega obdobja pa so še stroj za fino predenje, 

statve na vodni pogon in predilni stroj, ki je predel kakovostne niti na več vretenih hkrati. 

Najpomembnejši izum prve industrijske revolucije je uspel škotskemu izumitelju Jamesu 

Wattu, ki je leta 1769 patentiral učinkovit parni stroj in ga do leta 1782 še izboljšal za 

uporabo v industriji. V začetku je povzročal strah, toda njegovo moč je bilo mogoče uporabiti 

na najrazličnejših področjih: v rudarstvu, za pogon različnih strojev v tekstilstvu in prometu, 
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kjer sta najpomembnejša izuma postala parnik in lokomotiva. Nastali so tudi prvi poskusi, da 

bi izdelali avto na paro. 

Spoznanje in izumi z različnih področij so bili močno soodvisni. Tako v tekstilni industriji ni 

bilo mogoče razviti strojev brez kakovostnejših kovinskih materialov, ki jih je bilo mogoče 

pridobiti samo z novimi iznajdbami in postopki v metalurgiji. Povezanost različnih področij je 

postala temelj za napredek. Izumi pa so bili vse manj delo le enega človeka. Z uvajanjem 

strojev v proizvodnjo so se manufakturne delavnice spreminjale v tovarne. Gradili so jih 

lahko kjer koli, saj niso bile več vezane na bližino vode kot stroji na vodo v manufakturah, 

ampak na paro. Ker so v njih prevladovali parni stroji in drugi načini za izrabo toplotne 

energije, so rasli tudi dimniki. Z njimi pa tudi prve težave procesa industrializacije. Zaradi vse 

večje porabe kuriva in s tem krčenja gozdov je naraščalo povpraševanje po premogu. Začeli 

so nastajati večji in manjši premogovniki. Skupaj z železarskimi obrati so sestavljali tista 

podjetja, ki so proizvajala vse bolj iskano blago, zato so zaposlovali vse več ljudi, kar je 

povzročilo urbanizacijo – povečanje priseljevanja delavcev, tj. bivših kmetov, iz vasi v mesta. 

Z industrijsko revolucijo in bolj izpopolnjenim razvojem znanosti v 18. stoletju se je 

tehnologija zbližala z znanostjo z namenom, da ji pomaga rešiti probleme, ki so postajali vse 

kompleksnejši. V 20. stoletju je postalo znanstveno raziskovanje glavni vir za nove 

tehnologije in večina tovarn je zaposlovala znanstvenike v svojih industrijskih raziskovalnih 

laboratorijih (Wilson 2002, str. 14). 

Poleg tega je revolucija v družbo prinesla spremembe, zaradi katerih je kasneje nastopila 

druga industrijska revolucija. Nastale so mnoge nove industrijske panoge: avtomobilska, 

elektroindustrijska, kemična industrija, farmacija, kovinska industrija itd. Začelo je prihajati 

do koncentracije in centralizacije v trgovini, zavarovalništvu, industriji in bančništvu. 

Prihajalo je tudi do vse pogostejših združevanj podjetij v kartele (združbe podjetij iste 

panoge), truste (karteli z enotnim vodstvom) in koncerne (združba več trustov različnih 

panog, ki so omogočale najvišje oblike monopola), delavci pa so se združevali v sindikate 

(Wikipedija–Industrijska 2013).  

Industrijska revolucija je tradicionalno razumljena kot najpomembnejša prelomnica v 

zgodovini človeštva vse od neolitskega časa. V manj kot treh generacijah, med leti 1780 in 

1850, je revolucija popolnoma preobrazila takratno Anglijo in kasneje tudi preostali del sveta. 

Zaznamovala je začetek samovzdržujočega procesa ekonomske rasti, katerega posledica je 
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bila rast dohodka per capita. Množica inovacij je vodila do porasta industrije in pojava 

tovarniškega sistema (Fremding 1996, str. 1). 

Industrijske revolucije lahko po Stochniolu (2001, str. 6) razdelimo na tri velika obdobja 

industrijskega napredka v povezavi z znanostjo in tehnologijo: 1. klasično industrijsko 

obdobje med leti 1780–1880 (parni in bombažni stroj, ceste, poštni sistemi), 2. moderno 

industrijsko obdobje med leti 1880–1980 (električna energija, stroj z notranjim izgorevanjem, 

železnice in avtoceste, telefon in telegraf) in 3. digitalno obdobje (ali informacijska 

revolucija) od leta 1980 do danes (elektronika, računalniki, sateliti, digitalizacija, 

biotehnologija, internet). 

Nastanek in pomen bank 

V srednjem veku so imela mesta svojo kovnico denarja, ki je delovala kot običajna obrt, le da 

je bil njihov izdelek denar. Predhodniki bank so bili trgovci – kapitalisti, ki so založili svoj 

denar za nakup izdelkov neposredno od proizvajalca in jih prodali po višji ceni znanemu 

kupcu. Banke so kmalu začele opravljati funkcijo trgovcev, zadolžnice – današnji bankovci pa 

so začeli nadomeščati kovance žlahtnih kovin (Evropska komisija 2013). 

Bankovci so bili neomejeno zamenljivi za zlato pri bankah in so predstavljali potrdilo o zlatu 

pri bankah. Neomejena zamenljivost pomeni, da tudi če bi želeli vsi naenkrat zamenjati 

bankovce za zlato, bi bilo dovolj zlata pri izdajateljski banki. Ko govorimo o sistemu zlate 

valute in zlatem kritju, je treba ločiti sistem, ko (Ribnikar 1993): 

a) so v obtoku samo zlatniki in listinski denar (papirnati in knjižni), ki pa je 100 % krit z 

zlatom,  

b) je v obtoku poleg zlatnikov še listinski denar, ki pa ni 100 % krit z zlatom. 

Sčasoma so banke ugotovile, da bi lahko v normalnih okoliščinah del denarja posojale kot 

knjižni denar. S tem se je pojavila možnost multiplikativno povečati knjižni denar glede na 

papirnati denar (Wikipedia–Bank 2013). Zaradi večjega nadzora bank so bile ustanovljene 

centralne banke, ki jih »strogo« nadzorujejo države. Centralna banka ali denarna avtoriteta je 

institucija, ki upravlja z valuto na monetarnem področju in se ukvarja z izdajanjem denarja in 

obrestnimi merami (Wikipedia–Central 2013). 

Denar, ki ga izdaja centralna banka, imenujemo primarni denar. V obtok pride tako, da banka 

kupuje zlato, devize, vrednostne papirje in druge finančne instrumente. Če prodaja svoje 

imetje ali ji dolžniki vračajo posojila, pa gre denar iz obtoka (Wikipedia–Central 2013). 
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Družbena tveganja znanstveno-tehnološkega razvoja 

Po drugi svetovni vojni so mnogi pričakovali, da bosta znanost in tehnologija pripomogli k 

razvoju držav in k zmanjšanju razlik med razvitimi ter razvijajočimi se državami. Leta 1963 

so Združeni narodi organizirali konferenco z namenom uporabiti moderno znanost v 

nerazvitih državah, kar je vzbudilo veliko upanje za izboljšanje življenjskega standarda v 

revnejših področjih. Realnost je bila drugačna; velik napredek v znanosti in tehnologiji v teh 

letih je bil usmerjen predvsem v razvite države. Leta 1979 je na srečanju v Singapurju 

Mednarodni svet za znanost (ICSU) in 18 drugih znanstvenih organizacij zaključilo, da je tisti 

čas eden najnevarnejših za celotno človeštvo. »Rastoče neenakosti v bogastvu, večanje števila 

prebivalstva, kritične posledice v povezavi s hrano, skrb za zavetišča in problematika v zvezi 

s surovinami ter izvori energije, ki so omejeni, grožnje za naravno okolje; vsi ti problemi 

globalne narave morajo biti rešeni s strani držav in mednarodnih zahtev, če človeštvo želi 

dostojanstveno preživeti ter v primernih življenjskih pogojih« (Berlinguet v Knafelj (2010, 

str. 38)). 

Zagovorniki biotehnologije trdijo, da je neetično, da razviti narodi ne pomagajo revnejšim 

predelom sveta, saj imajo za to na razpolago tehnologijo. Na drugi strani pa kritiki spodbijajo 

tovrstne argumente s trditvijo, da je z gensko spremenjeni organizmi storjene več škode kot 

koristi. Altieri v (Marx 2007, str. 5) pravi: »Ker je pravi razlog za lakoto neenakost, bo 

kakršnakoli metoda povečevanja produkcije hrane z namenom zmanjšati lakoto na podlagi 

neenakosti spodletela. Le tehnologije, ki imajo pozitiven učinek na porazdelitev bogastva, 

dobička in premoženja,/…/ lahko resnično zmanjšajo lakoto.«  

Tehnologija v službi dobička predstavlja grožnjo tudi za izgubo mnogih delovnih mest, saj 

postopoma nadomešča dražjo in počasnejšo človeško delovno silo. 

Nepredvidljivost posledic 

»Znanstveno-tehnološki izumi imajo lahko, navkljub plemenitemu namenu, nepredvidljive 

posledice, ki privedejo do nezaželenih družbenih sprememb. Ali sta si Edward Jenner in Louis 

Pasteur lahko predstavljala, da bodo njune iznajdbe v medicini dolgoročno povzročile 

eksplozijo prebivalstva v 20. stoletju? Ali je lahko Albert Einstein z razvojem teorije 

relativnosti, ki je sprožila verižno reakcijo v fiziki, predvidel Hirošimo in grožnje človeštvu z 

nuklearno vojno?« (Gaitonde 1979). 
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Bostrom (2006) pravi, da imajo znanstveno-tehnološke revolucije dolgoročne posledice, ki jih 

je težko ali nemogoče predvideti. To predstavlja izziv za tehnološko politiko. Ne obstaja 

nobena konkretna znanost, ki bi lahko natančno razložila, kaj se bo zgodilo na daljši rok, ko 

so sprejete nekatere pomembne odločitve kot na primer odprava suženjstva, sodelovanje v 

vojni ali volilna pravica žensk. Družbeni sistemi so zapleteni in celo majhne spremembe 

vodijo v nepredvidljive posledice, tako v negativnem kot tudi pozitivnem smislu. Pogledi na 

(ne)predvidljivost znanstveno-tehnološkega napredka so različni. Crow in Sarewitz v Bostrom 

(2006) sta prepričana, da je nemogoče predvideti prihodnost znanstvenega in tehnološkega 

napredka, medtem ko Eric Drexler v Bostrom (2006) navaja: »Prihodnost tehnologije je v 

nekaterih pogledih enostavna za predvidevanje. Računalniki bodo postali hitrejši, materiali 

močnejši in medicina bo lahko ozdravila več bolezni. Nanotehnologija, ki deluje na podlagi 

nanometrov molekul in atomov, bo prispevala velik delež v prihodnosti, kjer bo omogočala 

veliko izboljšanj v vseh današnjih tehnologijah.«  

Kakšna bo prihodnost tehnologije in kakšen učinek bo imela na družbo, ni znano. 

Informacijska tehnologija se je razvila že do točke, ko lahko ljudje kadar koli dostopajo do 

velike količine podatkov in informacij ter se povezujejo po vsem svetu. Ta tehnologija se bo 

še izpolnjevala v smeri obogatene človeške inteligence in drugih možnosti. Računalniki so 

sposobni že zdaj predelati čez milijon milijonov operacij na sekundo, napovedani kvantni 

računalniki pa bodo imeli nepredstavljivo moč. Kurzweil v Tonn (2005) trdno verjame, da 

bodo računalniki v nekaj desetletjih presegli zmožnosti človeških možganov. Nadzorovati bo 

možno skoraj vsak vidik realnosti, od tega, kakšen zrak diha človek, do seznama cen vseh 

izdelkov in storitev. Sistemi umetne inteligence bodo prevajali jezike, sestavljali sporočila za 

druge uporabnike, svetovali iz medicine ali prava, pomagali planirati dan in mnogo drugega, 

vse v realnem času (Tonn 2005). 

Mnogo kritikov sodobno družbo ocenjuje kot hladno racionalno in nehumano: svet 

tehnologije, kjer se konča vse človeško v želji po racionalnih tehnikah in industrijski 

učinkovitosti. Z določenega vidika je tehnologija družbi dominantna – razumljena je kot 

iskanje najučinkovitejše poti brez prostora za človeško izbiro (Dorf 2001, str. 79). 
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3.3 Kapitalizem – ekonomski sistem 

Kapitalizem je pravzaprav izraz za prevladujoč način oziroma ekonomski sistem za namen 

ustvarjanja dobička, marksisti pa ga pogosto enačijo s kapitalističnim načinom produkcije.  

Kapitalistični način produkcije lahko obstaja znotraj družb z različnim političnim sistemom 

(npr. liberalna demokracija, socialna demokracija, fašizem, komunizem) in vzporedno z 

različnimi socialnimi strukturami, kot so plemenska skupnost, sistem kast, agrarno osnovana 

kmečka družba, urbana industrijska družba in postindustrijska družba. Čeprav je kapitalizem v 

prejšnjih fazah zgodovine že obstajal v obliki trgovine, bančništva, oddajanja zemlje in 

manjših manufaktur, je bil relativno malo prisoten in drugotnega pomena nasproti 

prevladujočim oblikam družbene organizacije in proizvodnje, v kateri je prevladoval sistem 

lastništva, ki je obdržal trgovanje znotraj jasnih meja (Wikipedia–Capitalist_mode 2013). 

Z začetkom industrijskem revolucije se je začela moč kapitalizma, skupaj z močnim 

tehnološko-znanstvenim razvojem in liberalno filozofijo prostega trga, naglo povečevati. 

Kapitalizem je postal po propadu fevdalizma prevladujoč ekonomski sistem v zahodnem 

svetu. Kasneje je v 20. stoletju premagal še izziv komunizma in je v obliki mešane ekonomije 

(tržne in planske) sedaj prevladujoči sistem po vsem svetu. 

