
Vsebina

	 9	 Igor	Pribac	
Z enim očesom uprtim v daljavo in drugim v tla

	 19	 Philippe	Van	Parijs	
Temeljni dohodek – preprosta in močna 
ideja za enaindvajseto stoletje 

	 69	 Valerija	Korošec	
Predlog UTD v Sloveniji – zakaj in kako?

	 103	 PREMISLEKI

	 105	 Veljko	Rus	
UTD – pravica državljanov in dolžnost države 

	 109	 Srečo	Dragoš	
UTD = utrditev temeljev družbe

	 123	 Vesna	Leskošek	
Brezpogojnost temeljnega dohodka

	 135	 Daniel	Popović	
UTD kot mehanizem varne prožnosti v 
Evropski uniji – analiza mednarodnih 
in evropskih dokumentov



	 147	 Zdenko	Kodelja	
UTD in socialna pravičnost – kaj 
je glavni predmet spora?

	 157	 Karolina	Babič	
UTD v luči bioekonomije – pravica 
iz naslova dela/življenja

	 167	 Bernard	Brščič	
UTD kot izziv politični ekonomiji kapitalizma

	 179	 Rok	Svetlič	
Skrita neegalitarnost UTD

	 189	 Goran	Lukič	
UTD v službi neoliberalnega kapitalizma

	 203	 Mirjana	Nastran	Ule	
UTD – za študentke in študente

	 213	 Renata	Šribar	
Koliko svobode za ženske? UTD kot 
pogoj spremembe spolnega režima

	 225	 Marko	Cerar	
UTD – sredstvo za odpravo 
energetske revščine?

	 237	 Aleksandar	Kešeljević	
Kognitivni kapitalizem, 
socializacija znanja in UTD

	 241	 STALIŠČA

	 243	 Boris	Vezjak:	UTD in razprava »ad hominem«

	 245	 Franci	Jazbec	in	Irena	Zajc:	Stališče glede  
uvedbe UTD

	 247	 Polona	Abram:	Mnogo več od reševanja 
revščine in socialnih problemov

	 250	 Zdenka	Kristan:	Delo, svoboda in UTD 



	 253	 Vesna	Vravnik:	Z UTD proti 
diskriminaciji pri zaposlovanju

	 255	 Vili	Kovačič:	Kdor ne dela, naj vsaj je? 
Samooskrba, energetska avtonomija in UTD 

	 271	 Jadranka	Vesel:	Sinergični učinki 
socialne ekonomije in UTD 

	 274	 Nina	Šoštarič:	UTD v luči globalne ekološke krize
	 277	 Dejan	Savić:	Greenpeace in UTD 
	 281	 Jurij	Bavdaž:	Kooperative in UTD – alternativa 

sedanjemu brezizhodnemu stanju
	 285	 Elena	Pečarič,	Stranka	enakih	možnosti	Slovenije:		

DOD – Državljanski osebni dohodek 
	 289	 Branko	Gerlič:	Leto in pol delovanja sekcije 

za preučevanje in promocijo UTD

	 295	 DOKUMENTI

	 297	 Izbrane omembe UTD v medijih

	 311	 Sklep Državnega sveta RS k zaključkom 
posveta o UTD v Sloveniji

	 321	 O avtorjih