Na splošno lahko kapitalizem kot ekonomski sistem in način proizvodnje označimo z 

naslednjimi lastnostmi (Wikipedia–Capitalist_mode 2013): 

• akumulacija kapitala: proizvodnja za dobiček in njegovo kopičenje kot implicitni 

namen vse ali večine proizvodnje, zmanjšanje ali odprava družbene ali domače 

proizvodnje;  

• blagovna proizvodnja: proizvodnja za izmenjavo na trgu, kjer lahko povečamo 

prodajno ceno;  

• zasebno lastništvo nad proizvajalnimi sredstvi: lastništvo nad proizvajalnimi sredstvi s 

skupino lastnikov kapitala, bodisi individualno, kolektivno ali s pomočjo države, ki 

služi interesom kapitalističnega razreda (državni kapitalizem); 

• tekmovanje, ki vodi v zmanjševanje vseh stroškov na minimum preživetja (nasproti 

temu stoji sodelovanje oziroma solidarnost). 
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3.3.1 Vpliv na družbo in šolo 

Globalizacija liberalnih idej pa tudi razvoj znanosti in tehnologije sta v družbo prinesla velike 

spremembe, ki se izražajo tudi v šoli. Poudarek namenjam vplivu kapitalizma na vzgojo in 

izobraževanje. 

Vpliv kapitalizma na izobraževanje 

Šola je, kakor znanost in tehnologija, postala podrejena gospodarski konkurenčnosti države. 

Nova kultura, ki bi ji danes rekli množična, ne poskuša več reproducirati in obnoviti 

prizadevanj velikih genijev prejšnjih generacij. Podrejena je trem specifičnim smotrom: 

ekonomskemu, političnemu in znanstvenemu. Po Nietzschejevem mnenju ima prva 

podrejenost daleč največ posledic: do »širjenja« in »večanja« kulture privede zato, da bi 

povečala osebno in kolektivno bogastvo. Potrebna je hitra ekonomska kultura, ki zahteva 

malo truda in omogoča velike zaslužke. Skratka, Nietzsche zelo jasnovidno opazi, koliko se 

logika učinkovitosti postopoma polašča kulturne in šolske domene (Laval 2005, str. 43). 

Neoliberalna šola označuje določen šolski model, za katerega sta vzgoja in izobraževanje 

pravzaprav zasebna dobrina s predvsem ekonomsko vrednostjo. Družba ne zagotavlja vsem 

svojim članom pravice do kulture, posamezniki morajo kapitalizirati svoja zasebna sredstva, 

družba pa bo zagotovila njihov prihodnji donos. Ta privatizacija je pojav, ki zadeva pomen 

vednosti, institucija, ki naj bi prenašale vrednote in znanje kakor družbeno vez samo. 

Potrjevanju popolne in celotne avtonomije posameznikov brez obveznosti razen tistih, ki si jih 

priznavajo sami, ustrezajo institucije, za katere se zdi, da obstajajo samo še zato, da služijo 

posamičnim interesom (Laval 2005, str. 14). 

Najprej je bila bolj namenjena oblikovanju državljana kot pa zadovoljevanju uporabnika, 

stranke, potrošnika. »Človeška inteligenca – kadar se je razvila z vzgojo in izobraževanjem in 

kadar se poveže z zelo specializiranimi kompetencami – čedalje bolj velja za primaren 

ekonomski vir neke nacije, nacija pa ta vir močno potrebuje« (Laval 2005, str. 45). 

»Fleksibilni človek« in »avtonomni delavec« sta tako referenci novega pedagoškega ideala. 

Dvojna transformacija poskuša povezanost šole in ekonomije redefinirati v radikalno 

utilitarističnem pomenu: na eni strani gre za povečano konkurenco znotraj globalnega 

ekonomskega prostora, na drugi pa za čedalje bolj odločilno vlogo kvalificiranosti in znanja 

pri snovanju, produkciji in prodaji dobrin in storitev. Za mednarodne organizacije z liberalno 

ideologijo, pospremljene z večino vlad razvitih držav, ki so ustvarile ta koncept šole, je 
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konkurenčnost postala prevladujoči aksiom vzgojno-izobraževalnih sistemov. »Ekonomska 

konkurenčnost je tudi konkurenčnost vzgojno-izobraževalnega sistema.« Strateški zastavki 

»sivih celic« ali »človeških virov« so v tekmi med transnacionalnimi podjetji in med 

nacionalnimi gospodarstvi postali čedalje pomembnejši (Laval 2005, str. 25). 

Če ekonomska učinkovitost zahteva čedalje večje znanstveno obvladovanje in dvig kulturne 

ravni delovne sile, je treba obenem – prav zaradi širjenja logike akumulacije – kar se da 

zmanjšati stroške javnih proračunov, in sicer z notranjo reorganizacijo ali tako, da se 

obremenitve prenesejo na družine. Stroški za vzgojo in izobraževanje morajo biti za podjetja, 

ki uporabljajo »človeški kapital«, predvsem »donosni« (Laval 2005, str. 14). 

Nastaja pa tudi problem migracije »človeškega kapitala« oziroma »bega možganov«, ko 

nacija zaradi klientelizma, slabih možnosti za primerno plačano delo ali drugega vzroka 

izgubi sposobne ljudi, v katere je vlagala leta proračunskega denarja.  

Vpliv kapitalizma na vzgojo 

Povečana konkurenca, ki jo je prinesla tehnologija, predvsem informacijska modernizacija, 

zahteva enako hitro prilagajanje na spremembe in kreativnost, kot jo uvaja v proizvodni 

proces. Posameznik je prisiljen k individualnemu, osebnemu slogu življenja, dela in učenja, 

drugače slej ko prej pade iz konkurenčnega boja za kreativna delovna mesta in se znajde v 

množici slabo plačanih ali brezposelnih oseb (Ule 2000, str. 31). 

Beck (Ule 2000, str. 31) pravi, da se je v družboslovju za omenjene spremembe 

preoblikovanja in dinamizacije življenjskih slogov utrdil naziv »individualizacija«. 

Individualizacija je prinesla nove možnosti za osamosvajanje ega (pluralizacija razrednih, 

spolnih, starostnih in kulturnih identitet), obenem pa zmanjšuje moč klasičnih varovalnih 

mehanizmov (družine, generacijsko, razredno združevanje ljudi, ustanove socialne družbe), 

kar prinaša povečano tveganje (Ule 2000, str. 34). 

Rezultat individualizacije je tudi hedonizem, razkroj vrednot in množica patoloških narcisov, 

ki so vodljiva množica korporacij in medijev. Ti v družbo dnevno vnašajo svoje vrednote, 

potrebe in vzorce vedenja ter delujejo kot nova oblika vzgoje nasproti utečenim pedagoškim 

in socialnim pravilom.  
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»Patološki narcis je ideal potrošniške družbe – je kompulzivni potrošnik, individualist in 

egoist, obseden z materialno akumulacijo in brez čuta za družbenopolitično življenje okoli 

njega« (Nekrolog-uma 2013). 

3.3.2 Kritika kapitalizma 

Kritiki kapitalizma ga povezujejo z družbeno neenakostjo in nepravično porazdelitvijo 

bogastva in moči, s težnjo po tržnem monopolu ali oligopolu (in vlado z oligarhijo); z 

imperializmom, s kontrarevolucionarnimi vojnami in z različnimi oblikami gospodarskega in 

kulturnega izkoriščanja; materializmom; zatiranjem delavcev in sindikalistov, s socialno 

odtujenostjo, z ekonomsko neenakostjo, brezposelnostjo in gospodarsko nestabilnostjo ter 

ekološkimi problemi (Wikipedia–Criticism 2013). 

Brščič (2012) se sprašuje o moralnosti kapitalizma in ugotavlja, da je kapitalizem sam po sebi 

amoralen, človeški pohlep kot posledica socialne odtujenosti pa tisti, ki ga dela nemoralnega.  

Opozoril bi, da je tako imenovani človeški pohlep vzročno povezan s tekmo na globalnem 

trgu ter prilaščanjem narave in podjetij, od katerih so odvisne življenjske potrebe ljudi. Pohlep 

oziroma globalna tekma je srž vseh problemov, ki jih doživljajo države – od finančne krize do 

zdravstvenega varstva in klimatskih sprememb. Trg večinoma sestavljajo posamezniki, ki 

zasledujejo lastni interes in nagradijo tiste, ki najbolje in čim ceneje zadovoljujejo njihove 

potrebe. Podjetja v želji po zaslužku na drugi strani skupaj z mediji ustvarjajo potrebe, 

vrednote in vzorce vedenja in krog je sklenjen. Tak trg daje legitimnost podjetjem, da lahko v 

globalni tekmi konkurenčnosti do skrajnosti izkoriščajo naravo in družbo. To pa je tisto, kar 

dela vse skupaj nemoralno. 

Nenehna globalna tekma na eni strani ustvarja peščico bogatih, na drugi strani pa povzroča 

bedo in revščino mnogih. Ljudje so rojeni v sistem, kjer so zemljišča pokupljena, največja 

podjetja obvladajo ključna gospodarstva, lestvica za vstop v globalno tekmo pa je postavljena 

zelo visoko, zato se razmerja moči ohranjajo (Why Poverty? 2013). Zahteve revnejših po 

osnovnih dobrinah morajo tekmovati z zahtevami bogatih, pri čemer je odločitev o 

zadovoljevanju potreb v rokah bogatih. Bogatih je številčno manj, vendar imajo danes že tako 

veliko finančno moč, da si lahko podrejajo že skoraj celotno gospodarstvo nekaterih držav 

(Snyder 2013). Razvoj znanosti in tehnologije je tako vse bolj podrejen zasledovanju dobička 

(oziroma  investicijam bogatih) namesto reševanju osnovnih problemov človeštva. 
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Nastanek bogatih je posledica koncentracije in centralizacije kapitala, ki jo prinese globalna 

tekma. Marx (1999) razloži vzrok: »To je koncentracija že ustvarjenega kapitala, uničenje 

posameznikove neodvisnosti, razlastitev kapitalista od kapitalista, preoblikovanje veliko 

malega kapitala v nekaj večjih ... Kapital masovno raste na enem mestu, ker se izgublja pri 

mnogih na drugem mestu ... Borba med konkurenco se dogaja z nižanjem cen blaga. 

Pocenitev blaga zahteva večjo produktivnost dela, in to v večjem obsegu. Posledično večji 

kapital premaga manjšega. Treba je še opozoriti, da se z razvojem kapitalističnega načina 

proizvodnje zviša tudi minimalna količina kapitala, ki je potrebna, da se opravlja posle v 

skladu z normalnimi pogoji. Manjši kapitalisti se zato množično lotevajo novonastale 

produkcije moderne industrije. Tukaj je divja konkurenca. Vedno se konča kot propad mnogih 

malih kapitalistov, katerih kapital delno pristane v rokah zmagovalcev, delno pa izgine.« 

Marxova kritika akumulacije kapitala v splošnem pomeni, da človekovo zasledovanje 

bogastva in samookoriščevanje vodita v nečloveške posledice. Pri tem je treba znova 

opozoriti, da je to zasledovanje vzročno povezano s preživetjem na trgu in ne nujno samo s 

pohlepom. Pravi tudi, da se nekateri bogatijo na račun bede drugih, in zato postane tekma 

brutalna. Osnova vsega je izkoriščanje človeškega dela. Ko se »ekonomska torta« razširi, je ta 

pogled zamegljen, saj lahko vsi pridobimo. Ko pa se krči, se lahko akumulacija kapitala 

nadaljuje le z odvzemom dohodkov ali stvari drugim ljudem, drugim socialnim razredom ali 

drugim narodom. Bistvo je, da mora kapital neprestano rasti, in da se to zagotovi, so ljudje 

pripravljeni storiti skoraj kar koli (Wikipedia–Capital_acc 2013). 

3.4 Revščina 

Revščina oziroma pomanjkanje osnovnih življenjskih potrebščin v življenju predstavlja tudi v 

simulaciji moralno-etični problem. Ko začne zmanjkovati hrane, je treba definirati, po 

kakšnih pravilih oziroma prioritetah umirajo ljudje. Ali začnejo krasti, ubijati druge, mogoče 

si dobrine delijo, dokler jih ne zmanjka? Kako določiti revščino, kakšen vpliv ima? Na ta in 

podobna vprašanja sem si odgovarjal v tem poglavju.  

3.4.1 Definicija revščine 

Preden lahko sploh začnemo reševati problem revščine, jo moramo naprej opredeliti. 

Revščina je relativen pojem in se v različnih družbah dojema oziroma občuti drugače. 

Odvisna je od življenjskega standarda neke države, kjer posameznik za golo preživetje 

potrebuje določeno količino denarja oziroma dobrin. Dejavnikov za revščino ljudi je precej, 
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med glavnimi vzroki, na katere se osredotočam v igri, pa so: naravna bogastva države, 

gospodarstvo, družbena ureditev, nivo socialne varnosti, neenakomerna porazdelitev dobrin, 

zunanji dejavniki (vojne, naravne nesreče ...). 

3.4.2 Nastanek revščine in vzroki 

Revščina je naraven pojav in del družbenega reda, zato je bila skozi zgodovino prisotna v 

različnih oblikah in razsežnostih. V času fevdalizma je prišlo do povečanja družbenih 

hierarhij, kar je krščanska vera le še utrjevala. Poleg že tako slabega položaja podložnikov v 

družbi je prebivalstvo občasno pestilo hudo pomanjkanje hrane: »Lakote, ki so to prebivalstvo 

prizadevale, so bile krajevno in časovno omejene, in kakor so utegnile biti dramatične – 

predstavo o resničnem obsegu lakote dobimo iz sicer pretiranih opisov v srednjeveških 

kronikah: pretresljive slike kanibalizma, prodajanje človeškega mesa, množično umiranje od 

lakote –, po njihovem koncu se je vse vrnilo v prejšnje stanje« (Geremek 1996, str. 67). 

Med razvojem kapitalističnega načina proizvodnje je prišlo do dodatnega siromašenja družbe. 

Pri proizvodnji za oddaljene trge so morali zagotoviti bolj množično proizvodnjo, 

specializirano tehnologijo in visoko izvedenost, zato so za delovno silo najemali tudi 

obrtniške pomočnike, vajence in mojstre, ki so s tem izgubljali ekonomsko samostojnost. 

Zaradi cen surovin, negotovosti prodaje, včasih tudi zapletene tehnologije in nujnosti 

daljnosežne specializacije in delitve dela so bili obrtniki primorani delati za podjetnike-

trgovce, ki so organizirali proizvodnjo. Situacija obrtniških najemnikov je bila podobna 

položaju malih kmetov in kmetov brez zemlje. Kmetje in podložniki so bili v skrajni revščini 

prisiljeni ostati v podložniškem razmerju, ki jim je omogočal določeno mero varnosti, ali pa 

so se preseljevali v mesta in tvegali pomanjkanje sredstev za preživetje.  Prizadevanje politike 

mestnih institucij in cehov za omejitev delovanja tržnih zakonitosti na delovno silo z 

neekonomskimi sredstvi sta slabila razvoj specializirane industrije in naraščanje 

nekvalificirane delovne sile, kar je vodilo v proletarizacijo (Geremek 1996). 

Gospodarska rast, ki naj bi odpravila revščino, je sicer izboljšala standard, vendar je 

omogočila tudi naglo rast prebivalstva in potrebe po dobrinah, kar je ob recesiji ustvarilo še 

več revežev. V knjigi Johna K. Galbraitha Družba izobilja iz leta 1958 je bila revščina v 

ameriški družbi zajeta v kategorije odprave, saj ni šlo več za množično nesrečo, posamezne 

nesrečne primere (angl. case poverty) ali družbenoprostorske otoke bede (angl. insular 

poverty) in tudi ne kaže več znamenj tradicionalnega mehanizma samogeneriranja. 
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Raziskovanja in izkušnje družbene politike naslednjih let so omajale optimizem, saj so 

mehanizmi obnavljanja bede delovali celo v visoko industrijsko razvitih državah in zaradi 

ekonomskih migracij, ki so ustvarjale nove otoke bede, je bilo treba upoštevati tudi planetarne 

razsežnosti bede (Geremek 1996). 

V okviru takih raziskovanj se je pokazalo, da je zelo težko ločiti materialno revščino od 

nematerialnih vidikov bede, kot je na primer dostopnost izobraževanja, s čimer je povezan 

problem strokovnih kvalifikacij in zaposlitvenih možnosti. Razvoj mednarodnih vezi in 

občutek enotnosti sveta povzroča, da ima v zavesti sodobnega človeka večje mesto beda, ki bi 

jo lahko označili kot »beda nerazvitosti«. Ta zajema predvsem vse države tretjega sveta, toda 

ekonomske migracije in procesi odrivanja posameznikov in skupin na družbeni rob ustvarjajo 

tudi v razvitih državah otoke »bede nerazvitosti« (Geremek 1996). 

3.4.3 Revščina kot vzrok učnih težav 

Na učne težave vpliva več prepletenih vzrokov. Baumann v Beck (2000) pravi, da ima med 

njimi čedalje večji pomen tudi revščina, ki jo lahko razumemo tudi kot pomanjkanje možnosti 

oziroma pomanjkanje zavedanja o obstoju možnosti. 

Uspeh otrok v osnovni šoli je močno povezan z izobrazbo staršev in socialno-ekonomskim 

statusom družine (Pergar Kuščer 2003, str. 107). Otrok, ki živi v nespodbudnem okolju (npr. 

premalo igrač, knjig, branja, risanja, vključevanja v različne interesne dejavnosti, obiskovanja 

raznih kulturno-zabavnih prireditev itd.), v predšolskem obdobju ne razvije znanja, 

sposobnosti in spretnosti, potrebnih za uspešno sodelovanje v izobraževanju. Z leti se težave 

še poglabljajo. Otrokom tako okolje zagotavlja manj kognitivnih spodbud, tako akademskih 

kot jezikovnih. Učinki revščine se zato lahko kažejo pri otrocih že zelo zgodaj na kognitivnem 

in telesnem zdravju, v vedenjskem in emocionalnem odzivanju ter na izobraževalnem 

področju (Košak Babuder 2002). 

Po Ule (2000, str. 39) postaja revščina vse opazneje tudi problem »družbenega vključevanja 

in izključevanja«. Nove oblike socialnega razlikovanja in izključevanja močno prizadevajo 

zlasti mlade ljudi, ki šele vstopajo v produktivno življenje in se soočajo s pomanjkanjem 

izkušenj, znanja, denarja in socialnih podpornih mrež. Strokovnjaki zato posvečajo veliko 

pozornosti psihičnim obremenitvam, ki so posledica nezmožnosti vključevanja v delo 

oziroma izključevanja iz družbe. Predvsem dolgoročne raziskave so pokazale, da lahko to 

privede do psihičnih motenj in ogrozi fizično zdravje ljudi (Ule 2000, str. 45). 
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3.4.4 Boj proti revščini 

»Materialni napredek zadnjega stoletja ni izpolnil optimističnih upanj ideologov 

industrializma, ki so bili prepričani, da bo tehnološki razvoj avtomatično pripeljal do obilja 

dobrin in do njihove pravične razdelitve. V svetovnem merilu povečanje števila ljudi uničuje 

vizijo splošnega obilja dobrin; tega obilja so deležne maloštevilne države, ki v tem razvoju 

vodijo, vendar se tudi pri njih ohranjajo kontrastne premoženjske neenakosti /.../. Naravne 

zaloge, energetska moč in človeško delo so zvečine usmerjeni k popolnoma drugačnim 

ciljem, ne k zadovoljevanju človeških potreb. Načela pravičnosti zato niso uresničena niti v 

posameznih državah niti v svetovnem merilu« (Geremek 1996, str. 21) 

 

»Iskanje pravičnega družbenega reda je oblikovalo razne programe, ki so napovedovali, da bo 

beda popolnoma izginila iz človeškega življenja, in sicer s sistematskimi spremembami. 

Nobenemu od teh programov se ob konfrontaciji z družbeno stvarnostjo ni posrečilo izpolniti 

obljube. Beda posameznikov, skupin ali ljudstev je neprestani vir sodobnih eksistencialnih 

nemirov« (Geremek 1996, str. 21). 

Navidezno anahronistični poziv k milosrčju v sodobnem svetu vendarle ohranja posebno 

aktualnost. Kljub vsemu namreč izvira iz čuta za človeško skupnost. Sociobiologija dokazuje, 

da je v svetu živih bitij naravno gonilo človeškega delovanj in vedenja egoizem. Temu je 

mogoče nasproti postaviti trditev, da je zgodovina človeških družb proces obvladovanja 

egoizma in razširjanje občutka solidarnosti (Geremek 1996, str. 22). 

Stroka danes poudarja reševanje posledic revščine, namesto da bi se bolj ukvarjala z odpravo 

revščine kot glavnega vira težav. S problemom izkoriščanja so se v preteklosti ukvarjali 

Charles Fourier, Robert Owen in Karl Marx, ki so postavili temelje socializmu – družbeni 

ureditvi, ki temelji na ekonomski dominaciji držav in teoretično ne omogoča izkoriščanja med 

družbenimi razredi (Wikipedija–Socializem 2013). Poskus socializma, da bi se uveljavil v 

svetu, se je v političnem pogledu izjalovil v represijo državne oblasti, v gospodarskem smislu 

pa omejeval svobodo trga in razvoja.  

Simulacija kot pripomoček za preverjanje družbenokritičnih idej oziroma alternativ 

sistema 

Družbena kritičnost je skupaj s humanističnim vzgojnim idealom kritične osebnosti in kritične 

refleksije samoregulativni mehanizem, ki skrbi za delovanje zahodne civilizacije. Označuje 

namero popravljanja družbenih struktur, za katere je analiza pokazala, da imajo 
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pomanjkljivosti, in išče praktične rešitve s pomočjo določenih postopkov, radikalnih reform 

ali celo revolucionarnih sprememb (Wikipedija–Družbena 2013).  

 
Osnovni namen za nastanek simulacije je bil, da bi z njo lahko opazoval in proučeval 

posledice vključevanja lastnih idej ali drugih možnih alternativ sodobnega 

družbenopolitičnega sistema, ki si prizadevajo za odpravo revščine oziroma pravičnejšo 

porazdelitev bogastva, kar je tudi eno izmed pomembnih raziskovalnih vprašanj diplomskega 

dela. 

Osebno sem izhajal iz problema, da globalna tekma ustvarja zmagovalce in poražence. 

Konkurenca oziroma boj za preživetje na trgu diktira intenzivnost tekme, ki zmagovalcem 

prinaša dobiček, mnogim poražencem pa bedo in revščino. Orožje zmagovalcev predstavlja 

kapital, ki slepo sledi dobičku in izkorišča znanost ter tehnologijo za svojo rast. Tehnologija 

nadomešča ljudi, ki nimajo priložnosti priti do dela in s tem zaslužka, drugi morajo proti 

tehnologiji tekmovati. Kolateralno škodo sicer blažijo raznorazne organizacije ter socialna in 

okoljevarstvena politika posameznih držav, katerih učinkovitost je odvisna predvsem od 

gospodarske stabilnosti, odgovornost pa prevzemajo tudi podjetja. Mehanizem akumulacije 

kapitala ustvarja centre moči, zgodovinsko gledano pa je bila moč oblasti zaradi denarja 

vsakič znova zlorabljena in tako daje legitimnost takemu sistemu. 

Ideja je bila, da bi lahko na »robinhoodski« način globalno uravnotežili obstoječi sistem, tako 

da bi uvedli globalno pravilo, po katerem bi matematično pravično prerazporedili dobiček (ne 

pa prihodka). To sicer delno počnejo že mnoge države na primer prek dohodnine, ne obstaja 

pa skupen globalni sklad, v katerega bi zbirali presežke oziroma dobičke pravnih oseb in jih 

solidarnostno razporedili med vse ljudi glede na življenjski standard države. Hkrati pa bi 

morali za vzdrževanje blagostanja nadzorovati naraščanje svetovne populacije. Slednje 

pomeni poseganje v človekove pravice ali verska prepričanja, vendar pa bo mednarodna 

skupnost prej ali slej soočena s tem problemom. 

Z zelo podobno idejo trenutno poteka civilna pobuda za proučitev možnosti za uveljavitev 

»univerzalnega temeljnega dohodka« – UTD kot nove človekove pravice na območju EU. Kot 

piše na spletni strani pobude (Evropska iniciativa 2013), je UTD ali dohodek prebivalca 

zagotovljen prihodek, podarjen vsakemu poleg drugih prihodkov, ki jih morebiti že dobiva. S 

spodbujanjem enakosti in gospodarskega sodelovanja, hkrati pa omogočanjem preprostejših 

sistemov socialnega varstva vodi UTD tudi k pravičnejši in učinkovitejši družbi. Uveljavitvi 
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UTD je trenutno najbolj naklonjena Švica, kar potrjujeta tako strokovna raziskava (Ketterer et 

al. 2013) kot podpora civilne iniciative, ki je letos zbrala dovolj glasov za referendum (BIEN 

Network 2013). 

Zaradi globalne konkurence je zelo pomembno, da postane UTD svetovna človekova pravica 

in neodvisen mehanizem mednarodne fiskalne unije, saj ga v nasprotnem čaka podoben 

propad kot vse »lokalne« programe, ki so napovedovali popolno izginotje bede iz človeškega 

življenja.  

3.5 Analiza sodobnega podjetja 

Podjetje kot vir dobrin in storitev predstavlja ključni element simulacije. Za razumevanje 

njegovega delovanja zato podrobneje analiziram prvine poslovnega procesa in njegove 

funkcije. Zaradi enostavnosti simulacije obravnavam podjetje kot enolastniško. 

3.5.1 Prvine poslovnega procesa in funkcije 

Vsaka združba se ukvarja s povsem določeno dejavnostjo, ki določa njen poslovni proces. 

Poslovni proces združbe ne more potekati brez vseh potrebnih proizvodnih tvorcev, ki jim na 

kratko rečemo prvine poslovnega procesa. Te pa so (Mihelčič 2004, str. 68): 

• delovna sredstva, 

• delovni predmeti, 

• storitve in 

• delovna sila. 

Poslovni proces združbe lahko razčlenimo na (temeljne) poslovne funkcije. Te so v razvitih 

tržnih gospodarstvih (Mihelčič 2004, str. 68): 

• kadrovska,  

• naložbeno-tehnična ali investicijsko-tehnična,  

• nabavna ali nakupna,  

• ustvarjanje poslovnih učinkov ali proizvajalna,  

• prodajna in  

• finančna funkcija.  

»Vsako od teh funkcij je mogoče členiti na podfunkcije. Prav tako ima vsaka (pod)funkcija 

vključeno silnico sedanjosti in prihodnosti (razvoj). [....] Opozoriti kaže na to, da se v 
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trgovskih podjetjih funkcija ustvarjanja 'obnaša' drugače kot v proizvajalnih in storitvenih 

podjetjih.« (Mihelčič 2004).  

Ob (temeljnih) poslovnih funkcijah poznamo še (temeljne) informacijske in organizacijske 

funkcije. Med informacijske spadajo različne funkcije obdelave in analize podatkov, med 

organizacijske pa funkcije, s katerimi opredeljujemo položaj članov združbe pri določanju 

njenega delovanja in deloma tudi pravica udeležbe pri izidih poslovanja (Mihelčič 2004). 

  

Slika 3.1: Poslovne funkcije (Mihelčič 2004). 

3.5.2 Povezovanje podjetij 

Ko se povečuje raven podružbljenosti, potrebe ljudi naraščajo, hkrati pa je zadovoljevanje 

povečanih potreb zaradi sodelovanja med ljudmi olajšano z večjim obsegom in kakovostjo 

ustvarjenih dobrin. Potreba po sodelovanju človeka z drugimi ljudmi je (bila) toliko večja 

zaradi neenake in neenakomerne razporeditve proizvodnih tvorcev oziroma dobrin med 

ljudmi kot posamezniki in skupinami. Tako je lahko posamezniku dano več ali manj 

inteligence, več ali manj spretnosti, več ali manj telesne moči, boljši ali slabši vid in sluh itn. 

Nekateri žive v okolju, v katerem morajo skoraj stalno premagovati mraz, drugi vročino, 

nekaterim je pri obdelovanju zemlje »zagotovljena« dokaj redna količina padavin, drugi imajo 

s preskrbo vode stalne težave, imamo opravka z različno kakovostjo zemlje, njeno različno 

vsebnostjo itn. (Mihelčič 2004). 

Ob porastu števila podjetij in večanju moči, so nastale različne oblike povezovanja podjetij. 

Oblike sodelovanja, kot jih navaja Mihelčič (2004, str. 71), so:  

• prodajno in nakupno, 
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• proizvajalno ter 

• finančno sodelovanje. 

Pri tem mora podjetje na trgu tekmovati v okviru svojih moralnih norm in zakonov držav. 

Zakoni držav so različni, zato so tudi možnosti za uspeh različne, moralne norme pa sledijo 

želji po dobičku ali preživetju. 

Nastanek monopolov in multinacionalk 

Naravni monopoli nastanejo, ko je ponudnik edini proizvajalec določenega blaga ali lastnik 

edinega kraja, patenta ali formule, iz katerih proizvodnja izhaja. Posebna vrsta naravnega 

monopola je državni monopol, ko država prevzame vso proizvodnjo določenega blaga.  

Legalni monopol nastane, ko država z zakonom zaščiti neko proizvodnjo, kar se predvsem 

doseže z oviranjem proste konkurence (na primer z davki na uvoz ali z oprostitvijo davkov 

posameznim kategorijam), kar občutno zniža ceno proizvodnje. Končna cena blaga ali usluge 

je razmerje med ponudbo in povpraševanjem, kjer je ponudba še vedno dovoljena vsem, a 

povpraševanje se seveda omeji na cenejše blago, kar sčasoma odpravi konkurenco. 

Multinacionalke nastanejo vedno kot rezultat visoke koncentracije kapitala. Oblikujejo ga 

finančne oligarhije, to je združenja, sporazumi in zveze velikih kapitalistov, ki s pretežnim 

delom proizvodnje na določenem področju gospodarstva države ali večje regije obvladajo 

tržišče. Multinacionalke so tipičen pojav kapitalizma: čeprav so prve nastale že v 17. stoletju 

(nizozemska Vzhodnoindijska družba), so na svetovnem tržišču dosegle pravi vzpon v zadnji 

četrtini 19. stoletja in skozi vse 20. stoletje. Z vključitvijo bančništva v delovanje 

multinacionalk je bila dosežena popolna dominacija ekonomije in nato politike in vsega 

družbenega življenja (Wikipedija–Monopol 2013).  
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4 POENOSTAVITEV EKONOMSKO-POLITIČNEGA 

SISTEMA KOT RAČUNALNIŠKE SIMULACIJE 

»V mentaliteti človeka 20. stoletja, opazovalca sodobne realnosti, sta si državljansko pravico 

pridobili dve ugotovitvi. Prva: to, da nekateri elementi prevladujejo v sistemu, določa njegov 

distinktivni značaj in oblikuje neke vrste 'model'. Pod pojmom model ne razumemo samo 

sheme, miselne konstrukcije, ki dovoljuje urediti in poenostaviti zapletenost družbene 

realnosti. Ta pojem ima tudi konkreten smisel, če le ne zajame specifične poteze kakšnega 

sistema (na primer svobodni trgi delovne sile ali zunajekonomska prisila), temveč omogoča, 

da sistem razumemo kot resnično strukturo, ki se je sposobna regenerirati, razširiti in utrditi 

delovanje svojih bistvenih mehanizmov. In druga ugotovitev: hkrati obstajajo sistemi, ki 

povsem različno organizirajo medčloveške odnose. Iz obeh ugotovitev izhaja, da se mora 

vsaka periodizacija – govorimo o periodizaciji v tipološkem smislu – nanašati na 'historičen 

čas', ki ni absoluten, temveč relativen koordinatni sistem: nomadskih ljudstev in viteške 

konjenice od sistemov moderne ekonomije ne ločijo koledarska leta, ampak razvojne stopnje« 

(Geremek 1996, str. 89). 

4.1 Modeliranje ekonomsko-političnega sistema 

Za zelo enostaven model ekonomsko-političnega sistema lahko vzamemo enostavno skupnost 

z enim podjetjem in njenim lastnikom. Lastnik podjetja gospodari z imetjem in financira 

proizvodnjo, v kateri sodelujejo dobavitelji, delavci in tehnologija (ekonomija), hkrati pa v 

okviru svoje avtoritete določa pravila delovanja in obnašanja (politika). S povečanjem 

skupnosti se razrašča tudi hierarhična lastniška struktura, ki daje okvir za delovanje podjetij.  

 



Slika 4

Skupnost predstavlja gospodarsko in politi

območju in s katero so dolo

lastniške strukture lahko deluje ve

organizirano strukturo lahko v ra

tipa – hierarhičnega drevesa.

Podjetje je ekonomsko povezano z drugimi podjetji

dobrin ter politično prek dogovorjenih pravil ali zakonitosti. 

Osnovna funkcija podjetja

predvsem za denar, ki se je skozi zgodovino uveljavil kot univerzalno menjalno sredstvo.  

Prihodek potem porabi za pla

stroške materiala in opreme, davk

avtoritete pripada lastniku. Č

pokrije izgubo ali pa zapre podjetje.

Podjetja pa tudi ljudje nastopajo v vlogi pot

dobrin poteka posredno preko navideznega trga. Denar tako kroži po sistemu.

Modeliranje sistema je potekal

razdelku 4.3.1 Opis objektov in funkcij

nadaljevanju.  
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4.1: Razraščanje skupnosti in lastniške strukture

Skupnost predstavlja gospodarsko in politično enoto, ki leži na dolo

ju in s katero so določena pravila delovanja in obnašanja njenih 

lastniške strukture lahko deluje več drugih podjetij, ki delujejo v okviru njegovih pravil. Tako 

organizirano strukturo lahko v računalništvu zapišemo v obliki abstraktnega podatkovnega 

nega drevesa. 

povezano z drugimi podjetji prek vloge naro

dogovorjenih pravil ali zakonitosti.  

Osnovna funkcija podjetja je, da proizvaja dobrine in jih na trgu menja 

predvsem za denar, ki se je skozi zgodovino uveljavil kot univerzalno menjalno sredstvo.  

Prihodek potem porabi za plačilo stroškov svojega delovanja, tj. odhodk

materiala in opreme, davke. Kar ostane v podjetju, je dobiček, ki po obdav

avtoritete pripada lastniku. Če je stanje na računu manjše od nič, je obveznost lastnika, da 

pokrije izgubo ali pa zapre podjetje. 

Podjetja pa tudi ljudje nastopajo v vlogi potrošnika dobrin, pri čemer izmenjava denarja in 

dobrin poteka posredno preko navideznega trga. Denar tako kroži po sistemu.

odeliranje sistema je potekalo skozi razvoj simulacije, rezultat pa je podrobno opisan

.1 Opis objektov in funkcij. Odnosi med objekti so shematsko prikazani

 

 

anje skupnosti in lastniške strukture 

, ki leži na določenem geografskem 

ena pravila delovanja in obnašanja njenih članov. Znotraj 

 drugih podjetij, ki delujejo v okviru njegovih pravil. Tako 

ništvu zapišemo v obliki abstraktnega podatkovnega 

ročnika in dobavitelja 

menja za druge dobrine, 

predvsem za denar, ki se je skozi zgodovino uveljavil kot univerzalno menjalno sredstvo.   

odhodke: plačila delavcev, 

je dobiček, ki po obdavčenju 

, je obveznost lastnika, da 

emer izmenjava denarja in 

dobrin poteka posredno preko navideznega trga. Denar tako kroži po sistemu. 

 je podrobno opisan v 

so shematsko prikazani v 



Slika prikazuje razliko med odnosi v 

predstavlja gospodarsko enoto z upraviteljem.

  

 
Slika 4.2: Lastniška struktura in odnosi (hierarhija avtoritet)
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razliko med odnosi v času fevdalizma in sodobnega kapitalizma. 

oto z upraviteljem. 

: Lastniška struktura in odnosi (hierarhija avtoritet) 

fevdalizma in sodobnega kapitalizma. Črn krog 

 

 



Podjetje nastopa skupaj z delavci v vlogi proizvajalca, drugi

izdelkov ali storitev. Na drugi strani nastopa o

denar, potem pa kot potrošnik, ki menja denar za izdelek ali storitev. 
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Podjetje nastopa skupaj z delavci v vlogi proizvajalca, drugič pa v vlogi ponudnika svojih 

Na drugi strani nastopa oseba kot delavec, ki menja svoje 

denar, potem pa kot potrošnik, ki menja denar za izdelek ali storitev.  

Slika 4.3: Ekonomski odnosi 

 

 pa v vlogi ponudnika svojih 

kot delavec, ki menja svoje »delo« za 

 



V verigo proizvodnje izdelka je lahko vklju

določeno dodano vrednost in jo proda naprej znanemu ali neznanemu potrošniku. V ceno 

izdelka sta vključena strošek in dobi

 

Slika 4.4: Proizvodna veriga izdelka 

Premoženje podjetja ali posameznika nastopa v obliki posedovanja izdelka/storitve in denarja.

Slika prikazuje transformacijo premoženja iz

izgubljanje vrednosti. Pod izdelek sodi

 

Slika 4.5: Premoženje podjetja ali posameznika
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V verigo proizvodnje izdelka je lahko vključenih več podjetij. Vsako podjetje doda

no dodano vrednost in jo proda naprej znanemu ali neznanemu potrošniku. V ceno 

ena strošek in dobiček. Lastniki so tisti, ki imajo pravico do dobi

: Proizvodna veriga izdelka in njegove dodane vrednosti

Premoženje podjetja ali posameznika nastopa v obliki posedovanja izdelka/storitve in denarja.

Slika prikazuje transformacijo premoženja iz ene oblike v drugo ter njegovo naraš

Pod izdelek sodi tudi izdelek narave, kot je na primer zemljiš

: Premoženje podjetja ali posameznika 

 podjetij. Vsako podjetje doda izdelku 

no dodano vrednost in jo proda naprej znanemu ali neznanemu potrošniku. V ceno 

ek. Lastniki so tisti, ki imajo pravico do dobička. 

 

in njegove dodane vrednosti 

Premoženje podjetja ali posameznika nastopa v obliki posedovanja izdelka/storitve in denarja.  

ene oblike v drugo ter njegovo naraščanje in 

primer zemljišče. 
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4.2 Razvojne faze izdelave simulacije in specifikacije 

Po osnovnem modeliranju sledi izdelava programa, kjer pa je treba med postopkom izdelave 

upoštevati še zmožnosti programskega jezika oziroma razvojnega okolja, sistemske in strojne 

opreme itd. Razvoj simulacije in specifikacije je potekal skozi več iteracij, pri čemer se je 

kompleksnost sistema z vsako iteracijo širila in poglabljala.  

I. iteracija 

Prvi prototip je nastal s programskim orodjem Autodesk Maya, ki je v osnovi orodje za 

izdelavo 3D-vsebine. Program mi je dobro poznan še iz časa, ko sem z njim delal v podjetju, 

deloma pa je bil predstavljen tudi na fakulteti v okviru predmeta računalniška grafika. 

Program Maya ponuja okolje, kjer se lahko hitro vizualizira različne simulacije, zato je bil 

prva izbira. 

Prvotna ideja je temeljila na tem, da se celotni ekonomski sistem poenostavi na nivo fizičnih 

in pravnih oseb, ki imajo mesečno nek prihodek in odhodek ter med katerimi potekajo 

finančne transakcije. Pred začetkom simulacije se ustvari osebe, ki imajo za parametre 

določen bruto mesečni prihodek, odhodek in začetno stanje na računu. Vrednosti parametrov 

se lahko določi tako na začetku kot med izvajanjem simulacije. Vsaka oseba pripada neki 

množici – državi, s katero je določen davek na dodano vrednost, davek na plačo in minimalna 

plača. Med osebami je treba definirati še povezave, ki določajo, kakšen znesek se prenese z 

ene osebe na drugo. Simulacija se potem lahko začne izvajati skozi algoritem. V vsakem 

koraku – na primer mesecu, se izvedejo transakcije, obračun davka, fizičnim osebam pa se 

dodeli finančna pomoč, če je njihovo stanje pod nivojem minimalne plače.  



44 

 

Slika 4.6: Algoritem simulacije 

Za glavne akterje simulacije sem izbral državo in šolo kot njeno inštitucijo z dvema 

zaposlenima učiteljema ter nato še dve podjetji, kjer eno posluje bolje od drugega, in njune 

zaposlene. Nato sem izdelal še orodje znotraj programa Maya, s katerim sem lahko na 

finančni ravni laže povezal dve osebi. Simulacija je stekla skozi algoritem, kjer so bila 

definirana pravila obnašanja. 
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Slika 4.7: Simulacija v programu Maya – začetno stanje 
 

 

Slika 4.8: Simulacija v programu Maya – stanje po določenem času 

Namen prvega prototipa je bil preizkus, ki je pokazal, ali je simulacija dovolj natančna, hitra, 

zadostna in predvsem ali se lahko iz nje kaj naučimo. Izkazalo se je, da so bili poslovni 

dogodki, kot so zaposlovanje, prihodki, odhodki, nakupovanje in drugo v simulaciji premalo 

vzročno povezani in se sistem nanj ni avtonomno oziroma dovolj pametno odzival. Manjkala 

je poslovna inteligenca in tržna logika. 
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II. iteracija 

Pred izdelavo naslednje faze simulacije sem zamenjal programsko okolje, saj se je pri prvem 

prototipu v programu Maya izkazalo, da postaja algoritem pri dodajanju novih parametrov 

osebe in s tem tudi novih povezav neobvladljiv. Odločil sem se, da naredim aplikacijo v 

programskem okolju Microsoft Visual Studio Express C#. Prednost novega okolja je v hitrosti 

izdelave uporabniškega vmesnika in programiranje v objektno usmerjenem programskem 

jeziku C#. Delo dodatno olajša nabor splošnih funkcij, ki sestavljajo programsko ogrodje 

Microsoft.NET, in podpora različnih knjižnic algoritmov. Bistvo objektno usmerjenega 

programiranja je delo z objekti in relacijami med njimi. Vsak objekt pripada nekemu razredu, 

ki ima svoje lastnosti in metode oziroma funkcije. Te objekte lahko potem poljubno 

upodobimo. Največji problem takega pristopa je časovna omejitev za izdelavo diplome, saj je 

treba za prikaz objektov sprogramirati grafični pogon pa tudi interakcijo z objekti. 

 

 

Slika 4.9: Simulacija v programu Visual Studio Express 
 

III. iteracija 

Med izdelavo aplikacije se mi je porodila zamisel, da bi naredil simulacijo v obliki strateške 

igre. Izhodišče je bila množica ljudi, ki ima različne potrebe, na primer po hrani, novem 

mobitelu, boljšem avto in drugo, nauk pa, da se za izdelkom skriva kompleksen tehnološki 

proces. Seveda je do današnjega razvoja tehnologije veliko prispevala znanost, zato je bila 



zamisel tudi, da bi skozi 

matematike, za njen razvoj. 

hierarhija, ki pa, zaradi različ

Zamislil sem si, da se igra 

stvari še preproste, igralec pa upravlja z mestom. Inspiracijo za zgodbo sem 

znanih iger: Worldcraft, Civilization, Settlers, Travian. Ideja je bi

katero od odprtokodnih strateških iger ter dodal logiko ekonomskega sistema. Razvoj 

aplikacije sem zato ustavil in se osredoto

izdelane objekte z osnovno logiko, grafiko in interakc

pogona: Freeciv in OpenRA. Po pregledu kode sem ugotovil, da bi bilo spreminjanje takih 

pogonov zelo dolgotrajno. Pogona namre

editor), koda pa je kompleksna in bi za

Slika 4.10
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da bi skozi čas prikazal razvoj tehnologije in vlogo znanosti,

njen razvoj. Prav tako bi se v boju podjetij na trgu vzpostavila dolo

zaradi različnih izhodišč, ne bo nujno poštena. 

da se igra začne v preteklosti, malo pred industrijsko revolucijo,

stvari še preproste, igralec pa upravlja z mestom. Inspiracijo za zgodbo sem 

Worldcraft, Civilization, Settlers, Travian. Ideja je bila, da bi za osnovo vzel 

katero od odprtokodnih strateških iger ter dodal logiko ekonomskega sistema. Razvoj 

aplikacije sem zato ustavil in se osredotočil na iskanje pogona za strateške igre, ki ima že 

izdelane objekte z osnovno logiko, grafiko in interakcijo. V poštev sta prišla dva odprtokodna 

pogona: Freeciv in OpenRA. Po pregledu kode sem ugotovil, da bi bilo spreminjanje takih 

pogonov zelo dolgotrajno. Pogona namreč nimata urejevalnika za nivoje igre (angl. 

editor), koda pa je kompleksna in bi za prilagajanje kode porabil preveč č

10: Freeciv (http://en.wikipedia.org/wiki/Freeciv).

in vlogo znanosti, še zlasti 

na trgu vzpostavila določena 

malo pred industrijsko revolucijo, ko so bile 

stvari še preproste, igralec pa upravlja z mestom. Inspiracijo za zgodbo sem črpal iz več meni 

la, da bi za osnovo vzel 

katero od odprtokodnih strateških iger ter dodal logiko ekonomskega sistema. Razvoj 

il na iskanje pogona za strateške igre, ki ima že 

ijo. V poštev sta prišla dva odprtokodna 

pogona: Freeciv in OpenRA. Po pregledu kode sem ugotovil, da bi bilo spreminjanje takih 

 nimata urejevalnika za nivoje igre (angl. level 

prilagajanje kode porabil preveč časa. 

 

: Freeciv (http://en.wikipedia.org/wiki/Freeciv). 
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Slika 4.11: OpenRA (http://en.wikipedia.org/wiki/File:OpenRA_screen_shot.jpg). 
 

Pri iskanju enostavnega pogona za igre, kjer bi se lahko osredotočil na samo vsebino igre, ne 

pa na programiranje pogona, sem dobil pomoč profesorja Habgooda. Profesor Jakob Habgood 

je bil moj somentor na univerzi Sheffield Hallam, kjer sem bil na trimesečni izmenjavi 

Erasmus. Doktoriral je iz integracije učne vsebine v digitalnih igrah, zato mi je bil v veliko 

pomoč pri oblikovanju zgodbe in rešitvi tehničnih težav. Za izdelavo igre mi je predlagal 

pogon Game Maker, sam pa sem preizkusil še dva brezplačna pogona Tululoo HTML5 Game 

Maker in Construct, vendar nista ustrezala mojim potrebam. Game Maker pa je vsestranski, 

dovolj enostaven, da se ga lahko hitro nauči, in se zato uporablja tudi v izobraževalne namene 

za učenje programiranja. Podpira izvoz igre na različne platforme in ima dolgoletno podporo 

tako proizvajalca kot skupnosti uporabnikov, kjer se hitro najde rešitev problema. 

Programiranje igre poteka prek skriptnega jezika Game Maker (GML), ki se v realnem času 

interpretira v strojni jezik, slabost tega pa je počasnejše izvajanje. Sintaksa GML je sposojena 

iz drugih jezikov, kot so C, C++ in Java, in zato nudi učinkovito rabo objektno usmerjenega 

programiranja. Slaba stran orodja Game Maker je počasen prevajalnik in neuporaben 

razhroščevalnik kode ter slaba navigacija med funkcijami in objekti, ki s kompleksnostjo 

projekta postane zelo prepletena in nepregledna.  
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Slika 4.12: Game Maker Studio (http://jessefreeman.com/articles/introduction-to-game-
maker/). 

 
 

 

Slika 4.13: Urejevalnik lastnosti objekta (http://jessefreeman.com/articles/introduction-to-
game-maker/). 

 
 

Pred programiranjem je bilo treba preveriti zmogljivost in omejitve pogona Game Maker pri 

hitrosti izvajanja operacij, grafiki, porabi spomini, zmožnosti spletnega igranja, izdelave 

uporabniškega vmesnika itd. 

Drugi ključni problem, poleg prave izbire pogona za igre, je bila bolj dodelana vsebina igre – 

simulacije, katere cilj je bil spoznavanje delovanja družbeno-ekonomskega sistema nekoč in 

zdaj ter pomen znanosti, ki vpliva na tehnologijo, ta pa skupaj z delovno silo daje tržno 

prevlado podjetjem in spreminja svet okoli nas. 
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Definirati je bilo treba zgodbo, grafiko, pripraviti okvirno učno vsebino in način njene 

integracije. Rešiti je bilo treba tudi vprašanje o igri vlog. Naj igralec igra vladarja ali 

podjetnika? Vladar ima pregled nad vsem, igra se z davki, vojsko, šolstvom, zdravstvom, 

socialno podporo. Podjetnik uporablja znanje in tehnologijo za proizvodnjo izdelkov. Nastal 

je kompromis, da igralec nastopa v več vlogah. Na začetku kot delavec – izvajalec nalog, 

kasneje kot podjetnik, ki lahko posredno vpliva na državo. 

Treba je bilo razviti elemente motivacije, ki igralca pritegnejo k igranju. Skozi razvoj zgodbe 

sem v igro vključil elemente motivacije, kot so vizualna podoba, tekmovanje, napredovanje 

po družbeni lestvici, razvoj tehnologije/znanosti, zgodovinski kontekst, nagrajevanje prek 

reševanja nalog itd. Zgodba je doživela kar nekaj preoblikovanj, odvisna pa je bila tudi od 

omejenega časa in zmogljivosti pogona Game Maker. 

Najprimernejša osnova za koncept igre je bila družabna igra Monopoly. Monopoly temelji na 

akumulaciji bogastva prek kupovanja zemljišč in pobiranja najemnin. Zemljišču lahko z 

gradnjo stavb še povečamo vrednost in tako iztržimo še več denarja od najemnin. 

Igra monopoly je pravzaprav nadgradnje igre The Landlord's Game, ki jo je Elizabetz Magie 

patentirala leta 1904. Igro je izdelala zato, da bi demonstrirala takratni sistem lastninjenja 

zemlje z vsemi svojimi izidi in posledicami. Igro je osnovala na ekonomskih principih 

georgizma (tj. sistema, ki bi z enotnim davkom na zemljišča zmanjšal razliko med revnimi in 

bogatimi) s ciljem, da demonstrira, kako najemnine obogatijo lastnike nepremičnin in 

osiromašijo najemnike. Vedela je, da nekateri ljudje težko razumejo, zakaj se to dogaja, in ne 

vidijo rešitve, zato je menila, da če bi prenesla ideje georgizma v družabno igro, bi si jih 

ljudje laže prestavljali. Magie je tudi upala, da bodo otroci ob igranju igre prepoznali 

nepravičnost in bodo ohranili to zavedanje tudi, ko odrastejo (Wikipedia–TheLandlord 2013).  



Slika 4.14: The Landlord's Game (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Landlord's_Game)
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: The Landlord's Game (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Landlord's_Game)

 

: The Landlord's Game (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Landlord's_Game). 
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Okoli simulacije ekonomsko-političnega sistema je bilo treba razrešiti kopico problemov, ki 

so se sčasoma še dodatno razmnožili. Naj jih omenim le nekaj: funkcije podjetja (izbira 

dobavitelja, proizvodnja in prodaja blaga, določanje proizvodne cene blaga, kadrovanje itd); 

določanje dejavnikov in mehanizma, po katerih se potrošnik odloča za nakup: cena, kakovost 

(videz, ugled, življenjska doba), indeks nujnosti; problem lakote in smrti osebka; problem 

lastništva in lastniške strukture; problem določevanja površine, ki ga zavzema neko podjetje; 

tehnične optimizacije (npr. združevanje blaga glede na lastnosti); vizualna podoba in širjenje 

mesta; izdelava uporabniškega vmesnika; arhitektura za večigralnost; umetna inteligenca 

lokalnega gospodarstva; znanstveno-tehnološki razvoj; problem transporta ... 

Predvidena podoba igre je bilo mesto s svojimi inštitucijami ter narava s svojimi viri.  

Medtem ko mesto narašča, narava izginja. 

Za prototip sem naredil zelo osnovno simulacijo vasice, ki proizvaja osnovne dobrine za 

življenje. Znotraj nje živi zemljiški gospod, ki dobi dobrine zastonj. Prvi gumb doda novega 

človeka in drugi poveča omejitev števila zatočišč. 

 

Slika 4.15: Prototip simulacije kot igre. Dinamično generiranje mesta in njegova širitev. 



Kasneje sem implementiral 

mesta – ti naj bi predstavljali zazidljive parcele, vendar je postal 

sem zato zamisel opustil. 

4.3 Končni model: simulacija cikla 

države 

Končni model vsebuje le tiste nujno potrebne elemente, ki zadoš

delovanje simulacije in omogo

4.3.1 Opis objektov in funkcij

Igralec 

Igralec nastopa z lastnostmi

Prek interakcije s simulacijo se vrednosti lastnosti (spremenljivk) spreminjajo. 

Zemljišče 

Zemljišče je abstrakten objekt, ki ima naslednje lastnosti: ime, sliko za uporabniški vmesnik, 

lastnika, avtoriteto (oblast) in ceno. Iz tega objekta so izpeljana specifi

polja, rudniki, gozdovi, gradbene parcele. Podjetja, ki stojijo na dolo

dedujejo dodatno vse njegove lastnosti.
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em implementiral še algoritem, ki je v krožnem delu generiral kvadratke s teksturo 

ti naj bi predstavljali zazidljive parcele, vendar je postal videz igre preve

simulacija cikla proizvodnja – potrošnja

ni model vsebuje le tiste nujno potrebne elemente, ki zadoščajo za minimalno realisti

delovanje simulacije in omogočajo vgradnjo učne vsebine. 

.1 Opis objektov in funkcij 

z lastnostmi: ime, trenutna lokacija, status, seznam njegovih 

simulacijo se vrednosti lastnosti (spremenljivk) spreminjajo. 

e je abstrakten objekt, ki ima naslednje lastnosti: ime, sliko za uporabniški vmesnik, 

, avtoriteto (oblast) in ceno. Iz tega objekta so izpeljana specifič

polja, rudniki, gozdovi, gradbene parcele. Podjetja, ki stojijo na dolo

dedujejo dodatno vse njegove lastnosti. 

Slika 4.16: Dedovanje objektov 

m, ki je v krožnem delu generiral kvadratke s teksturo 

igre preveč kaotičen in 

potrošnja znotraj pravil 

ajo za minimalno realistično 

njegovih podjetij, denar. 

simulacijo se vrednosti lastnosti (spremenljivk) spreminjajo.  

e je abstrakten objekt, ki ima naslednje lastnosti: ime, sliko za uporabniški vmesnik, 

, avtoriteto (oblast) in ceno. Iz tega objekta so izpeljana specifična zemljišča, kot so 

polja, rudniki, gozdovi, gradbene parcele. Podjetja, ki stojijo na določenem zemljišču, 
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Izdelek 

Izdelek je objekt, ki ima določeno svoje ime, življenjsko dobo in prikazno sliko. Izdela ga 

podjetje, porabi pa potrošnik. Izdelek obstaja v igri najpozneje do svojega roka trajanja. 

Podjetje 

Podjetja oziroma družbe so tiste, ki v simulaciji proizvajajo določene izdelke ali pa opravljajo 

določene storitve (na primer mesto, država). 

Podjetje je abstrakten objekt, iz katerega so izpeljana specifična podjetja. Objekt deduje 

lastnosti zemljišča, poleg katerih ima še svoje. Te so: 

A. Splošne: 

• prihodki, 

• stroški, 

• stanje na računu, 

• seznam zaposlenih, 

• delovna obremenitev (1.0 pomeni 8 ur, 1.5 pa 12), 

• stopnja tehnološke razvitosti (1–10), 

• stopnja velikosti (1–10). 

B. Delovna sila: 

• plača delavca I, delavca II, 

• hitrost delavca. 

C. Tehnologija: 

• cena nadgradnje tehnologije – delovnih sredstev 

• razmerje tehnologija – delavec, 

• število delovnih sredstev, 

• poraba delovnega sredstva. 

D. Produkcija: 

• hitrost izdelave (= hitrost delavca × število delovnih sredstev × stopnja tehnološke 

razvitosti × delovna obremenitev), 

• rok za izdelavo enega izdelka,  

• vrsta izdelka, 

• rok trajanja izdelka (izračunan glede na trenutni datum). 
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E. Skladišče vhodnega materiala sestavlja več podskladišč, ki imajo naslednje lastnosti: 

• vrsta izdelka/blaga, 

• dobavitelj, 

• delež porabe pri izdelavi enega izdelka (> 0 %), 

• število časovnih razdelkov, 

• časovno razmejen seznam zaloge (vsak časovni razdelek ima določeno količino, ceno 

in kakovost), 

• kapaciteta (maksimalna količina materiala), 

• zahteva (potreba po materialu), 

• zaloga. 

F. Skladišče izdelkov: 

• vrsta izdelka/blaga, 

• število časovnih razdelkov, 

• časovno razmejen seznam zaloge (vsak časovni razdelek ima določeno količino, ceno 

in kakovost), 

• kapaciteta, 

• zahteva (potreba po izdelkih), 

• zaloga, 

• povprečna cena izdelkov, 

• povprečna kakovost izdelkov. 

Podjetja so ločena glede na vrsto izdelka, ki ga proizvajajo, primeri pa so prikazani v tabeli 1. 

Tabela 4.1: Delitev podjetij na vrsto izdelka. 

Pridobivanje surovin Predelovalna dejavnost 

Kmetija (žito,...) Kovačnica 

Rudnik (ruda) Mizarstvo 

Gozd (les) Zidarstvo 

Peskokop (kamen) Pekarna 

… Krojaštvo 

 … 
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V simulaciji sem realiziral le kmetijo, ki proizvaja pšenico, ter mlin, ki jo predeluje v moko. 

Ta dva osnutka podjetij nudita podlago za vsa ostala podjetja. Pšenica ali moka simbolično 

zadoščati za preživetje neke skupnosti.  

 

Funkcije podjetja 

A. Nabavna 

Nabava v simulaciji deluje tako, da podjetje pošlje zahtevo po materialu izbranemu 

dobavitelju. Zahteve se pošiljajo po nekem časovnem intervalu in so količinsko omejene 

glede na potrebe podjetja kupca, njegovega skladišča in glede na zaloge dobavitelja. Omejitev 

je tudi stanje na bančnem računu kupca. Zahtevani material se nato pobere iz časovno 

razmejene zaloge dobavitelja in prenese v paket. Tak paket se pošlje kupcu prek državnega 

transporta, kupec pa ob prispetju paketa razvrsti njegovo vsebino v svoje skladišče materiala. 

B. Kadrovska 

Podjetje zaposluje in odpušča ljudi glede na zahteve trga. Vsak mesec se izračuna razliko med 

količino potrebnih in količino proizvedenih izdelkov v roku, predvidenem za izdelavo. Dokler 

je razlika pozitivna, podjetje zaposli človeka do omejitve števila zaposlenih. Če zaposlitev ni 

možna, se poveča delovno obremenitev do omejitve. 

C. Proizvodna 

Proizvodnja poteka dnevno. Pred pričetkom proizvodnje se preveri prostor za izdelke v 

skladišču. Če je prostora dovolj, če je hitrost proizvodnje večja od nič, če je na voljo vhodni 

material in obstaja zahteva po proizvodnji, potem lahko proizvodnja steče. Število novih 

izdelkov je omejeno z najmanjšim pogojem proizvodnje. 

Podjetje ima proizvodno enoto, v kateri sestavlja izdelek. Proizvodnja nekega izdelka lahko 

poteka več dni oziroma danes začeti izdelek se lahko konča jutri, zato se ob začetku izdelave 

določi rok trajanja polizdelka. Polizdelku se določi še cena, ki je strošek vhodnega materiala 

in delovne sile (število ur dela za njegovo izdelavo), ter kakovost, ki je uteženo povprečje 

kakovosti vhodnega materiala in stopnje tehnologije. Ko je izdelava zaključena, postane 

polizdelek izdelek, nato pa se ga prenese v skladišče med izdelke z enakim rokom trajanja. 

D. Finance 

Finančna funkcija je prepletena z vsemi preostalimi funkcijami podjetja, saj se ukvarja z 

denarnimi posli. Na račun podjetja priteka denar od prodaje izdelkov. Finančna funkcija skrbi, 



57 

da se denar z računa podjetja porabi za nabavo vhodnega materiala, za zaposlitev novih ljudi 

in opreme ter za periodične stroške dela. Prav tako se z računa krijejo stroški nadgradnje 

velikosti podjetja in posodabljanja tehnologije. 

Stroški dela se načeloma obračunavajo mesečno, tako da se z računa podjetja prenese denar 

na račun delavca. V primeru, da podjetje prideluje ali predeluje hrano, pa se delavcu lahko 

izplača plačilo v obliki izdelka tako, da se ga prenese v njegovo skladišče oziroma shrambo. 

Po izplačilu stroškov dela podjetje plača tudi davek (določen odstotek od dohodka) državi. 

Kar ostane, dobiček ali izguba, pa se prišteje na račun lastnika podjetja. 

Država 

Država je najvišja avtoriteta, ki s svojimi zakoni postavlja različna pravila. Prek mest 

nadzoruje in brani svoje ozemlje in nudi druge storitve. V zameno za storitve njeni prebivalci 

plačujejo davke, ki se stekajo na državni račun. Deduje lastnosti podjetja, specifične lastnosti 

države pa so še: 

• seznam mest, 

• višina davka na dodano vrednost in 

• minimalna plača. 

Vloga države v igri je zagotavljanje: 

• varnosti prek vojske, 

• zdravja ljudi in njihove vzdržljivosti prek zdravstva, 

• izobrazbe ljudi in njihove učinkovitosti prek šole, 

• infrastrukture za učinkovitejši transport, 

• denarja prek svoje banke, 

• socialne varnosti. 

Mesto 

V vsakem mestu obstaja lokalna ekonomija, ki jo sestavljajo lokalna podjetja in ljudje 

potrošniki. Deduje lastnosti podjetja, poleg ima še lastnosti: 

• država, pod katero spada, 

• seznam podjetij, ki se nahajajo v mestu, 

• seznam podjetij v lasti mesta (lokalna kmetija, mlin …), 

• seznam in število prebivalcev, 

• seznam cenikov za posamezno dobrino. 
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Mesto skrbi za javne storitve, kot so vojska, transport, šola, zdravstvo, ki se plačujejo z 

državnega računa. V mestu tudi nastajajo novi ljudje oziroma se v njem naseljujejo in hkrati 

umirajo oziroma se iz njega odseljujejo. Vsako mesto ima trg, kjer se izmenjujejo dobrine in 

denar. 

Trg in cenik dobrin 

Vsako podjetje pošilja na trg svoje izdelke, ki jih potem kupujejo ljudje. Podjetje pošlje svoj 

izdelek na trg tako, da ga uvrsti na seznam izdelkov iste kategorije, ki ga ima vsako mesto. Na 

razvrščeni seznam pošlje podatke, ki so: naslov prodajalca, cena in kakovost izdelka. Ponudba 

podjetja se razvrsti po velikosti indeksa, ki določa razmerje med ceno in kakovostjo. Ta je 

definiran s formulo »cena + (1 – kakovost)«. Kakovost izdelka ima vrednost od 0 do 1, kar 

pomeni, da ima cena največjo utež pri razvrščanju. V primeru enake cene pa o vrstnem redu 

odloča kakovost. Algoritem za nakup nekega izdelka je opisan pri predstavitvi potrošnika. 

Prebivalstvo – potrošniki 

V vsakem mestu se simulacija začne z izgradnjo lokalne skupnosti, ki jo sestavlja poljubno 

začetno število ljudi, naključno razporejenih po mestu. Ljudi se zaposli na kmetiji, da 

pridelujejo hrano (pšenico), v mlinu, da predelujejo pšenico v moko, v pekarni, da iz moke 

proizvajajo kruh. Ljudje lahko potem te izdelke kupijo na skupnem trgu. Vsak človek ima 

naslednje lastnosti:  

• državljanstvo, 

• delodajalca, 

• poklic oziroma status, 

• nivo izobrazbe, 

• seznam stvari, ki si jih lasti (hrana, obleka, stanovanje in druge dobrine), 

• maksimalno število kosov za vsako dobrino, 

• potrebe za vsako dobrino, izraženo v številu kosov, 

• podjetja, ki jih ima v lasti, 

• bančni račun, 

• delovni dnevi na mesec, 

• obremenjenost na delovni dan (tako indeks 1 pomeni 8 ur, 1.5 pa 12 ur), 

• število dni lakote. 
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Vsak človek sledi pravilom obnašanja, ki so opisana v predstavitvi potrošnika in njegove 

logike nakupovanja in potrošnje dobrin. 

Potrošnik kupuje dobrine na trgu. Denar za njih dobiva od podjetja ali države in ga na trgu 

menja za blago oziroma izdelke. Algoritem, po katerem se potrošnik odloča, kako bo kupoval, 

je opisan v nadaljevanju: 

1. Preveri ali ima zadostno zalogo nekega izdelka, če ne, nadaljuj z nakupovanjem. 

2. Če je dovolj denarja, kupi izdelek z največjo dodano vrednostjo, drugače naslednji 

izdelek, ki je na voljo (npr. najprej poskusi kupiti kruh, potem moko in nazadnje žito). 

2.1. Določi cenovni rang izdelka, ki bi ga želel kupiti; začni z najnižjim rangom, 

potem pa povečuj nivo cene, dokler je dovolj prihrankov za nakup najcenejše 

obleke in prebivališča (obleka in prebivališče imata svojo življenjsko dobo, zato 

ju je treba  obnavljati). 

3. Uživaj prehrambne izdelke – 1 kg na dan, če jih ni, stradaj največ 30 dni, potem umri. 

4.3.2 Opis izvajanja 

Sestavni element simulacije je čas, po katerem se procesi izvajajo v določenih intervalih. Od 

njega je odvisna hitrost simulacije pa tudi kdaj in koliko časa se izvaja določen proces. 

V simulaciji sistema je čas razdeljen na simulacijske dneve, ki skupaj sestavljajo mesece in 

meseci leta. Hitrost izvajanja igre je vezana na hitrost izvedbe enega cikla simulacije. Tako 

lahko en dan traja en cikel, ali pa upočasnjeno trideset ciklov, kar bi pomenilo eno realno 

sekundo za program, ki prikazuje trideset slik na sekundo. 

Čas predstavlja referenco, kdaj sprožiti določen proces, na primer žetev pridelka, izplačilo 

plač, najem ali odpuščanje delavcev, dostavo izdelka, propad izdelka in drugo, pa tudi trajanje 

nekega procesa, na primer hitrost izdelave izdelka ali hitrost žetve. 

Inicializacija začetnega stanja: 

• definiranje in nastavitev vrednosti globalnih spremenljivk, 

• branje sob (angl. rooms), v katerih je predhodno definirana grafika mesta in materialni 

viri,  

• kreiranje lokalne ekonomije in centralna Gaussova razporeditev prebivalstva po 

mestu. 
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Sledi ciklično izvajanje simulacije, ki: 

• za vsako mesto izvede funkcije vsakega podjetja (zaposlovanje, proizvodnja, prodaja 

na trg), 

• izvede funkcije mesta/države (socialni transfer, upravljanje z davki), 

• izvede potrošnjo in nakupovanje prebivalcev, poskrbi za njihovo umiranje, 

• prikaže uporabniški vmesnik in preveri interakcijo igralca z njim ter izvede 

spremembe. 

4.3.3 Opis interakcije 

V simulaciji se lahko prek izvorne kode nastavlja raznolike parametre objektov, zaradi lažje 

interakcije pa je temu namenjen uporabniški vmesnik. Uporabniški vmesnik je vmesni člen 

med modelom in grafičnim prikazom. Preko njega vplivamo na model, ter dobivamo nazaj 

informacije v obliki kot jih določa grafični prikaz. 

Za namen izobraževalne igre je realizirano: prilagajanje grafike na celozaslonski način, namig 

ob kazalcu miške, generiranje menijev glede na izbrani objekt, vizualizacija dobička, 

zemljevid, premikanje pogleda na mesto in pripravljene funkcije za ustvarjanje praznih oken, 

oken z besedilom ali s kviz vprašanji. 

Več o tem je opisano v razdelku 5.3.2 Podoba in opis uporabniškega vmesnika. 

4.3.4 Umetna inteligenca 

Umetna inteligenca je hkrati del simulacije in izobraževalne igre. Pomembna je, da se sistem 

primerno odziva na spremembe. V simulaciji je realizirana le deloma v obliki avtomatskega 

zaposlovanja in odpuščanja delavcev in logike nakupovanja, zato v nadaljevanju podajam 

teoretično osnovo za njeno nadgradnjo.  

Umetna inteligenca podjetja je, da se prilagaja konkurenčnim izdelkom na lokalnem trgu, kar 

v algoritmu pomeni, da povečuje proizvodnjo (hitrost in velikost), izboljšuje kakovost, 

zmanjšuje stroške (npr. menjava dobavitelja) in prilagaja ceno. Umetna inteligenca države pa 

je, da nastavlja davek na trgovanje, davek na plače in carino ter razporeja denar v šolstvo, 

vojsko, socialo ali zdravstvo. Ko določena država doseže določeno število prebivalcev, 

napade sosednjo ekonomsko najšibkejšo državo. Napadena država pri tem izgubi svojo vojsko 
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in del premoženja. V primeru, da svoje vojske nima, pride najbližje mesto pod oblast države, 

ki napada. 

V igri ima igralec vedno vsaj enega nasprotnika. To je lokalna oziroma mestna ekonomija. 

Mestne ekonomije iste države si ne konkurirajo, konkurirajo pa drugim državam kot tudi 

igralcu, ki skuša s svojimi podjetji prevladati na trgu. 

4.3.5 Večigralnost 

Zelo pomemben nastavek za izobraževalno igro je tudi večigralnost, saj omogoča sodelovalno 

učenje. Igralci se lahko v strateškem delu povezujejo v verigo dodane vrednosti izdelka in si 

tako izboljšajo možnosti za uspeh. Skupne potrebe lahko zadovoljujejo preko inštitucij 

države, katere uspešnost je odvisna od donacije posameznega igralca. 

Simulacija je prilagojena za implementacijo večigralnega načina igranja po arhitekturi 

'odjemalec-strežnik'. Strežniški del hrani podatke o vseh igralcih in stanju igre, medtem ko 

igralci prek uporabniškega vmesnika spreminjajo vsebino igre. 
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5 SIMULACIJA KOT IZOBRAŽEVALNA IGRA 

5.1 Integracija učne vsebine v simulacijo 

Številne izobraževalne igre so nepriljubljene ravno zato, ker so naloge ločene od igralne 

vsebine, povrh tega pa delujejo preveč šolsko. 

Po Habgoodu (2007) imajo igre večji učinek poučevanja, če je učna vsebina vdelana v 

osnovno mehaniko ali zgodbo igre. Igralec prek igranja spoznava zakonitosti in pravila igre, s 

tem pa tudi učne vsebine. Še večji učinek dosežemo s postavitvijo igre v fantazijski oziroma 

zgodovinski kontekst, kjer igralec po teoriji zanosa (angl. flow theory) laže pade v stanje 

popolne osredotočenosti, ki ga spremlja tudi izkrivljeno dojemanje časa in sebe. Za dosego 

takega stanja je pomembna tudi dobra zgodba z elementi motivacije in videz igre. 

Nekateri raziskovalci (Gee 2005) (Shaffer 2004), so predlagali alternativni model, kako prek 

igre doseči učinek globokega učenja. Njihove raziskave učenja se opirajo na igro poklicev 

(Lave in Wenger 1991) in refleksije-v-akciji (Schön 1983) kot koncepta »epistemoloških 

iger«. To so igre, ki omogočajo igralcem, da doživijo učenje od znotraj prek igranja poklicev 

realnega sveta, kot so na primer arhitekti, obrtniki, inženirji, prodajalci itd. (Shaffer 2004). Te 

kažejo, da igranje identitet na ta način sproži razširjeno predanost in globoko zavzetost igralca 

(Gee 2005, str. 7). 

Še vedno pa ostaja vprašanje o kakovosti prenosa znanja v resnični svet in odnos igralca pri 

igranju. 

Princip vedenjskega pristopa ali behaviorizma 

Behaviorizem se osredotoča na en sam vidik učenja: spremembo v zunanjem vedenju, 

doseženo prek večjega števila ponovitev želenih ukrepov, nagrajevanja dobrih navad in 

odvračanja od slabih navad (Wikipedia–Behaviorism 2013). 

Zanj veljajo po Magajni (2009): 

• zakon vaje: čim več dražljajev – večja moč povezave, 

• zakon učinka: če je odgovor spremljan s prijetnim dražljajem, se okrepi pozitivno, 

drugače negativno, 
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• veriženje: po koščkih vadimo oziroma uporabimo zakon vaje in učinka za posamezne 

dele, 

• oblikovanje: preproste naloge oblikujemo v čedalje zahtevnejše naloge – zahtevamo 

vedno več (zaradi učinkovitosti postopno zreduciramo število korakov na minimum 

oziroma računamo na pamet), 

• razlikovanje: razlikujemo podobne signale.  

5.2 Zgodba z elementi motivacije in nagrajevanja 

V igri je kontekst zgodbe postavljen v srednji vek (fantazijski element), potem pa se po 

principu vedenjskega pristopa stopnjuje zahtevnost tako sistema kot nalog. Igralec mora za 

napredovanje po sistemu skozi igro vlog reševati naloge, pri čemer uporablja že pridobljeno 

znanje. Za zgodbo sem predvidel naloge, ki vsebujejo predvsem matematični problem. 

Naloge na prvem nivoju so v obliki vnaprej pripravljenih kviz vprašanj ali podiger. 

Matematične naloge na drugem nivoju so lahko naključno generirane, naloge z drugih 

področij pa so še naprej v obliki kviz vprašanj. Nagrada za uspešno reševanje naloge je denar, 

napredovanje ali boljša tehnologija, neuspešno rešena naloga preprečuje napredovanje, več 

neuspelih poskusov pa povzroči nazadovanje. Cilj učenca je, da napreduje po družbeni 

lestvici, nabere največ denarja v omejenem času in zmaga na globalnem trgu. To lahko stori 

samo tako, da s svojim znanjem – prek reševanja miselnih nalog in prave poslovne strategije – 

prehiti konkurenco v ceni in kakovosti. Pot do njegovega uspeha pa je odvisna tudi od 

uspešnosti države, katere član je. 

Igralec začne igro v preteklosti v nekem mestu, kjer izve za svoj cilj. Na začetku živi na 

posestvu gospodarja (zemljiškega gospoda), kjer opravlja naloge hlapca (osnovni splošni 

nivo). V zameno za opravljeno nalogo igralec dobi hrano, za težje naloge pa še nekaj plačila. 

Po nekem številu pravilno opravljenih nalog, dobi igralec dovoljenje, da gre v mesto. 

Po pridobitvi dovoljenja si lahko igralec izbere v mestu obrt/podjetje, kjer se bo zaposlil. Pri 

tem ga pozdravi obrtnik in sporoči igralcu, da lahko ostane pri njem, če pravilno reši tri 

naloge (npr. na temo poklica). 

Če reši te naloge, dela za mesečno plačilo pri obrtniku, ki mu daje nove naloge (srednji nivo) 

s časovno omejitvijo. Če reši nalogo pred iztekom časa, dobi plačilo, v nasprotnem primeru se 

naloga šteje kot neopravljena. Tri napačno rešene ali neopravljene naloge so razlog, da mora 
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igralec nazaj k zemljiškemu gospodu ali pa na zavod za zaposlovanje. Obrtnik igralcu po treh 

zaporednih pravilno rešenih nalogah naloži bonus nalogo in ga za njeno rešitev nagradi z 

višjim plačilom. 

Potem ko igralec nabere dovolj denarja, ima možnost, da ustanovi svoje podjetje, ki proizvaja 

izdelke glede na dejavnost. Uspešnost podjetja je odvisna od cene in kakovosti izdelkov. 

Ceno lahko zmanjšuje z višjo stopnjo tehnologije, nižjim plačilom delavcem oziroma 

njihovim številom in izbiro cenejšega dobavitelja. Kakovost pa lahko zvišuje prek kakovosti 

vhodnega materiala, višje stopnje izobrazbe zaposlenih in izboljšanja tehnologije. Tehnologijo 

lahko igralec po želji izboljšuje tako, da klikne na gumb za raziskave in razvoj. Po kliku se 

pojavi naloga (višji nivo), katere cena je vezana na porabljen čas. Če ima igralec dovolj 

denarja, lahko preskoči reševanje naloge in kupi nadgradnjo tehnologije. Pri zadovoljevanju 

potreb trga sta pomembna tudi hitrost proizvodnje in velikost zaloge.  

Igralec lahko z dobičkom ustanavlja nova podjetja. Podjetja z zemljiščem lahko za manjšo 

ceno proda državni banki, morebitni zaposleni pa postanejo brezposelni. Če vsa podjetja 

igralca bankrotirajo, s tem pa tudi igralec, mora ta nazaj k zemljiškemu gospodu ali pa na 

zavod za zaposlovanje. 

Igralec se lahko po nekem času (z nastankom demokracije) preizkusi tudi v vlogi vladarja, če 

nabere dovolj denarja za kandidaturo za predsednika države. Pri tem mora odgovoriti tudi na 

nekaj splošnih vprašanj. Državljani po principu demokracije in na podlagi uspešnosti potem 

glasujejo za novega vladarja. 

Vladar upravlja državo kot posebno podjetje, s katerim so povezane javne inštitucije. Na voljo 

ima opcije, s katerimi lahko napade določeno mesto, nastavlja davek na trgovanje, davek na 

plače in carino, ter na drugi strani nastavlja razporeditev državnega denarja v šolstvo, vojsko, 

socialo in zdravstvo. 

Po zmagi igralca lahko sledi moralna refleksija in vnovično igranje s pravičnejšim načinom 

razdelitve, kot ga predlaga na primer univerzalni temeljni dohodek. 

5.2.1 Razvoj tehnologije v igri 

Razvoj tehnologije poteka po časovnih obdobjih, ki so prinesla največje spremembe. 

Dostopnost nove tehnologije je odvisna od obdobja, v katerem se država nahaja. Novonastala 

podjetja vsebujejo trenutno dostopno tehnologijo. 
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Tabela 5.1: Razvoj tehnologije v igri 

17. stol (srednji vek) 

Manufaktura 

1. ind. rev. 1782 

Parni stroj 

2. ind. rev. 1876 

Motor z notranjim 

izgorevanjem, elektrifikacija 

Tekstilna industrija   

Kolovrat 

Statve 

Ročno šivanje 

Predilni stroj na paro 

Leteči tkalski čolniček 

Šivalni stroj na nožni pogon 

Predilni stroj na elektriko 

Tkalni stroj 

Šivalni stroj na elektriko 

Energetika   

Voda 

Les 

Veter 

Voda, para 

Les 

Veter 

Premog 

Voda, para 

Les 

Veter 

Premog 

Nafta 

Elektrika 

Prehrambna industrija (kruh)   

Srp/kosa 

Vol 

Mlin na vodo/veter 

Peč na drva 

Srp/Kosa 

Vol 

Mlin na paro 

Peč na drva 

Kombajn 

Traktor 

Mlin na elektriko 

Peč na elektriko 

Gradbena industrija   

Lesarstvo – žage na vodo 

Kamnoseštvo – kladivo, zagozda 

Rudarstvo – kladivo, zagozda 

Metalurgija – peč 

Opekarstvo – kramp, lopata 

Žage na paro 

Kladivo na paro 

Dinamit 

Visoka peč na premog 

Dinamit 

Žaga na elektriko 

Zasekovalni stroj 

Vrtalni stroj 

Visoka peč na premog 

Pnevmatska lopata 

Transport   

Konj + voz 

Splav, ladja na jadra 

Lokomotiva na paro 

Parnik, ladja na paro 

Avtomobil/tovornjak 

Letalo 

Tanker 

Kemijska industrija/ 

farmacija/zdravstvo 

  

Mikroskop Cepljenje Penicilin 

Vojska   

Meč, ščit, lok Pištola Tank 

Letalo 

Mitraljez 

Finance   

Kovnica denarja – kovanci Trgovci – kovanci, kredit Banka – papirnati denar, kredit 
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5.2.2 Transport 

Transport ima v igri pomen časovnega zamika dostave. Z napredovanjem časa se skrajša čas 

potovanja in obseg prenosa materialnih dobrin, s čimer se odprejo nove možnosti trgovanja in 

proizvodnje novih izdelkov. Časovni zamik je določen z oddaljenostjo pošiljatelja in 

prejemnika ter s stopnjo tehnologije transporta. 

5.2.3 Javne inštitucije 

Zdravstvo, vojska, šola in infrastruktura dobivajo denar iz davkov. Doniranje dodatnega 

denarja zdravstvu, vojski ali šoli poveča njegovo stopnjo. Večja stopnja zdravstva poveča 

vzdržljivost delovne sile in izboljšuje obrambo pred napadi bolezni ali vojske, večja stopnja 

vojske poveča varnost (v vojnah izgubi mesto manj prebivalcev, podjetij in premoženja), 

večja stopnja šolstva pa poveča učinkovitost delovne sile. 

5.3 Izdelava grafične podobe 

Grafična podoba služi za reprezentacijo informacij, modela in uporabniškega vmesnika. Zelo 

pomembna iz stališča motivacije igralca, razumevanja igre, ustvarjanja vzdušja, itd. Pri 

oblikovanju grafične podobe sem se zgledoval po igrah, ki imajo pregledno in minimalistično 

grafiko. Grafika je nastajala s pomočjo programskega orodja Paint.net. 

5.3.1 Podoba mesta 

Vsako mesto ima lahko svoj videz, vnaprej določene naravne vire, podjetja in prebivalstvo. V 

urejevalniku sob Game Maker lahko za vsako mesto posebej uredimo začetno stanje. 

Prebivalstvo v igri je zaradi poenostavljene izdelave skrito, še vedno pa »živi« znotraj mesta. 

 

Slika 5.1 prikazuje primer mesta Ljubljana in podobo uporabniškega vmesnika. 
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5.3.2 Podoba in opis uporabniškega vmesnika 

 

Slika 5.2: Uporabniški vmesnik 

Uporabniški vmesnik je razdeljen na zgornji, sredinski in spodnji del. Na zgornjem delu je 

napisano ime mesta, desno ob njem pa časovni okvir oziroma doba, stopnja davka in količina 

denarja na mestnem računu. Skrajno desno je slika igralca in pod njo količina denarja na 

njegovem računu.  

Na spodnjem delu se vsebina dinamično prilagaja glede na izbrani objekt. Če igralec izbere 

zemljišče, dobi na izbiro vsa podjetja, ki jih lahko zgradi na njem. Izbira podjetij je omejena 

na tehnologijo trenutne dobe. Gradnja, nakup in prodaja podjetja potekajo posredno prek 

banke. Če igralec izbere podjetje, katerega lastnik je, lahko upravlja z njim. To vključuje 

določanje stopnje velikosti podjetja, izbiro dobaviteljev, zaposlovanje delavcev in določanje 

njihove plače, določanje stopnje tehnologije in določanje prodajne cene izdelka. Če igralec ni 

lastnik podjetja, dobi na vpogled njegove osnovne podatke. V javnih podjetjih se pokaže 

igralcu opcija, da donira denar, ta pa posledično dviguje stopnjo storitev. 
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Na sredinskem delu je prostor rezerviran za različne vsebine: 

• seznam dobaviteljev (vsebuje vse proizvajalce nekega izdelka nekega mesta; 

razvrščeni so po ceni, poleg cene je navedena še hitrost izdelave in kakovost izdelka), 

• naloge, vezane na kontekst igre, 

• zemljevid, 

• obvestila, statistika, infografika in drugo. 

 

 

Pomoč in mentorstvo 

Opis objekta pri igranju nudi kontekst oziroma anotacija, ki se pojavi ob kazalcu na zaslonu, 

ko se z njim ustavimo na objektu. Za namige in povratno informacijo je namenjen prostor 

levo nad kontrolno ploščo. Ostala sporočila, navodila in statistika se pokažejo v srednjem delu 

uporabniškega vmesnika.  

Dostop do znanja, specifičnega za reševanje nalog, bi ponujala šola. Vsebino pomoči bi bilo 

treba temu primerno še izdelati.  

Slika 5.3: Sredinski del in zemljevid 
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6 DRUGE MOŽNE IZOBRAŽEVALNE RABE 

Simulacija je prvotno mišljena kot znanstveno orodje za reševanje problemov sistema. Poleg 

tega pa ima izredno velik izobraževalni potencial, saj se lahko z njo simulira družbo v malem, 

njeno evolucijo. Simulira se lahko tudi naravne katastrofe, vojne, družbeno neenakost, pravila 

države, ki regulirajo gospodarstvo, šolstvo, zdravstvo in drugo, poleg tega pa lahko v njen 

kontekst umestimo še različne učne vsebine. Na tej osnovi lahko izdelamo vrsto 

izobraževalnih iger. 

Poleg splošnih učnih ciljev simulacije zastavljenih v specifikaciji, pa predlagana 

izobraževalna igra nudi okolje, v katerem lahko uporabnika spoznavamo s/z: 

• delovanjem svetovnega gospodarstva in podjetništvom, 

• vlogo poklicev v družbi oziroma pomenom delitve dela, 

• uporabo matematičnega znanja za reševanje življenjskih problemov ali pa za razvoj 

tehnologije, ki vpliva na uspešnost podjetja 

Posredno razloži vzroke za nastajanje in izgubo delovnih mest, razslojevanje prebivalstva, 

vključuje pa tudi vede kot so: filozofija, zgodovina, geografija, sociologija, psihologija. 

Z matematično-računalniškega vidika lahko podjetja predstavimo učencem kot funkcije, kjer 

na eni strani vstopajo spremenljivke, na drugi strani pa so izdelki rezultati funkcij. Znotraj 

igre nastopajo tudi drugi matematični koncepti, kot so neznanke, razmerja, odstotki in 

statistični grafi.  

Z simulacijo/igro bi lahko izboljšali politično pismenost in pismenost ekonomskega sistema, 

ki je trenutno v EU na zelo nizki ravni (Turković 2013) (Handelsblatt 2013). 

Tudi v okviru učnega načrta za državljansko in domovinsko vzgojo ter etiko se razpravlja o 

vprašanju politične in ekonomske pismenosti: »Očitno je, da je politična pismenost v UN iz 

leta 2008 neprimerno in prešibko zastopana. Razmisliti bi bilo potrebno tudi o vključitvi 

nekaterih elementov s področja ekonomske pismenosti (trg, konkurence, profit, potrošništvo), 

ki bi prispevali k razumevanju dogajanja na tem družbenem podsistemu in omogočili 

razumevanje vpliva ekonomije na celotno družbeno življenje« (Šimenc 2012). 
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7  ZAKLJUČEK (REZULTATI RAZISKOVALNIH 

VPRAŠANJ) 

Zmožnost redukcije sodobnega ekonomsko-političnega sistema na model računalniške 

simulacije 

Osnovni mehanizem simulacije, torej enostaven cikel proizvodnja – potrošnja, se je skozi 

razvoj izkazal za mnogo bolj kompleksnega od prvotnega načrta. Redukcija resničnega 

sodobnega sistema je bila v osnovi zastavljena zelo radikalno, zato je bila kasneje potrebna 

nadgradnja in verificiranje modela skozi več iteracij. To je prineslo dodatne probleme in 

analize. Model je tako realiziran do stopnje kot ga opisuje podpoglavje 4.3.1 Opis objektov in 

funkcij, njegovo natančnost in širino pa lahko še nadgrajujemo. 

 

V simulaciji sta bili realizirani dve mesti (Ljubljana in Pariz). Mesto z okolico ima svojega 

»lastnika« oziroma upravitelja, zemljiškega gospoda in dve lokalni podjetji: kmetijo in mlin. 

Na kmetiji sta v začetku zaposlena dva delavca, v mlinu pa eden. Delavca na kmetiji 

periodično sejeta, žanjeta in pospravljata žito. Del žita, ki presega varnostno zalogo delavcev 

in gospodarja, je na voljo za prodajo na trgu. Mlin lahko potem na trgu prioritetno kupi žito, 

kar ostane, pa tudi druge osebe. Delavec v mlinu zmelje žito v moko in jo postavi v skladišče. 

Žito in moka sta v skladiščih razdeljena glede na datum proizvodnje, ob iztečenem roku pa se 

izdelek zavrže. Del moke, ki presega zasebno porabo delavcev in gospodarja, je na voljo za 

prodajo na trgu. 

Žita in moka po principu lastništva pripadata gospodarju – zemljiškemu gospodu, prav tako 

dobiček iz prodaje. Ob koncu meseca gospodar izplača delavcem plačilo v obliki dobrine 

(pšenice oziroma moke) ali denarja za 30 kilogramov hrane ter plača davek na dobiček. 

Vsako leto oziroma na ukaz se v mestu ustvari nov prebivalec, ki ga po potrebi zaposli 

gospodar. Če potrebe ni, pa kot nezaposlen dobiva od mesta minimalno socialno pomoč, s 

katero lahko kupi toliko hrane, da ne umre. V primeru, da zmanjka hrane za prodajo, so 

nezaposleni prvi, ki stradajo do smrti. Sledijo jim mlinarji, ko zmanjka žita za prodajo, in nato 

še kmetje, ko zmanjka žita za zasebne potrebe. Kot zadnji umre še zemljiški gospod. 
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Uporabnik simulacije lahko v mestu oziroma njeni okolici izbere prosto parcelo in na njej 

zgradi kmetijo ali mlin. Lahko zaposli ali odpusti delavca in nastavlja prodajno ceno izdelka. 

Pri mlinu lahko s seznama izbira še dobavitelja pšenice. Po želji lahko podjetje tudi zapre. 

Ostale lastnosti objektov in proženje različnih funkcij je možno po želji spreminjati znotraj 

urejevalnika Game Maker, niso pa dostopne v realnem času prek uporabniškega vmesnika. 

Politični del simulacije države je bil zaradi omejenega časa realiziran samo v pobiranju davka 

na dobiček in v socialni podpori. Druge oblike pobiranja davkov so tako le dodatne definicije 

pravil nad člani skupnosti. Na primeru izobraževalne igre sem predstavil tudi poenostavljeno 

delovanje demokratičnih volitev in inštitucij države. 

Kritični del simulacije predstavlja denar, ki je v obtoku samo v eni valuti. Implementirati bi 

bilo treba še nadzor državne banke nad izdajanjem denarja, ki vpliva na inflacijo. Prav tako ne 

obstaja trg z vrednostnimi papirji, sistem vrednotenja podjetij, posojila bank in drugi finančni 

instrumenti, ki sicer za bistvo simulacije niso tako pomembni. 

Strojne zahteve simulacije 

Znotraj simulacije se v vsakem koraku izvaja zelo veliko število operacij. Med njimi 

prevladuje ustvarjanje objektov in podatkovnih tipov, kot so tabele in seznami, razvrščanje, 

iskanje in spreminjanje različnih vrednosti in drugo. S številom objektov, predvsem ljudi in 

izdelkov, se povečuje tudi kompleksnost. Pri populaciji dvajsetih ljudi in šestnajstih razdelkov 

v skladiščih teče simulacija v okolju Microsoft Windows XP pri 2 GHz Intel Pentium z 1 GB 

spomina okoli 30 slik na sekundo. Tudi pri petkratnem povečanju ljudi in skladišč se hitrost 

izvajanja ni opazno zmanjšala, poraba spomina pa je znašala okoli 40 MB. Na podlagi teh 

podatkov lahko trdim, da zgoraj navedena strojna oprema zadošča za tekoče igranje oziroma 

eksperimentiranje s simulacijo. 

Možnost poenostavitve kompleksnih družbenih razmerij na nekaj temeljnih, učencem 

dostopnih načel, in njihova integracija v simulacijo 

S preslikavo resničnega sistema v poenostavljen simuliran sistem so hkrati preslikana tudi 

tipična družbena razmerja, kot so moč, oblast, prisila, legitimnost (idejni temelj oblasti) in 

hierarhija. V simulaciji kot izobraževalni igri se lahko učenec srečuje z razmerji: 

• lastnik (posestnik, oblast) – najemnik, 

• lastnik (prodajalec) – kupec, 

• lastnik (delodajalec) – delojemalec, 
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• znanost/tehnologija (nadzor in podrejanje narave) – narava, 

• znanost/tehnologija (ekonomska moč podjetij in države) – podjetje, 

• narava – družba. 

Hierarhija moči se oblikuje glede na različne oblike lastništva, učenec pa lahko razmerja moči 

s pomočjo znanja in poslovne strategije spremeni v svojo korist. Skozi igranje različnih vlog 

učenec doživlja različne občutke moči ali nemoči. 

Možnost integracije učne vsebine v kontekst igre-simulacije 

Teorija zagovarja simulacijo za zelo primerno učno okolje, v katerem je znanje že integrirano, 

učenec pa ga prek igranja odkriva. Za uspešno učenje in prenos znanja je ključno vodenje 

igralca skozi simulacijo. Simulacija poleg svojega skritega znanja ponuja še raznoliko okolje, 

v katerega lahko po meri integriramo različne učne vsebine. Zaradi obsežnosti področja 

obravnavane tematike sem na ogrodju simulacije izdelal le teoretično osnovo za 

izobraževalno igro, s katero učenec rešuje matematične probleme in spoznava širšo vlogo 

znanosti in tehnologije znotraj takega sistema. Vprašanje glede transfera znanja in doseganje 

zastavljenih učnih ciljev zato ostaja odprto. 

Možnost vključevanja družbeno-kritičnih izhodišč oziroma možnih alternativ v 

simulacijo aktualnih družbenih protislovij 

V simulaciji lahko delno preverimo razna družbenokritična izhodišča za spremembo 

ekonomsko-političnega sistema. To je možno storiti z redefiniranjem starih pravil in vpeljavo 

novih ali pa s spreminjanjem vrednosti spremenljivk nekega pravila.  

Z analizo sistema, s pomočjo simulacije in logičnega premisleka se je "robinhoodski" 

koncept, kot ga predlaga tudi UTD, izkazal za najprimernejšo rešitev, saj nudi nadgradnjo in 

ne rušenja obstoječega globalnega sistema. Pozitivne posledice uveljavitve takega koncepta v 

teoriji kažejo na pravičnejšo porazdelitev dobrin, torej odpravo revščine in izkoriščanja, ter na 

skrajšanje delovnega časa, negativne posledice pa predvsem v prekomernem povečanju 

svetovnega prebivalstva. Trenutno je simulacija še premalo dodelana, da bi z njo utemeljeno 

potrdili ali predvideli vse posledice, vendar pa je že možno spremljati določene kazalnike, ki 

podpirajo ali ovržejo določeno domnevo. Mnoge raziskave na temo UTD so potekale tudi v 

obliki lokalnih eksperimentov in empirično potrdile pozitivne posledice. To pa daje tudi 

simulaciji določeno verodostojnost, da je modelirani sistem veljaven in primeren za nadaljnje 

delo – raziskovanje posledic uveljavitve UTD na globalni ravni.  
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